
PULSE 1000  PULSE 1000 المزودة بحامل • 
PULSE 2000 PULSE 2000 المزودة بعربة • 

weber.comي
و�ن لك�ت الإ يد  iGRILLال�ب الهاتفتطبيق 

 ،WEBER iGRILL ي
يل التطبيق المجا�ن ن ي رحلة إتقان الشواء. قم بت�ن

ل اليوم.  يرسنا انضمامك إلينا �ن سجِّ
كة WEBER مثل إشعارات النصائح،  وسجل شوايتك لتتمكن من الوصول إىل معلومات مرحة وممتعة حول �ش

والحيل، وكيفية تحقيق الستفادة القصوى من تجربة الشواء.

دليل المالك

59586
030118 
ar - Arabic
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معلومات مهمة عن السالمة 
تستخدم التعبيرات خطر، وتحذير، وتنبيه خالل دليل المالك 

ات  ة والمهمة. اقرأ هذه التعب�ي هذا للتأكيد عىل المعلومات الخط�ي
ر بالممتلكات.  واتبعها للمساعدة عىل ضمان السالمة ومنع إلحاق ال�ن

ات موضحة أدناه. التعب�ي

 m  خطر: يدل على موقف خطر، إذا لم يتم تجنبه، 
سوف يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.

 m  تحذير: يدل على موقف خطر، إذا لم يتم تجنبه، 
يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.

 m  تنبيه: يدل على موقف خطر، إذا لم يتم تجنبه، 
يمكن أن يؤدي إلى إصابة بسيطة أو متوسطة.

مرحًبا!
ي 

ي تجربة ممتعة �ف
يرسنا للغاية انضمامك إلينا �ف

الفناء الخلفي. يرجى استغراق بعض الوقت 
لقراءة دليل المالك هذا بعناية لضمان أنك 
جاهز للشواء برسعة وسهولة. نحن نريد أن 
نكون معك مدى حياة شوايتك، لذلك يرجي 

ف لتسجيل شوايتك.  تخصيص فقط دقيقت�ي
ونحن نعدك بأننا لن نبيع معلوماتك أو 

ورية  ي غ�ي �ف
و�ف نزعجك برسائل بريد إلك�ت

ي كل خطوة 
أبدا. كما نعدك بأن نظل بجانبك �ف

ي حساب 
اك �ف من الطريق. عند التسجيل لالش�ت

WEBER-ID الخاص بك، كجزء من عملية 
التسجيل، سنقدم لك محتوى خاص من أجلك 

فقط ولشوايتك لتستمتع بها. 

نت، أو  ن�ت لذلك، أرسع وانضم إلينا ع�ب الإ
الهاتف، أو بأي طريقة أخرى تناسبك لتظل عىل 

اتصال بنا.

 .WEBER شكًرا لك لختيار 
يرسنا وجودك بصحبتنا.

طعام
مشوي عىل 

أكمل وجه
ي كل مرة

�ف
 iGRILL موم�ت المضمن المتصل بتطبيق •  يسمح لك ال�ت

بمتابعة طعامك، ودرجة الحرارة داخل شوايتك، 
. ة ع�ب جهازك الذكي مبارسش

•  تظهر قراءة LED فورية توضح درجة حرارة شوايتك 
عىل شاشة درجة الحرارة الرقمية.

ي 
•  يمكنك الآن متابعة العديد من مجسات اللحم �ف
وقت واحد، أو إعداد دليلك الخاص للشواء، أو 

ي تطبيق 
عدادات مسبقة التحديد، �ف اختيار أحد الإ

iGRILL للتمتع بتجربة شواء رائعة.

1
يل ف  ت�ف

ي
التطبيق المجا�ف

2
إدخال المجس 

3
عداد والمتابعة الإ

4
النتائج المذهلة
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 يتم تقدير هذا الجهاز بجهد 
220 فولت240- فولت - 60/50 هرتز

 طاقة الخرج )واط(: 
 PULSE 1000 = 1800 واط
PULSE 2000 = 2200 واط

 نطاق تردد iGRILL )ميجاهرتز(:
2402.0 - 2480.0 ميجاهرتز
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تمتع دائًما بالأحدث 
والأفضل

يمكن العثور عىل أحدث نسخة من دليل 
نت. ن�ت المالك هذا عىل الإ

والتجميع كيب  ال�ت
كيب داخل سيارات أو قوارب  m  تحذير: هذه الشواية غ�ي مخصصة لل�ت

الرحالت أو عليها. 

لق. ف ي أي تركيب مدمج أو م�ف
m  تحذير: ل تثبت موديل هذه الشواية �ف

ي 
m  تحذير: ل تستخدم هذه الشواية إل بعد تركيب جميع أجزائها �ف

مكانها الصحيح وتجميع الشواية وفًقا لتعليمات التجميع. 

m  تنبيه: للتقليل من خطر تعرض الممتلكات للتلف و/أو وقوع إصابة 
ي حالة توافقه 

شخصية، ل تستخدم تمديد سلك مصدر الطاقة إل �ف
ي هذا الدليل.

مع المواصفات الواردة �ف

•  إذا استلزم الأمر استخدام سلك تمديد، فيجب توصيله بمقبس مؤرض. ول 
تستخدم إل سلك مقاس 14، مزود بقابس مؤرض، ومناسب لالستخدام 

ي الأماكن المفتوحة. أقىص طول لسلك التمديد هو 
مع الأجهزة المستعملة �ن

مكان. وافحصه قبل  ًا قدر الإ 4 أمتار )13 قدًما(. احرص عىل أن يظل قص�ي
ي حالة التلف. 

الستخدام واستبدله �ن

. تأكد من أن السلك ل يشكل مصدًرا لخطر التع�ش  •

حافظ عىل جفاف التوصيالت.  •

ن المحلية عند استخدام هذا الجهاز. نم بجميع القواعد والقوان�ي ال�ت  •

التشغيل
ي منطقة جيدة 

ي الخارج �ف
m  خطر: احرص عىل استخدام الشواية �ف

التهوية فقط. ول تستخدمها داخل مرآب، أو مب�ف أو ممر مغلق أو 
اق.  خيمة أو أي منطقة أخرى مغلقة، أو تحت بنية علوية قابلة لالح�ت

m  خطر: ل تستخدم الفحم، أو قوالب الفحم الحجري، أو الوقود 
ي الشواية.

كانية �ف السائل، أو صخور الحمم ال�ب

ي هذا الدليل. 
m  تحذير: ل تستخدم الشواية إل عىل النحو الموضح �ف

قد يؤدي سوء الستخدام إىل نشوب حريق أو التعرض لصدمة 
كهربائية أو إصابة.

 m  تحذير: يجب عدم توصيل هذا الجهاز إل بمقبس مؤرض. 
ول تستخدم مهايئات القوابس.

m  تحذير: يجب أن يتم تغذية هذا الجهاز من خالل جهاز تيار متبق )RCD( مزود 
. ف ل يتجاوز 30 أمب�ي بتيار تشغيل متبق ُمق�ف

ي حالة تلف المقبس الجداري.
ل الوحدة �ف m  تحذير: ل تشغِّ

ي بجذبه. 
 m  تحذير: احرص دائًما عىل نزع القابس الكهربا�ئ

عه بجذب السلك. ف ول ت�ف

m  تحذير: ل تستخدم الشواية ضمن مسافة 3.05 م�ت )10 أقدام( من 
، مثل حمام سباحة أو بركة.  ي

أي جسم ما�ئ

m  تحذير: ل تستخدم الشواية ضمن مسافة 61 سم من مواد قابلة 
اق. ويشمل ذلك أعىل الشواية وأسفلها وظهرها وجانبيها.  لالح�ت

m  تحذير: حافظ عىل خلو منطقة الطهي من الئبخرة والسوائل 
ين والكحول وما شابه، والمواد  ف رسيعة الشتعال، مثل الب�ف

اق/لالشتعال.  القابلة لالح�ت

m  تحذير: عند نشوب حريق بسبب الدهون، أغلق الغطاء، وأوقف تشغيل 
، واترك الغطاء  ي زر الطاقة، وافصل الشواية عن مقبس التيار الكهر�ب

طفاء ألسنة اللهب. مغلًقا إىل أن يخمد الحريق. ل تستخدم أي سائل لإ

ي يمكن الوصول إليها ساخنة 
m  تحذير: قد تكون الئجزاء الظاهرة ال�ت

ا. احرص عىل بقاء الئطفال الصغار والحيوانات الئليفة بعيًدا. جدًّ

m  تحذير: يجب أن يكون الئطفال أمام ناظريك لضمان أنهم ل يعبثون 
بالجهاز.

m  تحذير: قد يؤدي تناول الكحول، أو العقاق�ي الموصوفة بواسطة 
وعة إىل إضعاف  الطبيب أو غ�ي الموصوفة، أو العقاق�ي غ�ي المرسش

قدرة المستهلك عىل تجميع الشواية، أو نقلها، أو تخزينها، أو 
تشغيلها كما ينبغي وبطريقة آمنة.

ف المسبق أو  ك الشواية أبًدا بدون رقابة أثناء التسخ�ي m  تحذير: ل ت�ت
الستعمال. توخ الحذر عند استعمال هذه الشواية. فصندوق الطهي 

بالكامل يصبح ساخًنا عند الستعمال. 

تحذير: ل تحرك الجهاز أثناء الستخدام.   m

ي عن أي أسطح ساخنة. اتبع 
m  تحذير: احرص عىل إبعاد أي سلك كهربا�ئ

تعليمات التعامل مع السلك.

 EN ،تحذير: استخدم كفوف أو قفازات مقاومة للحرارة )مطابقة إىل   m
( عند تشغيل الشواية. 407، تصنيف الحرارة الملموسة مستوى 2 أو أك�ب

m  تحذير: ضع سلك الكهرباء بعيًدا عن المناطق المزدحمة. ووجهه 
بحيث ل يتم التع�ش به أو جذبه.

ي درجة الحرارة تسقط أو تُعرِّضها 
m  تحذير: ل تدع وحدة التحكم �ف

ي فعالية الوحدة و/
لرتطام شديد، حيث قد يؤثر ذلك سلًبا �ف

المحتويات جدول 
WEBER ي 

مرحبا بكم �ن  2
معلومات مهمة عن السالمة   

WEBER وعد   4
الضمان   

لتجميع ا  5
قائمة الأجزاء  

المنتج ات  ن م�ي  6
PULSE 1000 ات ن م�ي  

PULSE 2000 ات ن م�ي  

ات ن وصف الم�ي  

لتشغيل ا  8
بدء الستعمال  

iGRILL العناية بتقنية   

صيانة الوجبة إىل الوجبة  

وإرشادات نصائح   11
إعداد الشواء المبا�ش  

إعداد الشواء غ�ي المبا�ش  
ن ي منطقت�ي

الشواء �ن  

ي الشواء
المسموح والممنوع �ن  

ي    إعالن المطابقة لتعليمات التحاد الأورو�ب
)EC(

بالمنتج العناية   13
الشامل والصيانة التنظيف   

وإصالحها الأعطال  14  استكشاف 

قطع الستبدال  15

ي حالة سقوطه أو حدوث خلل 
أو سالمتها. ول تستخدم الجهاز �ف

به بأي شكل من الئشكال. 

m  تحذير: تفقد سلك الكهرباء والقابس بانتظام للتأكد من عدم وجود 
ي حالة وجود سلك أو قابس تالف. 

أي عالمات تلف. ول تشغل الجهاز �ف

ي 
m  تحذير: للوقاية من الصدمات الكهربائية، ل تغمر وحدة التحكم �ف
درجة الحرارة، أو السلك، أو القوابس، أو المجسات، أو الشواية 

بالماء أو أي سوائل أخرى. 

m  تحذير: للحيلولة دون حدوث صدمات كهربائية، ل ترش أي 
سوائل داخل الشواية.

ل الشواية إل عىل سطح مستٍو ومقاوم للحرارة. m  تحذير: ل تشغِّ

ي درجة الحرارة داخل 
m  تنبيه: احرص دائًما عىل توصيل وحدة التحكم �ف

ي المقبس.
الشواية قبل توصيل سلك الكهرباء �ف

m  تنبيه: عند توصيل هذا الجهاز بمصدر طاقة، تأكد من توافق جهد 
المصدر مع معدل الجهد الموضح عىل ملصق الجهاز.

 . ي
m  تنبيه: ل تتجاوز قيمة الواط للمقبس الكهربا�ئ

ىلي الخارجي فقط.  ف m  تنبيه: هذه الشواية معدة لالستخدام الم�ف
ي الطهي لئغراض تجارية. ول 

فال تستخدمها داخل المنشآت أو �ف
تستخدمها كمدفأة.

ي أي سيارة أو منطقة تخزين أو منطقة 
m  تنبيه: ل تستخدم الشواية �ف

أمتعة أي سيارة. ويشمل ذلك عىل سبيل المثال، وليس الحرص، 
السيارات والشاحنات والسيارات العائلية والشاحنات المقفلة 

ة والسيارات الرياضية متعددة الستخدام وسيارات الرحالت/ الصغ�ي
البيوت المتنقلة والقوارب. 

التخزين و/أو عدم الستخدام
د قبل تحريكه، أو تنظيفه، أو تخزينه.  m  تنبيه: اترك الجهاز لي�ب

ي درجة الحرارة من الشواية وتخزينها 
m  تنبيه: يجب إزالة وحدة التحكم �ف

بالداخل عند عدم استخدام الشواية.

د. تنبيه: ل تضع غطاء الشواية إل عندما ت�ب  m

iGRILL تقنية 
m  تحذير: خطر حدوث إصابات! المجسات حادة جًدا. يرجى توخي 

الحذر عند التعامل مع المجسات. 

m  تحذير: خطر التعرض للحروق! تؤدي مالمسة مجسات الحرارة دون 
ات المجسات  ي اليد إىل التعرض لحروق بالغة. إن مؤرسش

ارتداء وا�ت
الملونة غ�ي مصممة ليتم لمسها بأيد عارية أثناء استخدام الشواية، 

فهي ليست معزولة حراريًا. لذا، يرجى ارتداء قفازات واقية من الحرارة 
أثناء استخدام هذا المنتج طيلة الوقت لتفادي التعرض للحروق.

•  قم بزيارة موقع الويب Weber.com/iGRILLsupport للتعرف عىل المزيد 
ي يدعمها تطبيق WEBER iGRILL. يرجى 

حول توافق الجهاز واللغات ال�ت
 iGRILL قراءة هذا الدليل، وخاصة معلومات السالمة، قبل استخدام تقنية

لأول مرة، واتبع التعليمات أثناء استخدام الجهاز. 

•  الغرض من الستخدام: هذا الجهاز معد لالستخدام الخارجي للشواء 
ن اتباع جميع إرشادات السالمة والستخدام كما هو  فقط وعىل المستخدم�ي

ي حدوث تلف. إن 
ي دليل المالك هذا. قد يتسبب أي استخدام آخر �ن

موضح �ن
ن عن أي إصابات/تلف ناتج عن  الجهة المصنعة أو بائع التجزئة غ�ي مسؤول�ي

الستخدام غ�ي الصحيح.

•  مالحظة: يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين 
ي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية.

يعانون من ضعف �ن

احتفظ بدليل المالك هذا للرجوع إليه مستقبالً، 
جى  واقرأه بعناية، وإذا كان لديك أي أسئلة، ف�ي

التصال بنا اليوم - يمكن الطالع عىل معلومات 
ي ظهر هذا الدليل.

التصال �ن
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 Weber-Stephen Products تفخر .WEBER اء منتج شكًرا لك لرسش
LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067، ووحدات 

ي نهاية هذا الدليل( الخاصة بها )والمشار 
الأعمال الدولية )المذكورة �ن

إليها مجتمعة بلفظة "WEBER"( بتقديم منتج يتمتع بالأمان والمتانة 
والموثوقية.

هذا الضمان التطوعي من WEBER متوفر دون تكبد أي رسوم إضافية. 
ي تحتاج إليها لإصالح منتج WEBER أو 

وهو يتضمن المعلومات ال�ت
ي حالة حدوث عطل أو تلف وهو أمر بعيد الحتمال.

استبداله �ن

ف المعمول بها، يتمتع المالك بالعديد من الحقوق  بمقت�ف القوان�ي
ي حال إذا كان المنتج معيًبا. وتشمل هذه الحقوق أداًء إضافًيا 

�ف
ي بعض الدول 

اء والتعويض. �ف أو استبدالً  وتخفيًضا لسعر الرسش
ي عىل سبيل المثال يكون هذا الضمان ضمانًا قانونًيا  بالتحاد الئورو�ب

ف يبدأ من تاريخ تسليم المنتج. ول تتأثر هذه الحقوق  لمدة عام�ي
ها ببنود هذا الضمان التطوعي. ففي حقيقة الئمر،  القانونية وغ�ي

يمنح هذا الضمان التطوعي حقوًقا إضافية للمالك بشكل مستقل عن 
البنود القانونية.

ضمان WEBER التطوعي
ي حالة الهدية أو الحالت 

ي منتج WEBER )أو �ن تضمن WEBER لمش�ت
اء المنتج من أجله كهدية أو مادة  ويجية، أن الشخص الذي تم �ش ال�ت

ترويجية(، )المشار إليه فيما بعد بلفظة "المالك"( خلو المنتج من 
عيوب المواد الخام والصناعة لمدة خمسة )5( أعوام بدًءا من تاريخ 
اء وقت تجميعه وتشغيله بما يتوافق مع دليل المالك الوارد مع  الرسش
المنتج. )مالحظة: إذا فقدت دليل مالك WEBER أو أضعته، يتوفر 

ي 
نت عىل الموقع www.weber.com( يرسي الضمان �ن ن�ت بديل عىل الإ

ق الأوسط وأفريقيا )EMEA(. وتوافق WEBER عىل إصالح  أوروبا والرسش
ي بها عيوب من حيث المادة الخام أو الصناعة 

أو استبدال القطعة ال�ت
بشكل يخضع للقيود وإخالءات المسؤولية والستثناءات المذكورة أدناه. 
وإىل الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يمتد هذا الضمان فقط 

ي حالة 
، باستثناء �ن ن ي الأصىلي ول يمكن تحويله لمالك لحق�ي إىل المش�ت

ويجية كما ُذكر أعاله. الهدايا والمواد ال�ت

تدافع WEBER عن منتجاتها، ومن دواعي �ورها منحك الضمان 
ي الشواية أو مكوناتها الخاصة 

التطوعي الخاص بعيوب المواد الخام �ن
. ن بها، باستثناء البىل والتآكل الطبيعي�ي

• يشمل "البىل والتآكل الطبيعيان" التلف من حيث الشكل الجماىلي 
ي قد تنتج عن امتالك الشواية مع 

والتلفيات غ�ي الأساسية الأخرى ال�ت
مرور الوقت، مثل صدأ الطبقة السطحية، والنتوءات / الخدوش، 

إلخ.

م WEBER هذا الضمان الخاص بالشواية أو مكوناتها  ومع ذلك، تح�ت
ذات الصلة حيثما يحدث تلف أو خلل وظيفي نتيجة عيوب المادة 

الخام.

اق،  • تشمل "عيوب المادة الخام" إصابة قطع معينة بالصدأ أو الح�ت
أو أي تلفيات أخرى أو أعطال من شأنها عرقلة قدرتك عىل استخدام 

الشواية بشكل آمن / صحيح.

 مســؤوليات المالك بمقتىصن هذا الضمان 
التطوعي / اســقاط الضمان

وريًا( أن تسجل منتج WEBER الخاص بك  من المهم )ولكن ليس �ن
ي www.weber.com، وذلك لتحقيق 

و�ن لك�ت نت ع�ب الموقع الإ ن�ت عىل الإ
تغطية الضمان بال عناء. من فضلك احتفظ بأصل إيصال البيع و/أو 

اء مطلوب لتغطية الضمان.  الفاتورة أيًضا، حيث إن تقديم دليل الرسش
تطلب WEBER أيًضا الحصول عىل صور فوتوغرافية لأي عيوب مزعومة، 

إىل جانب تقديم الرقم التسلسىلي لشوايتك، قبل التعامل مع أي 
مطالبة متعلقة بالضمان. ويؤكد تسجيل منتج WEBER تغطية الضمان، 

ي حالة أننا احتجنا إىل التصال 
ن WEBER �ن ًا بينك وب�ي

ويتيح رابًطا مبا�ش
بك.

يرسي الضمان أعاله فقط إذا اعت�ن المالك بمنتج WEBER عىل نحو 
معقول عن طريق اتباع جميع تعليمات التجميع، وتعليمات الستعمال، 

ي دليل المالك الوارد مع المنتج، إل 
ن �ن والصيانة الوقائية كما هو مب�ي

إذا تمكن المالك من إثبات أن عيب المادة الخام أو العطل ل صلة له 
ي منطقة 

امات المذكورة أعاله. إذا كنت تعيش �ن ن بعدم المتثال لالل�ت
ساحلية، أو كان منتجك موجوًدا بالقرب من حمام سباحة، فإن الصيانة 
ي 

ن �ن تشمل غسيل الأسطح الخارجية وشطفها بانتظام عىل النحو المب�ي
دليل المالك الوارد مع المنتج.

ات  ي حال وجود أعطال، و/أو تلفيات، و/أو تغي�ي
يسقط هذا الضمان �ن

ي اللون، و/أو صدأ، ل تكون WEBER مسؤولة عنها، ناتجة عن:
�ن

، والتعديل، وسوء  • سوء الستعمال، والستخدام الخاطئ، والتغي�ي
كيب غ�ي الصحيح،  همال، والتجميع أو ال�ت التطبيق، والتخريب، والإ

ام بإجراء الصيانة العادية والروتينية كما ينبغي؛ ن وعدم الل�ت

ي ذلك، عىل 
ات )مثل العناكب( والقوارض )مثل السناجب(، بما �ن • الحرسش

سبيل المثال ل الح�، تلف خراطيم الغاز؛

ي حمامات 
• التعرض للهواء المالح و/أو مصادر الكلور كما هو الحال �ن

السباحة وأحواض الستحمام الساخنة/الحمامات المعدنية 
)المنتجعات الصحية(؛

، أو الزلزل، أو  َد، أو الأعاص�ي َ • ظروف الطقس القاسية مثل ال�ب
التسونامي، أو السيول، أو الزوابع، أو العواصف العاتية.

• الأمطار الحمضية والعوامل البيئية الأخرى.

ي منتج 
يؤدي استخدام و/أو تركيب قطع غ�ي قطع WEBER الأصلية �ن

WEBER إىل إبطال هذا الضمان، وأي أعطال ناجمة عن ذلك ل يغطيها 
ي شواية الغاز دون 

هذا الضمان التطوعي. يؤدي إدخال أي تغي�ي �ن
ي خدمة معتمد من 

ت�يح من WEBER، ول يتم تنفيذه من ِقبل ف�ن
WEBER إىل إلغاء هذا الضمان التطوعي.

التعامل مع الضمان
إذا كنت تعتقد حصولك عىل قطعة يغطيها هذا الضمان، يرجى 
اء منه. كما يمكنك التواصل  التواصل مع الوكيل الذي قمت بالرسش

مع خدمة عمالء WEBER، إذا لزم الأمر، باستخدام بيانات التصال 
ي )www.weber.com(. وسوف تقوم 

و�ن لك�ت الموجودة عىل موقعنا الإ
اءى لها(، بعد الفحص، بإصالح أو استبدال القطعة  WEBER )حسبما ي�ت

ي حال تعذر إجراء هذا 
ي يغطيها هذا الضمان التطوعي. و�ن

التالفة ال�ت
اءى لها( استبدال  الإصالح أو الستبدال، قد تختار WEBER )حسبما ي�ت
. وقد تطلب  الشواية قيد الفحص بشواية جديدة بالقيمة نفسها أو أك�ب

منك WEBER إرجاع القطع لفحصها، ودفع رسوم الشحن مسبًقا من 
ِقبل المالك. سيتم تعويض رسوم الشحن للمالك إذا كان الضمان 

يغطي العيب.

اء منه، يرجى تقديم المعلومات  عند التواصل مع الوكيل الذي قمت بالرسش
الآتية:

اء • دليل الرسش

• صور فوتوغرافية للعيوب المزعومة

• الرقم التسلسىلي للمنتج

المسؤولية إخالء 
ف  برصف النظر عن الضمان وإخالءات المسؤولية عىل النحو المب�ي

ي بيان الضمان هذا، ل يوجد �احًة أي ضمان آخر أو إعالنات 
�ف

تطوعية أخرى للمسؤولية مقدمة هنا تتجاوز المسؤولية القانونية 
ي 

ي ترسي عىل WEBER. كما ل يقيد بيان الضمان الحاىلي أو يستث�ف
ال�ت

مواقف أو مطالبات حيثما تكون WEBER عليها مسؤولية إلزامية كما 
ينص القانون.

لن ترسي أي ضمانات بعد مدة خمسة )5( أعوام لهذا الضمان. إن 
WEBER غ�ي ُملزمة بأي ضمانات أخرى مقدمة من أي شخص، بما 

ي ذلك الوكيل أو بائع التجزئة، فيما يتعلق بأي منتج )عىل سبيل 
�ف

المثال "الضمانات الممتدة"(. إن التعويض الوحيد لهذا الضمان هو 
إصالح، أو استبدال القطعة، أو المنتج.

ي أي 
داد أيًا كان نوعه بموجب هذا الضمان التطوعي �ف لن يكون الس�ت

اء منتج WEBER المبيع.  حال من الئحوال أك�ب من مبلغ سعر رسش

يتم ضمان القطع والملحقات المستبدلة بموجب هذا الضمان 
ي 

ة الضمان الئصلية المذكورة أعاله ال�ت ة المتبقية فقط من ف�ت للف�ت
مدتها خمسة )5( أعوام.

همال المتعمد والجسيم وحالت  ي حالت الإ
ل يرسي هذا القيد �ف

صابة الصحية أو الشخصية سواء كانت  نسان أو الإ ار بحياة الإ الإ�ف
 . ف صابة خطأ WEBER أو ممثليها أو وكالئها القانوني�ي الإ

ل يرسي هذا الضمان إل عىل الستخدام الخاص، ول يرسي عىل 
كة،  ي الئماكن التجارية، أو المش�ت

شوايات ®WEBER المستخَدمة �ف
أو متعددة الوحدات، عىل سبيل المثال المطاعم، أو الفنادق، أو 

يجار. المنتجعات، أو العقارات المخصصة لالإ

ف لآخر. ول يُفرس أي  يجوز أن تغ�ي WEBER تصميم منتجاتها من ح�ي
ات  ي هذا الضمان عىل أنه يُلزم WEBER بإدخال تغي�ي

ء ورد ذكره �ف ي
�ش

ي وقت سابق، ول تُفرس 
التصميم هذه عىل المنتجات المصنعة �ف

ات عىل أنها إقرار بأن التصميمات السابقة كانت معيبة. هذه التغي�ي

ي نهاية دليل المالك هذا 
يرجى الرجوع إىل قائمة وحدات الأعمال الدولية �ن

للحصول عىل المزيد من معلومات التصال.

ق الأوسط وأفريقيا التطوعي لمدة 5 أعوام( كة WEBER )ضمان أوروبا والرسش تعهد �ش

ن هما: صنع شوايات تدوم طويالً، وتقديم خدمة عمالء ممتازة مدى الحياة. ت�ي ن كة WEBER، نفخر بتقديم م�ي ي �ش
�ن

W
EBER

وعد 

التسجيل = الضمان
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PULSE 1000PULSE 2000

مجس طعام iGRILL وغالف السلك

ف مصنوعة من حديد الزهر شبكات طهي مصقولة بالبورسل�ي

ف تجميع عنرص التسخ�ي

بهامية ف الإ براغي عنرص التسخ�ي

زالة بطانة الوعاء القابلة لالإ

ي درجة الحرارة
 وحدة التحكم �ف

PULSE 1000 لشواية
ي درجة الحرارة

 وحدة التحكم �ف
PULSE 2000 لشواية

وعاء تقط�ي يمكن التخلص منه

لقة للخارج ف صينية التجميع الم�ف

التجميع
تمنحك هذه التعليمات الحد الأد�ن من متطلبات تجميع شواية 

ية. قد يشكل التجميع غ�ي الصحيح خطًرا. ائ WEBER الكهرب

m  تحذير: ل تدخل تعديالت عىل الجهاز. فالتعديالت غ�ي آمنة 
وستبطل الضمان.

•  يجب عىل المستخدم عدم تغي�ي أو فتح أي أجزاء مختومة بواسطة 
كة المصنعة. الرسش

•  ل تغِط أي جزء من أجزاء الشواية بالرقائق المعدنية. فقد يؤثر ذلك 
سلًبا عىل أداء شوايتك.

3

2

1

يع
جم

لت
ا قائمة الئجزاء

ي الصور بدليل المالك هذا ربما تختلف قليالً عن 
ي تظهر �ن

الشوايات ال�ت
يته. الموديل الذي اش�ت
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ت المنتج
ا ين م�

ن لن يستغرق أك�ش من دقيقت�ي

PULSE 1000 ات ف م�ي

PULSE 2000 ات ف م�ي

A

B

C

D

أ

ب

ج

د

G

F

E

H

I

ز

و

هـ

ح

ط

G

F

H

I

ز

و

هـ

ح

ط

B

C

D

أ

ب

ج

د
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تج
من

ال
ت 

نا
�ي
م ات ف وصف الم�ي

ي درجة الحرارة قابلة للفصل
وحدة تحكم �ن

زالتها بسهولة لتيس�ي عملية التخزين والتنظيف. ويجب  ي درجة الحرارة مصممة لإ
وحدة التحكم �ن

ي الصندوق الوارد.
تخزينها داخلًيا �ن

ترموم�ت رقمي
موم�ت رقمي يعرض درجة حرارة الشواية. يضمن هذا الحصول عىل قراءة  شاشة LED تعمل ك�ت

محددة ودقيقة لدرجة حرارة شوايتك.

مصابيح مؤ�ش الحالة
ي درجة الحرارة 

تضم شواية PULSE مصابيح حمراء اللون لمؤ�ش الحالة عىل وحدة التحكم �ن
ك م�ت تكون الشواية جاهزة لبدء الشواء.  لتعلمك أن شوايتك تسخن وتخ�ب

ان مع جهازك الذكي الذي تم  يومض المصباح الأزرق عندما تكون وحدة التحكم جاهزة لالق�ت
 . ن الشواية بنجاح مع جهازك الذكي ن تقنية ®Bluetooth فيه، ويتحول لضوء ثابت عندما تق�ت تمك�ي

غطاء مرتفع 
ة. ائح اللحم الكب�ي ة لشواء الدجاج كامالً و�ش غطاء الشواية مرتفع بما يكفي لتوف�ي مساحة كب�ي

السلك توجيه 
يسمح مشبك مدمج موجود عىل القائم الأيمن للشواية بالتوجيه السهل للسلك من وحدة التحكم 

ي درجة الحرارة ح�ت ظهر الشواية. 
�ن

التشغيل التشغيل/إيقاف  زر 
ي درجة 

زر التشغيل/إيقاف التشغيل النضغاطي سهل الستخدام. عندما تكون وحدة التحكم �ن
ز الزر عند إيقاف التشغيل.  الحرارة قيد التشغيل، يكون الزر غائًرا، وي�ب

نظام إدارة الدهون
ي منع اندلع اللهب. تتجه 

ي إزالة الدهون وهو مصمم للمساهمة �ن
يساعد نظام إدارة الدهون �ن

ي لم تتبخر إىل وعاء التقط�ي الموجود داخل صينية التجميع أسفل صندوق الطهي. 
الدهون ال�ت

iGRILL المدمجة تقنية 
ي تستخدم مجس لحم 

ة iGRILL المدمجة ال�ت ن اهتم بكل ثقة بالشواية وبضيوفك أثناء استخدام م�ي
يتيح لك إمكانية متابعة درجة حرارة طعامك وشوايتك ع�ب الحديقة أو من داخل مطبخك من خالل 

ي أجهزتك الذكية. 
اتصال ®Bluetooth المتاح �ن

ي الوقت الفعىلي عىل جهازك المحمول 
يتيح لك التطبيق عرض درجة حرارة الطعام الداخلية �ن

يلك لتطبيق WEBER iGRILL، قم بتوصيل مجسات اللحم  ن ورؤية درجة حرارة شوايتك. بمجرد ت�ن
ي 

من شوايتك بالطعام. وباستخدام التطبيق، يمكنك تغي�ي نتائج العرض عىل وحدة التحكم �ن
درجة الحرارة إىل فهرنهايت أو مئوية.

زالة لسهولة التنظيف مكونات قابلة لالإ
يمكن إزالة شبكات الطهي، وبطانة الوعاء، ووعاء الدهون لسهولة التنظيف. يمكن غسل بطانة 

ي غسالة الأطباق.
الوعاء بأمان �ن

ن مصنوعة من حديد الزهر شبكات طهي مصقولة بالبورسل�ي
ن المصنوعة من حديد الزهر بالحرارة بشكل متساٍو  تحتفظ شبكات الطهي المصقولة بالبورسل�ي
ي نسعى جميًعا للحصول عليها. إن قدرة حديد الزهر عىل 

لإحداث عالمات الشواء الجميلة ال�ت
الحتفاظ بالحرارة يمنحنا زمن استعادة أ�ع بعد رفع الغطاء. 

ن )الفئة 2000( ي منطقت�ي
الشواء �ن

ي درجة الحرارة. يمكنك تحم�ي 
ن �ن ن مختلفت�ي ي منطقت�ي

ي نفس الوقت �ن
قم بشواء أطعمة مختلفة �ن

ي ببطء  ي الشواية بينما تشوي مكونات الطبق الجان�ب يحة لحم عىل حرارة عالية عىل أحد جان�ب �ش
عىل حرارة منخفضة عىل الجانب الآخر من الشواية. 

ي درجة الحرارة قابلة للفصل
وحدة تحكم �ن أ 

ترموم�ت رقمي ب 

مصباح/مصابيح مؤ�ش حالة درجة الحرارة ج 

Bluetooth® مصباح مؤ�ش حالة د 

غطاء مرتفع  هـ 

السلك توجيه  و 

التشغيل التشغيل/إيقاف  زر  ز 

نظام إدارة الدهون ح 

iGRILL المدمجة تقنية  ط 
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ج
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ب

أ
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شغي
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بدء الستعمال

ي درجة الحرارة 
تركيب وحدة التحكم �ن

ة  ي الشواية بالضغط عليها مبا�ش
ي درجة الحرارة �ن

1(  أدخل وحدة التحكم �ن
ي درجة الحرارة بالقوة 

كيب )أ(. ل تدخل وحدة التحكم �ن داخل كتيفة ال�ت
ن مع  كيب. وتأكد من محاذاة مسام�ي عن� التسخ�ي داخل كتيفة ال�ت

كيب الصحيح )ب(. ي درجة الحرارة من أجل ال�ت
وحدة التحكم �ن

ي مشبك 
2(  قم بتوجيه سلك الكهرباء أسفل القائم الأيمن وأحكم تثبيته �ن

السلك )ج(.

3(  تأكد من أن زر التشغيل أحمر اللون الموجود عىل الجانب الأيمن من 
ي وضع إيقاف التشغيل.

ي درجة الحرارة �ن
وحدة التحكم �ن

4(  وصل سلك الكهرباء بمقبس مؤرض.

ن الشواية مسبًقا تسخ�ي
ن  ن الشواية مسبًقا مهم للغاية من أجل شوي ناجح. ويساعد التسخ�ي تسخ�ي

المسبق عىل منع التصاق الطعام بشبكة الطهي ويجعل شبكة الطهي ساخنة 
ي حرق بقايا وجبة 

ك عالمات الشواء كما ينبغي. كما أنه يساهم �ن عىل نحو كاف ل�ت
طهيت قبل ذلك.

1(  اضغط عىل زر التشغيل الأحمر الموجود عىل الجانب الأيمن من وحدة 
ي درجة الحرارة لتشغيل الشواية )د(.

التحكم �ن

ي درجة الحرارة إىل الوضع مرتفع بلفه 
2(  أدر مقبض )مقابض( التحكم �ن

باتجاه عقارب الساعة. ستعرض شاشة LED الرقمية درجة حرارة الشواية.

3(  سخن الشواية مسبًقا مع ضبط مقبض )مقابض( التحكم عىل الوضع 
مرتفع )هـ(. ستومض المصابيح الحمراء لمؤ�ش الحالة لتش�ي إىل أن 

يد درجة الحرارة الظاهرة عىل  ن ن المسبق وس�ت ي وضع التسخ�ي
الشواية �ن

الشاشة كلما تسخن الشواية. عند الوصول إىل إعداد درجة الحرارة 
ي درجة الحرارة صافرة للحظة. 

المحدد، ستطلق وحدة التحكم �ن
وستتوقف مصابيح مؤ�ش الحالة عن الوميض وتبقى مضيئة. عندما 

تسجل درجة الحرارة 260 درجة مئوية )500 درجة فهرنهايت(، تكون 
الشواية مسخنة مسبًقا. يستغرق هذا الأمر ما يقرب من 15 إىل 20 دقيقة 

حسب الظروف المحيطة.

ن  4(  للشواء عند درجة حرارة أقل: سخن الشواية مسبًقا عىل النحو المب�ي
عداد المطلوب.  أعاله. أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة إىل الإ

ابدأ الشواء.

إجراء حرق أوىلي 
ين دقيقة عىل الأقل قبل  سخن الشواية عىل أعىل ضبط، والغطاء مغلق، لمدة عرسش

الشوي أول مرة.

اكتشف سعادة الشواء

m   تحذير: استخدم كفوف أو قفازات مقاومة للحرارة )مطابقة  
  )    إىل، EN 407، تصنيف الحرارة الملموسة مستوى 2 أو أك�ب

   عند تشغيل الشواية.

المحيطة الظروف 
اٍخ قارس أو مكاٍن مرتفع إىل إطالة زمن الطهي الخاص  ي من

سيؤدي الشواء �ن
بك. وستعمل الرياح المستمرة عىل خفض درجة الحرارة الداخلية 

ي التجاه المقابل لمقدمة 
للشواية. لذا، ضع الشواية بحيث تهب الرياح �ن

الشواية.
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m  تحذير: خطر حدوث إصابات! المجسات حادة جًدا. يرجى 
توخي الحذر عند التعامل مع المجسات.

m  تحذير: خطر التعرض للحروق! تؤدي مالمسة مجسات 
ي اليد إىل التعرض لحروق بالغة. إن 

الحرارة دون ارتداء وا�ت
ات المجسات الملونة غ�ي مصممة ليتم لمسها بأيد  مؤرسش

عارية أثناء استخدام الشواية، فهي ليست معزولة حراريًا. 
استخدم كفوف أو قفازات مقاومة للحرارة )مطابقة  إىل، 

( عند  EN 407، تصنيف الحرارة الملموسة مستوى 2 أو أك�ب
تشغيل الشواية.

ي درجة الحرارة من الشواية 
m  تنبيه: يجب إزالة وحدة التحكم �ف

وتخزينها بالداخل عند عدم استخدام الشواية.

ل
غي

ش
لت

ا عدادات  ي تطبيق iGRILL للتعرف عىل الأوقات والإ
يرجى الرجوع إىل أدلة الشواء �ن

ي قطع اللحم الموضحة )تكيف مع الظروف(.
التقريبية ل�ش

iGRILL استخدام تقنية
ي تمكنك من رؤية درجات حرارة الشواية ومجس 

شوايتك مزودة بتقنية iGRILL ال�ت
الطعام عىل جهازك المتصل بالتطبيق. اتبع التعليمات أدناه لستخدام تقنية 

iGRILL المدمجة.

.WEBER iGRILL يل تطبيق ن قم بت�ن  )1

ن تقنية ®Bluetooth عىل جهازك الذكي من "إعدادات". 2(  قم بتمك�ي

ي درجة 
ي مقدمة وحدة التحكم �ن

3(  حدد موضع فتحي الدخل الموجودة �ن
ن )و(.  ن الفتحت�ي ي أي من هات�ي

الحرارة. وأدخل مجس الطعام �ن

ي 
ي مقدمة وحدة التحكم �ن

4(  أثناء تشغيل الشواية، يومض مصباح أزرق �ن
ان )ز(. ة iGRILL تعمل وجاهزة لالق�ت ن ًا إىل أن م�ي درجة الحرارة، مش�ي

قران  . اتبع تعليمات الإ 5(  شغل تطبيق WEBER iGRILL عىل جهازك الذكي
ي يوضحها التطبيق.

ال�ت

.iGRILL 6(  أنت الآن جاهز لستخدام تطبيق

مالحظة: قم بزيارة موقع الويب Weber.com/iGRILLsupport للتعرف عىل 
.WEBER iGRILL ي يدعمها تطبيق

المزيد حول توافق الجهاز واللغات ال�ت

المجس استخدام 
ن المجس )المجسات( ب�يًا من خالل  ي تمي�ي

ات المجس الملونة �ن تستخدم مؤ�ش
التطبيق.

•  لضمان الحصول عىل قراءة دقيقة، يرجى إدخال المجس عىل عمق 10 مم 
ي وسط اللحم )ح(. بالنسبة للدواجن، يفضل وضع المجس 

عىل الأقل �ن
ائح  داخل أسمك جزء من الورك أو الصدر، بعيًدا عن العظم. وبالنسبة للرسش

ن ح�ت وسط  السميكة من اللحم، أدخل المجس من أعىل أو من الجانب�ي
قطعة اللحم.

ر بالمجس: لضمان الستخدام الآمن لمجس اللحم والحيلولة دون إلحاق �ن

ة. •  ل تجعل المجس أو سلكه يالمس شبكة الشواية مبا�ش

•  وجه أسالك مجس iGRILL ع�ب القناة الجانبية الموجودة عىل الشواية 
لضمان غلق غطاء الشواية )ط(

ي سائل.
•  ل تغمر المجس أو سلكه �ن

ي غسالة الأطباق بأمان.
المجس غ�ي مصمم للوضع �ن  •

ي مكان 
أكد من توجيه السلك �ن مالحظة مهمة: عند استخدام المجسات، ت

غ�ي معرض للهب أو درجات حرارة تتجاوز 380 درجة مئوية. تجنب تعرض 
المجسات لدرجات حرارة أقل من -30 درجة مئوية. لن يتم عرض درجات 

ي 
ي تقل عن -30 درجة مئوية أو تزيد عن 300 درجة مئوية �ن

الحرارة ال�ت
ي اختفاء المجس من التصال.

التطبيق وسيتسبب ذلك �ن

يد الت�ب
عند النتهاء من الشواء، أغلق مقبض )مقابض( التحكم، وافصل سلك الكهرباء، 
ي درجة الحرارة، 

د. أزل وحدة التحكم �ن ي درجة الحرارة لت�ب
واترك وحدة التحكم �ن

ي صندوق التخزين أثناء عدم استخدامها.
وخزنها بالداخل �ن

iGRILL العناية بتقنية 

iGRILL العناية بمجسات 
قم بتنظيف المجس قبل أول استخدام له. يجب تنظيف المجسات 

بمسحها بفوطة رطبة أو مناديل مبللة.

ي غسالة الأطباق بأمان. فهي ليست مضادة 
ل يمكن وضع المجسات �ن

للماء ويمكن أن يحدث تلف نتيجة التعرض للماء. ل تغمر المجسات 
ي الماء أبًدا. واحرص عىل أل يتعرض سلك المجسات للبلل، فضالً عن 

�ن
مكان توصيل سلك المجس بالمجس.

المجسات تغليف 
ي صندوق التخزين 

غلف المجس بعناية أثناء عدم استخدامه. وخزنه �ن
ي درجة الحرارة.

مع وحدة التحكم �ن
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جأ

دب

ل
شغي

الت

متوسط

مرتفع

صيانة الوجبة إىل الوجبة

حافظ عليها نظيفة
اكمة من أداء الشواية. ويمكن لعوامل مثل  قد تقلل الأوساخ والدهون الم�ت

ي الخارج أن تؤثر عىل أوقات الطهي.
الرتفاع والرياح ودرجة الحرارة �ن

البحث عن الدهون
صممت شوايتك بنظام إدارة الدهون الذي ي�ف الدهون بعيًدا عن الطعام 

ي وعاء يمكن التخلص منه. فبينما تطهو، يتم توجيه الدهون لأسفل إىل صينية 
و�ن

لقة للخارج وإىل وعاء تقط�ي يمكن التخلص منه يبطن صينية  ن التجميع الم�ن
ي كل مرة تشوي فيها لمنع اندلع الحرائق.

التجميع. يجب تنظيف هذا النظام �ن

تأكد من أن الشواية مطفأة وباردة.  )1

ي درجة الحرارة وانزعها بجذبها برفق من جانب 
2(  افصل وحدة التحكم �ن

كيب )أ(. لآخر ح�ت تتحرر من كتيفة ال�ت

لقة للخارج بسحبها لالأمام )ب(. ن قم بإزالة صينية التجميع الم�ن  )3

ي وعاء التقط�ي الذي يمكن التخلص منه والذي يبطن 
4(  ابحث عن الدهون �ن

لقة للخارج. تخلص من وعاء التقط�ي الذي يمكن  ن صينية التجميع الم�ن
ورة واستبدله بآخر جديد. التخلص منه عند ال�ن

أعد تركيب جميع المكونات.  )5

تنظيف شبكة الطهي
ن المسبق، سيكون التخلص من أي بقايا أو فتات باقية من المرات  بعد التسخ�ي

السابقة أسهل. كما أن شبكات الطهي النظيفة تحول دون التصاق وجبتك القادمة.

1(  نظف شبكات الطهي بفرشاة شواية ذات شعر مصنوع من الفولذ 
ن المسبق )ج(. المقاوم للصدأ فوًرا بعد التسخ�ي

ي درجة الحرارة
تنظيف وحدة التحكم �ن

ي درجة الحرارة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة 
امسح وحدة التحكم �ن

بالماء. ول تستخدم المنظفات أو الفرش لأنها ستخدش السطح. ول تستخدم 
ي تلف السطح.

أبًدا منظفات الزجاج عىل الأجزاء البالستيكية. لأنها ستتسبب �ن

ي درجة الحرارة
تخزين وحدة التحكم �ن

د قبل تنظيفها. وخزن وحدة  ي درجة الحرارة والمجسات لت�ب
اترك وحدة التحكم �ن

ي صندوق التخزين المزود 
ي درجة الحرارة ومجسات iGRILL داخلًيا �ن

التحكم �ن
)د(.

احصل عىل محتوى خاص مجانًا

تحذير: يجب تنظيف الشواية بالكامل بانتظام.   m

لقة للخارج أو  ف m  تحذير: ل تبطن سطح صينية التجميع الم�ف
أي جزء من الشواية برق ائق الئلومنيوم المعدنية. 

m  تحذير: توخ الحذر عند إزالة صينية التجميع والتخلص من 
الدهون الساخنة. 

لقة  ف ي صينية الدهون الم�ف
m  تحذير: تحقق من تراكم الدهون �ف

للخارج قبل كل استعمال. وتخلص من الدهون الزائدة لتجنب 
اشتعال الدهون. 

m  تحذير: يجب فحص فرش الشواية بصفة منتظمة للتأكد من 
ي 

عدم وجود شعر مفكوك أو تآكل مفرط. واستبدل الفرشاة �ف
حالة وجود شعرها عىل شبكات الطهي أو إذا فقدت أيًا من 
اء فرشاة شواية جديدة ذات  شعرها. وتوصي WEBER برسش
ي بداية كل ربيع.

شعر مصنوع من الفولذ المقاوم للصدأ �ف

m  تحذير: عند نشوب حريق بسبب الدهون، أغلق الغطاء، وأوقف 
 ، ي تشغيل زر الطاقة، وافصل الشواية عن مقبس التيار الكهر�ب

واترك الغطاء مغلًقا إىل أن يخمد الحريق. ل تستخدم أي 
طفاء ألسنة اللهب. سائل لإ

ي درجة الحرارة من الشواية 
m  تنبيه: يجب إزالة وحدة التحكم �ف

وتخزينها بالداخل عند عدم استخدام الشواية.
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:PULSE نطاق درجة حرارة الشواية

ن 93 و149 درجة مئوية( منخفض )ب�ي

ن 176 و232 درجة مئوية(  متوسط )ب�ي

ن 260 و316 درجة مئوية( مرتفع )ب�ي

إيقاف التشغيل منخفض

متوسط

مرتفع

إعداد الشواء المبارسش

PULSE 1000 و2000
عداد مرتفع وسخن  أدر مقبض )مقابض( التحكم إىل الإ
الشواية مسبًقا وصولً إىل 260 درجة مئوية )500 درجة 

فهرنهايت(. ونظف شبكات الطهي بفرشاة شواية ذات شعر 
مصنوع من الفولذ المقاوم للصدأ.

ي وصفة 
عداد عىل درجة الحرارة الموضحة �ن اضبط الإ

الطهي. وضع الطعام عىل شبكات الطهي وأغلق غطاء 
الشواية. اقلب الطعام مرة واحدة فقط أثناء وقت الشواء. 
ول ترفع الغطاء إل لتقليب الطعام أو للتحقق من نضجه 

عند انتهاء وقت الشواء الموىص به.

 iGRILL استخدام
ي مقدمة الشواية 

ل قابس المجس بفتحة iGRILL الموجودة �ن وصِّ
ي الطعام. ووجه سلك مجس الطعام ع�ب 

وأدخل المجس �ن
ي الشواية. تأكد من عدم مالمسة  القنوات الموجودة عىل جان�ب

ي الطعام. 
مجس الطعام للعظم أو شبكات الشواية عند إدخاله �ن

شغل تطبيق WEBER iGRILL عىل جهازك الذكي الممكن 
عليه تقنية ®Bluetooth لضبط التنبيهات واستعرض عن بعد 

متابعة درجة الحرارة من خالل التطبيق. ارجع إىل تعليمات 
ي هذا الدليل. 

ي قسم التشغيل �ن
استخدام iGRILL �ن

ف ي منطقت�ي
الشواء �ف

PULSE 2000
عداد مرتفع وسخن الشواية مسبًقا  أدر مقابض التحكم إىل الإ

وصولً إىل 260 درجة مئوية )500 درجة فهرنهايت(. 

عداد المفضل لكل  اضبط درجة حرارة كل مقبض تحكم عىل الإ
منطقة عىل حدة. ونظف شبكات الطهي بفرشاة شواية ذات 

شعر مصنوع من الفولذ المقاوم للصدأ.

ي الشواء، فيوىص 
إذا تطلب أحد صنفي الطعام وقًتا أطول �ن

ي التحكم عىل درجة الحرارة المفضلة للصنف الأول 
بضبط مقبىصن

للشواء ووضعه عىل الجانب الأيرس من الشواية. وقبل وضع 
ي بعرسش دقائق، اضبط درجة حرارة مقبض التحكم 

الصنف الثا�ن
الأيمن عىل درجة حرارة الطهي المفضلة واترك المنطقة لتصل 
ي 

لدرجة الحرارة المطلوبة. ويرجى مالحظة أن وحدة التحكم �ن
درجة الحرارة ستعرض متوسط درجة الحرارة داخل الشواية وليس 

كل منطقة عىل حدة. 

اقلب الطعام مرة واحدة فقط أثناء وقت الشواء. ول ترفع 
الغطاء إل لتقليب الطعام أو للتحقق من نضجه عند انتهاء 

وقت الشواء الموىص به.

إعداد الشواء غ�ي المبارسش

PULSE 1000 و2000
عداد مرتفع وسخن  أدر مقبض )مقابض( التحكم إىل الإ
الشواية مسبًقا وصولً إىل 260 درجة مئوية )500 درجة 

فهرنهايت(. ونظف شبكات الطهي بفرشاة شواية ذات شعر 
مصنوع من الفولذ المقاوم للصدأ.

عداد  قلل الحرارة بإدارة مقبض )مقابض( التحكم إىل الإ
المتوسط. 

ة،  ائح اللحم الكب�ي ة، مثل الدجاج أو �ش ضع الأطعمة الكب�ي
ي وسط الشواية.

بشكل أفقي �ن
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)EC( ي إعالن المطابقة لتعليمات التحاد الئورو�ب
WEBER :اسم العالمة التجارية 

PULSE 1000 with cart, PULSE 1000, PULSE 2000 with stand, PULSE 2000 :اسم الموديل

رة مع المنَتج أو اللون،  َحت إشارة إىل أن رقم الطراز قد تليه الأحرف »XYZ«، حيث الحرف »X« يدل عىل ملحقات موفَّ لِحقة رقم الطراز ُوضِّ

رة مع المنَتج أو اللون، والحرف »Z« يدل عىل منطقة البيع.  والحرف »Y« يدل عىل ملحقات موفَّ

رقم الموديل: 81010053, 81010069, 81010074, 81010093, 81010094, 82010053, 82010069, 

 ,85010069 ,85010053 ,84010093 ,84010069 ,84010053 ,82010093 ,82010074
 ,81010079 ,85010094 ,85010093 ,84010094 ,84010074 ,82010094 ,85010074

،85010079 ,84010079 ,82010079 
 وصف المنتج: شواية كهربائية لالستخدام الخارجي مزودة 

.iGRILL 3

ي 
كة Weber-Stephen Products LLC، الواقعة �ن  أصدرنا نحن، �ش

 ،S Roselle Road، Palatine IL، 60067، USA 1415إعالن المطابقة هذا تحت مسؤوليتنا وحدنا.

 PULSE 1000 ي تحتوي أيًضا عىل جهاز إرسال، ومجس واحد للشواية
عالن: شوايات WEBER PULSE 1000 وPULSE 2000 ال�ت الهدف من الإ

PULSE 2000 ن للشواية ومجس�ي

يع المواءمة ذي الصلة الخاص بالتحاد: عالن المذكور أعاله هو التوافق مع ترسش الهدف من الإ

 تم تصنيع PULSE 1000 وPULSE 2000 بالتوافق مع:
EU/2014/35:الخاص بالجهد المنخفض LVD توجيه 

EU/2014/30:  توجيه EMC الخاص بالتوافق الكهرومغناطي�ي
EC/1935/2004:توجيه مالمسة الأغذية 

)WEEE( ونية لك�ت  توجيه EU/2012/19 لنفايات الأجهزة الكهربائية والإ
EEE )RoHS 2( ي

 توجيه EU/2011/65 للحد من المواد الخطرة �ن
)REACH( الالئحة رقم 1907/2006، تسجيل المواد الكيماوية، وتقييمها، وإقرارها، والحد منها 

ي المواد والسلع المالمسة لالأغذية
ي CM/Res )2013(9 بشأن المعادن والسبائك المستخدمة �ن قرار المجلس الأورو�ب

والمعاي�ي التالية:

 السالمة/الصحة:
EN 60335-2-78:2003 + A1:2008 

EN 60335-1:2012 + A11:2014 
EN 62233: 2008

:  التوافق الكهرومغناطيسي
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 

EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2013

: وكذلك ما يىلي

:)RED( 2014/53/EU توجيه الأجهزة الالسلكية

 السالمة/الصحة:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

EN 62479:2010

:  التوافق الكهرومغناطيسي
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

:  الالسلكي
EN 300 328 V1.8.1:2012-06

جهة العتماد: Eurofins Product Service GmbH,Storkower Strasse 38c,D-15526 Reichenwalde b. Berlin, Germany؛ الهاتف: 
 888-33631-49+ 000؛ 

: 0681؛ تم تطبيق المعاي�ي المنصوص عليها أعاله بما يتوافق مع توجيه RED، وإصدار رقم العتماد  ي الرقم التعريفي لالتحاد الئورو�ب
. التاىلي

نامج. ن عليه التطبيق المتصل بال�ب عالن باستخدام برنامج وجهاز ذكي ممكَّ يتحقق الهدف من هذا الإ

ي الفحص من النوع EC عن طريق:
ي عام 2017، وتم اعتماده �ن

ي تم لصقها لأول مرة �ن
 يحمل المنتج عالمة المطابقة الأوروبية CE ال�ت

UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, DENMARK ،)02830 اعتماد( 

 عنوان الجهة المصنعة:
.Weber-Stephen Products LLC :اسم المصنع 

 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, :عنوان المصنع 
60067, USA

1415 S. Roselle Road، Palatine IL، ي
كة Weber-Stephen Products LLC، الواقعة �ن  بموجب هذا، نؤكد نحن، �ش

USA ،60067 ، أن العناوين التالية هي عناوين فروعنا:

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, DE-55218 Ingelheim, Germany

UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, تأسيس نظام ضمان الجودة عن طريق 
 DENMARK )اعتماد 02830(

Weber-Stephen Products LLC وقعه نيابة عن 
ي 10 يوليو، 2017

Palatine، IL USA �ن

 رالف ن. تن بروين
المدير العالمي للشؤون التنظيمية

ت
وإرشادا

صائح 
ن

مهم التسجيل 

ي الشواء
�ف المسموح والممنوع 

سخن الشواية مسبًقا كل مرة.

إذا كانت شبكات الطهي غ�ي ساخنة عىل نحو كاف، فسيلتصق الطعام بها، وعىل الأرجح 

لن تكون لديك فرصة أبًدا للشوي كما ينبغي أو عمل تلك العالمات الرائعة للشوي. وح�ت 

إذا كانت وصفة الطهي تستدعي حرارة متوسطة أو منخفضة، فسخن الشواية مسبًقا دائًما 

عىل أعىل إعداد أولً. 

ل تشو عىل شبكات طهي متسخة.

وضع الطعام عىل شبكات الطهي قبل تنظيفها ليست فكرة جيدة عىل الإطالق. "المواد" 

وكة عىل الشبكات تكون مثل الصمغ، يجعلها تلتصق بالشبكات وبطعامك الجديد.  الم�ت

ي غداء اليوم، احرص عىل الشوي عىل شبكة طهي 
ولتجنب تذوق عشاء الليلة الماضية �ن

ن المسبق لشبكات الطهي، استخدم فرشاة شواية بشعر مصنوع  نظيفة. وبمجرد التسخ�ي

من الفولذ المقاوم للصدأ لجعل السطح نظيًفا وناعًما.

تواجد أثناء الشوي.

ي متناول يدك. ل تنس 
ء تحتاج إليه موجود �ن ي

قبل تشغيل الشواية، تأكد من أن كل �ش

أدواتك الأساسية للشوي، والطعام المضاف إليه التوابل والزيت بالفعل، وملمعات 

ة نظيفة لستقبال الطعام المطهي. فالضطرار  الأطعمة أو الصلصات، وأطباق طهي كب�ي

ي تفويت المتعة فحسب، ولكن قد يتسبب كذلك 
إىل العودة مرة أخرى إىل مطبخك ل يع�ن

ي حرق طعامك. وسمي الطهاة الفرنسيون ذلك هذا الموقف "Mise en place" )معناها، 
�ن

ًا".
"كن جاهًزا"(. ونحن نسميه "كن حا�ن

أفسح لنفسك مكانًا للتحرك بحرية.

يعوق تكديس طعام كث�ي عىل شبكات الطهي حرية حركتك. اترك عىل الأقل ربع مساحة 

ن كل صنف من أصناف الطعام، لكي تتمكن من  شبكات الطهي خالية، مع مساحة كافية ب�ي

ن الأصناف وتحريكها بسهولة. فأحيانا تتضمن عملية الشوي اتخاذ  إدخال ملقط الطعام ب�ي

قرارات �يعة ولبد من امتالك القدرة عىل تحريك الطعام من مكان لآخر بخفة. لذلك 

امنح نفسك مساحة كافية لتعمل بها.

ق النظر. حاول أل تس�ت

الهدف من وجود الغطاء عىل شوايتك هو أك�ش من مجرد الحفاظ عليها من ماء المطر. 

فالأهم من ذلك، أنه لمنع دخول هواء أك�ش من الالزم، وخروج حرارة ودخان أك�ش من 

الالزم. فعندما يكون الغطاء مغلًقا، تكون شبكات الطهي أك�ش سخونة، ووقت الشوي 

أ�ع، والنكهات الدخانية أقوى. استخدم تطبيق iGRILL للمتابعة الرسيعة لحرارة 

ن وقت  شوايتك، ودرجات حرارة الطعام الداخلية، لكي ل تضطر لفتح الشواية إىل أن يح�ي

العشاء. لذلك، تمتع ول تقلق!

اقلب الطعام مرة واحدة فقط.

يحة لحم طرية مع عالمات شواء عميقة والكث�ي  ليس هناك أفضل من الحصول عىل �ش

ء للحصول عىل هذه النتائج هو وضع طعامك  ي
من الأماكن المكرملة بشكل جميل. أهم �ش

ي مكانه الصحيح. فأحيانا ما نميل إىل قلب طعامنا قبل أن يبلغ المستوى المطلوب من 
�ن

ي جميع الحالت تقريًبا، يجب قلب الطعام مرة واحدة فقط. وإذا عبثت 
اللون والنكهة. و�ن

ي 
به أك�ش من ذلك، فإنك عىل الأرجح تفتح أيًضا الغطاء أك�ش من الالزم، مما يتسبب �ن

ي الشواية.
مجموعة أخرى من المشاكل. لذلك، اهدأ وضع ثقتك �ن
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د قبل تنظيفها بالكامل. تحذير: أطفئ شوايتك وانتظر ح�ت ت�ب  m

ي وأزل 
مداد بالتيار الكهربا�ئ m  تنبيه: افصل الجهاز عن دائرة الإ

ي درجة الحرارة قبل التنظيف والصيانة. 
وحدة التحكم �ف

ي لتنظيف الشواية: ملمعات 
m  تنبيه: ل تستعمل أي من الآ�ت

أو طالءات الفولذ المقاوم للصدأ الحاكة، أو المنظفات 
 ، ف ي أو زيل�ي

ي تحتوي عىل حامض، أو محلول كحول معد�ف
ال�ت

أو منظف أفران، أو منظفات حاكة )منظفات مطبخ(، أو 
إسفنجات التنظيف الحاكة. 

 . ف ي تنظيف عنا� التسخ�ي
m  تنبيه: ل تستخدم الفرش المعدنية �ف

ف المسبق. ق أثناء التسخ�ي اترك الطعام يح�ت

الشامل والصيانة التنظيف 

تنظيف الشواية من الداخل
بمرور الوقت، قد يقل أداء الشواية إذا لم تتم صيانتها كما ينبغي.

درجات الحرارة المنخفضة، والحرارة غ�ي الموزعة بالتساوي، والتصاق الطعام 
بشبكات الطهي جميعها عالمات عىل تأخر موعد التنظيف والصيانة. عندما تكون 

، من أعىل إىل أسفل. الشواية مطفأة وباردة، ابدأ بتنظيف الجزء الداخىلي

يوىص بعملية تنظيف شاملة بعد كل خمس مرات تستخدم فيها الشواية. وقد 
يستدعي الستعمال المنتظم عمليات تنظيف أك�ش تكراًرا.

الغطاء تنظيف 
قد تالحظ من وقت لآخر وجود رقائق "تبدو كالطالء" عىل الغطاء من الداخل. أثناء 

سب عىل الغطاء  الستعمال، تتحول الدهون وأبخرة الدخان ببطء إىل كربون وت�ت
ي النهاية، وتبدو مشابهة تماًما للطالء. وهذه 

من الداخل. وتتقرسش هذه الرواسب �ن
ي طعامك إذا لم تنظف الغطاء 

الرواسب ليست سامة، ولكن قد تسقط الرقائق �ن
بانتظام.

زالة الدهون المكربنة من داخل الغطاء  1(  استخدم مكشطة بالستيكية لإ
)أ(.

تنظيف بطانة الوعاء وصندوق الطهي
انظر داخل صندوق الطهي بحًثا عن أي تراكم للدهون أو جزيئات بقايا طعام. 

ي نشوب حريق.
اكم الزائد �ن قد يتسبب ال�ت

ن لأنها ستكون متسخة. يوىص بارتداء قفازات عند إزالة عنا� التسخ�ي

ي درجة الحرارة.
أزل وحدة التحكم �ن  )1

 2(  أزل شبكات الطهي )ب(.
. ف ي تنظيف عنا� التسخ�ي

ل تستخدم الفرش المعدنية �ف

ي مقدمة 
اغي( الموجود �ن بهامي )ال�ب غي الإ ن بلف ال�ب 3(  أزل عنا� التسخ�ي

ي عكس اتجاه عقارب الساعة ح�ت يتحرر )ج(.
الشواية �ن

ن باتجاه ظهر الشواية. وقم بإمالتها لالأمام وإزالتها،  4(  حرك عنا� التسخ�ي
مع الحرص عىل عدم ثنيها )د(.

5(  استخدم مكشطة بالستيكية لكشط بقايا الطعام من جوانب وقاع بطانة 
ي قاع صندوق الطهي )هـ(. حيث توجه 

ي الفتحة �ن
الوعاء والتخلص منها �ن

لقة للخارج. ن هذه الفتحة بقايا الطعام إىل صينية التجميع الم�ن

لقة للخارج ونظفها. وارجع إىل صيانة الوجبة إىل  ن 6(  أزل صينية التجميع الم�ن
الوجبة.

أ وصابون. يمكن غسل  يمكن إزالة بطانة الوعاء السفىلي للشواية وغسلها بماء دا�ن
ي بطانة الوعاء.

ي غسالة الأطباق. احرص عىل عدم ث�ن
بطانة الوعاء بأمان �ن

ل الشواية بدون بطانة الوعاء. بعد التنظيف، أعد تركيب بطانة الوعاء. ول تشغِّ

ي 
ي الفتحات المطابقة لها الموجودة �ن

، أدخلها �ن ن عادة تركيب عنا� التسخ�ي لإ
. ل  ن بهامية بلفها إىل اليم�ي اغي الإ الجزء الأمامي الداخىلي للشواية. وأعد ربط ال�ب

ي إحكام الربط.
تفرط �ن

ق. ك الأطعمة تح�ت ن ب�ت نظِّف عنا� التسخ�ي

تنظيف الشواية من الخارج
يمكن أن تشتمل شوايتك من الخارج عىل أسطح من الألومنيوم والفولذ المقاوم 

للصدأ والبالستيك. 

توىصي WEBER باتباع الطرق التالية حسب نوع السطح:

تنظيف أسطح الفولذ المقاوم للصدأ 
نظف الفولذ المقاوم للصدأ باستخدام صابون مزيل للدهون. واستعمل قماًشا 
ي اتجاه تجزع الفولذ المقاوم للصدأ. اشطفه بماء 

من الألياف الدقيقة للتنظيف �ن
نقى وجففه جيًدا. ول تستعمل الفوط الورقية. ول تستعمل منتجات التنظيف 

المبيضة أو المعالجة بالكلور عىل الفولذ المقاوم للصدأ.

ن الحاكة.  مالحظة: ل تخاطر بخدش أسطح الفولذ المقاوم للصدأ بالمعاج�ي
ن ل تنظف ول تلمع. وسوف تغ�ي لون المعدن بإزالة طبقة غشاء أكسيد  فالمعاج�ي

الكروم العلوية.

والمكونات البالستيكية المطلية  الأسطح  تنظيف 
نظف المكونات المطلية والبالستيكية بصابون مزيل للدهون. اشطفه بماء نقى 

وجففه جيًدا. 

ي 
ي توجد �ن

تنظيف الجزء الخارجي للشوايات ال�ت
بيئات فريدة

ي حالة تعرض شوايتك لبيئة قاسية تحديًدا، فسوف تحتاج إىل تنظيفها من 
�ن

ي حمامات السباحة 
ي والمواد الكيميائية �ن

. فالمطر الحمىصن الخارج مرات أك�ش
ي ظهور صدأ الأسطح. امسح الشواية من 

والماء المالح يمكن أن يتسببوا �ن
أ وصابون. اتبع ذلك بشطف وتجفيف تام. بالإضافة إىل ذلك،  الخارج بماء دا�ن
فقد تحتاج إىل استعمال منظف ملمع للفولذ المقاوم للصدأ أسبوعًيا، لالأجزاء 

المصنوعة من الفولذ المقاوم للصدأ فقط، لمنع صدأ الأسطح.
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الشواية الكهربائية ل تعمل 
الَعرَض

ي قسم "التشغيل" بدليل المالك هذا.
ن ل يسخن عند اتباع التعليمات �ن •  عن� التسخ�ي

الحلالسبب

ي درجة الحرارة غ�ي مبيتة بشكل صحيح. 
ي درجة الحرارة وأعد تركيبها.ربما تكون وحدة التحكم �ن

أزل وحدة التحكم �ن

ي الشواية 
ي درجة الحرارة بالكامل �ن

احرص دائًما عىل إدخال وحدة التحكم �ن
قبل توصيل سلك الكهرباء بالمقبس.

ي تدفق الطاقة من المقبس.
تحقق من مصدر الطاقة الكهربائية.هناك مشكلة �ن

 )RCD( ي جهاز السالمة الذي يعمل بتيار الطاقة المتبقي
ربما تكون الطاقة متقطعة �ن

ي درجة الحرارة.
ي وحدة التحكم �ن

المدمج �ن
موم�ت الرقمي ومصباح )مصابيح( مؤ�ش حالة درجة  إذا كانت شاشة عرض ال�ت
الحرارة مطفأة، فاضغط عىل زر الطاقة الأحمر الموجود عىل وحدة التحكم 

عادة ضبط" جهاز السالمة  ي وضع إيقاف التشغيل "لإ
ي درجة الحرارة ليكون �ن

�ن
الذي يعمل بتيار الطاقة المتبقي )RCD(. وانتظر 30 ثانية، ثم اضغط زر 

الطاقة الأحمر إىل وضع التشغيل.

رمز الخطأ يظهر عىل شاشة العرض 
الَعرَض

•  أثناء بدء التشغيل أو الشواء، يظهر رمز خطأ عىل شاشة العرض الرقمية.

الحلالسبب

ي درجة الحرارة هي جهاز حساس يتأثر بعوامل خارجية معينة. وقد 
وحدة التحكم �ن

ي عملية التشغيل. 
دد الالسلكي �ن ي مصدر الطاقة أو ال�ت

ات �ن تؤثر المتغ�ي
ي درجة الحرارة بواسطة زر الطاقة الأحمر. 

أولً، أطفئ وحدة التحكم �ن
ي 

مداد بالطاقة وأزل وحدة التحكم �ن وافصل سلك الكهرباء من مصدر الإ
درجة الحرارة من الشواية.

ي درجة الحرارة بالكامل 
انتظر 30 ثانية، ثم أدخل وحدة التحكم �ن

ي المقبس. واضغط زر 
داخل الشواية قبل إدخال سلك الكهرباء �ن

الطاقة الأحمر إىل وضع التشغيل.

ي التصال 
تواجه تقنية ®BLUETOOTH مشاكل �ف

الَعرَض

ان به. ي البقاء متصلة بجهاز ذكي أو الق�ت
•  تواجه تقنية ®Bluetooth صعوبة �ن

الحلالسبب

ة المدى.  ي أنها تقنية ®Bluetooth ليست إل إشارة قص�ي
ي حالة وميض مؤ�ش ®Bluetooth الموجود عىل الشواية، فهذا يع�ن

�ن
ي الجهاز الذكي والتواجد 

ة ®Bluetooth �ن ن ان. تأكد من تشغيل م�ي جاهزة لالق�ت
بالقرب من الشواية.

ة ®Bluetooth بالفعل بجهاز ذكي آخر. ن نت م�ي انه اق�ت ي اق�ت
عندما يكون مصباح مؤ�ش ®Bluetooth مضاًء ول يومض، فهذا يع�ن

ي أي جهاز ذكي آخر ل 
ة ®Bluetooth �ن ن . أوقف تشغيل م�ي بالفعل بجهاز ذكي

ان الشواية به. ي اق�ت
ترغب �ن

 )RCD( ي جهاز السالمة الذي يعمل بتيار الطاقة المتبقي
ربما تكون الطاقة متقطعة �ن

ي درجة الحرارة.
ي وحدة التحكم �ن

المدمج �ن
إذا كان مصباح مؤ�ش ®Bluetooth مطفأ، فاضغط عىل زر الطاقة 

ي درجة الحرارة إىل وضع 
الأحمر الموجود عىل وحدة التحكم �ن

عادة ضبط" جهاز السالمة الذي يعمل بتيار الطاقة  إيقاف التشغيل "لإ
المتبقي )RCD(. وانتظر 30 ثانية، ثم اضغط زر الطاقة الأحمر إىل وضع 

التشغيل.

ي المكونات الكهربائية 
m  تحذير: ل تحاول إجراء أي إصالح �ف

أو المكونات الهيكلية بدون التصال بقسم خدمة عمالء 
.Weber-Stephen Products LLC

كة  ي استخدام قطع الغيار الئصلية من رسش
m  تحذير: الإخفاق �ف

ي أي إصالح أو استبدال سُيبِطل حماية 
Weber-Stephen �ف

الضمان. 

ل تنس التسجيل

قطع الستبدال
 للحصول عىل قطع الستبدال، 

ي منطقتك أو 
اتصل ببائع التجزئة المحىلي �ن

weber. سجل الدخول عىل موقع الويب
.com

التصال بخدمة 
العمالء

إذا كنت ل تزال تواجه أي مشاكل، فاتصل 
ي منطقتك 

بمندوب خدمة العمالء �ن
باستخدام معلومات التصال عىل موقع 

.weber.com الويب
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لتحقيق  أساسية  ي طهي 
وأوا�ن أدوات 
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Manufacturer:  

Weber-Stephen Products LLC 
1415 S. Roselle Road 
Palatine, IL 60067-6266 
USA

Importer:  

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH  
Franklinstraße 28/29 
10587 Berlin 
Tel: (+49) 307554184-0

التسلسىلي الرقم 

ي المربع أعاله للرجوع إليه مستقبال. ويوجد الرقم التسلسىلي 
اكتب الرقم التسلسىلي للمشواة �ن

طار المشواة. ي الناحية اليم�ن لإ
ي الخلف �ن

بملصق البيانات �ن

ي دول أخرى.
ي الوليات المتحدة و�ن

لة �ن  إنَّ Apple وشعار Apple والعالمات التجارية لـ .Apple Inc ُمسجَّ
.Google Inc. لتان لـ إنَّ App Store عالمة الخدمة لـ .Apple Inc كما أنَّ Android وGoogle Play عالمتان ُمسجَّ

Bluetooth SIG, Inc. والشعارات عالمات تجارية مملوكة لـ Bluetooth® إنَّ العالمة النصية 
خيص. تكون    ويخضع أي استخدام لـ Weber-Stephen Products LLC لهذه العالمات لل�ت

. ن العالمات التجارية والأسماء التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعني�ي

Weber-Stephen Products LLC حقوق الطبع والنرسش © لعام 2018 مملوكة لـ 
.1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA

weber. com

AUSTRALIA
Weber-Stephen Products LLC

R. McDonald Co. PTY. LTD.
+61.8.8221.6111

AUSTRIA
Weber-Stephen Österreich GmbH

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

BELGIUM
Weber-Stephen Products Belgium Sprl

+32 015 28 30 90
infobelux@weberstephen.com

CHILE 
Weber-Stephen Chile SpA.

+01 56 2-3224-3936 

CZECH REPUBLIC
Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.

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

DENMARK
Weber-Stephen Nordic ApS

+45 99 36 30 10
info@weberstephen.dk

FRANCE
Weber-Stephen France

+33 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com

GERMANY
Weber-Stephen Deutschland GmbH

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

HUNGARY
Weber-Stephen Magyarország Kft.

+36 70 / 70-89-813
info-hu@weberstephen.com

ICELAND
Jarn & Gler Wholesale EHF

+354 58 58 900

INDIA
Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.

080 42406666
customercare@weberindia.com

ISRAEL
D&S Imports

+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY
Weber-Stephen Products Italia Srl

+39 0444 360 590
info-italia@weberstephen.com

MEXICO
Weber-Stephen Products S.A. de C.V.

+01800-00-WEBER [93237] Ext. 105

NETHERLANDS
Weber-Stephen Netherlands B.V.

+31 513 4333 22
info@weberbarbecues.nl

NEW ZEALAND 
WEBER New Zealand ULC 

+64 9 570 6630

POLAND
Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

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

RUSSIA
Weber-Stephen Vostok LTD.

+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA
Weber-Stephen Products (South Africa) (Pty) Ltd.

+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN
Weber-Stephen Iberica Srl

+34 93 584 40 55
infoiberica@weberstephen.com

SWITZERLAND
Weber-Stephen Schweiz GmbH

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

TURKEY
Dost Bahce Dis Ticaret Mümessillik Anonim Sirketi

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

UNITED ARAB EMIRATES
Weber-Stephen Nordic Middle East

+971 4 360 9256
info@weberstephen.ae 

UNITED KINGDOM
Weber-Stephen Products (UK) Ltd.

+44 (0)203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com

USA
Weber-Stephen Products LLC

847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact: 
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries, such as 
ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please 

contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:  
Weber-Stephen Nordic ApS.


