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مشوى الغاز
دليل املالك ملشوى غاز البروبان السائل 

يجب قراءة دليل املالك هذا قبل تشغيل مشوى الغاز 
اخلاص بك. 

m خطر
إذا شممت رائحة غاز: 

اقطع تغذية الغاز عن اجلهاز.  .1

قم بإطفاء أي لهب مشتعل.  .2
افتح الغطاء.  .3

إذا استمرت الرائحة، ابق بعيداً عن اجلهاز واتصل   .4
فوراً مبوزع الغاز لديك أو خدمة إطفاء احلريق.

قد يؤدي تسريب الغاز إلى حدوث حريق أو انفجار، الذي 
قد يسبب إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة، أو إحلاق 

الضرر باملمتلكات.

m حتذير
يجب عدم تخزين املواد البترولية أو غيرها من املواد   .1

املتبخرة والسائلة القابلة لالشتعال بجوار هذا 
اجلهاز أو أي جهاز آخر.

يجب عدم تخزين أسطوانة الغاز غير املوصولة   .2
لالستخدام بجوار هذا اجلهاز أو أي جهاز آخر.

حتذير: اتبع بعناية كافة اإلجراءات اخلاصة بفحص   m
التسريب الواردة في هذا الدليل قبل تشغيل املشوى. 

نّفذ ذلك حتى لو مت جتميع املشوى لدى الوكيل.

حتذير: ال حتاول إشعال هذا اجلهاز قبل قراءة األقسام   m
اخلاصة بإشعال املوقد في هذا الدليل.

معلومات ملسؤول التركيب:
يجب أن يبقى هذا الدليل مع املالك، الذي يجب أن 

يحتفظ به لالستخدام في املستقبل.

لالستخدام اخلارجي فقط.
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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.

m حتذيرات

يجب اتباع إرشادات توصيل املنظم حسب نوع مشوى الغاز اخلاص بك.  m
يجب عدم تخزين أسطوانة الغاز االحتياطية أو غير املوصولة حتت هذا   m

املشوى أو بالقرب منه.
يجب عدم وضع غطاء املشوى أو أي شيء قابل لالشتعال على أو في   m

منطقة التخزين حتت املشوى.
قد يكون التجميع غير الصحيح خطراً. يُرجى اتباع إرشادات التجميع   m

الواردة في هذا الدليل بعناية. 
بعد فترة من التخزين أو عدم االستخدام، يجب فحص مشوى الغاز من   m

Weber للتحقق من عدم وجود تسريب للغاز وانسداد في املواقد قبل 
الشروع في االستخدام. راجع اإلرشادات الواردة في هذا الدليل ملعرفة 

اإلجراءات الصحيحة.
يجب عدم استخدام لهب لفحص تسريبات الغاز.  m

يجب عدم تشغيل مشوى الغاز من  ®Weber في حال وجود تسريب في   m
وصالت الغاز.

يجب أن ال يكون هناك مواد قابلة لالشتعال ضمن مسافة 60 سم خلف   m
املشوى أو على جانبيه.

يجب عدم استخدام مشوى الغاز من  ®Weber من ِقبل األطفال. فقد تكون   m
األجزاء املكشوفة من املشوى ساخنة جداً. يجب إبقاء األطفال بعيداً عن 

املشوى أثناء استخدامه.
يجب توخي احلرص عند استخدام مشوى الغاز من  ®Weber . فسيكون   m
ساخناً أثناء الطهي أو التنظيف، وال يجب تركه دون مراقبة، أو حتريكه 

أثناء تشغيله.
إذا انطفأت املواقد أثناء الطهي، فيجب إيقاف تشغيل كافة الصمامات.   m

افتح الغطاء وانتظر مدة خمس دقائق قبل محاولة إعادة إشعال لهب 
الغاز، مع مراعاة إرشادات اإلشعال.

يجب عدم استخدام الفحم أو القوالب الفحمية أو الصخور البركانية   m
في مشوى الغاز من  ®Weber اخلاص بك.

أثناء الطهي، يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح أو وضع اليدين أو   m
األصابع على احلافة األمامية لصندوق الطهي.

في حال حدوث توهج فجائي في اللهب وعدم السيطرة عليه، يجب   m
حتريك الطعام بعيداً عن اللهب حتى يتم إخماده.

في حال اشتعال الشحم، أوقف تشغيل كافة املواقد واترك الغطاء   m
مغلقاً إلى أن ينطفئ الشحم احملترق.

يجب تنظيف مشوى الغاز من  ®Weber بشكل كامل وعلى فترات   m
منتظمة.

عند تنظيف الصمامات أو املواقد، يجب عدم تكبير الفتحات أو املنافذ.  m
البروبان السائل ليس غازاً طبيعياً. التبديل أو محاولة استخدام غاز   m

طبيعي في وحدة غاز بروبان سائل أمر خطير ويؤدي إلى إبطال الكفالة.
ميكن أن تكون أسطوانة الغاز املنبعجة أو التي أصابها الصدأ خطرة   m

ويجب فحصها من ِقبل مورّد الغاز. يجب عدم استخدام أسطوانة غاز 
ذات صمام تالف.

بالرغم من أن أسطوانة الغاز قد تبدو فارغة، إال أنه رمبا ما زالت حتتوي على   m
بعض الغاز. ويجب نقل األسطوانة وتخزينها وفقاً لذلك.

يجب عدم محاولة فصل منظم الغاز أو أي من تركيبات الغاز بأي حال من   m
األحوال عندما يكون املشوى قيد التشغيل.

يجب استخدام قفازات مقاومة للحرارة أو قفازات فرن أثناء تشغيل   m
املشوى.

يجب عدم استخدام هذا املشوى إال إذا كانت كافة األجزاء في مكانها.    m
يجب جتميع الوحدة بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في 

"إرشادات التجميع".
يجب عدم وضع خزان وقود داخل اخلزانة.  m

يجب عدم وضع هذا الطراز من أجهزة الشوي ضمن بناء مغلق أو قابل   m
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. ◆
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الكفالة

إرشادات عامة

إن مشوى الغاز من  ®Weber عبارة عن جهاز طهي محمول معد لالستخدام خارج املنزل  باستخدام 
مشوى الغاز من  ®Weber ميكنك الشوي والتحميص واخلبز بنتائج ال مثيل لها مع أجهزة املطابخ 

املعدة لالستخدام داخل املنزل  يُضيف الغطاء املغلق وقضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer نكهة 
"الطهي اخلارجي" إلى الطعام  

مشوى الغاز من  ®Weber عبارة عن جهاز محمول ميكنك بسهولة تغيير مكانه في حديقتك أو 
فنائك  تعني القابلية للحمل أنه ميكنك أخذ مشوى الغاز من  ®Weber معك أينما ذهبت 

إن غاز البروبان السائل )LP( أسرع لالستخدام ومينحك قدرة أكبر للتحكم بالطهي من الفحم 

تقدم لك هذه اإلرشادات احلد األدنى من متطلبات جتميع مشوى الغاز من  ®Weber   لذلك نطلب   •
  Weber®  منك قراءتها بعناية قبل استخدام مشوى الغاز من

يجب عدم استخدام املشوى من ِقبل األطفال   •
يجب عدم توصيل املشوى بأي مصدر للغاز الطبيعي )غاز املدينة(  الصمامات والفتحات   •

مصممة حصرياً لغاز البروبان السائل 
يجب عدم استخدامه مع الفحم أو الصخور البركانية   •

يجب استخدام أسطوانات غاز بروبان سائل 3 كغ إلى 13 كغ فقط   •
في اململكة املتحدة، يجب تركيب هذا اجلهاز مع منظم يتوافق مع معيار BS 3016، بخرج إسمي   •

يبلغ 37 ميلي بار  )مرفق مع املشوى(
يجب تفادي ثني اخلرطوم   •

يجب أن ال يتجاوز طول اخلرطوم 5 1 متر   •
ننصح باستبدال خرطوم الغاز في مشوى الغاز Weber لديك كل 5 سنوات  قد تتطلب بعض   •

البلدان ضرورة استبدال خرطوم الغاز في مدة تقل عن 5 سنوات، يجب أن تكون األفضلية 
ملتطلبات تلك البلدان 

يجب عدم تغيير أية أجزاء عليها ختم جهة التصنيع من ِقبل املستخدم   •
أي تعديل في اجلهاز قد يكون خطيراً   •

يجب فقط استخدام منظم وخرطوم ضغط منخفض معتمدين في بلدك   •
يجب أن تكون مجموعات منظمات الضغط واخلرطوم البديلة هي اجملموعات احملددة من ِقبل   •

اجلهة املصنعة جلهاز غاز الطهي اخلارجي  ◆

التخزين

عند عدم استخدام مشوى الغاز من  ®Weber، أوقف تشغيل صمام أسطوانة الغاز    •
عند تخزين مشوى الغاز من  ®Weber داخل املنزل، يجب فصل خط تغذية الغاز  يجب تخزين   •

أسطوانة الغاز خارج املنزل في مكان جيد التهوية 
في حال عدم إزالة أسطوانة الغاز من مشوى الغاز من  ®Weber، فيجب تخزين املشوى   •

وأسطوانة الغاز خارج املنزل في مكان جيد التهوية 
يجب تخزين أسطوانات الغاز خارج املنزل في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول األطفال  يجب   •

عدم تخزين أسطوانات الغاز املفصولة داخل املباني، أو املرآب أو أي منطقة محصورة أخرى  ◆

تضمن شركة Weber-Stephen Products )املشار إليها فيما بعد باسم "Weber"( للمشتري األصلي ملشوى 
الغاز من  ®Weber هذا خلوه من العيوب في املواد والناجتة عن األيدي العاملة بدءاً من تاريخ الشراء كما يلي:

25 سنة )سنتان على الطالء؛ باستثناء مصبوبات األملنيوم:   
25 سنة الغطاء املصنوع من الستانلس ستيل:   
25 سنة الغطاء املطلي بالبورسلني:   

10 سنوات أنابيب املواقد املصنوعة من الستانلس ستيل:   
5 سنوات بال صدأ أو احتراق شبكات الطهي املصنوعة من الستانلس ستيل:   

5 سنوات بال صدأ أو احتراق  قضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer املصنوعة من الستانلس ستيل:   
5 سنوات بال صدأ أو احتراق  شبكات الطهي املصنوعة من احلديد املصبوب واملطلية بالبورسلني: 
3 سنوات بال صدأ أو احتراق  شبكات الطهي املصنوعة من حلديد املصبوب واملطلية بالبورسلني: 

سنتان بال صدأ أو احتراق  قضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer املطلية بالبورسلني:    
2 سنتان موقد وحدة الشوي العامل باألشعة حتت احلمراء:   
2 سنتان كافة األجزاء الباقية:   

عند جتميع اجلهاز وتشغيله وفقاً لإلرشادات املطبوعة واملصاحبة له  يحق لشركة Weber املطالبة بدليل 
معقول يُثبت تاريخ الشراء  لذلك يتعني عليك االحتفاظ بإيصال الشراء أو الفاتورة 

تقتصر هذه الكفالة احملدودة على إصالح أو استبدال القطع التي ثبت أنها أصبحت تالفة في ظل ظروف 
االستخدام الطبيعي واخلدمة العادية، والتي ثبت عند فحصها أنها تالفة حسب رأي Weber   وقبل إعادة أي 
قطع، يجب االتصال مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام معلومات جهات االتصال املوجودة على 

موقع ويب اخلاص بنا  إذا أكدت Weber على التلف وقبلت املطالبة، فستقوم Weber باستبدال تلك القطع بدون 
رسوم  وإذا تطلب األمر إعادة القطع التالفة، فيجب دفع رسوم النقل مسبقاً  ستقوم Weber بإعادة القطع إلى 

املشتري، مع الدفع املسبق لرسوم الشحن 

ال تغطي الكفالة احملدودة هذه أية أعطال أو صعوبات في التشغيل ناجتة عن احلوادث أو سوء االستخدام أو 
التغيير أو التخريب أو التركيب غير الصحيح أو الصيانة اخلاطئة أو اخلدمة غير املالئمة أو اإلخفاق في القيام 
بأعمال الصيانة العادية والروتينية، مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر التلف الناجت عن وجود حشرات في 

أنابيب املواقد، كما ورد في دليل املالك هذا 

كما ال تغطي هذه الكفالة احملدودة االهتراء أو التلف الناجت عن ظروف الطقس القاسية، مثل البرد أو العواصف أو 
الزالزل أو األعاصير أو اختفاء األلوان الناجت عن التعرض للمواد الكيميائية مباشرة أو في اجلو احمليط 

ال توجد أية كفاالت صريحة غير هذه الكفالة وأي كفاالت ضمنية معمول بها للمتاجرة أو املالءمة محدودة 
فقط خالل فترة تغطية هذه الكفالة احملدودة الصريحة واملكتوبة  ال تسمح بعض املناطق بتحديد فترة سريان 

الكفالة الضمنية، لذلك فقد ال ينطبق هذا التحديد عليك 

Weber غير مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو غير مباشرة أو عرضية  ال تسمح بعض املناطق باستثناء أو حتديد 
األضرار العرضية أو غير املقصودة، لذلك فقد ال ينطبق عليك هذا التحديد أو االستثناء 

ال تفّوض Weber أي شخص أو شركة لفرض أي التزام أو مسؤولية عليها فيما يتعلق ببيع أو تركيب أو 
  Weber استخدام أو إزالة أو إعادة أو استبدال األجهزة اخلاصة بها؛ وال يوجد أية تعهدات مثل هذه مقدمة من

يتم تطبيق هذه الكفالة على املنتجات املباعة بالتجزئة 

قم بزيارة املوقع  ®www.weber.com، وحدد بلدك، وقم بتسجيل املشوى اخلاص بك 
اليوم. ◆

التشغيل 

حتذير: مت تصميم هذا اجلهاز لالستخدام اخلارجي فقط ويجب عدم   m
استخدامه داخل املرآلب أو في الشرفات أو األروقة ذات األسقف املغلقة.
حتذير: يجب عدم استخدام مشوى الغاز من  ®Weber على اإلطالق حتت   m

األسقف غير احملمية والقابلة لالشتعال أو األسقف املعلقة. 
حتذير: يجب عدم استخدام املشوى عند وجود مواد قابلة لالشتعال ضمن   m

مسافة 60 سم أعلى أو أسفل أو خلف أو على جانبي املشوى.
حتذير: مشوى الغاز من  ®Weber غير مصمم للتركيب في أو على القوارب   m

و/أو البيوت املتنقلة.
حتذير: عند استخدام املشوى يصبح كله ساخناً. ويجب عدم تركه دون   m

مراقبة.
حتذير: يجب إبقاء أسالك التغذية الكهربائية وخرطوم الوقود بعيدة عن   m

األسطح الساخنة.
حتذير: يجب احملافظة على منطقة الطهي خالية من السوائل أو األبخرة   m

القابلة لالشتعال، مثل البنزين أو الكحول، إلخ.، واملواد القابلة لالشتعال.
حتذير: يجب عدم تخزين أسطوانة غاز إضافية )احتياطية( بالقرب من   m

. Weber®  مشوى الغاز من
حتذير: يُصبح هذا اجلهاز ساخناً للغاية. يجب توخي احلرص الشديد في   m

حال وجود أطفال أو كبار السن. 
حتذير: يجب عدم نقل اجلهاز أثناء إشعاله.  m

حتذير: يجب ارتداء قفازات حماية عند استخدام هذا اجلهاز. ◆  m
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تلميحات حول التناول اآلمن ألسطوانات غاز البروبان السائل 

غاز البروبان السائل عبارة عن منتج بترولي مثل البنزين والغاز الطبيعي  ويكون البروبان   •
السائل غازاً في ظروف الضغط ودرجات احلرارة العادية  وفي ظل ظروف الضغط املتوسط، داخل 

األسطوانة يكون غاز البروبان سائالً  ومع حترير الضغط، يتبخر السائل بسرعة ويُصبح غازاً 
البروبن السائل له رائحة تشبه رائحة الغاز الطبيعي  ال شك أنت تعرف هذه الرائحة   •

غاز البروبان السائل أثقل من الهواء  وقد يتجمع غاز البروبان السائل املتسرب في املناطق   •
املنخفضة ومينع االنتشار 

يجب تركيب أسطوانة البروبان السائل، ونقلها وتخزينها في الوضع العمودي  ويجب عدم   •
إسقاط أسطوانات البروبان السائل أو التعامل معها بعنف 

ال تقم أبداً بتخزين أسطوانة البروبان السائل أو نقلها في ظل درجات حرارة قد تصل إلى 51°   •
مئوية )ستكون ساخنة جداً بحيث ال ميكن حملها باليد - على سبيل املثال: يجب عدم ترك 

أسطوانة البروبان السائل داخل السيارة في يوم حار( 
يجب التعامل مع أسطوانات البروبان السائل "الفارغة" بنفس العناية التي تتعامل بها مع   •

األسطوانات املمتلئة  حتى عندما يكون خزان البروبان السائل فارغاً يظل هناك ضغط غاز في 
األسطوانة  يجب دوماً إغالق صمام األسطوانة قبل فصلها  

ال تستخدم أسطوانة بروبان سائل تالفة  أسطوانات البروبان السائل املنبعجة أو التي أصابها   •
الصدأ أو األسطوانات ذات الصمام التالف ميكن أن تشكل خطراً ويجب استبدالها بأسطوانة 

جديدة فوراً  
يجب اختبار الوصلة بني اخلرطوم وأسطوانة البروبان السائل للتأكد من عدم وجود تسريب في   •

كل مرة يتم فيها إعادة توصيل أسطوانة البروبان السائل  على سبيل املثال، اختبر التسريب في 
كل مرة تقوم فيها بإعادة تعبئة أسطوانة البروبان السائل 

تأكد من أن املنظم مثّبت وفتحة التهوية الصغيرة نحو األسفل بحيث ال يتجمع فيها املاء    •
يجب أن تكون فتحة التهوية هذه خالية من األوساخ والشحم واحلشرات إلخ  ◆

املنظم واخلرطوم البديالن

رقم 
القطعة البلد

41576 جمهورية التشيك / التفيا / ليتوانيا / رومانيا / جمهورية السلوفاك / سلوفينيا

41588 بريطانيا العظمى

41619 الدامنارك / فنلندا / النرويج / البرتغال / إسبانيا

41638 فرنسا

41639 بلجيكا

41676 سويسرا

41677 السويد

41679 النمسا / أملانيا

41680 اليونان / إيطاليا

41681 هولندا

43196 بولندا

43197 هنغاريا

89169 إستونيا

89170 تركيا

إعالن هام: ننصح باستبدال خرطوم الغاز في مشوى الغاز Weber لديك كل خمس   m
سنوات. قد تتطلب بعض البلدان ضرورة استبدال خرطوم الغاز في مدة تقل عن خمس 

سنوات، يجب أن تكون األفضلية ملتطلبات تلك البلدان.

نوع الغاز وضغطه البلد

I   - 30 ميلي بار
3
B/P بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، الدامنارك، إستونيا، 

فنلندا، هنغارية، أيسلندا، التفيا، ليتوانيا، مالطا، هولندا، 
النرويج، رومانيا، جمهورية السلوفاك، سلوفينيا، إسبانيا، 

السويد، تركيا

I   - 28 - 30 / 37 ميلي بار
3+
بلجيكا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ،  

البرتغال، سويسرا، اململكة املتحدة

I   - 37 ميلي بار
3
B/P بولندا

I  - 50 ميلي بار
3
B/P النمسا، أملانيا

بيانات االستهالك

البوتان البروبان كيلو وات

20,2 18,0    Summit® 420 

30,2 26,0      Summit® 470 

24,0 21,1       Summit® 620 

 33,4 29,3        Summit® 670 

البوتان البروبان غالون/ساعة

1470 1287    Summit® 420 

2198 1858      Summit® 470 

1747 1508       Summit® 620 

2431 2094        Summit® 670 
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تركيب األسطوانة

اشتِر أسطوانة غاز ممتلئة من موزع الغاز

يجب تركيب األسطوانة، ونقلها وتخزينها في الوضع العمودي دائماً  وال تسمح بإسقاط 
األسطوانة أو حملها بدون حرص  ويجب عدم تخزين األسطوانة في مكان ميكن أن تتجاوز درجة 

احلرارة فيه °51 مئوية )ساخنة جداً بحيث يصعب حملها(  على سبيل املثال، ال تترك األسطوانة في 
سيارتك خالل األيام احلارة  )راجع: "تلميحات حول التناول اآلمن ألسطوانات الغاز"( 

خيارات مكان تركيب األسطوانة

ميكنك تثبيت األسطوانة على لوحة اجلانب األمين باستخدام حمالة األسطوانة أو وضع األسطوانة 
على األرض  يجب وضع األسطوانة خارج اخلزانة، على اجلانب األمين من املشوى  ال حتاول تركيبها داخل 

اخلزانة  

تركيب حمالة األسطوانة

سوف حتتاج إلى: دعامة حمالة األسطوانة )1( وحمالة األسطوانة )2( 
ضع دعامة حمالة األسطوانة في مكانها على لوحة اجلانب األمين من الناحية اخلارجية   )A

للمشوى   وأحكم تثبيتها بالبراغي واحللقات والعزق )3(  
ركّب منزلقات األسطوانة )4( في الفتحتني املوجودتني حتت دعامة حمالة األسطوانة  وأحكم   )B

تثبيتها بالبراغي واحللقات والعزق 
دوّر األسطوانة بحيث تصبح فتحة الصمام باجتاه واجهة املشوى    )C

امسك حمالة األسطوانة وقم بإمالة األسطوانة بحيث تصبح الدعامتني املنحنيتني   )D
من حمالة األسطوانة حتت احلافة البارزة لقاعدة األسطوانة  ثم اضبط طول احلزام حول 

األسطوانة، واربط النهايتني معاً )5( 
ارفع حمالة األسطوانة وضعها على دعامتها كما هو مبنّي )6(   )E

وضع األسطوانة على األرض

ضع األسطوانة على األرض، خارج اخلزانة، على اجلانب األمين من املشوى )7(   )F
دوّر أسطوانة البروبان السائل بحيث تصبح فتحة الصمام باجتاه مقدمة مشوى الغاز من   )G

   Weber® 

1

4

3

7

قد يختلف املشوى املوضح 
بالرسومات قليالً عن الطراز 

الذي مت شراؤه.
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توصيل أسطوانة البروبان السائل

حتذير: تأكد من إغالق صمام أسطوانة البروبان السائل أو املنظم.   m
قم بتوصيل أسطوانة البروبان السائل   )A

في بعض املنظمات يجب الضغط على ON )تشغيل( للتوصيل، وسحب OFF )إيقاف( للفصل،   
في حني أخرى فيها صامولة ذات سن لولبي يساري للتوصيل بصمام األسطوانة  اتبع إحدى 

إرشادات توصيل منظم معنّي املوضحة وذلك بحسب نوع املنظم لديك   
قم بتثبيت تركيبة املنظم على اخلزان بتدويره باجتاه عقارب الساعة )1(  ضع املنظم بحيث   )a

تكون فتحة التهوية )2( نحو األسفل 
قم بتثبيت تركيبة املنظم على اخلزان بتدويره بعكس اجتاه عقارب الساعة )3( )4(   )b

تأكد من أن ذراع املنظم )5( باجتاه األسفل/على وضع اإليقاف  ادفع املنظم لألسفل على   )c
صمام اخلزان إلى أن يستقر في مكانه )6( 

تأكد من أن ذراع املنظم على وضع اإليقاف  وحرك حلقة املنظم لألعلى )7(  ثم ادفع   )d
املنظم لألسفل على صمام اخلزان واستمر بالضغط  حرك احللقة إلغالقها )8(  إذا لم يتم 

إقفال املنظم، فيجب تكرار اإلجراء 

حتضيرات فحص التسريب 

حتذير: لقد مت اختبار وصالت الغاز ملشوى الغاز  ®Summit في املصنع.   m
وبالرغم من ذلك فإننا ننصحك بفحص التسريب في كافة وصالت الغاز 

قبل تشغيل مشوى الغاز  ®Summit اخلاص بك.

نزع لوحة التحكم

األداة املطلوبة: مفك فيليبس 
انزع مقابض التحكم باملواقد )1(    )A

انزع البرغيني اللذين يثبتان لوحة التحكم باإلطار )2(   )B

2

1

1

2

43

5

6

7
8

43
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انزع لوحة التحكم  قم بإمالة اللوحة لألمام وارفعها لألعلى بعيداً عن املشوى )3(    )C 
توخى احلذر كي ال تكسر أو تفصل األسالك اخلاصة بأضواء لوحة التحكم 

اسند لوحة التحكم على اجلانب األيسر من املشوى )4( كاشفاً الصمامات واملواقد واملشعل   )D
واملشعب  ◆

3

4

فحص تسريبات الغاز

m خطر

يجب عدم استخدام لهب لفحص تسريبات الغاز. تأكد من عدم وجود 
شعالت أو مصادر لهب في املنطقة أثناء البحث عن التسريبات. الشعالت 

واللهب سوف تؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار والذي ميكن أن 
يسبب إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة والتلف للممتلكات.

حتذير: يجب البحث عن تسريبات الغاز في كل مرة يتم فيها فصل إحدى   m
تركيبات الغاز وإعادة توصيلها.

مالحظة: مت فحص كافة التوصيالت املصنعة في املصنع بشكل كامل فيما يتعلق بتسريبات الغاز. 
كما أنه قد مت اختبار املواقد باللهب. ولكن كتدبير وقائي، عليك فحص كافة التركيبات للتأكد من 

عدم وجود تسريبات قبل استخدام مشوى الغاز من  ®Weber . ميكن أن يؤدي الشحن والتناول إلى 
ارتخاء إحدى تركيبات الغاز أو تلفها.

حتذير: ينبغي القيام بعمليات البحث عن التسريب حتى لو مت جتميع   m
املشوى لدى الوكيل أو املتجر.

مالحظة: مبا أن بعض محاليل اختبار التسريب، مبا فيها املاء والصابون، ميكن أن تكون كاشطة 
بشكل طفيف، فينبغي شطف كافة التوصيالت باملاء بعد البحث عن التسريبات.

إذا كان املشوى يحتوي على موقد جانبي فتأكد من إيقاف تشغيله 

لتنفيذ اختبارات البحث عن التسريب: افتح صمام األسطوانة بتدوير عجلته اليدوية بعكس اجتاه 
عقارب الساعة 

حتذير: ال تقم بإشعال املواقد أثناء البحث عن التسريبات.  m
سوف حتتاج إلى: محلول ماء وصابون وخرقة أو فرشاة لوضعه  

امزج الصابون باملاء   )A
دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك   )B

دوّر صمام األسطوانة عكس عقارب الساعة )1( )2( )3(   )a
حرك ذراع املنظم إلى وضع التشغيل/العلوي )4(   )b

حرك ذراع املنظم إلى وضع التشغيل )5(   )c
ابحث عن التسريبات بترطيب التركيبة مبحلول املاء والصابون ومراقبة وجود فقاعات  إذا ظهرت   )C

فقاعات، أو كبرت فقاعة، فهذا يعني وجود تسريب  وفي حالة وجود تسريب، أوقف تشغيل 
الغاز وأحكم الربط  أعد تشغيل الغاز وافحص من جديد مبحلول املاء والصابون  إذا لم يتوقف 

التسريب، يجب االتصال مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام معلومات جهات 
 االتصال املوجودة على موقع ويب اخلاص بنا  

  www weber com®  قم بتسجيل الدخول إلى
عند االنتهاء من فحص التسريب، أوقف تشغيل الغاز من املصدر واشطف التوصيالت باملاء  ◆  )D

1
2 3

4

5

2 3
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افحص: 

وصلة خط الغاز الرئيسي إلى املشعب )1(   )A
وصلة خط غاز وحدة الشوي )موقد األشعة حتت احلمراء( )2(   )B

وصلة احلاجز الواقي وخرطوم الغاز )3(   )C

حتذير: في حال وجود تسريب عند الوصلة )1 أو 2 أو 3(، أعد إحكام   m
التركيبة مبفتاح ربط وأعد فحص التسريبات مبحلول املاء والصابون. في 
حالة استمرار التسريب بعد إعادة إحكام ربط التركيبة، أوقف تشغيل 

الغاز. ال تشّغل املشوى. اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك 
باستخدام معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. قم 

. www.weber.com ®   بتسجيل الدخول إلى
خرطوم املوقد اجلانبي إلى احلاجز الواقي )4(   )D

وصلة خرطوم املوقد اجلانبي للفصل السريع، ووصلة صمام املوقد اجلانبي والفوهة )5(   )E
وصلة اخلرطوم إلى املنظم )6(     )F

وصلة املنظم  إلى األسطوانة )7(    )G
وصالت الصمامات باملشعب )8(    )H

حتذير: في حال وجود تسريب في الوصالت )4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8(، أوقف   m
تغذية الغاز. ال تشّغل املشوى. اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك 

 باستخدام معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

عند االنتهاء من اختبارات فحص التسريب، أوقف تشغيل الغاز من املصدر واشطف التوصيالت 
باملاء 

إعادة تركيب لوحة التحكم

األجزاء املطلوبة: لوحة التحكم والبراغي ومقابض التحكم باملواقد 
عّلق احلافة العليا من لوحة التحكم على مساند لوحة التحكم في أي جانب من مقدمة   )A

صندوق الطهي  
قم مبحاذاة البراغي مع الفتحات اخلاصة بها على مساند لوحة التحكم واإلطار    )B

شد البراغي بإحكام   )C
ضع كل مقبض حتكم على عنق الصمام املناظر له   ◆  )D

إرشادات الغاز

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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 WEBER® GRILL OUT™  ضوء املقبض

يحتوي ضوء مقبض  ™Weber Grill Out على "حساس إمالة" مضّمن  مع تنشيط زر الطاقة )1(، 
يتم تشغيل الضوء عند فتح غطاء املشوى  وينطفئ الضوء عندما يكون الغطاء مغلقاً  وأثناء 

االستخدام النهاري، أوقف تنشيط احلساس بضغط زر الطاقة  ◆

مقابض التحكم املضاءة

إن مشوى الغاز مزود مبقابض حتكم مضيئة؛ مما يسمح لك بالتوليف الدقيق إلعدادات احلرارة، حتى 
في ظروف اإلنارة املنخفضة  

يتطلب ثالث بطاريات قلوية من حجم "D"  ويجب عدم خلط البطاريات القدمية واجلديدة أو أنواع 
مختلفة من البطاريات )قياسية، أو قلوية، أو قابلة للشحن(  حجرة البطارية موجودة داخل اخلزانة 

على اجلانب األيسر  

لتشغيل أو تنشيط زر الطاقة  ◆

إرشادات الغاز

امليزات الضوئية

إعادة تعبئة أسطوانة البروبان السائل

نوصي بإعادة تعبئة أسطوانة البروبان السائل قبل تفريغها بشكل كامل 
إلعادة التعبئة، خذ أسطوانة البروبان السائل إلى أحد وكالء "غاز البروبان" 

فك أسطوانة الغاز:
أوقف تشغيل الغاز وافصل تركيبة اخلرطوم واملنظم من األسطوانة  اتبع إحدى إرشادات    )A

توصيل منظم معنّي املوضحة وذلك بحسب نوع املنظم لديك  
فك تركيبة املنظم من اخلزان بتدويره بعكس اجتاه دوران عقارب الساعة )1(   )a

فك تركيبة املنظم من اخلزان بتدويره باجتاه دوران عقارب الساعة )2( )3(   )b
حرك ذراع املنظم )4( إلى وضعية اإليقاف/لألسفل  ادفع ذراع املنظم إلى أن يتحرر من   )c

اخلزان )5( 
حرك ذراع املنظم إلى وضع اإليقاف )6(  وحرك حلقة املنظم لألعلى )7( لفصله من اخلزان   )d

قم باستبدال األسطوانة الفارغة بأخرى ممتلئة  ◆  )B

إعادة توصيل أسطوانة البروبان السائل

انظر "توصيل أسطوانة البروبان السائل"  ◆

1

2 3
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قبل استخدام املشوى 

درج الشحم املنزلق للخارج ودرج التقطير القابل لالستهالك

لقد مت تزويد املشوى بنظام جتميع للشحم  حتقق من وجود شحم متراكم في درج الشحم املنزلق 
للخارج ودرج التقطير القابل لالستهالك كلما أردت استخدام املشوى 

قم بإزالة الشحم الزائد بواسطة مشحاف بالستيكي؛ انظر الرسم التوضيحي  وعند الضرورة، 
اغسل درج الشحم ودرج التقطير باملاء والصابون، ثم اشطفهما مباء نظيف  استبدل درج التقطير 

القابل لالستهالك إذا دعت احلاجة لذلك 

حتذير: حتقق من وجود شحم متراكم في درج الشحم املنزلق للخارج ودرج   m
التقطير القابل لالستهالك 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 بورق األملنيوم. ◆  m

فحص اخلرطوم

يجب فحص اخلرطوم بحثاً عن أية إشارات تشقق  

حتذير: حتقق من اخلرطوم قبل كل استخدام للمشوى بحثاً عن أية شقوق   m
أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل كان، 

فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد من ِقبل 
 ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام معلومات 

 جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
◆ . www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى



14

عملية اإلشعال بالقدح

افتح الغطاء دوماً قبل إشعال املواقد.  m
يحتوي كل مقبض حتكم على قطب مشعل مضّمن  إلطالق شرارة يجب دفع مقبض التحكم   )A

إلى الداخل )1( وتدويره إلى وضع START/HI )بدء/عالي( )2( 
يؤدي هذا الفعل إلى تدفق الغاز وإطالق شرارة إلى أنبوب إشعال املوقد )3(  وستسمع صوت   )B

"القدح" من املشعل  سترى لهباً بطول 7سم )3 بوصة( - 12 سم )5 بوصة( برتقالي اللون قادم 
من أنبوب إشعال املوقد على اجلانب األيسر من املوقد )4( 

استمر في ضغط مقبض التحكم إلى الداخل ملدة ثانيتني بعد سماع "القدح". سيسمح   )C
ذلك بتدفق الغاز بشكل تام في أنبوب املوقد )5( ويتأكد االشتعال 

تأكد من اشتعال املوقد بالنظر من خالل شبكات الطهي  يجب أن ترى لهباً  إذا لم يشتعل   )D
 OFF املوقد من احملاولة األولى، فعليك دفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى وضعية

)اإليقاف(  كرر إجراء اإلشعال مرة ثانية 

 OFF حتذير: إذا لم يشتعل املوقد، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع  m
)إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد 

أو محاولة اإلشعال بواسطة عود ثقاب. ◆

2

1

3

4

5
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إشعال املوقد األساسي واستخدامه

إشعال املوقد األساسي

يوجد ملخص إلرشادات اإلشعال داخل باب اخلزانة األيسر 

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال مواقد املشوى، أو عدم انتظار خمس 
دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى توهج 

فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري، األمر الذي قد يسبب إصابات 
جسدية خطيرة أو الوفاة.

إشعال املوقد األساسي بالقدح

مالحظة: يقوم كل مشعل بالقدح ملقبض حتكم بإطالق شرارة من قطب املشعل إلى أنبوب إشعال 
 START/HI املوقد. يتم توليد الطاقة للشرارة بدفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى وضع

)بدء/عالي(. سيؤدي ذلك إلى إشعال كل موقد على حدا.

حتذير: حتقق من اخلرطوم في كل مرة قبل استخدام املشوى بحثاً عن أية   m
شقوق أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل 

كان، فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد 
من ِقبل  ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 

 معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

افتح الغطاء )1(    )A
تأكد من أن كافة مقابض التحكم باملواقد مثبتة على وضع اإليقاف )2(  )ادفع مقبض التحكم   )B

إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه على الوضع OFF )إيقاف( (

حتذير: يجب أن تكون مقابض التحكم باملواقد على الوضع OFF )إيقاف(   m
قبل تشغيل صمام أسطوانة غاز البروبان السائل.

دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك )3(    )C

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح.  m
ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره إلى وضع START/HI )بدء/عالي( إلى أن تسمع قدح   )D

املشعل - استمر بدفع مقبض التحكم إلى الداخل ملدة ثانيتني  سيؤدي هذا الفعل إلى إطالق 
شرارة من املشعل، وأنبوب إشعال املوقد ثم املوقد األساسي )4( 

تأكد من اشتعال املوقد بالنظر من خالل شبكات الطهي  يجب أن ترى لهباً )5(  إذا لم يشتعل   )E
 OFF املوقد من احملاولة األولى، فعليك دفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى وضعية

)اإليقاف(  كرر إجراء اإلشعال مرة ثانية 

 OFF حتذير: إذا لم يشتعل املوقد، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع  m
)إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد 

أو محاولة اإلشعال بواسطة عود ثقاب. ◆

إلطفاء املوقد

ادفع كل مقبض حتكم مبوقد إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى الوضع OFF )إيقاف(  أوقف 
تشغيل تغذية الغاز من املصدر  ◆

2 4

 OFF 
)إيقاف(

 START/HI 
)بدء/عالي(

 MEDIUM 
)متوسط(

 LOW 
)منخفض(

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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إشعال املوقد األساسي واستخدامه

إشعال املوقد األساسي يدوياً 

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال مواقد املشوى، أو عدم انتظار خمس 
دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى توهج 

فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري، األمر الذي قد يسبب إصابات 
جسدية خطيرة أو الوفاة.

افتح الغطاء )1(   )A
تأكد من أن كافة مقابض التحكم باملواقد مثبتة على وضع اإليقاف )2(  )ادفع كل مقبض إلى   )B

الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه على الوضع OFF )إيقاف( (

حتذير: يجب أن تكون مقابض التحكم باملواقد على الوضع OFF )إيقاف(   m
قبل تشغيل صمام أسطوانة البروبان السائل. 

دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك )3(    )C
ضع عود ثقاب في حامل عود الثقاب وأشعله   )D

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح.  m
أدخل حامل عود الثقاب مع عود مشتعل من خالل شبكات الطهي وقضبان مضيف النكهة   )E

 ®Flavorizer إلشعال املوقد احملدد )4( 
ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره إلى وضع START/HI )بدء/عالي( )5(    )F

 OFF حتذير: إذا لم يشتعل املوقد، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع  m
)إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد. ◆

إلطفاء املوقد

ادفع كل مقبض حتكم مبوقد إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى وضع OFF )إيقاف(  وأوقف 
تشغيل تغذية الغاز من املصدر  ◆

2 5

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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تلميحات حول الشوي وتلميحات مساعدة

قم دوماً بتسخني املشوى مسبقاً قبل الطهي  ضع كل املواقد على تسخني HI )عالي( وأغلق   •
الغطاء؛ سّخن مدة 10 دقائق، أو إلى أن يسجل مقياس احلرارة °550-°500 فهرنهايت )288°-260° 

مئوية( 
قم بتلفيح اللحم، واطبخ مع إغالق الغطاء للحصول على طعام مشوي بشكل مثالي كل مرة   •

تعتمد أوقات الشوي املوجودة في الوصفات على طقس درجة احلرارة فيه °70 فهرنهايت )20°   •
مئوية( وقليالً من الريح أو بال ريح  وعليك زيادة وقت الطهي في األيام الباردة أو عند وجود رياح أو 

في املرتفعات  كما يجب إنقاص وقت الطهي في الطقس احلار جداً 
ميكن أن تتغير أوقات الشوي بسبب الطقس، أو كمية وحجم وشكل الطعام قيد الشوي    •

قد ترتفع درجة حرارة مشوى الغاز لديك أكثر من احلد الطبيعي ألول بضعة استخدامات   •
قد تتطلب شروط الشوي ضبط مقابض التحكم باملواقد للوصول إلى درجات حرارة الطهي   •

الصحيحة 
بشكل عام، تتطلب قطع اللحم الكبيرة وقت طهي أكبر لكل رطل مما تتطلبه قطع اللحم   •
الصغيرة  والطعام الذي ميأل شبكات الطهي يتطلب وقتاً أطول من مجرد بعض القطع من 

الطعام  والطعام الذي يتم شيه ضمن حاويات، مثل البقول املغلفة، يتطلب وقتاً أطول إذا مت 
شيه في وعاء عميق منه إذا كان الوعاء مقالة خبز غير عميقة 

قم بإزالة الدهن الزائد من شرائح اللحم و وقطع اللحم املعدة للشوي وشرائح اللحم مع   •
األضالع، تاركاً مقداراً ضئيالً من الدهن ليس أكثر من 4 6 مم )¼ بوصة(  كلما كانت الدهون أقل 

كان التنظيف أسهل، وهو ضمان فعلي لعدم حدوث توهجات فجائية في اللهب غير مرغوب 
فيها 

قطع الطعام املوجودة على شبكات الطهي فوق املواقد مباشرة قد تتطلب قلبها أو حتريكها إلى   •
منطقة أقل حرارة  

استخدم ملقط بدالً من الشوكة لقلب وحمل قطع اللحم لتجنب فقدان العصارة الطبيعية    •
وميكنك استخدام مشحافني حلمل سمكة كبيرة كاملة 

في حال حدوث توهج فجائي في اللهب غير مرغوب فيه، أوقف كل املواقد وحرك الطعام إلى   •
منطقة أخرى على شبكة الطهي  وسيخمد أي لهب بسرعة  وبعد انخماد اللهب، أعد إشعال 

املشوى  يجب عدم استخدام املاء إلطفاء اللهب في مشوى الغاز 
تتطلب بعض األطعمة، مثل شرائح السمك، حاوية للشوي  املقالي القابلة لالستهالك   •

واملصنوعة من الرقائق املعدنية مناسبة جداً، وميكن أيضاً استخدام أية مقالة معدنية ذات 
مقابض معدة لألفران 

تأكد دوماً من نظافة درج الشحم ودرج االلتقاط وخلوهما من اخمللفات   •
ال تبطن درج الشحم املنزلق للخارج برقائق معدنية  فهذا مينع الشحم من التدفق إلى درج   •

االلتقاط 
يساعد استخدام املؤقت في التنبيه عندما يوشك الطعام على جتاوز مرحلة "النضج اجليد" إلى   •

"النضج الزائد عن احلد" 

مالحظة: في حال فقدان املشوى احلرارة أثناء الطهي، فعليك مراجعة قسم استكشاف األعطال 
وإصالحها من هذا الدليل.

حتذير: يجب عدم نقل مشوى الغاز من  ®Weber أثناء التشغيل أو عندما   m
يكون املشوى ساخناً.

START/ إيقاف(، أو( OFF هي )ميكنك ضبط كل موقد على حدا حسب الطلب  إعدادات التحكم )1
HI )بدء/عالي(، أو MEDIUM )متوسط(، أو LOW )منخفض( 

1

OFF )إيقاف( START/HI )بدء/عالي( MEDIUM )متوسط( LOW )منخفض(

OFF )إيقاف( ON )تشغيل(

2

مالحظة: قد تكون درجة احلرارة داخل صندوق الطهي في االستخدامات األولى، حيث ما تزال 
األسطح عاكسة بشكل جيد، أسخن من درجات احلرارة املبينة في دليل الطهي. قد تتطلب ظروف 

الطهي، مثل الرياح والطقس، ضبط أزرار التحكم باملواقد للحصول على درجات حرارة الطهي 
الصحيحة. 

في حال انطفاء املواقد أثناء الطهي، افتح الغطاء، وأوقف تشغيل كافة املواقد وانتظر مدة 
خمس دقائق قبل إعادة اإلشعال.  ◆

التسخني املسبق

إن مشوى الغاز من  ®Weber  عبارة عن جهاز يتسم بالكفاءة في استهالك الوقود  فهو يعمل مبعدل 
اقتصادي منخفض من BTU  إن التسخني املسبق للمشوى قبل الشوي أمر هام  أشعل املشوى 

لديك حسب اإلرشادات املوجودة في دليل املالك هذا  للتسخني املسبق: بعد اإلشعال دوّر كافة 
مقابض املواقد إلى وضع START/HI )بدء/عالي(، وأغلق الغطاء، وسّخن إلى أن تصل درجة احلرارة بني 

°500 فهرنهايت و°550 فهرنهايت )°260 و°288 مئوية(، درجة حرارة الشوي املنصوح بها  يستغرق 
هذا األمر 10 إلى 15 دقيقة حسب الظروف مثل درجة حرارة الهواء والرياح  ◆

الطهي املغطى

كل عمليات الشوي تتم مع إغالق الغطاء لتوفير إمكانية توزع احلرارة بشل متساوي وموّحد  مع 
إغالق الغطاء، ينفذ مشوى الغاز عملية الطهي بشكليشبه إلى حد بعيد فرن احلمل احلراري  يشير 

مقياس احلرارة املوجود في الغطاء إلى درجة حرارة الطهي داخل املشوى  كل عمليات التسخني 
املسبق والشوي تتم والغطاء مغلقاً  ال داعي إللقاء النظرات اخلاطفة - فهناك فقدان للحرارة في 

كل مرة يتم فيها رفع الغطاء  ◆

عرق الشواء والشحم 

مت تصميم قضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer من أجل "تدخني" الكمية الصحيحة من عرق 
الشواء للحصول على نكهة الطهي املطلوبة  سيتراكم الشحم وعرق الشواء الزائدان في درج 

االلتقاط حتت درج الشحم املنزلق للخارج  يتوفر درج تقطير قابل لالستهالك كشريحة تبطن درج 
االلتقاط  ◆

حتذير: حتقق من وجود شحم متراكم في درج الشحم املنزلق   m   
للخارج ودرج االلتقاط قبل كل استخدام. قم بإزالة الشحم املتراكم 

لتفادي اشتعال هذا الشحم في درج الشحم املنزلق للخارج. ◆

  FLAVORIZER®  نظام

عند تقطر عصارة اللحم من الطعام على قضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer املصنوعة خصيصاً 
بشكل زاوية، ينتج عنها دخان يُعطي الطعام نكهة شواء ال تُقاوم  وبفضل التصميم الفريد 

للمواقد، وقضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer وعناصر التحكم بدرجة احلرارة املرنة، فإنه يتم 
فعلياً إخماد أي توهج فجائي في اللهب غير مرغوب فيه، ألنك أنت من يتحكم باللهب  وبسبب 

التصميم الفريد لقضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer واملواقد، فإنه يتم توجيه الدهن الزائد من 
خالل درج الشحم املنزلق للخارج إلى درج التقاط الشحم  ◆

  SEAR STATION®  وحدة التلفيح

قد يتضمن مشوى غاز  ®Weber  موقد تلفيح لتلفيح قطع اللحم والسمك الرقيقة  يتضمن موقد 
وحدة التلفيح  ®Sear Station عنصر حتكم ON )تشغيل( أو OFF )إيقاف( )2( يعمل مع املوقدين 

األساسيني اجملاورين  باستخدام موقد التلفيح واملواقد اجملاورة ميكنك تلفيح اللحوم بفاعلية أثناء 
 SEAR استخدام مناطق الطهي األخرى للطهي بحرارة معتدلة )راجع "إشعال وحدة التلفيح

 ®STATION واستخدامها"(  ◆
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طرق الطهي

الشيء األكثر أهمية الذي يجب معرفته حول عملية الشواء هو معرفة طريقة الطهي التي يجب 
استخدامها لطعام معني، مباشر أو غير مباشر   الفرق بسيط: ضع الطعام مباشرة فوق النار، أو 

نظم النار بحيث تكون من كافة جوانب الطعام    استخدام الطريقة الصحيحة هو املسار األقصر 
للحصول على نتائج عظيمة - وأفضل سبيل للتأكد من طهي الطعام بالكامل وبشكل آمن  ◆

الطهي املباشر 

طريقة الطهي املباشر، تشبه الشواء، وهذا يعني طهي الطعام مباشرة فوق مصدر احلرارة   
وللحصول على طهي متناظر، يجب قلب الطعام مرة واحدة في منتصف وقت الشواء  

استخدم طريقة الطهي املباشر للطعام الذي يتطلب وقت طهي أقل من 25 دقيقة: شرائح اللحم 
والكباب والنقانق واخلضار وغيرها  

الطهي املباشر ضروري أيضاً لتلفيح اللحوم  يؤدي التلفيح إلى ظهور ذلك التجعد اجلميل، 
والنسيج املغطى بالكراميل حيث يتالمس الطعام مع الشبكة  ويظيف أيضاً لوناً ونكهة رائعني 

لكامل السطح  شرائح اللحم وصدور الدجاج وقطع اللحم الكبيرة كلها ميكن تلفيحها  

لتلفيح اللحوم، ضعها فوق حرارة مباشرة عالية من 2 إلى 5 دقائق لكل جانب  وتتطلب القطع 
األصغر حجماً وقتاً أقل لتلفيحها  وعادة بعد التلفيح يتم إنهاء طهي الطعام بدرجة حرارة أقل  

وميكنك إنهاء طهي األطعمة سريعة الطهي بطريقة الطهي املباشر؛ استخدم طريقة الطهي غير 
املباشر لألطعمة التي تتطلب وقتاً أطول للطهي    

إلعداد مشوى الغاز للطهي املباشر، قم بتسخني الغاز مسبقاً مع إشعال كافة املواقد على وضع 
HI )عالي(  ضع طعام على شبكة الطهي، ثم اضبط كافة املواقد إلى درجة احلرارة احملددة في 

الوصفة  أغلق غطاء املشوى وارفعه فقط لقلب الطعام أو لتذوقه عندما ينضج عند نهاية وقت 
الطهي املنصوح به  ◆

الطهي غير املباشر

طريقة الطهي غير املباشر مشابهة للتحميص، ولكن مع الفوائد املضافة لذلك النسيج املشوي، 
والنكهة واملظهر التي لن حتصل عليها من فرن عادي  لإلعداد للطهي غير املباشر، يجب إشعال 

مواقد الغاز على جوانب الطعام ولكن ليس حتته مباشرة   ترتفع احلرارة، وتنعكس عن الغطاء 
والسطوح الداخلية للمشوى، وتدور لطهي الطعام ببطء وبشكل متساوً من كافة اجلوانب، وتشبه 

إلى حد بعيد فرن احلمل احلراري، بحيث ال داعي لقلب الطعام  

استخدم طريقة الطهي غير املباشر لألطعمة التي تتطلب وقت طهي 25 دقيقة أو أكثر أو 
لألطعمة الهشة والتي ميكن أن يؤدي تعرضها للهب مباشر إلى جفافها أو سفعها   تشمل األمثلة 

قطع اللحم املعدة للشوي، واألضالع، والدجاج الكامل، والديك الرومي، وغيرها من قطع اللحم 
الكبيرة احلجم، باإلضافة إلى شرائح اللحم الهشة 

إلعداد مشوى الغاز للطهي غير املباشر، قم بتسخني الغاز مسبقاً مع إشعال كافة املواقد على 
وضع HI )عالي(  ثم اضبط املواقد على كل جانب من الطعام إلى درجة احلرارة املبينة في الوصفة 

وأوقف املوقد )املواقد( املوجودة حتت الطعام مباشرة  وللحصول على أفضل النتائج، ضع قطع 
اللحم املعدة للشواء أو الطيور أو قطع اللحم الكبيرةاحلجم على مجموعة رف التحميص داخل 
درج من رقائق معدنية قوية  وبالنسبة ألوقات الطهي األطول، أضف ماًء إلى درج الرقائق املعدنية 

للمحافظة على عرق الشواء من االحتراق   ميكن استخدام عرق الشواء لتحضير صلصة مرق 
اللحم  ◆

6 مواقد

طريقة الطهي غير املباشر

يتم وضع الطعام في املنطقة من شبكات الطهي بني املواقد املشتعلة 

6 مواقد

طريقة الطهي املباشر

يتم وضع الطعام في املنطقة من شبكات الطهي مباشرة فوق املواقد املشتعلة 
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إشعال املوقد اجلانبي واستخدامه

إشعال املوقد اجلانبي

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال املوقد اجلانبي، أو عدم انتظار خمس 
دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املوقد اجلانبي، قد يؤدي إلى 

حدوث توهج فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري، األمر الذي قد 
يسبب إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة.

حتذير: حتقق من اخلرطوم في كل مرة قبل استخدام املشوى بحثاً عن أية   m
شقوق أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل 

كان، فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد 
من ِقبل  ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 

 معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
 . www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

افتح غطاء املوقد اجلانبي )1(   )A
حتقق من أن صمام املوقد اجلانبي في وضع اإليقاف )ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره   )B
باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه في الوضع OFF )إيقاف(، دوّر مقابض كافة املواقد غير 

املستخدمة إلى الوضع OFF )إيقاف( )ادفعه إلى الداخل ودوّره باجتاه دوران عقارب الساعة( )2( 
دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك )3(    )C

ادفع صمام التحكم باملوقد اجلانبي إلى األسفل ودوّره إلى الوضع START/HI )بدء/عالي( )4(.  )D
اضغط على زر املشعل بضع مرات بحيث تسمع صوت طقطقة كل مرة إلى أن ترى لهباً )5(   )E

تنبيه: قد يكون من الصعب رؤية لهب املوقد اجلانبي في النهار عندما   m
تكون الشمس ساطعة.

حتذير: إذا لم يشتعل املوقد اجلانبي خالل خمس ثواٍن:   m
أوقف تشغيل صمام التحكم باملوقد اجلانبي، واملواقد األساسية   )a

وتغذية الغاز من املصدر.
انتظر خمس دقائق للسماح بتفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة، أو حاول   )b
اإلشعال باستخدام عود ثقاب )راجع "إشعال املوقد اجلانبي يدوياً"(. ◆

OFF )إيقاف(

START/HI )بدء/عالي(

LOW )منخفض(

1

2

5

2 4

3

قد يختلف املشوى املوضح 
بالرسومات قليالً عن الطراز 

الذي مت شراؤه.



20

إشعال املوقد اجلانبي واستخدامه

ً إشعال املوقد اجلانبي يدويا

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال املوقد اجلانبي، أو عدم انتظار خمس 
دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املوقد اجلانبي، قد يؤدي إلى 

حدوث توهج فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري وقد يسبب ذلك 
إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة.

افتح غطاء املوقد اجلانبي )1(   )A
حتقق من أن صمام املوقد اجلانبي في وضع اإليقاف )2( )ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره   )B

باجتاه دوران عقارب الساعة للتأكد من أنه في الوضع OFF )إيقاف(، دوّر مقابض كافة املواقد 
غير املستخدمة إلى الوضع OFF )إيقاف( )ادفعه إلى الداخل ودوّره باجتاه دوران عقارب الساعة( 

دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك )3(    )C
ضع عود ثقاب في حامل عود الثقاب وأشعله   )D

امسك حامل عود الثقاب مع محاذاة العود املشتعل ألي جانب من املوقد اجلانبي )4(   )E
ادفع صمام التحكم باملوقد اجلانبي إلى األسفل ودوّره إلى الوضع START/HI )بدء/عالي( )5(.  )F

تنبيه: قد يكون من الصعب رؤية لهب املوقد اجلانبي في النهار عندما   m
تكون الشمس ساطعة.

حتذير: إذا لم يشتعل املوقد اجلانبي خالل خمس ثواٍن:   m
أوقف تشغيل صمام التحكم باملوقد اجلانبي، واملواقد األساسية   )a

وتغذية الغاز من املصدر.
انتظر خمس دقائق لتسمح بتفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من   )b

جديد. ◆

2

4

1

2 5

3

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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إشعال وحدة التلفيح ®SEAR STATION واستخدامها  

 SEAR STATION®  إشعال موقد وحدة التلفيح

يوجد ملخص إلرشادات اإلشعال داخل باب اخلزانة األيسر 

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال مواقد املشوى، أو عدم انتظار خمس 
دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى توهج 

فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري األمر الذي قد يسبب إصابات 

جسدية خطيرة أو الوفاة.

يتضمن موقد وحدة التلفيح  ®Sear Station عنصر حتكم للتشغيل واإليقاف  إلشعال موقد وحدة 
التلفيح  ®Sear Station عليك أوالً إشعال املوقدين األساسيني اجملاورين 

إشعال املوقد األساسي اجملاور بالقدح

مالحظة: يقوم كل مشعل بالقدح ملقبض حتكم مبوقد أساسي بإطالق شرارة من قطب املشعل 
إلى أنبوب إشعال املوقد. يتم توليد الطاقة للشرارة بدفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى 

وضع START/HI )بدء/عالي(. سيؤدي ذلك إلى إشعال كل موقد على حدا.

حتذير: حتقق من اخلرطوم قبل كل استخدام للمشوى بحثاً عن أية شقوق   m
أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل كان، 

فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد من ِقبل 
 ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام معلومات 

 جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

افتح الغطاء )1(   )A
تأكد من أن كافة مقابض التحكم باملواقد مثبتة على وضع اإليقاف )2(  )ادفع مقبض التحكم   )B

إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه على الوضع OFF )إيقاف( ( 
دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك )3(    )C

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح.  m
أشعل كل موقد أساسي مجاور لوحدة التلفيح  ®Sear Station  )4(  ادفع مقبض التحكم إلى   )D

الداخل ودوّره إلى وضع START/HI )بدء/عالي( إلى أن تسمع قدح املشعل - استمر بدفع مقبض 
التحكم إلى الداخل ملدة ثانيتني  سيؤدي هذا الفعل إلى إطالق شرارة من املشعل، وأنبوب 

إشعال املوقد ثم املوقد األساسي 
تأكد من اشتعال املوقد بالنظر من خالل شبكات الطهي )5(  يجب أن ترى لهباً  إذا لم يشتعل   )E

 OFF املوقد من احملاولة األولى، فعليك دفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى وضعية
)اإليقاف(  كرر إجراء اإلشعال مرة ثانية 

إشعال موقد وحدة التلفيح  ®Sear Station : اإلشعال عن طريق املوقد األساسي املشتعل اجملاور

دوّر مقبض التحكم مبوقد وحدة التلفيح  ®Sear Station إلى الوضع ON )تشغيل( )6(   )F
حتقق من اشتعال املوقد بالنظر ورؤية اللهب )7(   )G

حتذير: إذا لم يحدث االشتعال خالل خمس ثوان، دور مقبض التحكم   m
 ،Gو F إيقاف(، وانتظر خمس دقائق، ثم كرر اخلطوات( OFF باملوقد إلى وضع

أو راجع إرشادات "إشعال موقد وحدة التلفيح  ®SEAR STATION يدوياً".

 OFF حتذير: إذا لم يشتعل املوقد، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع  m
)إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد 

أو محاولة اإلشعال بواسطة عود ثقاب. 

مالحظة: راجع "الصيانة" للحصول على إجراء نزع املوقد وتنظيفه. ◆  

إلطفاء املوقد 

ادفع كل مقبض حتكم مبوقد إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى الوضع OFF )إيقاف(  أوقف 
تشغيل تغذية الغاز من املصدر  ◆

OFF )إيقاف( ON )تشغيل(

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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إشعال وحدة التلفيح ®SEAR STATION واستخدامها  

SEAR STATION®  استخدام وحدة التلفيح

يتضمن فرن الغاز  ®Weber موقد تلفيح لتلفيح اللحوم مثل قطع اللحم املعدة للشواء وقطع 
الطيور والسمك وشرائح اللحم  

التلفيح هو تقنية شواء مباشر إلعطاء سطح قطع الطعام اللون البني عند درجة حرارة عالية  
بتلفيح أو اسمرار جانبي قطع اللحم أنت تُكسب الطعام نكهة محببة بإعطاء سطح الطعام 

طبقة من كراميل الشواء   ويُحسن التلفيح مظهر اللحم بعالمات التلفيح الناجتة عن شبكات 
الطهي  وهذا باإلضافة إلى العصارات املركزة والنكهات التي جتعل الطعام مشوق لتذوقه  

يتضمن موقد وحدة التلفيح  ®Sear Station عنصر حتكم للتشغيل أو اإليقاف يعمل مع املوقدين 
األساسيني اجملاورين  باستخدام موقد التلفيح واملواقد اجملاورة ميكنك تلفيح اللحوم بفاعلية أثناء 

استخدام مناطق الطهي األخرى للشي بحرارة معتدلة  

قبل التلفيح عليك تدوير مقابض املواقد األساسية إلى الوضع HI )عالي( مدة 15 دقيقة من أجل 
تسخني املشوى مسبقاً   مالحظة: قم بالشواء دائماً والغطاء مغلق للوصول إلى احلرارة العظمى 

ولتفادي توهجات اللهب الفجائية.

حاملا يتم تسخني املشوى مسبقاً، أوقف املواقد اخلارجية أو خّفض شدتها  اترك املوقدين املركزيني 
  Sear Station®  عالي( وأشعل موقد وحدة التلفيح( HI على الوضع

ضع اللحم مباشرة فوق وحدة التلفيح  ®Sear Station   ستقوم بتلفيح كل جانب في أي مكان 
من 1 إلى 4 دقائق، بحسب نوع قطع اللحم وسمكها  ميكنك تدوير الطعام ربع دورة جلعل عالمات 

التلفيح متصالبة )1( قبل تلفيح اجلانب اآلخر بنفس الطريقة  

حاملا تنتهي من التلفيح ميكنك إنهاء الشوي بتحريك اللحم إلى منطقة ذات حرارة أكثر اعتداالً 
فوق املواقد اخلارجية للوصول إلى املستوى املرغوب من النضوج 

وكلما اكتسبت خبرة في استخدام وحدة التلفيح  ®Sear Station، ننصحك بتجريب أوقات تلفيح 
مختلفة إليجاد أفضل النتائج التي تناسب ذوقك  ◆

6 مواقد

طريقة التلفيح

يتم وضع الطعام في املنطقة ذات احلرارة القوية بني املواقد املشتعلة

ً إشعال موقد وحدة التلفيح  ®SEAR STATION  يدويا

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال مواقد املشوى، أو عدم انتظار خمس 
دقائق للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى توهج 

فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري األمر الذي قد يسبب إصابات 
جسدية خطيرة أو الوفاة.

يتضمن موقد وحدة التلفيح  ®Sear Station عنصر حتكم للتشغيل واإليقاف  إلشعال موقد وحدة 
التلفيح  ®Sear Station عليك أوالً إشعال املوقدين األساسيني اجملاورين 

إشعال املوقد األساسي اجملاور بالقدح

مالحظة: يقوم كل مشعل بالقدح ملقبض حتكم مبوقد أساسي بإطالق شرارة من قطب املشعل 
إلى أنبوب إشعال املوقد. يتم توليد الطاقة للشرارة بدفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى 

وضع START/HI )بدء/عالي(. سيؤدي ذلك إلى إشعال كل موقد على حدا.

افتح الغطاء )1(   )A
تأكد من إشعال كل موقد أساسي مجاور لوحدة التلفيح  ®Sear Station بالنظر والتحقق من وجود لهب )2(.  )B

ضع عود ثقاب في حامل عود الثقاب وأشعله   )C

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح.  m
D(  أدخل حامل عود الثقاب مع عود مشتعل من خالل شبكات الطهي وقضبان مضيف النكهة 

 )3(  Sear Station®  إلشعال موقد وحدة التلفيح Flavorizer® 
ادفع مقبض التحكم بوحدة التلفيح  ®Sear Station إلى الوضع ON )تشغيل( )4(   )E

 OFF حتذير: إذا لم يشتعل املوقد، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع  m
)إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد.

مالحظة: راجع "الصيانة" للحصول على إجراء نزع املوقد وتنظيفه. ◆  

إلطفاء املوقد

اضغط كل مقبض حتكم مبوقد ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى الوضع OFF )إيقاف(  أوقف تشغيل 
تغذية الغاز من املصدر  ◆

1

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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إشعال موقد املدخن واستخدامه

إشعال موقد املدخن

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال املشوى، أو عدم انتظار خمس دقائق 
للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى حدوث توهج 

فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري، األمر الذي قد يسبب إصابات 
جسدية خطيرة أو الوفاة. 

إشعال موقد املدخن بالقدح

مالحظة: يقوم املشعل بالقدح ملقبض التحكم بإطالق شرارة من قطب املشعل إلى أنبوب إشعال 
 START/HI املوقد. يتم توليد الطاقة للشرارة بدفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى وضع

)بدء/عالي(. سيؤدي ذلك إلى إشعال موقد املدخن.

حتذير: حتقق من اخلرطوم في كل مرة قبل استخدام املشوى بحثاً عن أية   m
شقوق أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل 

كان، فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد 
من ِقبل  ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 

 معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

افتح غطاء املشوى )1(   )A
افتح غطاء صندوق املدخن )2(   )B

امأل املدخن بقطع وشرائح اخلشب املنقوعة باملاء )3(   )C
تأكد من أن كافة مقابض التحكم باملواقد غير املستخدمة ُمدارة على وضع OFF )إيقاف( )4(    )D
 OFF ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه على الوضع(

)إيقاف(( 

حتذير: يجب أن تكون مقابض التحكم باملواقد على الوضع OFF )إيقاف(   m
قبل تشغيل صمام أسطوانة غاز البروبان السائل. 

دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك )5(    )E

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح أثناء إشعاله.  m
ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره إلى وضع START/HI )بدء/عالي( إلى أن تسمع قدح   )F
املشعل )6(، استمر بدفع مقبض التحكم إلى الداخل ملدة ثانيتني  سيؤدي هذا الفعل إلى 

إطالق شرارة من املشعل، وأنبوب إشعال املوقد ثم املوقد األساسي 
تأكد من اشتعال املوقد بالنظر من خالل شبكات الطهي )7(  يجب أن ترى لهباً  إذا لم يشتعل   )G

 OFF املوقد من احملاولة األولى، فعليك دفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى وضعية
)اإليقاف(  كرر إجراء اإلشعال مرة ثانية 

m خطر

إذا لم يشتعل املوقد، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع OFF )إيقاف( 
وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد أو 

محاولة اإلشعال بواسطة عود ثقاب )راجع "إشعال موقد املدخن يدوياً"(.

أغلق غطاء املدخن بعد أن يبدأ اخلشب بالتدخني ودور مقبض التحكم إلى الوضع   )H

LOW )منخفض( )8(  ◆

إلطفاء املوقد

ادفع كل مقبض حتكم مبوقد إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى الوضع OFF )إيقاف(  أوقف 
تشغيل تغذية الغاز من املصدر  ◆

4 6

 OFF 
)إيقاف(

 START/HI 
)بدء/عالي(

 LOW 
)منخفض(

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات قليالً 
عن الطراز الذي مت شراؤه.
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إشعال موقد املدخن واستخدامه

ً إشعال موقد املدخن يدويا

حتذير: حتقق من اخلرطوم في كل مرة قبل استخدام املشوى بحثاً عن أية   m
شقوق أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل 

كان، فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد 
من ِقبل  ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 

 معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

افتح الغطاء )1(   )A

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال املشوى، أو عدم انتظار خمس دقائق 
للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى حدوث توهج 

فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري، األمر الذي قد يسبب إصابات 
جسدية خطيرة أو الوفاة.

افتح غطاء صندوق املدخن )2(   )B
امأل املدخن بقطع وشرائح اخلشب املنقوعة باملاء )3(   )C

تأكد من أن كافة مقابض التحكم باملواقد غير املستخدمة ُمدارة على وضع OFF )إيقاف( )4(    )D
 OFF ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه على الوضع(

)إيقاف(( 

حتذير: يجب أن تكون مقابض التحكم باملواقد على الوضع OFF )إيقاف(   m
قبل تشغيل صمام أسطوانة غاز البروبان السائل. 

دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك   )E
  )5(

ضع عود ثقاب في حامل عود الثقاب وأشعله   )F
أدخل حامل عود الثقاب مع عود مشتعل من خالل شبكات الطهي وقضبان مضيف النكهة   )G

 ®Flavorizer إلشعال موقد املدخن )6( 

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح أثناء إشعاله.  m
ادفع مقبض التحكم مبوقد املدخن إلى الداخل ودوّره إلى وضع START/HI )بدء/عالي( )7(   )H

تأكد من اشتعال املوقد بالنظر من خالل شبكة الطهي )8(   )I

m خطر

 OFF إذا لم يشتعل موقد املدخن، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع
)إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد.

 LOW أغلق غطاء املدخن بعد أن يبدأ اخلشب بالتدخني ودور مقبض التحكم إلى الوضع  )J
)منخفض( )9(  ◆

إلطفاء املوقد

ادفع كل مقبض حتكم مبوقد إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى الوضع OFF )إيقاف(  أوقف 
تشغيل تغذية الغاز من املصدر  ◆

4 7

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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إشعال موقد املدخن واستخدامه

1

استخدام املدخن 

يستخدم املدخن شرائح من اخلشب املنقوع مسبقاً  وللحصول على أفضل النتائج مع األطعمة 
سريعة الطهي مثل شرائح اللحم والبرغر واألضالع، إلخ ، ننصح باستخدام قطع خشب صغيرة 

ألنها تشتعل وتطلق الدخاز بشكل أسرع   وبالنسبة لألطعمة التي تتطلب وقتاً أطول للطهي 
مثل قطع اللحم الكبيرة املعدة للشواء والدجاج والديك الرومي، إلخ ، ننصح باستخدام قطع 

كبيرة احلجم من اخلشب ألنها تشتعل ببطء وتوفر الدخان لفترة زمنية أطول   وكلما اكتسبت 
خبرة في استخدام املدخن، ننصحك بتجريب تركيبات مختلفة من قطع اخلشب الصغيرة والكبيرة 

لتصل إلى نكهة التدخني التي تناسب ذوقك 

كنقطة بداية، انقع قطع اخلشب في املاء ملدة 30 دقيقة على األقل قبل استخدامها  )يعطي 
اخلشب الرطب مزيداً من نكهة التدخني(   ضع ملء يد من قطع اخلشب الصغيرة أو بضعة قطع 

كبيرة في أسفل هيكل املدخن )1(  وكلما اكتسبت خبرة في استخدام املدخن، ميكنك زيادة كمية 
اخلشب أو إنقاصها لتناسب ذوقك 

مالحظة: قم دائما بالشواء مع إغالق الغطاء لتسمح للدخان باختراق الطعام بالكامل. أشعل 
موقد املدخن باتباع إرشادات "إشعال موقد املدخن". وبعد أن يبدأ اخلشب بالتدخني دوّر مقبض 

التحكم إلى وضع LOW )منخفض(.

يبدأ الدخان خالل 10 دقائق تقريباً ويدوم حواي 45 دقيقة  وإذا كنت بحاجة إلى املزيد من نكهة 
الدخان، فأعد ملء املدخن بقطع اخلشب الصغيرة و/أو الكبيرة احلجم  أبقي غطاء املشوى مغلقاً 

أثناء عملية الطهي 

مالحظة: بعد إعادة ملء املدخن، يستغرق الدخان حوالي 10 إلى 15 دقيقة ليبدأ من جديد. ميكن 
استخدام املدخن لتحسني وصفات وجبات اللحم والدجاج والسمك. قم بالطهي مع إغالق الغطاء 

بحسب األوقات املشار إليها في الرسوم أو الوصفات.

m خطر

ال تستخدم أية سوائل قابلة لالشتعال في املدخن إلشعال اخلشب. فذلك 
سيسبب إصابات جسدية خطيرة. ◆

تنظيف املدخن

في كل مرة وقبل استخدام املدخن، أفرغه من الرماد للسماح بتدفق الهواء بشكل أفضل 

مالحظة: التدخني سيترك بقايا "دخان" على سطح املدخن. ال ميكن إزالة هذه البقايا وهي لن تؤثر 
على عمل املدخن. وبدرجة أقل ستتراكم بقايا "الدخان" على اجلزء الداخلي من مشوى الغاز.  وال 

داعي إلزالة هذه البقايا فهي لن تؤثر سلبياً على عمل مشوى الغاز.  ◆
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إشعال موقد وحدة الشوي

إشعال موقد وحدة الشوي بالقدح

مالحظة: يقوم كل مشعل بالقدح ملقبض حتكم بإطالق شرارة من قطب املشعل إلى أنبوب إشعال 
 START/HI املوقد. يتم توليد الطاقة للشرارة بدفع مقبض التحكم إلى الداخل وتدويره إلى وضع

)بدء/عالي(. سيؤدي ذلك إلى إشعال كل موقد على حدا.

m انتباه: اقرأ قبل إشعال موقد وحدة الشوي
بعد فترة من عدم االستخدام، وقبل إشعال موقد وحدة الشوي، يستغرق 

ملء خط تغذية الغاز بضع ثواٍن.

عند استخدام املشعل بالقدح سترى وميض اللهب يتحرك من اليسار 
إلى اليمني عبر سطح موقد وحدة الشوي، وال يشتعل موقد وحدة الشوي 

عندما ميأل اللهب السطح السيراميكي بالكامل.

عند هذه املرحلة، ابدأ بعد 20 ثانية قبل حترير مقبض التحكم مبوقد وحدة 
الشوي.

يتوهج سطح موقد وحدة الشوي باللون األحمر حاملا يشتعل بالكامل.

m خطر
إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال املشوى، أو عدم انتظار خمس دقائق 

للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى حدوث توهج 
فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري، األمر الذي قد يسبب إصابات 

جسدية خطيرة أو الوفاة.

تنبيه: قد يكون من الصعب رؤية لهب موقد وحدة الشوي في النهار   m
عندما تكون الشمس ساطعة.

حتذير: حتقق من اخلرطوم في كل مرة قبل استخدام املشوى بحثاً عن أية   m
شقوق أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل 

كان، فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد 
من ِقبل  ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 

 معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

افتح الغطاء )1(   )A
انزع رف التسخني وشبكات الطهي من صندوق الطهي )2(   )B

تأكد من أن كافة مقابض التحكم باملواقد مثبتة على وضع اإليقاف )3(  )ادفع مقبض التحكم   )C
إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه على الوضع OFF )إيقاف( (

حتذير: يجب أن تكون مقابض التحكم باملواقد على الوضع OFF )إيقاف(   m
قبل تشغيل صمام أسطوانة غاز البروبان السائل.

دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك )4(    )D

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح.   m
ادفع مقبض التحكم إلى الداخل ودوّره إلى وضع START/HI )بدء/عالي(  سيؤدي هذا اإلجراء   )E
إلى إطالق شرارة من املشعل وغشعال موقد وحدة الشوي  تابع استخدام املشعل ذي القاده 

إلى أن يتم إشعال موقد وحدة الشوي  تابع ضغط مقبض التحكم لألسفل مدة عشرين ثانية 
بعد إشعال املوقد  ثم حرر مقبض التحكم )5( 

حتقق من اشتعال املوقد بالنظر إلى موقد وحدة الشوي عندما يتوهج باللون األحمر )6(   )F

حتذير: إذا لم يشتعل موقد وحدة الشوي، دور مقبض التحكم باملوقد   m
إلى الوضع OFF )إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة 

احملاولة من جديد أو محاولة اإلشعال بواسطة عود ثقاب.

مالحظة: عند استخدام وحدة الشوي مع إغالق الغطاء، أشعل اثنني فقط من املواقد األساسية 
على كل جانب من الطعام )راجع طرق الطهي - الطهي غير املباشر(. حتقق من الطعام بشكل 

متكرر لتجنب الطهي الزائد على الوجه اخلارجي. أوقف تشغيل موقد وحدة الشوي حاملا يسمر 
الطعام ويأخذ اللون املطلوب. وقم بإنهاء الطهي على احلرارة غير املباشرة. ◆

إلطفاء املوقد

 OFF ادفع مقبض التحكم مبوقد وحدة الشوي إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى الوضع
)إيقاف(  أوقف تشغيل تغذية الغاز من املصدر  ◆

3 5

 OFF 
)إيقاف(

 START/HI 
)بدء/عالي(

 LOW 
)منخفض(
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6
2
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قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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ً إشعال موقد وحدة الشوي يدويا

m انتباه: اقرأ قبل إشعال موقد وحدة الشوي

بعد فترة من عدم االستخدام، وقبل إشعال موقد وحدة الشوي، يستغرق 
ملء خط تغذية الغاز بضع ثواٍن.

عند حمل عود ثقاب إلى موقد وحدة الشوي سترى وميض اللهب يتحرك 
من اليسار إلى اليمني عبر سطح موقد وحدة الشوي، وال يشتعل موقد 

وحدة الشوي عندما ميأل اللهب السطح السيراميكي بالكامل.

عند هذه املرحلة، ابدأ بعد 20 ثانية قبل حترير مقبض التحكم مبوقد وحدة 
الشوي.

يتوهج سطح موقد وحدة الشوي باللون األحمر حاملا يشتعل بالكامل.

m خطر

إن عدم فتح الغطاء أثناء إشعال املشوى، أو عدم انتظار خمس دقائق 
للسماح بتفريغ الغاز إذا لم يشتعل املشوى، قد يؤدي إلى حدوث توهج 

فجائي في اللهب واندفاعه بشكل انفجاري، األمر الذي قد يسبب إصابات 
جسدية خطيرة أو الوفاة.

تنبيه: قد يكون من الصعب رؤية لهب موقد وحدة الشوي في النهار   m
املشمس.

حتذير: حتقق من اخلرطوم في كل مرة قبل استخدام املشوى بحثاً عن أية   m
شقوق أو تصدعات أو كشط أو قطع. وإذا تبني أن اخلرطوم تالف بأي شكل 

كان، فال تستخدم املشوى. استبدله مستخدماً خرطوم بديل معتمد 
من ِقبل  ®Weber . اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 

 معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. 
. www.weber.com®  قم بتسجيل الدخول إلى

افتح الغطاء )1(   )A
انزع رف التسخني وشبكات الطهي من صندوق الطهي )2(   )B

تأكد من أن كافة مقابض التحكم باملواقد مثبتة على وضع اإليقاف )3(  )ادفع مقبض التحكم   )C
نحو األسفل ودوّره باجتاه عقارب الساعة للتأكد من أنه على الوضع OFF )إيقاف( (

حتذير: يجب أن تكون مقابض التحكم باملواقد على الوضع OFF )إيقاف(   m
قبل تشغيل صمام أسطوانة غاز البروبان السائل. 

دوّر صمام األسطوانة باستخدام أحد اخليارات املناسبة بحسب األسطوانة ونوع املنظم لديك   )D
  )4(

ضع عود ثقاب في حامل عود الثقاب وأشعله   )E
امسك حامل عود الثقاب مع محاذاة العود املشتعل للجانب األمين من موقد وحدة الشوي )5(   )F

حتذير: يجب عدم االنحناء فوق املشوى املفتوح.   m
ادفع مقبض التحكم مبوقد وحدة الشوي لألسفل ودوّره إلى وضع START/HI )بدء/عالي(  تابع   )G

ضغط مقبض التحكم لألسفل مدة عشرين ثانية بعد إشعال املوقد )6(  
حتقق من اشتعال املوقد بالنظر إلى موقد وحدة الشوي عندما يتوهج باللون األحمر )7(   )H

 OFF حتذير: إذا لم يشتعل املوقد، دور مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع  m
)إيقاف( وانتظر خمس دقائق ليتم تفريغ الغاز قبل إعادة احملاولة من جديد.

مالحظة: عند استخدام وحدة الشوي مع إغالق الغطاء، أشعل اثنني فقط من املواقد األساسية 
حتت الطعام )راجع "طرق الطهي - الطهي غير املباشر"(. حتقق من الطعام بشكل متكرر لتجنب 

الطهي الزائد على الوجه اخلارجي. أوقف تشغيل موقد وحدة الشوي حاملا يسمر الطعام ويأخذ 
اللون املطلوب. وقم بإنهاء الطهي على احلرارة غير املباشرة. ◆

إلطفاء املوقد 

 OFF ادفع مقبض التحكم مبوقد وحدة الشوي إلى الداخل ودوّره باجتاه عقارب الساعة إلى الوضع
)إيقاف(  أوقف تشغيل تغذية الغاز من املصدر  ◆

3 6

قد يختلف املشوى املوضح بالرسومات 
قليالً عن الطراز الذي مت شراؤه.
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إجراءات وقائية هامة

مالحظة: قبل استخدام وحدة الشوي، قم بقياس حجم الطعام لديك عند أوسع نقطة. إذا جتاوز 
241.8 مم )1/2  9 بوصة(، فهو كبير جداً ليتم استيعابه في وحدة الشوي. إذا كان حجم الطعام كبير 

جداً، فيمكن حتضيره باستخدام حامل قطع الشواء وطريقة الطهي غير املباشر.

m حتذيرات

اقرأ كافة اإلرشادات قبل استخدام وحدة الشوي.  m
وحدة الشوي هذه لالستخدام خارج املنزل فقط.  m

انزع احملرك وخزّنه في مكان جاف عند عدم استخدامه.  m
ال تلمس األسطح الساخنة. واستخدم قفازات احلماية اخلاصة بالفرن.  m

وحدة الشوي هذه غير ليست لالستخدام من ِقبل األطفال.  m
للحماية من اخملاطر الكهربائية ال تغمر أسالك الطاقة أو املقابس أو احملرك   m

باملاء أو أية سوائل أخرى.
افصل احملرك من املأخذ الكهربائي عند عدم استخدامه، أو قبل التنظيف.  m

ال تستخدم وحدة الشوي إال لالستخدام املعدة له.  m
تأكد من أن احملرك متوقف عن التشغيل قبل وضعه على مسند احملرك.  m

ال تشغل محرك وحدة الشوي إذا كان سلك الطاقة أو املقبس معطوباً.  m
ال تشغل محرك وحدة الشوي إذا لم يكن يعمل بشكل صحيح.  m

عند استخدام كبل تطويل، تأكد من عدم تالمسه مع أي سطح ساخن أو   m
حاد.

ال تترك سلك الطاقة معلقاً فوق أي طرف حاد أو سطح ساخن.  m
استخدمه خارج املنزل فقط، وال تعرضه لألمطار.  m

إلنقاص مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، حافظ على جفاف وصلة كبل   m
التطويل وابقها بعيدة عن األرض.

مت توفير سلك طاقة قصير لتجنب مخاطر التعثر به. ميكن استخدام   m
كبالت التطويل، ولكن يجب توخي احلذر لتجنب التعثر بالكبل. 

استخدم كبالت التطويل اخملصصة لالستخدام اخلارجي فقط   m
ولالستخدام مع األجهزة اخلارجية. ◆

تشغيل وحدة الشوي

حتذير: قم بإعداد وحدة الشوي بالطعام قبل إشعال موقدها.  m
إلعداد وحدة الشوي، ادفع الزر املوجود على لوحة وحدة الشوي القابلة للطي )1(  واسحب   )A

لوحة وحدة الشوي لألعلى  ثم ادفع نتوء القفل )2( إلى أن يستقر في مكانه 
انزع سلك الطاقة واوصله مبصدر للطاقة   )B

تنبيه: ال مترر سلك الطاقة اخلاص مبحرك وحدة الشوي من خالل فتحة   m
وحدة الشوي القابلة للطي في الطاولة اجلانبية.

تنبيه: افحص سلك الطاقة قبل كل استخدام. وإذا كان السلك تالفاً،   m
فال تستخدمه. اتصل مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 
معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا على ويب. قم بتسجيل 

. www.weber.com ®   الدخول إلى
تاكد من أن حمالة محور وحدة الشوي مثبتة بإحكام  اسحب إحدى شوك السيخ نحو اجلهة   )C
اليمنى من محور وحدة الشوي، وتأكد من أن جهة الرؤوس املدببة إلى اليسار وبرغي الشوكة 

متجه لألسفل )3( 
ادفع محور وحدة الشوي من خالل مركز قطعة الطعام  وأدخل الرؤوس املدببة من شوكات   )D
السيخ في قطعة الطعام  ينبغي أن يكون احملول في مركز قطعة الطعام  قم بشد برغي 

شوكة السيخ )4( 
ادفع شوكة سيخ أخرى على محور وحدة الشوي، مع التأكد من توجيه الرؤوس املدببة نحو   )E

اليمني وبرغي الشوكة نحو األعلى  وأدخل الرؤوس املدببة من شوكات السيخ في قطعة 
الطعام  شد برغي شوكة السيخ )5( 

2

1

4

5

3
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3311 22

6 7
أدخل النهاية املدببة من محور وحدة الشوي في احملرك  ثم أنزل سيخ وحدة الشوي في   )F

التجويف على صندوق الطهي )6( 
يجب أن يدور محور وحدة الشوي بحيث يدور اجلانب الثقيل من اللحم أو الطير نحو األسفل    )G

وقد تتطلب القطع الكبيرة نزع شبكات الطهي ورف التسخني للسماح بالدوران الكامل 
للمحور  أعد تثبيت الطعام عند الضرورة للحصول على توازن أفضل 

انزع حمالة محور وحدة الشوي، التي تتضمن احلمالة مسنن لولبي باجتاه اليسار، بتدوير احلمالة   )H
باجتاه دوران عقارب الساعة إلى أن تتحرر من املسنن )7( 

تنبيه: ميكن أن تصبح احلمالة ساخنة إذا تركت مربوطة مبحور وحدة   m
الشوي أثناء الطهي. فيجب عدم الطهي واحلمالة مثبتة. 

شّغل احملرك  ◆  )I

الطهي باستخدام وحدة الشوي

يجب ترك اللحوم لتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الطهي )عدا الطيور واللحم املوضوع على   •
األرض(  )يجب أن تكون 20 إلى 30 دقيقة كافية ملعظم األطعمة  وإذا كانت مجمدة فيجب فك 

جتميدها بالكامل قبل الطهي (
اربط اللحم أو الطيور بسلك، إذا كان ذلك ضرورياً، لتوحيد الشكل ما أمكن قبل وضعها على   •

السيخ 
انزع شبكات الطهي ورف التسخني للسماح للطعام بالدوران بحرية   •

اتبع إرشادات اإلشعال اخلاصة مبوقد وحدة الشوي   •
ضع موقد وحدة الشوي على الوضع األوسط إلى العالي بحسب درجة حرارة الهواء اخلارجي    •

ضع الطعام ضمن منطقة املوقد   •
إذا كنت ترغب في االحتفاظ بعرق الشواء لتحضير الصلصة، ضع درج التقطير حتت الطعام   •

  Flavorizer®  مباشرة فوق قضبان مضيف النكهة
خطوات حتضير الطعام للطهي يواسطة وحدة الشوي هي نفسها للطهي العادي   •

كل عمليات الطهي تتم مع إغالق الغطاء   •
إذا كانت األطعمة ثقيلة جداً أو شكلها غير متناسق، فقد ال تدور بشكل جيد ويجب طهيها   •

بطريقة الطهي غير املباشر دون استخدام وحدة الشوي 
ميكن استخدام املدخن مع وحدة الشوي للحصول على مزيد من نكهة الدخان   •

مالحظة: عند استخدام موقد وحدة الشوي، فلن يعكس مقياس احلرارة في املشوى درجة احلرارة 
داخل صندوق الطهي.

تنبيه: قبل نزع وحدة الشوي مع الطعام املطبوخ من املشوى، تأكد   m
من إعادة حمالة محور وحدة الشوي بتدويرها عكس اجتاه دوران عقارب 

الساعة إلى يتم شدها بإحكام على احملور. ◆

تخزين محرك وحدة الشوي

قبل طي وحدة الشوي ضمن الطاولة اجلانبية، افصل سلك الطاقة وضع املقبس/سلك الطاقة   )A
ضمن منطقة التخزين اخلاصة مبجموعة وحدة الشوي القابلة للطي )1( 

تنبيه: إن عدم تخزين سلك الطاقة اخلاص بوحدة الشوي بشكل صحيح   m
قد ينتج عنه تلف سلك الطاقة عند فتح لوحة وحدة الشوي القابلة 

للطي وإغالقها.

بواسطة اصبع السبابة، افصل تشبيك لوحة وحدة الشوي القابلة للطي )2(  ادفع اللوحة   )B
لألسفل إلى أن تستقر في مكانها بإحكام )3(  ◆

تخزين سيخ وحدة الشوي

انزع الشوكات من سيخ وحدة الشوي  أعد حمالة محور وحدة الشوي إلى مكانها  أدخل   )A
السيخ بهدوء ضمن اخلزانة بدفعه من خالل فتحة في اللوحة اجلانبية اليمنى )1( 

تنبيه: ال تسمح بتالمس سيخ وحدة الشوي مع أي خط غاز.  m
خزّن شوكات وحدة الشوي بوضعها على اخلطافات املوجودة على حامل درج االلتقاط ضمن   )B

خزانة املشوى )2(  ◆
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استكشاف األعطال وإصالحها

احلل الفحص املشكلة

قم بتنظيف شبكات العناكب/احلشرات  راجع "الصيانة السنوية"  حتقق من وجود عوائق على شبكات العناكب/احلشرات )إنسداد الفتحات(  تشتعل املواقد بلهب أصفر أو برتقالي، 
مترافقة مع رائحة غاز )هذا طبيعي في 

أنبوب إشعال املوقد(.

إلعادة ضبط جهاز أمان التدفق الزائد، أوقف تشغيل كافة مقابض 
التحكم باملواقد وصمام األسطوانة  افصل املنظم عن األسطوانة  دوّر 

مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع HI )عالي(  انتظر دقيقة واحدة على 
األقل  ثم دوّر مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع OFF )إيقاف(  وأعد 

توصيل املنظم باألسطوانة  شّغل صمام األسطوانة بهدوء  راجع "إشعال 
املوقد األساسي" 

رمبا مت تنشيط جهاز أمان التدفق الزائد، والذي هو جزء من الوصلة بني 
املشوى وأسطوانة الغاز 

األعراض:

املواقد ال تشتعل، أو أن اللهب الصادر 
 HI عنها ضعيف ومضطرب في الوضع
)عالي(، أو أن درجة حرارة املشوى تصل 

250̊  إلى 300̊  فقط في الوضع HI )عالي(.

في بعض البلدان يوجد منظمات مع جهاز 
أمان التدفق الزائد للغاز.

أعد تعبئة أسطوانة غاز البروبان السائل  هل مستوى وقود البروبان السائل منخفض أو األسطوانة فارغة؟ املوقد ال يشتعل، أو أن اللهب الصادر 
عنه ضعيف في الوضع HI )عالي(.

عدل خرطوم الوقود ليصبح مستقيماً  هل خرطوم الوقود منحٍن أو ملوي؟

إذا كان بإمكانك إشعال املوقد بعود ثقاب، عندها افحص نظام اإلشعال    هل يشتعل املوقد بعود ثقاب؟

تأكد من دفع مقبض التحكم إلى الداخل باستمرار مدة ثانيتني بعد قدح 
املشعل ورؤية اللهب البرتقالي من أنبوب إشعال املوقد  

هل استخدمت املشعل ذي القادح عدة مرات حتى اشتعل املوقد 
األساسي؟ راجع "إشعال املوقد األساسي" 

حاول إشعال املوقد يدوياً  راجع "إشعال املوقد األساسي يدوياً"  اتصل 
بخدمة العمالء 

هل املشعل يعمل؟ هل ترى شرارة عند استخدام املشعل ذي القادح بشكل 
متكرر؟

كافة املواقد على الوضع HI )عالي( ملدة 10 إلى 15 دقيقة من أجل 
التسخني املسبق 

هل تقوم بالتسخني املسبق للمشوى بالطريقة املنصوح بها؟ حدوث توهجات فجائية:

تنبيه: ال تبطن درج الشحم   m
قم بتنظيفه بشكل كامل  راجع "التنظيف" املنزلق للخارج بورق األملنيوم. هل شبكات الطهي وقضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer مغطاة بشكل 

كثيف بالشحوم احملروقة؟

نّظف درج الشحم املنزلق للخارج  هل درج الشحم املنزلق للخارج متسخ وال يسمح للشحم بالتدفق إلى 
درج االلتقاط؟

نّظف املواقد  راجع "الصيانة"  هل املواقد نظيفة؟ شذوذ في شكل لهب املوقد. اللهب 
ضعيف عندما يكون املوقد في الوضع 
HI )عالي(. اللهب غير مندلع على طول 

أنبوب املوقد بالكامل.

قم بتنظيفه بشكل كامل  راجع "التنظيف"  الغطاء مطلي بالبورسلني أو مصنوع من الستانلس ستيل، وليس مدهوناً  
ال ميكن أن "ينقشر"  ما تراه ما هو إلى شحم محروق وقد حتول إلى كربون 

وهو ينقشر 

هذا ليس عيباً أو خلالً.

يبدو الغطاء من الداخل وكأنه "ينقشر". 
)يشبه تقشر الطالء.(

فك عزقة/عزق الضبط  ثم اسحب الباب/األبواب حتى تصبح متحاذية   
أحكم شد العزق 

حتقق من خابور الضبط عند أسفل كل باب  أبواب اخلزانة ليست متحاذية.

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 
. www.weber.com ®  

احلل الفحص املشكلة

شغل التغذية بالغاز 

إلعادة ضبط جهاز أمان التدفق الزائد، أوقف تشغيل كافة مقابض 
التحكم باملواقد وصمام األسطوانة  افصل املنظم عن األسطوانة  دوّر 

مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع START/HI )بدء/عالي(  وانتظر دقيقة 
واحدة على األقل  ثم دوّر مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع OFF )إيقاف(  

وأعد توصيل املنظم باألسطوانة  شّغل صمام األسطوانة بهدوء  راجع 
"إشعال املوقد اجلانبي"  

هل مت إيقاف تغذية الغاز؟

رمبا مت تنشيط جهاز أمان التدفق الزائد، والذي هو جزء 
من الوصلة بني املشوى وأسطوانة الغاز 

املوقد اجلانبي ال يشتعل.

في بعض البلدان يوجد منظمات مع جهاز أمان التدفق الزائد 
للغاز.

عدل اخلرطوم ليصبح مستقيماً  هل خرطوم الوقود منحٍن أو ملوي؟ اللهب ضعيف في الوضع HI )عالي(.

إذا أمكن إشعال املوقد بعود ثقاب، فيجب فحص املشعل  راجع "صيانة 
املوقد اجلانبي" 

هل يشتعل املوقد بعود ثقاب؟ اإلشعال بضغط الزر ال يعمل.

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 
. www.weber.com ®  

استكشاف أعطال املوقد اجلانبي وإصالحها
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احلل الفحص املشكلة

حاول إعادة إشعال املوقد بضغط مقبض التحكم باملوقد إلى الداخل 
باستمرار مدة 20 ثانية بعد اشتعال املوقد 

هل ضغطت مقبض التحكم باملوقد إلى الداخل باستمرار مدة 20 ثانية 
بعد اشتعال املوقد؟

موقد وحدة الشوي ال يشتعل.

عند إعادة إشعال املوقد بضغط مقبض التحكم باملوقد إلى الداخل 
باستمرار، انتظر لترى السطح السيراميكي بالكامل مشتعالً قبل 

استكمال 20 ثانية 

هل انتظرت لترى كامل السطح السيراميكي مشتعالً قبل استكمال 20 
ثانية؟

بعد انتظار خمس دقائق لتفريغ الغاز، حاول استخدام املشعل ذو القادح 
بشكل متكرر إلى أن يشتعل املوقد  راجع "إشعال موقد وحدة الشوي 

واستخدامه" 

هل استخدمت املشعل ذو القادح بشكل متكرر إلى أن اشتعل املوقد؟

حاول إشعال املوقد يدوياً  راجع "إشعال موقد وحدة الشوي يدوياً"  اتصل 
بخدمة العمالء 

هل املشعل يعمل؟ هل ترى شرارة عند استخدام املشعل ذي القادح بشكل 
متكرر؟

إلعادة ضبط جهاز أمان التدفق الزائد، دوّر كافة مقابض التحكم باملواقد 
وصمام األسطوانة إلى الوضع OFF )إيقاف(  افصل املنظم عن األسطوانة  

دوّر مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع START/HI )بدء/عالي(  انتظر 
 OFF دقيقة واحدة على األقل  ثم دوّر مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع

)إيقاف(  وأعد توصيل املنظم باألسطوانة  شّغل صمام األسطوانة بهدوء  
راجع "إشعال املوقد األساسي" 

رمبا مت تنشيط جهاز أمان التدفق الزائد، والذي هو جزء من الوصلة بني 
املشوى وأسطوانة الغاز 

أعراض عامة:

املوقد ال يشتعل، أو أن اللهب الصادر عنه 
ضعيف ومضطرب. 

في بعض البلدان يوجد منظمات مع جهاز 
أمان التدفق الزائد للغاز.

. 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 أعطال وحدة التلفيح  ®SEAR STATION  وإصالحها

احلل الفحص املشكلة

قم بتنظيف شبكات العناكب/احلشرات  راجع "الصيانة السنوية"  حتقق من وجود عوائق على شبكات العناكب/احلشرات  )إنسداد الفتحات(  تشتعل املواقد بلهب أصفر أو برتقالي، 
مترافقة مع رائحة غاز )هذا طبيعي في 

أنبوب إشعال املوقد(.

موقد وحدة التلفيح  ®Sear Station  ال 
يشتعل.

تحقق من اشتعال املوقد األساسي اجملاور بالنظر ورؤية اللهب 

حتذير: إذا لم يحدث اإلشعال خالل خمس ثواٍن، دوّر   m
مقبض التحكم باملوقد إلى الوضع OFF )إيقاف(، 

وانتظر مدة خمس دقائق لتسمح بتفريغ الغاز قبل 
احملاولة من جديد.

هل قمت بإشعال املوقدين األساسيني اجملاورين  راجع إرشادات "إشعال 
وحدة التلفيح  ®SEAR STATION  واستخدامها" للحصول على إجراء 

اإلشعال اآلمن 

إذا كان بإمكانك إشعال املوقد 1 بعود ثقاب، عندها افحص قناة 
 ®Crossover  على موقد التلفيح  راجع "الصيانة" للحصول على إجراء نزع 

املوقد وتنظيفه 

هل يشتعل املوقد بعود ثقاب؟

 SEAR STATION®  حاول إشعال املوقد يدوياً  راجع "إشعال وحدة التلفيح
واستخدامها"  اتصل بخدمة العمالء 

هل املشعل يعمل؟ )هل ترى شرارة عند استخدام املشعل ذي القادح 
بشكل متكرر؟(

إلعادة ضبط جهاز أمان التدفق الزائد، دوّر كافة مقابض التحكم باملواقد 
وصمام األسطوانة إلى الوضع OFF )إيقاف(  افصل املنظم عن األسطوانة  

دوّر مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع START/HI )بدء/عالي(  وانتظر 
 OFF دقيقة واحدة على األقل  ثم دوّر مقابض التحكم باملواقد إلى الوضع

)إيقاف(  وأعد توصيل املنظم باألسطوانة  شّغل صمام األسطوانة بهدوء  
راجع "إشعال املوقد األساسي" 

رمبا مت تنشيط جهاز أمان التدفق الزائد، والذي هو جزء من الوصلة بني 
املشوى وأسطوانة الغاز 

أعراض عامة:

املوقد ال يشتعل. -أو- أو اللهب الصادر عن 
املوقد ضعيف ومضطرب. 

في بعض البلدان يوجد منظمات مع جهاز 
أمان التدفق الزائد للغاز.

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 
. www.weber.com ®  

احلل الفحص املشكلة

استبدل البطاريات  هل البطاريات قدمية؟ ضوء مقبض  ™Weber Grill Out ال يُضيء.

انظر الرسم التوضيحي للتجميع  هل البطاريات مركبة بشكل صحيح؟

يتم تنشيط الضوء عند فتح الغطاء  هل الغطاء مفتوح وزر الطاقة على وضع ON )تشغيل(؟

اضغط زر الطاقة  هل مت تنشيط ضوء مقبض  ™Weber Grill Out؟  

اضبط الوضعية  راجع الرسم التوضيحي للتجميع  هل مت وضع ضوء مقبض  ™Weber Grill Out في الوضعية الصحيحة على 
املقبض؟

. 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 أعطال وحدة الشوي وإصالحها

وإصالحهاGrILLoUT™ استكشاف أعطال ضوء مقبض
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الصيانة

   WEBER®  شبكات العناكب/احلشرات من
إن مشوى الغاز من  ®Weber، مثل أي جهاز غاز معد لالستعمال خارج املنزل، يكون هدفاً للعناكب 

واحلشرات أخرى  إذ ميكنها بناء أعشاشها في قسم التهوية )1( من أنابيب املواقد  ويعيق ذلك التدفق 
الطبيعي للغاز، وميكن أن يؤدي إلى تدفق الغاز إلى اخللف خارجاً من فتحة هواء اإلحتراق  األمر الذي 

يؤدي إلى اندالع نار في محيط فتحات هواء اإلحتراق، حتت لوحة التحكم، مسبباً تلفاً كبيراً للمشوى 

إن فتحة هواء اإلحتراق ألنبوب املوقد مجهزة بشبكة من الستانلس ستيل )2( ملنع العناكب 
واحلشرات األخرى من الوصول إلى أنابيب املواقد من خالل فتحات هواء اإلحتراق 

ننصحك بفحص شبكات العناكب/احلشرات مرة في السنة على األقل  )راجع "الصيانة السنوية"(  
وافحص أيضاً شبكات العناكب/ احلشرات ونظفها في حال ظهور أي من األعراض التالية في أي 

وقت:

صدور رائحة غاز بالترافق مع ظهور لهب أصفر ضعيف في املواقد   )A
ال يصل املشوى إلى احلرارة املطلوبة   )B
املشوى يسخن بشكل غير منتظم   )C

عدم اشتعال موقد واحد أو أكثر   )D

m خطر
قد يؤدي الفشل في تصحيح األعراض املذكورة أعاله إلى حريق، األمر 

الذي ميكن أن يسبب إصابات جسدية خطيرة أو الوفاة، وحدوث أضرار في 
املمتلكات. ◆

تنظيف أنبوب املوقد

أوقف تغذية الغاز. 

انزع املشعب )راجع "استبدال املواقد األساسية"( 

انظر داخل كل موقد باستخدام مصباح بطارية صغير 

قم بتنظيف داخل املواقد بسلك )ميكنك استخدام حمالة معطف بعد تسوية سلكها ليصبح 
مستقيماً(  افحص فتحة ُمغلق الهواء ونظفها عند نهايات املواقد  افحص فوهات الصمام 

ونظفها عند قاعدة الصمام  استخدم فرشاة معدنية لتنظيف اجلزء اخلارجي من املواقد  وهذا 
للتأكد من أن كافة منافذ املواقد مفتوحة بشكل كامل 

تنبيه: ال تقم بتوسيع منافذ املواقد عند تنظيفها. ◆  m

التنظيف

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

تنبيه: يجب عدم تنظيف قضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer أو شبكات   m
الطهي في األفران ذاتية التنظيف. 

ملعرفة أماكن توفر قطع غيار شبكات الطهي وقضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer اتصل 
مبندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام معلومات جهات االتصال املذكورة في موقعنا 

. www.weber.com ®   على ويب. قم بتسجيل الدخول إلى

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

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

كاشطة على املشوى أو أسطح العربة.

درج الشحم املنزلق للخارج - قم بإزالة الشحم املتراكم، ثم اغسله مباء صابون دافئ، ثم اشطفه 

تنبيه: ال تبطن درج الشحم املنزلق للخارج بورق األملنيوم.   m
قضبان مضيف النكهة  ®Flavorizer وشبكات الطهي - نظفها بفرشاة خشنة مناسبة 

من الستانلس ستيل  وحسب الضرورة، قم بنزعها من املشوى واغسلها مباء صابون دافئ ، ثم 
اشطفها 

درج اإللتقاط - تتوفر أدراج من شرائح قابلة لالستهالك، أو ميكنك تبطني درج اإللتقاط بورق 
األلومنيوم  لتنظيف درج اإللتقاط، اغسله مباء صابون دافئ، ثم اشطفه 

مقياس احلرارة - امسحه مباء صابون دافئ؛ ثم نظفه باستخدام كرة فرك بالستيكية 

صندوق الطهي - تخلص من أي بقايا على أنابيب املواقد بالفرشاة  ال تقم بتوسيع منافذ املواقد 
)الفتحات(  اغسل اجلزء الداخلي لصندوق الطهي مباء صابون دافئ واشطفه باملاء 

داخل الغطاء - عندما يكون الغطاء دافئاً، امسح اجلزء الداخلي باستخدام فوطة ورقية ملنع تراكم 
الشحم  يشبه تقشير الشحم املتراكم قشرات الدهان 

األسطح املصنوعة من الستانلس ستيل - اغسلها باستخدام قطعة قماش ناعمة ومحلول من 
املاء والصابون  احرص على أن يتم الفرك في اجتاه احلبوب على الستانلس ستيل 

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

احملافظة على الستانلس ستيل

قد يكون املشوى أو خزانته، والغطاء، ولوحة التحكم والرفوف مصنوعة من الستانلس ستيل 
)احلديد الذي ال يصدأ(  واحملافظة على مظهر الستانلس ستيل في أفضل حالة أمر سهل  نظفه 
بالصابون واملاء، واشطفه مباء نقي وامسحه لتجفيفه  وبالنسبة للجزيئات غير القابلة لإلزالة، 

ميكن استخدام فرشاة غير معدنية 

هام: يجب عدم استخدام فرشاة سلكية أو منظفات كاشطة على   m
األسطح املصنوعة من الستانلس ستيل للمشوى ألن ذلك سيؤدي إلى 

خدوش.
هام: عند تنظيف األسطح تأكد من الفرك/املسح باجتاه احلبوب   m

للمحافظة على مظهر الستانلس ستيل. ◆

1
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الصيانة

استبدال املواقد األساسية

يجب أن يكون مشوى الغاز من  ®Summit مطفأً وبارداً   )A
اوقف التزويد بالغاز من املصدر   )B

افصل تغذية الغاز   )C
انزع شبكات الطهي   )D

انزع صندوق املُدخن )إذا كان مضمناً في الطراز لديك(   )E
 Flavorizer®  انزع قضبان مضيف النكهة  )F

نزع لوحة التحكم

األداة املطلوبة: مفك فيليبس   )G
انزع مقابض التحكم باملواقد )1(     )a

انزع البرغيني اللذين يثبتان لوحة التحكم باإلطار )2(    )b
انزع لوحة التحكم  قم بإمالة اللوحة لألمام وارفعها لألعلى بعيداً عن املشوى )3(  توخى   )c

احلذر كي ال تكسر أو تفصل األسالك اخلاصة بأضواء لوحة التحكم 
اسند لوحة التحكم على اجلانب األيسر من املشوى )4( كاشفاً الصمامات واملواقد   )d

واملشعل واملشعب 

3

4
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الصيانة

انزع البرغيني اللذين يثبتان املشعب مع صندوق الطهي  اسحب مجموعة املشعب خارج إطار   )H
املشعب )5(  

اسحب أنبوب املوقد )أنابيب املواقد( احملدد من إطار املشعب واستبدله بأنبوب موقد جديد )6(    )I

 Sear Station®  نزع موقد وحدة التلفيح

لنزع موقد وحدة التلفيح  ®Sear Station، اسحب أنبوب املوقد باجتاهك  يؤدي هذا إلى نزعه من سن 
أنبوب املوقد )7(  ثم دوّر األنبوب باجتاه دوران عقارب الساعة )8(، مع احلرص على تدوير أنبوب املوقد 
بحيث يدخل البرغي املوجود عند نهاية األنبوب )9( من خالل السن في فتحة حاجب احلرارة )10(  

وعندما يتحرر أنبوب املوقد، انزعه من صندوق النار )11( 

 I إلى G إلعادة تركيب  مجموعة املشعب، اعكس اخلطوات من  )J

تنبيه: يجب أن تكون فتحات املواقد )12( متوضعة بشكل صحيح فوق   m
فوهات الصمامات )13(.

تأكد من أن النهاية املقابلة من أنابيب املواقد )14( محاذية بشكل صحيح ضمن الفتحات املوجودة 
على اجلانب اخللفي من صندوق الطهي  حتقق من صحة التجميع قبل إحكام شد املشعب في 

مكانه 

حتذير: بعد إعادة تركيب خطوط الغاز، يجب التأكد من عدم وجود تسريب   m
للغاز بواسطة محلول من املاء والصابون وذلك قبل استخدام املشوى 

)راجع "فحص تسريبات الغاز"(. ◆
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الصيانة

شبكة املوقد اجلانبي

قلنسوة املوقد اجلانبي

حلقة ورأس املوقد اجلانبي

قطب املشعل

مقبض التحكم

املشعل

صيانة املوقد اجلانبي

حتذير: يجب أن تكون كافة مقابض التحكم بالغاز وصمامات تغذية الغاز   m
على وضع OFF )إيقاف(.

تأكد من أن السلك األسود موصول بني املشعل والقطب 

تأكد من أن السلك موصول بني املشعل ومشبك التأريض  

يجب أن تكون الشرارة باللون األبيض/األزرق، وليس باألصفر 

سلك املشعل )1(  )A
سلك التأريض )2(  )B

املوقد )3( ◆  )C

الصيانة السنوية

فحص شبكات العناكب/احلشرات وتنظيفها

لفحص شبكات العناكب/احلشرات، انزع لوحة التحكم  في حال وجود غبار أو أوساخ على 
الشبكات، انزع املواقد لتنظيف الشبكات  

نظف شبكات العناكب/احلشرات بلطف بفرشاة ناعمة )كفرشاة أسنان قدمية(  

تنبيه: ال تقم بتنظيف شبكات العناكب/احلشرات بأدوات صلبة أو حادة.   m
ال تزيح شبكات العناكب/احلشرات أو تقوم بتكبير فتحاتها.

دق املوقد بلطف إلخراج األوساخ واخمللفات خارج أنبوب املوقد  وعند اإلنتهاء من تنظيف شبكات 
العناكب/احلشرات واملواقد، أعد املواقد إلى مكانها 

إذا مت إتالف شبكات العناكب/احلشرات أو في حال تعذر تنظيفها، يُرجى االتصال مبندوب خدمة 
العمالء في منطقتك باستخدام معلومات جهات االتصال في موقعنا على ويب  قم بتسجيل 

◆   www weber com ®   الدخول إلى

شكل لهب املوقد

مت ضبط مواقد مشوى الغاز من  ®Weber في املصنع على املزيج الصحيح من الهواء والغاز  ويبنّي 
الرسم التوضيحي شكل اللهب الصحيح 

أنبوب املوقد )1(  )A
يتوهج أحياناً رأس اللهب باألصفر )2(  )B

أزرق فاحت )3(  )C
أزرق قامت )4(  )D

إذا لم يبدو اللهب متشابهاً على طول أنبوب املوقد، فعليك اتباع إجراءات تنظيف املوقد  ◆
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انتباه: لقد مت اختبار هذا املنتج من ناحية األمان وهو معد لالستخدام في البلد احملدد. راجع حتديد البلد املوجود على اجلانب    m
اخلارجي للصندوق.   

قد تكون هذه األجزاء مكونات حاملة للغاز أو حارقة للغاز  يُرجى االتصال بقسم خدمة العمالء اخلاص بشركة Weber-Stephen Products، للحصول على معلومات حول 
 Weber-Stephen Products القطعة )القطع( البديلة األصلية من

 -Weber حتذير: ال حتاول إجراء أي عملية إصالح للمكونات احلاملة أو احلارقة للغاز دون االتصال بقسم خدمة العمالء لدى شركة  m
Stephen Products. إذا فشلت في اتباع 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 اخمللفات املنزلية األخرى. 
للحصول على إرشادات حول الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا املنتج في أوروبا، يُرجى زيارة املوقع

 

  ®www.weber.com، واالتصال باملورّد املذكور في بلدك. إذا لم تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، اتصل باملوزع 
للحصول منه على اسم املورّد، وعنوانه ورقم هاتفه.

عندما تقرر التخلص من املشوى اخلاص بك أو إتالفه، فيجب نزع كافة املكونات الكهربائية )مثل محرك وحدة الشوي، والبطاريات، ووحدة اإلشعال، ومصابيح املقابض( 
والتخلص منها بالطريقة الصحيحة بحسب قواعد WEEE  يجب التخلص منها بشكل منفصل عن املشوى 

 WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO
®www weber com

،Weber-Stephen Products Co   2010©  تصميم وهندسة  
  200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U S A شركة من إلينوي ، وعنوانها 

تمت الطباعة في الواليات المتحدة األميركية.

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GMBH 
Maria-Theresia-Straße 51 
4600 Wels 
AUSTRIA 
PH: +43 .7242 .890 135 .0 
Main Fax: +43 .7242 .890 135 .45 
info-at@weberstephen .com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS 
Chaussee de Waterloo 200 Bte 3 
Waterloosesteenweg 200 Bus 3 
1640 St . Genesius Rode 
BELGIUM 
PH: 32 .2 .359 .98 .10¶

GRAHAM SA/NV 
Parc Industriel 21 
1440 Wauthier-Braine 
BELGIUM 
PH: 32 .2 .367 .1611

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o. 
U Hajovny 246 
25243 Průhonice
CZECH REPUBLIC 
PH: +42 .267 .312 .973 
Main Fax: +42 .267 .750 .897 
info-cz@weberstephen .com

WEBER-STEPHEN NORDIC 
Boegildsmindevej 23B 
9400 Noerresundby 
Denmark 
PH: 45 .99 .36 .30 .10

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST 
Ras Al khaimah FTZ 
P .O . Box 10559, UAE  
PH: +971 4 360 9256 
Fax: +971 4 421 5263 
ASJensen@weberstephen .ae 

WEBER-STEPHEN FRANCE SARL 
Parc d’activité des Bellevues 
Le Hyde Park Immeuble “Le Picadilly” 
16 Allée Rosa Luxembourg 
95610 Ergany sur Oise 
FRANCE 
PH: 33 .1 .39 .09 .9000

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GMBH 
Rheinstraße 194 
55128 Ingelheim 
GERMANY 
PH: +49 .6132 .8999 .0 
Main Fax: +49 .6132 .8999 .69 
info-de@weberstephen .com

WEBER-STEPHEN HOLLAND B.V. 
Tsjûkemarwei 12 
8521 NA Sint Nicolaasga 
Postbus 18 
8520 AA Sint Nicolaagsa 
HOLLAND 
PH: +31 .513 .4333 .22 
Main Fax: +31 .513 .4333 .23 
info@weberbarbecues .nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF 
Skutuvogur 1H 
1-104 Reykjavik 
ICELAND 
PH: 354 .58 .58 .900

D&S IMPORTS 
14 Shenkar Street 
Petach, Tikva 49001 
ISRAEL 
PH: 972 .392 .41119

MAGI & CO P.S.C.L. SIGNORI DEL BARBECUE 
Via Masetti 14 
40033 Casalecchio di Reno 
Bologna 
ITALY 
PH: 39 .051 .613 .3257

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o. 
Ul . Minerska 29 lok .1 
04–506 Warszawa 
POLSkA 
PH: +48 .22 .392 .04 .69 
Main Fax: +48 .22 .397 .70 .52 
info-pl@weberstephen .com

GALACTEX OURDOOR (PTY) LTD. 
141-142 Hertz Draai 
Meadowdale, Edenvale 
Gauteng, SOUTH AFRICA 
PH: 27 .11 .454 .2369

WEBER-STEPHEN IBERICA, S.R.L. 
Av . Alcalde Barnils 64-68 
Edificio A, 3°2°, 08190 
Sant Cugat del Vallés 
Barcelona 
SPAIN 
PH: 00 .34 .935 .844 .055

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GMBH 
Talackerstr . 89a 
8404 Winterthur 
Switzerland 
PH: +41 .52 .24402 .50 
Main Fax: +41 .52 .24402 .59 
info-ch@weberstephen .com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS –  
NORTHERN EUROPE REGION 
The Four Columns 
Broughton Hall Business Park 
Skipton 
North Yorkshire 
BD23 3AE 
United kingdom 
PH: 44 .1756 .692600¶

WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO. 
200 East Daniels Road 
Palatine, IL 60067-6266 
USA 
PH: 847 .934 .5700

WEBER – STEPHEN Vostok LTD®

119270, office 105, 
2/4 building 3, Luzhnetskaya 
naberezhnaya Moscow 
PH: +7 495 973 16 49 
Main Fax: + 7 95 336 31 11 
info-ru@weberstephen .com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT. 
1037 Budapest, Montevideó u . 2/b . 
HUNGARY 
PH: +36 70 / 70-89-813

RÖSLER SLOVENIJA - MATIC STROPNIK 
Rajšpova ul .22, 2250 Ptuj, SLO 
SLOVENIA/CROATIA 
PH: +386 2 749 38 62

For Republic of Ireland please contact: 
Weber-Stephen Products - Northern Europe Region

For other Eastern Europe countries,  
TURkEY, GREECE please contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH .,  
info-de@weberstephen .com

For Baltic States please contact:  
Weber-Stephen Nordic .


