
دليل املالك للمشوى الكهربائي
يتوجب عليك قراءة دليل املالك هذا قبل تشغيل املشوى الكهربائي.
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 هذا اجلهاز مصنّف كجهاز
 220 فولت - 240 فولت - 60/50 هرتز

اخلرج: 2200 واط

اقرأ كل اإلرشادات قبل التشغيل.  m
يجب توصيل اجلهاز مبأخذ كهربائي مزوّد بوصلة   m

تأريض.
يجب إمداد هذا اجلهاز بالطاقة عبر جهاز التيارات   m

املتخّلفة )RCD( بحيث ال تتجاوز قيمة تيار 
التشغيل املتخّلف 30 ميلي آمبير.

ال تشّغل الوحدة إذا كان مقبس التوصيل تالفاً.  m
يجب أن يتم فحص سلك الطاقة دورياً بحثاً عن أي   m
عالمات تلف ويجب عدم استخدام اجلهاز في حال 

وجود أي تلف في سلك الطاقة.
ال تشغل املشوى مع جهاز حتكم بدرجة احلرارة   m

 Weber بسلك طاقة أو قابس تالفني. اتصل بـ
الستبدال جهاز التحكم بدرجة احلرارة. جهاز 

التحكم باحلرارة مصنوع خصيصاً لهذا املشوى.
يجب دائماً توصيل جهاز التحكم بدرجة احلرارة   m
ضمن املشوى قبل توصيل سلك الطاقة باملأخذ 

الكهربائي. 
عند نزع جهاز التحكم بدرجة احلرارة من املشوى،   m

افصله عن الطاقة أوالً.
خالل فترات عدم االستخدام الطويلة، انزع جهاز   m

التحكم بدرجة احلرارة من املشوى.
عليك دائماً تخزين جهاز التحكم بدرجة احلرارة   m

داخل املنزل عندما ال يكون قيد االستخدام.
ال تغمر جهاز التحكم بدرجة احلرارة وسلك الطاقة   m

في املاء للتنظيف.
ال تغمر املشوى في املاء عند تنظيفه.  m

 حتذير!
خطر محتمل للتعرض لصدمة كهربائية

للحماية من الصدمة الكهربائية، ال تغمر سلك   m
الطاقة أو املقبس أو جهاز التحكم بعنصر 

التسخني في املاء أو أي سائل آخر.
حافظ على جفاف سلك الطاقة واملقبس عند   m

االستخدام.
ال تستخدم املشوى حتت املطر.  m

شّغل املشوى فقط على سطح مستٍو وثابت.  m
ال تستخدم الفحم أو أي مواد وقود أخرى قابلة   m

لالشتعال في هذا املشوى. هذا املشوى غير مصمم 
الستخدام الفحم فيه وقد يؤدي استخدام الفحم 

إلى نشوب حريق. وميكن أن يؤدي احلريق إلى نشوء 
حالة غير آمنة وإعطاب املشوى. 

ميكن استخدام هذا اجلهاز من ِقبل األطفال الذين   m
يتجاوز عمرهم 8 سنوات واألشخاص ذوي اإلعاقات 

اجلسدية أو ذوي القدرات احلسية والعقلية األقل 
نسبياً أو ذوي اخلبرة واملعرفة األدنى، وذلك إذا توفر 

مراقب لهم أو إرشادات حول االستخدام اآلمن 
للجهاز وفهم اخملاطر التي تعترض هذا االستخدام. 

ويجب أن ال يلعب األطفال بهذا اجلهاز. كما يجب أن 
ال يقوم األطفال بتنظيف هذا اجلهاز وإجراء صيانة 

له بدون مراقبة.
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حتذيرات

m خطر
اإلخفاق في اتباع املعلومات الواردة في عالمات 

اخلطر والتحذير والتنبيه الواردة في دليل املالك هذا 
قد يؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة أو التعرض 

للوفاة، أو نشوب حريق أو حدوث انفجار يؤدي إلى 
تعرض املمتلكات للتلف.

حتذيرات:
ال تقم بأي حال من األحوال بتعديل هذا   m

املنتج أو تبديل استخدامه.
استخدم هذا املشوى بحسب ما مت   m

وصفه في هذا الدليل فقط. وقد يؤدي 
أي استخدام آخر لم يُنصح به في هذا 

الدليل إلى نشوب حريق، أو إصابة جسدية 
لألشخاص.

ال تستخدمه كسخان.   m
ال تترك املشوى بدون مراقبة عند   m

استخدامه.
يجب عدم اقتراب األطفال وكبار السن من   m

املشوى، كما يجب إبقاء احليوانات األليفة 
بعيداً عن املشوى عند استخدامه.

يتوافق هذا اجلهاز مع املعايير الفنية   m
ومتطلبات األمان اخلاصة باألجهزة 

الكهربائية. 
تأكد دوماً من أن املأخذ الكهربائي   m

املستخدم له الفولتية الصحيحة 
املوافقة لطاقة مدخل اجلهاز. يجب أن 

تكون املقابس مناسبة جلهاز يستهلك 
2200 واط من الطاقة.

تأكد من عدم توصيل أي أجهزة أخرى عالية   m
االستطاعة في نفس الدارة عند استخدام 

املشوى.
افصل املشوى عن الطاقة عندما ال يكون   m

قيد االستخدام.
ضع سلك الطاقة بعيداً عن املناطق التي   m

يكثر فيها مرور األشخاص.
ال تسمح لسك الطاقة مبالمسة املشوى    m

عندما يكون ساخناً.
عند استخدام وصلة تطويل كهربائية   m
فيجب أن تكون مصممة لالستخدام 

اخلارجي ويجب أن تلبي مواصفاتها 
الكهربائية طاقة مدخل اجلهاز.

استخدم أقصر وصلة تطويل ممكنة لسلك   m
الطاقة. وال تعمد إلى توصيل وصلتي 

تطويل أو أكثر معاً.
ال تترك جهاز التحكم بدرجة احلرارة في   m

وضع ON )تشغيل( خالل فترات عدم 
االستخدام القصيرة.

ميكن أن يؤدي سحب جهاز التحكم   m
باملقبض إلى إيقاف تشغيله. انزع جهاز 

التحكم باحلرارة بإمساكه من جانبه.
هذا املشوى معد لالستخدام اخلارجي   m

فقط. ال تستخدمه داخل املنزل أو ألغراض 
الطهي التجاري.

ال تستخدم املشوى بالقرب من املواد   m
القابلة لالشتعال مثل اخلشب، واألعشاب 

اجلافة، والشجيرات، إلخ.

ال تسمح باحتكاك املشوى مبواد قابلة   m
لالشتعال مثل الورق، واجلدران، واألقمشة، 

واملناشف، واملواد الكيميائية، إلخ.
ال تستخدم املشوى في األماكن املزدحمة   m

باألشخاص.
ال حترك املشوى عندما يكون قيد   m

االستخدام. دع اجلهاز يبرد قبل نقله أو 
تخزينه.

ملنع املشوى من التعرض لرذاذ املاء أو   m
سقوطه في املاء، ال تستخدمه ضمن 

مسافة 305 سم )10 أقدام( من أي جتمع 
مائي كاملسبح أو البركة.

يجب عدم وضع هذا الطراز من أجهزة   m
الشوي ضمن بناء مغلق أو قابل لالنزالق 
ضمن خزانة. ميكن أن يؤدي التغاضي عن 
هذا التحذير إلى نشوب حريق أو حدوث 

انفجار مما يسبب تعرض املمتلكات للتلف 
أو حدوث إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة.

في حال حدوث لهب، ال تستخدم املاء   m
إلطفاء النار. أوقف تشغيل املشوى. افصل 

سلك الطاقة وانتظر إلى أن يبرد املشوى.
نّظف درج التقطير بانتظام.  m

يجب أن يكون درج الشحم في مكانه في   m
كل األوقات أثناء تشغيل املشوى.
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الكفالة

فترات كفالة املنتج

 صندوق الطهي:   5 سنوات بال صدأ / احتراق 
)سنتان على الطالء باستثناء خفوت اللون أو إزالته(

 مجموعة الغطاء:   5 سنوات بال صدأ / احتراق 
)سنتان على الطالء باستثناء خفوت اللون أو إزالته(

أنابيب املواقد املصنوعة من الستانلس ستيل:   5 سنوات بال صدأ / احتراق

 شبكات الطهي من احلديد املصبوب 
املطلي بالبورسلني:   5 سنوات بال صدأ / احتراق

املكونات البالستيكية:   5 سنوات، باستثناء خفوت اللون أو إزالته

كافة األجزاء الباقية:   سنتان

إخالء املسؤولية

ال تقدم WEBER أي كفاالت ضمنية ويشمل ذلك بدون حصر أي 
كفالة ضمنية معمول بها للمتاجرة أو املالءمة لغرض معنّي، غير 
ما هو مذكور بشكل صريح في هذه الكفالة احملدودة. ال يوجد أي 

كفاالت يتم تطبيقها بعد الفترات املذكورة في هذه الكفالة احملدودة. 
وال تلتزم WEBER بأي كفاالت أخرى مقدمة من ِقبل أي شخص أو 
شركة، مبا فيها الوكيل أو بائع التجزئة، تتعلق بأي منتج )مثل أي 

"كفاالت ممددة"(. التعويض احلصري لهذه الكفالة احملدودة هو إصالح أو 
استبدال القطعة أو املنتج. توفر بنود هذه الكفالة احملدودة التعويض 
الوحيد واحلصري املرفوع من بيع املنتجات املغطاة بهذه الكفالة. لن 
تكون WEBER مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر خاصة أو غير مباشرة 

أو عرضية أو ناجتة. ال تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء 
أو حتديد األضرار العرضية أو الناجتة، أو حتديدات فترة سريان الكفالة 

الضمنية، لذا فقد ال تنطبق عليك االستثناءات املذكورة أعاله.

لن تتجاوز بأي حال من األحوال قيمة التعويض مهما كان نوعه قيمة 
سعر شراء منتج WEBER املباع. 

تتحمل أنت مخاطر ومسؤولية الفقد أو األضرار أو اإلصابات التي حتدث 
لك وملمتلكاتك و/أو تلك التي حتدث لآلخرين وملمتلكاتهم الناجتة عن 

سوء االستخدام أو االستخدام املفرط للمنتج أو عدم اتباع اإلرشادات 
التي تقدمها WEBER في دليل املالك املرفق مع املنتج.

تعطيك هذه الكفالة حقوقاً قانونية محددة، وقد يكون لك حقوقاً 
أخرى، والتي قد تتغير وفق سلطات قضائية مختلفة. 

تكون القطع وامللحقات املستبدلة مبوجب هذه الكفالة احملدودة 
مكفولة للفترة )الفترات( املتبقية من الكفالة األصلية.

تنطبق الكفالة احملدودة على عائلة واحدة فقط تستخدم املنتج مبنزل 
أو شقة خاصة بها وال تنطبق على أجهزة WEBER اخلاصة بالشوي 

لألغراض التجارية، أو العامة، أو اإلعدادات متعددة الوحدات كاملطاعم 
أو الفنادق أو املنتجعات، أو العقارات املعدة لالستئجار.

قد تقوم WEBER بتغيير تصميم منتجاتها من وقت آلخر. ال يجوز 
 WEBER تأويل أي شيء مذكور في هذه الكفالة احملدودة على أنه يُلزم

بدمج مثل تغييرات التصميم تلك في املنتجات التي مت تصنيعها 
مسبقاً، وال يجوز تفسير مثل تلك التغييرات على أنها اعتراف من 

WEBER بوجود عيوب في منتجاتها السابقة.

نشكرك على شراء منتج ®WEBER . تفخر شركة 
Weber-Stephen Products LLC )املشار إليها فيما بعد 

باسم “Weber”( بتقدمي منتج آمن، متني، وموثوق. 

يتم تقدمي هذه الكفالة احملدودة من Weber بدون أي رسوم 
إضافية. تتضمن هذه الكفالة املعلومات التي حتتاج إليها 

إلصالح منتج ®Weber في حال حدوث أي عطل أو تلف فيه.

WEBER مسؤوليات

تضمن Weber للشاري األصلي ملنتج ®WEBER )أو في حالة الهدية 
أو العرض الترويجي، للشخص الذي مت شراء املنتج له كهدية أو قُّدم 

له كعرض ترويجي(، خلوه من أي عيوب في املواد وتلك الناجتة عن اليد 
العاملة للفترة )الفترات( الزمنية احملددة أدناه عند جتميع املنتج وتشغيله 

وفق التعليمات الواردة في دليل املالك. )مالحظة: في حال إضاعة أو 
فقدان دليل املالك من ®WEBER،  يتوفر بديل له عبر اإلنترنت في املوقع 

www.weber.com(. توافق Weber على إصالح أو استبدال القطع التالفة 
خالل الفترات الزمنية والتحديدات واالستثناءات القابلة للتطبيق الواردة 

أدناه، وذلك في ظل ظروف االستخدام الطبيعي واخلدمة العادية في منزل 
أو شقة لعائلة واحدة. يتم متديد هذه الكفالة احملدودة للشاري األصلي 
فقط وهي غير قابلة للنقل للمالكني التاليني، باستثناء حاالت الهدايا 

والعروض الترويجية كما ذكرنا أعاله.

مسؤوليات املالك

لضمان احلصول على تغطية الكفالة بال مشاكل، من املهم تسجيل 
منتج ®WEBER عبر اإلنترنت في املوقع www.weber.com أو باالتصال 

بخدمة عمالء Weber على الرقم 1071 -446-800-1 . كما يُرجى االحتفاظ 
بإيصال الشراء األصلي و/أو الفاتورة. إن تسجيل منتج ®WEBER يؤكد 

تغطية كفالتك ويوفر ارتباطاً مباشراً بينك وبني Weber عند احلاجة 
لالتصال بك.

يجب أن يعتني املالك مبنتج ®WEBER بشكل معقول ويتبع كل 
إرشادات التجميع واالستخدام والصيانة الوقائية كما هو مفّصل في 
دليل املالك املرفق. إذا كنت تعيش في منطقة ساحلية، أو إذا وضعت 

املنتج بالقرب من بركة مياه أو بحيرة، فيجب أن تشمل الصيانة غسل 
األسطح اخلارجية وشطفها بانتظام كما هو مبنّي في دليل املالك 

املرفق. إذا كنت تعتقد بوجود قطعة مغطاة بهذه الكفالة احملدودة، 
فُيرجى االتصال بخدمة عمالء Weber على الرقم 1071 -446-800-1 أو 

املوقع support@-tephen.com. ستقوم Weber )حسب رأيها( بإصالح أو 
استبدال القطع املغطاة بهذه الكفالة احملدودة والتي ثبت عند فحصها 

 Weber أنها تالفة. في حالة عدم إمكانية اإلصالح أو االستبدال، قد تختار
)حسب رأيها( استبدال املشوى احملدد مبشوى جديد بقيمة مساوية أو أكبر. 

قد تطلب منك Weber إعادة القطع لفحصها، مع الدفع املسبق لرسوم 
الشحن.

ال تغطي هذه الكفالة الضرر، التلف، إزالة اللون و/أو الصدأ الناجت عن 
األسباب التالية: 

االستخدام املفرط، سوء االستخدام، التبديل، التعديل، االستخدام   •
ألغراض أخرى، التخريب، اإلهمال، أو التجميع أو التركيب غير الصحيح، 

وعدم تنفيذ الصيانة العادية والروتينية؛
الضرر الذي تلحقه احلشرات )كالعناكب( والقوارض )كالسناجب( على   •

سبيل املثال ال احلصر بأنابيب املواقد و/أو اخلراطيم؛ 
التعرض للهواء امللحي و/أو مصادر الكلور مثل برك السباحة وأحواض   •

املياه الساخنة/املنتجعات؛
الظروف اجلوية القاسية مثل البرد القارس، األعاصير، الزالزل،   •
التسونامي، العواصف الرعدية، الزوابع أو العواصف الهوجاء.

 Weber غير قطع WEBER® إن استخدام و/أو تركيب قطع في منتج
األصلية يُبطل هذه الكفالة احملدودة، وأي أضرار ناجتة عن ذلك لن تكون 

مغطاة بهذه الكفالة احملدودة. أي حتويل في مشوى الغاز غير موافق عليه 
من ِقبل Weber ويقوم بتنفيذه فني خدمة معتمد من Weber سيؤدي 

إلى إبطال هذه الكفالة احملدودة.
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Q® 2400 - عرض مفّصل للمكونات
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التجميع

C

B

A

D E

1

2

انتباه! يجب وضع فاصل مسافة بالستيكي أسود )1( بني املقبض    m
وفاصل املسافة السيراميكي الرمادي )2(.
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إرشادات عامة

إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى نصائح تتعلق 
باملشوى أو استخدامه اآلمن، اتصل مبندوب خدمة العمالء في 

منطقتك. استخدم معلومات جهة االتصال املتوفرة في موقعنا 
.www.weber.com® على ويب. قم بتسجيل الدخول إلى

باستخدام مشوى ®Weber الكهربائي ميكنك الشوي والتحميص 
واخلبز بنتائج ال مثيل لها مع أجهزة املطابخ املعدة لالستخدام 

داخل املنزل. يُضيف الغطاء املغلق نكهة "الطهي اخلارجي" 
إلى الطعام. إن الكهرباء سهلة االستخدام ومتنحك قدرة أكبر 

للتحكم بالطهي من الفحم.

تقدم لك هذه اإلرشادات احلد األدنى من متطلبات جتميع   •
مشوى ®Weber الكهربائي. يُرجى قراءة اإلرشادات بعناية قبل 

استخدام مشوى ®Weber الكهربائي. فقد يكون التجميع 
غير الصحيح خطراً.

 
مشوى ®Weber الكهربائي هذا غير معد لالستخدامات   •

التجارية.
ال تترك مشوى ®Weber الكهربائي بدون مراقبة عند   •

استخدامه. 
يجب عدم تغيير أي أجزاء عليها ختم جهة التصنيع من ِقبل   •

املستخدم.
قد يكون أي تعديل في اجلهاز خطيراً.  •

حتقق بالنظر من عدم وجود أي تلف أو اهتراء في سلك الطاقة   •
واملقبس وجهاز التحكم بعنصر التسخني قبل التشغيل.

عند تسخني املشوى للمرة األولى، قد يصدر عنه رائحة   •
احتراق خفيفة. يحرق املشوى زيوت التزليق الزائدة على عنصر 

التسخني. ال يؤثر هذا على أمان املشوى.
ملنع نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، استخدم   •

دوماً فني كهربائي مؤهل عندما يتطلب األمر دارات أو مآخذ 
كهربائية جديدة.

قد تسبب املآخذ الكهربائية غير املؤرضة بشكل صحيح خطر   •
التعرض لصدمة كهربائية.

استخدام وصالت التطويل الكهربائية غير مستحسن. وإذا   •
ترتب عليك استخدام وصلة تطويل كهربائية، فاستخدم 

أقصر وصلة تطويل قدر اإلمكان. وال تعمد إلى توصيل وصلتي 
تطويل أو أكثر معاً. عليك إبقاء التوصيالت أعلى من مستوى 

األرض وجافة. ال تترك سلك الطاقة متدلياً من فوق حافة 
الطاولة فقد يتعثر به أو يشده األطفال. استخدم وصالت 

التطويل الكهربائية املعدة لالستخدام اخلارجي فقط.
قم بتغطية املشوى أو تخزينه في منطقة محمية من   •

الطقس عند عدم استخدامه.
نّظف الشبكة وصندوق الطهي بني االستخدامات.  •

التخزين و/أو عدم االستخدام

عند عدم استخدام مشوى ®Weber الكهربائي يجب أن يكون   •
مقبض التحكم بدرجة احلرارة مع سلك الطاقة على وضعية 

OFF )إيقاف( ويجب فصله وتخزينه داخل املنزل.

التشغيل

حتذير: يجب عدم استخدام املشوى الكهربائي   m
من ®Weber حتت سطح قابل لالشتعال.

حتذير: مشوى ®Weber الكهربائي غير مصمم   m
للتركيب في أو على عربات االستجمام والبيوت 

املتنقلة و/أو القوارب.
حتذير: ال تستخدم املشوى ضمن مسافة   m

60 سم )24 بوصة( من مواد قابلة لالشتعال 
موجودة خلف املشوى أو على جانبيه.

حتذير: عند استخدام املشوى يُصبح صندوق   m
الطهي بالكامل ساخناً. ال تتركه بدون مراقبة.
حتذير: أبعد كل أسالك الطاقة الكهربائية عن   m

أي سطح ساخن.
حتذير: يجب احملافظة على منطقة الطهي   m

قبل استخدام املشوى

درج اإللتقاط ودرج التقطير القابل لالستعمال مرة 
واحدة

لقد مت تزويد املشوى بنظام جتميع للشحم. حتقق من وجود شحم 
متراكم في درج اإللتقاط ودرج التقطير القابل لالستعمال مرة 

واحدة كلما أردت استخدام املشوى.

قم بإزالة الشحم الزائد بواسطة مشحاف بالستيكي؛ انظر 
الرسم التوضيحي. وعند الضرورة، اغسل درج اإللتقاط ودرج 

التقطير باملاء والصابون، ثم اشطفهما مباء نظيف. استبدل درج 
التقطير القابل لالستعمال مرة واحدة إذا دعت احلاجة لذلك.

حتذير: حتقق من وجود شحم متراكم في درج   m
اإللتقاط ودرج التقطير القابل لالستعمال مرة 

واحدة قبل كل استخدام. قم بإزالة الشحم 
الزائد لتجنب اشتعاله. إذ ميكن أن يسبب 

اشتعال الشحم إصابات جسدية خطيرة أو 
تلف في املمتلكات.

تنبيه: ال تبطن درج الشحم املنزلق للخارج   m
بورق األملنيوم. 

) Q®  2400( - تأكد من أن درج التقطير القابل لالستعمال مرة 
واحدة )a( متوضع بشكل مستو على درج اإللتقاط )b(. قد 

يتعارض درج التقطير املنحني مع نزع درج اإللتقاط.

a

b

خالية من السوائل أو األبخرة القابلة 
لالشتعال، مثل البنزين والكيروسني والكحول، 

إلخ.، وغيرها من املواد القابلة لالشتعال.
حتذير: عند الطهي، يجب أن يكون اجلهاز على   m
سطح مستوي وثابت وفي منطقة خالية من 

املواد القابلة لالشتعال. 
حتذير: فك لفة سلك الطاقة بالكامل قبل   m

االستخدام. أبِق سلك الطاقة بعيداً عن 
صندوق الطهي.



  WWW.WEBER.COM®
9

الطهي 

 Weber® لتسخني املشوى بشكل مسبق: شّغل مشوى
الكهربائي وفق إرشادات الطهي املذكورة في دليل املالك هذا. 

أغلق الغطاء ودوّر مقبض التحكم بعنصر التسخني إلى املستوى 
العالي. قم بتسخني املشوى مسبقاً مدة 20 دقيقة؛ يعتمد 

التسخني املسبق ملدة أطول على ظروف مثل درجة حرارة الهواء 
والرياح. اسمح بخمس دقائق إضافية من التسخني املسبق في 

البلدان ذات الفولتية 220 فولت.

مالحظة: قد تتطلب حالة الرياح والطقس ضبط مقبض 
التحكم بدرجة احلرارة للحصول على درجة حرارة الطهي 

الصحيحة. 

عرق الشواء والشحم: سيتراكم الشحم وعرق الشواء الزائدان 
في درج االلتقاط في الدرج السفلي املنزلق للخارج )املوجود على 

اجلانب السفلي من املشوى(. تتوفر أدراج تقطير قابلة لالستعمال 
مرة واحدة من ®Weber تالئم درج االلتقاط.

حتذير: حتقق من وجود شحم متراكم في   m
درج اإللتقاط وفي اجلزء السفلي من املشوى 

قبل كل استخدام. وقم بإزالة الشحم الزائد 
لتجنب نشوب حريق في اجلزء السفلي من 

املشوى.

حتذير: ال حترّك مشوى ®Weber الكهربائي وهو   m
في وضع التشغيل أو إذا كان ساخناً.

الطهي على املشوى الكهربائي

هذا اجلهاز مصنّف 

كجهاز 220 فولت - 240 فولت - 60/50 هرتز 
اخلرج: 2200 واط

افتح الغطاء.  )2
تأكد من أن مقبض التحكم على الوضع OFF )إيقاف(. )دوّر   )3
مقبض التحكم بعكس اجتاه دوران عقارب الساعة للتأكد 

من أنه على وضع OFF )إيقاف(.(
وّصل سلك الطاقة مبأخذ كهربائي محمي.  )4

يجب إمداد هذا اجلهاز بالطاقة عبر جهاز   m
التيارات املتخّلفة )RCD( بحيث ال تتجاوز قيمة 

تيار التشغيل املتخّلف 30 ميلي آمبير.

قم بتسخني املشوى مسبقاً. دوّر مقبض التحكم إلى   )5
الوضع HIGH )عالي( )باجتاه دوران عقارب الساعة(. يشير 

الضوء األحمر إلى تشغيل الطاقة وأن عنصر التسخني يقوم 
بالتسخني. يضيء الضوء األحمر وينطفئ بشكل دوري مع 

قيام عنصر التسخني بعملية الضبط للمحافظة على درجة 
احلرارة.

حتذير: فك لفة سلك الطاقة بالكامل. أبِق   m
سلك الطاقة بعيداً عن صندوق الطهي.

وّصل جهاز التحكم بدرجة احلرارة باملشوى.  )1

يجب دائماً توصيل جهاز التحكم بدرجة   m
احلرارة بشكل كامل ضمن املشوى قبل توصيل 

سلك الطاقة باملأخذ الكهربائي.

A - OFF )إيقاف(

B - LOW )منخفض(

C - MEDIUM )متوسط(

D - HIGH )عالي(

أغلق الغطاء. سوف يستغرق التسخني املسبق مدة 20   )6
دقيقة تقريباً.

وللطهي عند درجة حرارة أخفض للمشوى: قم بالتسخني 
املسبق كما مت وصفه أعاله. دوّر مقبض التحكم بعكس اجتاه 

دوران عقارب الساعة إلى اإلعداد املطلوب. ابدأ الطهي. 

راجع جداول الطهي عند نهاية دليل املالك للحصول على األوقات 
التقريبية وإعدادات الشوي لقطع اللحم املبينة )الضبط حسب 

الظروف اجلوية(.

حتذير: عند انطفاء الضوء األحمر، قد يكون   m
عنصر التسخني ما زال ساخناً.
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يترتب عليك تسخني املشوى مسبقاً )20 دقيقة( قبل الطهي 
عليه. 

الدهن بطبقة خفيفة من الزيت يساعد في تلوين الطعام باللون 
البني بشكل متناسق ويحفظه من االلتصاق على شبكة 

الطهي. وعليك دوماً مسح الطعام بفرشاة أو رشه بالزيت، ليس 
بشكل مباشر على شبكة الطهي.

ننصح بالشوي مع إغالق الغطاء. ملاذا؟ ألنه يقلل من التوهجات 
الفجائية، ويطهي الطعام بسرعة أكبر وبشكل متناسق.

عند استخدام املاء اخمللل أو الصلصة أو دهن سطح الطعام 
مبحلول سكري أو من مركبات أخرى حتترق بسهولة، فعليك دهنه 

بالفرشاة على الطعام خالل آخر 10 إلى 15 دقيقة فقط من 
عملية الشواء.

ال تنسى مسح شبكة الطهي بالفرشاة بشكل منتظم 
وتنظيف درج التقطير حتت املشوى.

إن املقصود من القطع والسماكات واألوزان وأوقات الشوي التالية 
للطعام هو أن تكون توجيهات أكثر من كونها قواعد ثابتة 

وسريعة. فأوقات الطهي تتأثر بعوامل مثل الرياح ودرجة احلرارة 
اخلارجية وإلى أي مدى من النضوج يجب طهي الطعام. قم 

بالشوي حسب الزمن املعطى في اجلدول أو حتى املستوى املطلوب 
من النضوج، يُقلب الطعام مرة واحدة في منتصف فترة الشواء. 

أوقات الطهي للحم البقر والغنم هو وقت الطهي "املتوسط"، ما 
لم يُذكر غير ذلك. دع الشرائح السميكة وشرائح حلم البقر ترتاح 
من 5 إلى 10 دقائق قبل التقطيع. فسترتفع درجة احلرارة الداخلية 

للحم من 5 إلى 10 درجات خالل هذا الوقت.

للحصول على مزيد من التلميحات حول الشواء والوصفات، يُرجى 
.www.weber.com® زيارة املوقع

قر
لب

م ا
حل

وقت الشوي التقريبيالسماكة و/أو الوزنالقطع

الشرائح: شرائح خاصرة البقر، أو شرائح من 
األرداف أو من األضالع

سماكة 2 سم )4  /3 بوصة(
سماكة 2.5 سم )1 بوصة(

سماكة 2.5 إلى 3 سم )1 إلى 1 -1/2 بوصة(

10 إلى 14 دقيقة، High )عالي(
14 إلى 16 دقيقة، High )عالي(
18 إلى 20 دقيقة؛ High )عالي(

12 إلى 14 دقيقة، High )عالي(مكعبات 2.5 إلى 3 سم )1 إلى 1 -1/2 بوصة(الكباب

12 إلى 16 دقيقة، High )عالي(سماكة 2 سم )4  /3 بوصة(شرائح البرغر البقري أو كرات اللحم املفروم

م
غن

 ال
م

حل

20 دقيقة، High )عالي(سماكة 3 سم )1 -1/2 بوصة(شرائح حلم الغنم

ساعة واحدة و 30 دقيقة إلى ساعة واحدة 1.4 - 1.6 كغ )3 إلى 3  -  1/2 ليبرة(أرجل من حلم الغنم بدون عظم
و 40 دقيقة، Medium )متوسط(

35 إلى 40 دقيقة، Medium )متوسط(رف من حلم الغنم

 

 

نة
ج

دا
 ال

ور
طي

ال

12 إلى 14 دقيقة، Medium )متوسط(175 غ )6 أونصة(صدور الدجاج، حلم بال عظم، حلم بدون جلد

-1/2 بوصة(الكباب

 

14 إلى 16 دقيقة، High )عالي(مكعبات 2.5 إلى 3 سم )1 إلى 1

-1/2 ليبرة(دجاج، نصف

 

-1/4 إلى 1

 

ساعة إلى ساعة وربع، Medium )متوسط(550 إلى 675 غ )1

40 دقيقة، Medium )متوسط(قطع حلم دجاج، صدور/أجنحة مع عظم

40 إلى 50 دقيقة، Medium )متوسط( قطع حلم دجاج، أرجل/أفخاذ مع عظم

حملار 
 وا

ك
سم

سماكة 1 إلى 2.5 سم )1/2 إلى 1 بوصة(السمك أو الشرائح السميكة أو الرقيقةال
سماكة 2.5 إلى 3 سم )1 إلى 1  -  1/4 بوصة(

8 إلى 10 دقائق، High )عالي(
10 إلى 12 دقيقة، High )عالي(

2 إلى 5 دقائق، High )عالي(جمبري/قريدس

450 غ )1 ليبرة(سمك كامل
-1/2 ليبرة(

 

1 كغ )2 إلى 2
15 إلى 20 دقيقة، Medium )متوسط(
20 إلى 30 دقيقة، Medium )متوسط(

ت
اوا

ضر
خل

ا

8 إلى 10 دقائق، High )عالي(الهليون

12 إلى 14 دقيقة، High )عالي(عرنوس الذرة، بدون القشرة اخلارجية

25 إلى 30 دقيقة، High )عالي(عرنوس الذرة، مع القشرة اخلارجية

12 إلى 15 دقيقة، High )عالي(فطر: بورتابيّلو

10 إلى 12 دقيقة، High )عالي(فطر: بوتون

/1 بوصة(

 

10 إلى 12 دقيقة، High )عالي(البصل، شرائح 0.64 سم )4

/1 بوصة(

 

10 إلى 12 دقيقة، High )عالي(بطاطا، شرائح 0.64 سم )4

/1 بوصة(

 

10 إلى 12 دقيقة، High )عالي(باذجنان، شرائح 1.27 سم )2

12 إلى 15 دقيقة، High )عالي(فليفلة )حبات كاملة(

8 إلى 10 دقائق، High )عالي(فليفلة )مقسمة أرباع(

/1 بوصة(

 

8 إلى 10 دقائق، High )عالي(كوسا 1.27 سم )2

12 إلى 14 دقيقة، High )عالي(كوسا )مقسمة أنصاف(

الطهي على املشوى الكهربائي

العالجالفحصاملشكلة

انزع جهاز التحكم بدرجة احلرارة وأعد تركيبه.هل مت إدخال جهاز التحكم بدرجة احلرارة بشكل صحيح في موضعه؟ال يقوم املشوى الكهربائي بالتشغيل.

يجب دائماً توصيل جهاز التحكم بدرجة احلرارة   m
بشكل كامل ضمن املشوى قبل توصيل سلك 

الطاقة باملأخذ الكهربائي. 

هل ضوء الطاقة األحمر مضيء وهل مت تدوير مقبض جهاز التحكم 
بدرجة احلرارة باجتاه عقارب الساعة بالكامل إلى الوضع HIGH )عالي(؟

حتقق من توفر التغذية بالطاقة الكهربائية.هل تتدفق الطاقة من املأخذ الكهربائي؟

 .www.weber.com® إذا لم يتم تصحيح املشاكل باتباع هذه الطرق، فُيرجى االتصال مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام معلومات جهات االتصال في موقع ويب اخلاص بنا. قم بتسجيل الدخول إلى

استكشاف األعطال وإصالحها
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الصيانة

التنظيف

حتذير: أوقف تشغيل مشوى ®Weber الكهربائي وانتظر إلى أن يبرد قبل   m
تنظيفه.

جهاز التحكم بدرجة احلرارة وسلك الطاقة - استخدم محلول ماء وصابون دافئ وقطعة قماش 
رطبة. امسح املشوى وجففه بالكامل قبل االستخدام. 

حتذير: للحماية من الصدمة الكهربائية، ال تغمر سلك الطاقة أو املقبس   m
أو جهاز التحكم بدرجة احلرارة أو عنصر التسخني باملاء أو أي سائل آخر. 

األسطح اخلارجية - استخدم محلول من الصابون واملاء الدافئ للتنظيف، ثم اشطف باملاء. 

تنبيه: ال تستخدم منظف فرن أو مواد تنظيف كاشطة )منظفات املطبخ(،   m
أو املنظفات التي حتتوي على مواد حمضية، أو ألواح تنظيف كاشطة على 

املشوى.
تنبيه: ال تنظف املشوى باستخدام ألواح كشط معدنية. فقد تنكسر   m

قطع من هذه األلواح وتقصر األجزاء الكهربائية.
نّظف درج التقطير بانتظام.  m

شبكة الطهي - ميكن تنفيذ عملية تنظيف عام لشبكة الطهي مباشرة بعد انتهاء الطهي. بينما 
ما يزال املشوى دفئاً نّظف شبكة الطهي بفرشاة فوالذية خشنة.

تنبيه: يجب فحص فرشاة املشوى بحثاً عن أي شعيرات غير ثابتة أو تالفة   m
بشكل دوري. استبدل الفرشاة في حال العثور على شعيرات غير ثابتة 

فيها أو على شبكات الطهي. تنصح Weber بشراء فرشاة مشوى جديدة 
من الستانلس ستيل عند بداية كل ربيع.

للتنظيف بشكل كامل عندما يبرد املشوى، استخدم فرشاة فوالذية خشنة إلزالة البقايا، حسب 
احلاجة. انزع شبكة الطهي الباردة من املشوى واغسلها بصابون وماء دافئ ، ثم اشطفها باملاء.

ملعرفة أماكن توفر قطع غيار شبكة الطهي اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك 
باستخدام معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. قم بتسجيل الدخول إلى 

 .®www.weber.com

درج اإللتقاط - حتقق من وجود شحم متراكم في درج االلتقاط كلما أردت استخدام املشوى. قم 
بإزالة الشحم املتراكم مبكشطة بالستيكية. اغسل درج االلتقاط باملاء والصابون واشطفه باملاء. 

تتوفر أدراج تقطير قابلة لالستعمال مرة واحدة من Weber® تالئم درج االلتقاط.

نّظف درج التقطير بانتظام.  m
داخل الغطاء - عندما يكون الغطاء دافئاً، امسح اجلزء الداخلي باستخدام فوطة ورقية ملنع تراكم 

الشحم. يشبه تقشير الشحم املتراكم قشرات الدهان.

يجب عدم استخدام املنظفات التي حتتوي على حموض أو مواد معدنية أو اإلكسيلني. اشطف 
جيداً باملاء بعد التنظيف.

تنظيف داخل صندوق الطهي

حتذير: أوقف تشغيل مشوى ®Weber الكهربائي وانتظر إلى أن يبرد قبل   m
تنظيفه.

حتذير: جتنب تراكم الشحم على شبكة الطهي وعلى اجلزء الداخلي   m
من صندوق الطهي. إن التنظيف الدوري للشبكة وصندوق الطهي بني 

االستخدامات أمر ضروري لتجنب تراكم الشحم. قد تؤدي الصيانة غير 
الصحيحة إلى اشتعال الشحم مما ميكن أن يسبب إصابات جسدية 

خطيرة أو الوفاة، وتلف املمتلكات.

افصل سلك طاقة جهاز التحكم بدرجة احلرارة. وامسك جهاز التحكم من القاعدة خلف   )1
.)b( واسحبه لنزعه )a( مقبض التحكم

تنبيه: ميكن أن يؤدي سحب جهاز التحكم باملقبض إلى إيقاف تشغيله.  m
اكشط اجلزء الداخلي من صندوق الطهي مبكشطة بالستيكية إلزالة الشحم املتراكم الزائد.  )2

تنبيه: إن مسند عنصر التسخني مطلوب من ِقبل الوكالة التنظيمية   m
لناحية األمان ويجب عدم نزعه.

تنبيه: ال تستخدم منظف فرن أو مواد تنظيف كاشطة )منظفات املطبخ(،   m
أو املنظفات التي حتتوي على مواد حمضية، أو ألواح تنظيف كاشطة على 
عنصر التسخني. يجب عدم استخدام املنظفات التي حتتوي على حموض 

أو مواد معدنية أو اإلكسيلني.

أعد وضع مقبض التحكم بدرجة احلرارة وسلك الطاقة في مكانهما قبل االستخدام.  )3

يجب دائماً توصيل جهاز التحكم بدرجة احلرارة بشكل كامل ضمن   m
املشوى قبل توصيل سلك الطاقة باملأخذ الكهربائي. 

سيتراكم الشحم وعرق الشواء الزائدان في درج االلتقاط حتت الدرج السفلي املنزلق للخارج. ويتوفر 
درج تقطير قابل لالستعمال مرة واحدة كشريحة تبطن درج االلتقاط.

حتذير: افحص الدرج السفلي للتحقق من وجود شحم متراكم قبل كل   m
استخدام. وقم بإزالة الشحم املتراكم لتفادي اشتعال هذا الشحم في 

الدرج السفلي املنزلق للخارج.
في حال اشتعال الشحم، أوقف تشغيل جهاز التحكم بدرجة احلرارة   m

واترك الغطاء مغلقاً إلى أن ينطفئ الشحم احملترق.

a
b



انتباه: لقد مت اختبار هذا املنتج من ناحية األمان وهو معد لالستخدام في البلد احملدد. راجع تعيني البلد املوجود على الوجه اخلارجي للكرتون.  m
يُرجى االتصال بقسم خدمة العمالء اخلاص بشركة Weber-Stephen Products LLC، للحصول على معلومات حول القطعة )القطع( البديلة األصلية 

.Weber-Stephen Products LLC من

حتذير: ال حتاول إصالح أي مكونات بدون االتصال بقسم خدمة العمالء اخلاص بشركة Weber-Stephen Products LLC. إذا فشلت في اتباع   m
هذا التحذير اخلاص باملنتج، فقد تؤدي اإلجراءات التي تتخذها إلى حدوث حريق أو انفجار األمر الذي يُسبب إصابات جسدية خطيرة أو 

الوفاة وتلف في املمتلكات.

يشير هذا الرمز إلى أنه ال ميكن التخلص من املنتج مع القمامة. للحصول على إرشادات حول الطريقة الصحيحة 
للتخلص من هذا املنتج في أوروبا، يُرجى زيارة املوقع www.weber.com®، واالتصال باملورّد املذكور لبلدك. إذا لم تتوفر لديك إمكانية 

الوصول إلى اإلنترنت، اتصل باملوزع للحصول منه على اسم املورّد، وعنوانه ورقم هاتفه.

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com®

 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.  وعنوانها ،Weber-Stephen Products LLC 2013 تصميم وهندسة شركة  © 
متت الطباعة في الواليات املتحدة األميركية

Original Ideas, Inc.  من شركة Robert DeMars تصاميم وميزات أصلية أوجدها Weber® Q® يتضمن مشوى

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GmbH 
Maria-Theresia-Straße 51 

Wels 4600 
AUSTRIA 

TEL: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl 
Blarenberglaan 6 Bus 4 

Industriezone Noord 
BE-2800 Mechelen 

BELGIUM 
TEL: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

.WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o 
U Hajovny 246 

Pr˚ uhonice 25243 
CZECH REPUBLIC 

TEL: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS 
Bøgildsmindevej 23, DK-9400 Nørresundby 

DANMARK 
TEL: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST 
 املنطقة احلرة في رأس اخليمة

 صندوق بريد 10559
 اإلمارات العربية املتحدة 

   +971 4 360 9256; info@weberstephen.ae :هاتف

WEBER-STEPHEN FRANCE SAS 
Eragny sur Oise – C.S. 80322 
Cergy Pontoise Cedex 95617 

FRANCE 
TÉL: +33 810 19 32 37 

service.consommateurs@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH 
Rheinstraße 194 
Ingelheim 55218 
DEUTSCHLAND 

TEL: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

.WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V 
Tsjûkemarwei 12 

NA Sint Nicolaasga 8521 
Postbus 18 

AA Sint Nicolaasga 8520 
NETHERLANDS 

TEL: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF 
Skutuvogur 1H 

Reykjavik 104-1 
ICELAND 

TEL: +354 58 58 900

D&S IMPORTS 
Shenkar Street 14 

Petach, Tikva 49001 
ISRAEL 

TEL: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA Srl 
”Centro Polifunzionale ”Il Pioppo 

Viale della Repubblica 46 
Povolaro di Dueville – Vicenza 36030 

ITALY 
TEL: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

.WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o 
Ul. Trakt Lubelski 153 

Warszawa 766-04 
POLSKA 

TEL: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

.GALACTEX OUTDOOR )PTY( LTD 
Hertz Draai 142-141 

Meadowdale, Edenvale 
Gauteng 

SOUTH AFRICA 
TEL: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STEPHEN IBERICA Srl 
- 11-Avda. de les Corts Catalanes 9 

Despacho 10 B 
E-08173 Sant Cugat del Vallès 

Barcelona 
SPAIN 

TEL: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GmbH 
Talackerstr. 89a 
Winterthur 8404 
SWITZERLAND 

TEL: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS )U.K.( LIMITED 
,The Four Columns 

 Broughton Hall Business Park 
Skipton, North Yorkshire BD23 3AE 

UNITED KINGDOM 
 ;TEL: +44 01756 692611 

customerservicenwe@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 
East Daniels Road 200 

6266-Palatine, IL 60067 
USA 

TEL: 847 934 5700; support@weberstephen.com

OOO WEBER-STEPHEN Vostok 
,Moscow Region 142784 

Leninskiy District 
Rumyantsevo Village 

Building 1 
RUSSIA 

TEL: +7 495 973 16 49; info.ru@weberstephen.com

.WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT 
.Budapest, Váci út 186 1138 

HUNGARY 
info-hu@weberstephen.com ;813-89-TEL: +36 70 / 70

 بالنسبة جلمهورية إيرلندا، يُرجى االتصال بـ:
.Weber-Stephen Products )U.K.( Limited

بالنسبة لبلدان أوروبا الشرقية، مثل رومانيا أو سلوفينيا أو 
 كرواتيا أو تركيا أو اليونان، يرجى االتصال بـ: 

 ,Weber-Stephen Deutschland GmbH 
.info-EE@weberstephen.com

 بالنسبة لدول البلطيق، يرجى االتصال بـ: 
.Weber-Stephen Nordic ApS




