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القفل الرئيسي دتشغيل/إيقاف تشغيلأ

 تفعيل/ تثبيط المناطق المتعددة وتحديد الموقت ومنطقة الطهيب
)إن وجد( زيادة ونقص إعداد الحرارةج - هـ

عند التركيب ألول مرة، تجري لوحة التحكم اختبار وظيفي لمدة ثانية واحدة تقريًبا، وبعد هذا االختبار تنتقل تلقائًيا إلى وظيفة "قفل المفاتيح".
إللغاء تنشيط الوظيفة، اضغط مع االستمرار فوق الزر "د"; وستصدر إشارة تحذير وسينطفئ مؤشر LED ذو الصلة.

مالحظة: إذا تمت إعادة التشغيل، فكرر اإلجراء الموضح أعاله.
لتشغيل المسخنة، اضغط على الزر "أ" لمدة ثانيتين تقريًبا. يظهر على شاشات منطقة الطهي األربعة "0". إذا لم يتم تنشيط أيٍ من مناطق الطهي 

خالل 20 ثانية، فستنطفئ المسخنة تلقائًيا وفًقا الحتياطات السالمة.
اضغط على أحد أزرار "ب" المقابلة لمنطقة الطهي التي تنوي استخدامها.

اختر إعداد الحرارة الالزم باستخدام األزرار "هـ" أو "ج". تبدأ إعدادات الطهي القابلة للتحديد األخرى من 1 إلى 9. اضغط فوق +/- في نفس 
الوقت إللغاء جميع اإلعدادات.

اضغط فوق الزر "+" عند الوصول للمستوى 9، يتم تنشيط وظيفة "التعزيز" ويظهر الحرف "أ" على الشاشة.
مهم: يتم إلغاء تنشيط التحكم لمدة 10 ثواٍن بعد أن يتم تحديد إعداد التسخين. لتغيير إعداد الحرارة، اضغط أوالً على زر التحديد "ب" مرة أخرى، ثم 

استمر في الخطوات لتغيير اإلعداد باستخدام األزرار "هـ" أو "ج".

المناطق المتعددة "إن وجد": بعد تحديد المنطقة المرغوب فيها وضبط المستوى )وفًقا لما هو موضح في الجزء السابق( اضغط على "و": يضيء 
مؤشر موجود أعلى الزر، وبذلك يتم تنشيط منطقة إضافية. ال يمكن استخدام مناطق متعددة إال كانت:

1( كانت منطقة الطهي مصحوبة بوظيفة المناطق المتعددة; 
2( كان مستوى الطاقة المحدد أكبر من 0.

إللغاء تنشيط المناطق المتعددة، اضغط فوق "ب" للمنطقة المرغوب فيها، ثم اضغط فوق "و" مرة أخرى.
لضبط وظيفة الموقت، حدد منطقة الطهي المرغوب فيها وإعداد الطاقة ثم اضغط فوق مفتاح منطقة الطهي مرة أخرى وستظهر نقطة مضيئة على 

شاشة موقت منطقة الطهي القابل للتحكم. 
يومض المؤشر "00" على الشاشتين. اضغط فوق األزرار "ج" أو "هـ" لضبط الوقت من 1 إلى 99.
 مهم: بعد مرور 10 ثواٍن سيظهر على شاشة الموقت إعداد الحرارة الخاص بمناطق الطهي األخرى. 

لمشاهدة وقت الطهي المتبقي، اضغط فوق مفتاح موقت منطقة الطهي القابل للتحكم مرتين.
يتم تشغيل وظيفة قفل المفاتيح بواسطة الضغط مع االستمرار فوق الزر "د" حتى تضيء النقطة الموجودة أعلى زر الوظيفة. تقوم وظيفة قفل 

المفاتيح بقبل جميع وظائف المسخنة األخرى، باستثناء زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" "أ". تظل الوظيفة قيد التشغيل حتى بعد إيقاف تشغيل المسخنة 
وإعادة تشغيله مرة أخرى، ويمكن إلغاء تنشيطها إلى عن طريق الضغط على الزر "د" مرة أخرى حتى تنطفئ النقطة الموجودة أعلى زر الوظيفة.

ح
مؤشر الحرارة الثابت

عند إيقاف تشغيل منطقة الطهي، يظل مؤشر الحرارة الثابت "ح" مضيًئا أو يومض بالتبادل مع "0" تعود درجة حرارة المسخنة إلى نطاق 
مستويات السالمة.

مهم: تتضمن ميزات السالمة بالمسخنة وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي. يؤدي االستخدام لفترات طويلة لنفس إعداد الحرارة إلى تحفيز إيقاف التشغيل التلقائي 
لمنطقة الطهي )على سبيل المثال، بعد ساعة كحد أقصى من استخدام إعداد التسخين، يتم إيقاف تشغيل المسخنة(.

انتبه: لتفادي تلف السطح المصنوع من الخزف الزجاجي دائًما، ال تستخدم:
- أواني ذات قواعد غير مسطحة تماًما.

- أواني معدنية ذات قواعد مزخرفة.
يجب اإلبالغ الفوري في حالة وجود أية تشوهات جمالية )خدوش، عالمات على السطح وما إلى ذلك( عند التركيب.
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