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نحن نفكر فيك 
شكًرا لك لشرائك جهاز Electrolux لقد اخترت منتًجا يأتيك بخبرة عشرات السنين من المهنية واإلبداع  باإلبداع واألناقة، تم تصميمه 

لك خصيًصا  ولذلك ففي كل مرة تستخدمه فيها، فيمكنك الشعور باألمان لمعرفتك بروعة النتائج كل مرة  

 Electrolux مرحًبا بك في

تفضل بزيارة موقعنا:

الحصول على نصائح االستخدام والكتيبات واستكشاف المعلومات وحلها ومعلومات الخدمة:
www.electrolux.com

تسجيل المنتج الخاص بك للحصول على خدمة أفضل:
www.electrolux.com/productregistration

شراء اإلكسسوارات والمواد االستهالكية وقطع الغيار األصلية للجهاز الخاص بك:
www.electrolux.com/shop

العناية وخدمة العلماء
ننصح باستخدام قطع الغيار األصلية 

عند االتصال بالخدمة، تأكد من توفر البيانات التالية 
يمكن العثور على المعلومات على لوح التقييم  الطراز وPNC ورقم التسلسل 

يخضع للتغيير بدون إشعار مسبق 

التحذير/معلومات األمان-االحتياط

معلومات ونصائح عامة
معلومات بيئية
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لتجنب خطر الحريق
 ال يجب ترك فرن الميكروويف بدون مراقبة أثناء التشغيل  

قد تتسبب مستويات الطاقة العالية جًدا وأوقات الطهو الطويلة 
جًدا في تسخين الطعام بدرجة عالية في حدوث حريق  يجب أن 

يكون المخرج الكهربائي يمكن الوصول إليه بسرعة وبذلك يمكن 
فصل الوحدة من الكهرباء بسهولة في حالة الطوارئ  يجب أن 
يكون مزود التيار المتردد 220 فولت، 60 هرتز به منصهر 
خط توزيع A 16 أو بحد أدنى قاطع دائرة توزيع A 16  من 
المستحسن أن تخدم دائرة منفصلة هذا الجهاز فقط  ال تخّزن 

الجهاز أو تستخدمه خارج المنزل 

إذا بدأ الدخان يتصاعد من الطعام 
الذي يتم تسخينه، فال تفتح الباب. 
قم بإغالقه وافصله من الكهرباء 
حتى يتوقف انبعاث الدخان من 

الطعام. حيث قد يتسبب فتح الباب 
أثناء تصاعد الدخان في حدوث 
حريق. استخدم فقط الحاويات 
واألواني آمنة االستخدام في 

الميكروويف. ال تترك الفرن بدون 
مراقبة عند استخدام حاويات الطعام 

البالستيكية أو الورقية أو القابلة 
لالشتعال. نّظف غطاء موجه 

الموجة وتجويف الفرن والصينية 
الدوارة والداعم الخاص بها بعد 

االستخدام. كما يجب أن تكون هذه 
األشياء جافة وخالية من الشحم. 

الشحوم المتراكمة قد يتصاعد منها 
الدخان عند التسخين وقد تشتعل.

ال تضع مواد قابلة لالشتعال بالقرب من الفرن أو فتحات 
التهوية  ال تسد فتحات التهوية  قم بإزالة األختام المعدنية 

والسلوك وما إلى ذلك من الطعام أو علب الطعام  قد تسبب 
التقوسات الموجودة على األسطح المعدنية في اشتعال النيران 

كما ال تستخدم فرن الميكروويف في تسخين الزيت ألغراض 
القلي  حيث يمكن حدوث عدم تحكم بالحرارة ويشتعل الزيت  

ولعمل الفشار، استخدم األواني الخاصة بعمل الفشار التي ُتستخدم 
في الميكروويف  وال تخّزن الطعام أو أية عناصر أخرى داخل 
 الفرن  راجع اإلعدادات بعد بدء عمل الفرن لضمان عمله كما 
هو مطلوب  راجع التعليمات المتعلقة في دليل االستخدام هذا 

لتجنب إمكانية التعرض إلصابة

تحذير! ال تقم بتشغيل الفرن في   
حالة تلفه أو تعّطله. تحقق مما 

يلي قبل االستخدام:
الباب، تأكد من أن الباب يغلق  أ( 
بشكل صحيح وأنه غير محاٍذ 

بطريقة خاطئة أو مائل.
إغالق المفصالت والباب بشكل  ب( 
صحيح، فتحقق لتتأكد من أنها 

غير مكسورة أو مرتخية.
تأكد من عدم تلف سدادات الباب  ج( 

وأسطح السدادات.
تأكد من عدم وجود انبعاجات داخل  د( 

تجويف الفرن أو على الباب.
تأكد من عدم تلف سلك ومقبس  ـ(  ه

الكهرباء.

3العربية

تعليمات األمان الهامة: اقرأها جيًدا واحتفظ بها كمرجعية مستقبلية

معلومات األمان

المقصود من فرن الميكروويف 
تسخين الطعام والمشروبات. ولكن 

تجفيف الطعام أو المالبس وتسخين 
وسادات التدفئة أو السراويل أو 
اإلسفنج أو المالبس الرطبة وما 

شابه قد يؤدي إلى خطورة اإلصابة 
أو االشتعال أو نشوب حريق.
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ال تعدل الفرن أبًدا أو تصلحه أو 
تغير فيه شيًئا بنفسك. من الخطر أن 
يقوم أي شخص غير مؤهل بأي من 

عمليات الخدمة أو اإلصالح التي 
تتضمن إزالة غالف يوفر الحماية 

من التعرض لطاقة الميكروويف.
 ال تشغل الفرن أثناء فتح الباب  وال تغير مفتاح األمان إطالًقا  

ال تشغل الفرن إذا ُوِجد شيء بين قفل الباب وواجهة القفل 

ال تدع الشحم واألوساخ تتراكم على 
قفل الباب والقطع الموجودة بجانبه. 

اتبع تعليمات "العناية والتنظيف" 
في حالة عدم االستمرار في الحفاظ 
على نظافة الفرن سيؤدي هذا إلى 
تدهور السطح الذي من الممكن أن 
يؤثر سلًبا على دورة حياة الجهاز 

وربما يؤدي إلى أوضاع خطيرة.
يجب أن يرجع األشخاص الذين يستخدمون منظم ضربات القلب 
إلى طبيبهم أو إلى مصنع المنظم للتحقق من االحتياطات المتعلقة 

بأفران الميكروويف 
من أجل تجنب احتمال وقوع صدمة كهربية

ال ينبغي إطالًقا أن تزيل الغرفة الخارجية  وال أن تسكب أو 
تدخل أي شيء في فتحات قفل الباب أو في فتحات التهوية  في 
حالة سكب شيء، عليك أن تطفئ الفرن وتفصله عن الكهرباء 

  ELECTROLUX فوًرا وأن تتصل بوكيل خدمة معتمد من
ال تغمر سلك التوصيل بالكهرباء أو تضعه في الماء أو أي سائل 

آخر  ال تسمح بمرور سلك الكهرباء فوق سطح ساخن أو حاد 
مثل منطقة خروج الهواء الساخن أعلى الجهة الخلفية من الفرن  

ال تحاول استبدال مصباح الفرن 
بنفسك وال تسمح ألي شخص ليس 
 ELECTROLUX معتمًدا لدى

بأن يفعل هذا. إذا تعطل مصباح 
الفرن، فيرجى استشارة الموزع 

الذي اشتريت منه الفرن أو االتصال 
بوكيل خدمة معتمد من 
.ELECTROLUX

في حالة تلف سلك توصيل الكهرباء في هذا الجهاز، يجب أن 
يستبدل بسلك خاص  يجب أن يقوم بعملية االستبدال وكيل خدمة 

 ELECTROLUX معتمد من
لتجنب حدوث حاالت محتملة من انفجار وغليان مفاجئ

تحذير! يحظر تسخين السوائل   
واألطعمة األخرى في أواٍن مغلقة 

بإحكام ألنها معرضة لالنفجار.
ال تستخدم أبًدا األواني المغلقة بإحكام  قم بإزالة الغطاء والسدادة 

قبل االستخدام  يمكن أن تنفجر األواني المغلقة بإحكام نتيجة 
ارتفاع ضغط السائل حتى بعد إطفاء الفرن  كن على حذر أثناء 

تسخين السوائل في الميكروويف  استخدم إناء واسع الفوهة 
للسماح بخروج الفقاعات 

من الممكن أن يتسبب تسخين 
المشروبات في الميكروويف في 

حدوث غليان مفاجئ ومتأخر؛ لذلك 
يجب توخي الحذر عند حمل األواني.
لتفادي حدوث فوران مفاجئ في السائل المغلي قد ينتج عنه حروق:

قلب السائل قبل تسخينه أو إعادة تسخينه    1
ينصح بوضع عصا زجاجية أو إحدى أدوات الطهو األخرى    2

في السائل أثناء إعادة تسخينه 
دع السائل في الفرن لمدة ال تقل عن 20 دقيقة في نهاية    3

زمن الطهو لمنع حدوث غليان مفاجئ ومتأخر  
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ال تغل البيض في قشرته فالبيض الذي 
تعرض للغلي الشديد في قشره ال يجب 
أن يسخن في أفران الميكروويف ألنه 

قد ينفجر حتى بعد انتهاء الطهو في 
الميكروويف. عندما تطهو أو تعيد 

تسخين البيض الذي لم يخفق أو يقلب 
من قبل، قم بخرق الصفار والبياض 
 وإال فقد تنفجر البيضة. قشر البيض 

ثم قطعه إلى شرائح قبل إعادة تسخينه 
في فرن الميكروويف.

قم بخرق قشرة األطعمة مثل البطاطس والنقانق والفاكهة قبل 
طهوها، وإال فقد تنفجر 

لتجنب احتماالت اإلصابة بحروق.
استخدم حامل األواني أو قفاز الفرن عند إخراج الطعام من الفرن 

للوقاية من الحروق  قم دائًما بفتح األواني وإناء طهو الفشار 
وأكياس الطهو في الفرن وغير ذلك مع إبعادها عن الوجه واليدين 

للوقاية من الحروق الناتجة عن البخار 

لتجنب اإلصابة بالحروق، تحقق 
دائًما من درجة حرارة الطعام وقلبه 

قبل تقديمه وانتبه جيًدا إلى درجة 
حرارة الطعام أو الشراب المقدم إلى 

الرضع أو األطفال أو كبار السن.
ال تعبر درجة حرارة اإلناء تعبيًرا فعلًيا عن درجة حرارة الطعام 
أو الشراب؛ تحقق دوًما من درجة حرارة الطعام  يجب أن تبتعد 
دائًما عن باب الفرن عندما تفتحه لتجنب اإلصابة بالحروق من 

البخار والحرارة المنبعثين منه  قطع الطعام المحشو المطهو إلى 
شرائح بعد تسخينه إلطالق البخار منه وتجنب اإلصابة بالحروق 

أبق األطفال بعيدين عن الباب 
واألجزاء األخرى التي يستطيعون 

الوصول إليها والتي قد تشتد 
حرارتها عند استخدام الشواية. 

يجب إبقاء األطفال بعيدين لحمايتهم 
 من أن يعرضوا أنفسهم للحروق. 

ال تلمس باب الفرن أو الغرفة 
الخارجية أو الغرفة الخلفية أو 

 تجويف الفرن أو فتحات التهوية 
أو الملحقات واألطباق أثناء وضع 

GRILL "الشواية" ووضع 
DUAL GRILL "الشواية 
 AUTO المزدوجة" وعملية

COOK "الطهو اآللي" ألن هذه 
األماكن سوف تكون ساخنة. وقبل 
التنظيف تأكد من أنها ليست ساخنة.

من أجل تجنب أن يسيء األطفال 
استعمال الجهاز

تحذير! يصبح الجهاز واألجزاء   
التي يمكن الوصول إليها ساخنة 

أثناء االستخدام. يجب توخي 
الحذر لتجنب لمس عناصر 

التسخين. يجب إبقاء األطفال 
دون سن الثامنة بعيدين إال في 

حالة االنتباه إليهم باستمرار.
يمكن أن يستخدم هذا الجهاز األطفال 
الذين تزيد أعمارهم عن سبع سنوات 
واألشخاص الذين يعانون من ضعف 
في القدرات الجسمية أو اإلحساسية 
أو العقلية أو من نقص في الخبرة 
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والمعرفة إذا تم اإلشراف عليهم 
وتوجيههم الستخدام الجهاز 

استخداًما آمًنا وإذا فهموا المخاطر 
المتضمنة في استخدامه. يجب 
اإلشراف على األطفال من أجل 
 ضمان أنهم ال يلعبون بالجهاز. 
ال يجب أن يقوم األطفال بأعمال 

التنظيف وصيانة المستخدم إال إذا 
تجاوزت أعمارهم سبع سنوات مع 

اإلشراف عليهم.
ال تستند على باب الفرن أو تقم بهزه  ال تلعب بالفرن أو تستخدمه 

كلعبة  يجب أن يعلم األطفال بجميع إرشادات السالمة  استخدام 
حامل اإلناء وإزالة غطاء أواني الطعام بحرص واالنتباه والحرص 
على مواد التغليف )مثل المواد التي تسخن نفسها( المصممة لطهو 

الطعام وجعله متموًجا، فهذه األشياء قد ترتفع حرارتها جًدا 

تحذيرات أخرى
ال تقم بتعديل الفرن بأي صورة  ال يستخدم هذا الفرن إال في 
إعداد الطعام المنزلي وال يجب استخدامه إال في طهو الطعام 

فقط  وليس مناسًبا لالستخدامات التجارية أو المعملية 
لتعزيز استخدامك للفرن دون مشاكل ولتجنب التلف

ال تشغل الفرن أبًدا وهو فارغ إال في حالة التوصية بذلك في دليل 
التشغيل، انظر المالحظة 2 في الصفحة 14  إن القيام بذلك قد 
يتلف الفرن  عند استخدام طبق تسخين أو مواد ذاتية التسخين، 

عليك دائًما أن تضع عازالً مقاوًما للحرارة مثل البورسيلين تحت 
هذا الطبق أو المادة لحماية القاعدة الدائرية ودعامتها من التلف 

بفعل ضغط الحرارة  ال يجب تجاوز وقت التدفئة المسبقة المحدد 
في إرشادات األطباق  ال تستخدم أدوات الطهو المعدنية التي 

تعكس أشعة الميكروويف وقد تتسبب في حدوث تقوس كهربي  
ال تضع علًبا معدنية في الفرن  ال تستخدم إال القاعدة الدائرية 
ودعامتها المصممتين لهذا الفرن  ال تشغل الفرن دون وجود 

القاعدة الدائرية فيه 

لحماية القاعدة الدائرية من الكسر:
قبل تنظيف القاعدة الدائرية بالماء، اتركها لكي تبرد  أ( 

ال تضع الطعام الساخن أو أدوات الطهو الساخنة على قاعدة  ب( 
دائرية باردة 

ال تضع الطعام البارد أو أدوات الطهو الباردة على قاعدة  ج( 
دائرية ساخنة 

ال تضع أي شيء على الغرفة الخارجية أثناء تشغيل الفرن  ال 
تستخدم أواني بالستيكية للتسخين في فرن الميكروويف إذا كان 
الفرن ال يزال ساخًنا بعد الطهو في وضع GRILL "الشواية" 

ووضع DUAL GRILL "الشواية المزدوجة" وعملية 
AUTO COOK "الطهو اآللي" ألن البالستيك قد ينصهر  

يحظر استخدام األواني البالستيكية في األوضاع المذكورة 
باألعلى إال إذا بين مصنع األواني أنها مناسبة لذلك 

هام! 
إذا لم تكن متأكًدا من الطريقة التي توصل بها الفرن، فيرجى 

استشارة فني كهربائي مؤهل ومعتمد  ال يتحمل المصنع أو البائع 
أي التزامات عن حدوث تلف في الفرن أو التعرض إلصابة 

شخصية نتيجة اإلخفاق في اتباع اإلجراءات الصحيحة في توصيل 
الفرن بالكهرباء  فقد يتكون أحياًنا بخار ماء وقطرات مياه على 
جدران الفرن أو حول قفل الباب وأسطح القفل  هذا أمر طبيعي 

وال يعبر عن تسرب إشعاعات الميكروويف أو عيب وظيفي 

هذا الجهاز مقصود استخدامه 
في االستعماالت  المنزلية 

واالستخدامات المماثلة مثل:
مناطق مطبخ العاملين في المتاجر 
والمكاتب وأجواء العمل األخرى؛ 
بيوت المزرعة؛عن طريق النزالء 
في الفنادق والموتيالت والمناطق 

السكنية األخرى؛ في بيوت 
الضيافة من نوع ُيقدم خدمات النوم 

واإلفطار.
هذا الجهاز غير مخصص 

لالستخدام على ارتفاعات أكبر من 
2000 م.
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وصف المنتج
فرن الميكروويف واإلكسسوارات

1

2

3

4

تحقق من أن األجزاء التالية موجودة.
القرص الدوار    

دعامة القاعدة الدائرية    
الرف العلوي    
الرف السفلي   

ضع دعامة القاعدة الدائرية في غالف منع التسرب الموجود أسفل تجويف الفرن.  •
ثم ضع القاعدة الدائرية فوق دعامة القاعدة الدائرية.  •

لتجنب تلف القاعدة الدائرية، تأكد من رفع األطباق واألواني مسافة مناسبة عن حافة   •
القاعدة الدائرية عند إخراج هذه األواني واألطباق من الفرن.

 
عندما تطلب ملحقات، يرجى ذكر شيئين: اسم القطعة واسم الطراز إلى التاجر الذي 

.ELECTROLUX اشتريت منه أو وكيل خدمة معتمد من

1 2

3

4

5

6789

عنصر التسخين في الشواية   
الواجهة األمامية   

لمبة الفرن   
لوحة التحكم   

زر فتح الباب   
غطاء موجه الموجات   

تجويف الفرن   
غالف منع التسرب   

أقفال الباب وأسطح القفل   
فتحات التهوية   

الغطاء الخارجي   
الغرفة الخلفية   

سلك مصدر الطاقة   
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4
5
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9
10
11
12
13

1
2
3
4

10

11

12

13



مؤشرات الشاشة الرقمية  

شواء   

ميكروويف   

ثنائي   

الساعة   

مراحل الطهو   

مؤشرات AUTO COOK )الطهو اآللي(  
زر AUTO COOK )الطهو اآللي(  

)AUTO DEFROST( زر إزالة الصقيع التلقائي  
)POWER LEVEL( زر مستوى الطاقة  

)GRILL( زر الشواية  
)TIMER/WEIGHT( مقبض المؤقت/الوزن  

)START/+30( 30+/زر ابدأ  
زر STOP )إيقاف(  

زر DOOR OPENING )فتح الباب(  

www.electrolux.com 8

قبل االستخدام األول

لوحة  التحكم

وضع ECON )توفير الطاقة(
الفرن مضبوط على وضع "ENERGY SAVE" )توفير 

     "Econ")الطاقة
صل الفرن بالقابس الكهربائي    1

 "Econ" )سوف يظهر على الشاشة: )نظام توفير الطاقة   2
ستقوم الشاشة بالعد تنازلًيا من 3:00 إلى صفر    3

 "Econ" عند الوصول إلى الصفر، تنتقل الفرن إلى وضع   4
)توفير الطاقة(، وتصبح الشاشة فارغة 

إللغاء وضع Econ )توفير الطاقة(، اضبط الساعة   •

ضبط الساعة 
الفرن به ساعة بنظامي 12 و24 ساعة 

مثال: لضبط الساعة إلى 11:30 )نظام 12 ساعة( 
افتح الباب    1

 "Econ" )سوف يظهر على الشاشة: )نظام توفير الطاقة   2
اضغط مع االستمرار على زر START/+30 )ابدأ(/+30    3 
لمدة خمس ثوان  سُيصدر الفرن صوت صفير  سوف يظهر 

AUTO
+

AUTO

على الشاشة:

قم بتدوير مقبض TIMER/WEIGHT )المؤقت/الوزن(    4
لضبط الساعة 

اضغط على زرSTART/+30/)ابدأ(/+30 وبمجرد فعل    5
ذلك قم بتدوير مقبض TIMER/WEIGHT )المؤقت/

الوزن( لضبط الدقائق 
اضغط على زرSTART/+30 )ابدأ(/+30     6

تحقق من شاشة العرض:    7
أغلق الباب    8

تستطيع تدوير مقبض TIMER/WEIGHT )المؤقت/الوزن(   •
في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة 

إذا ضغطت على زر STOP )إيقاف( فلن يتم ضبط الساعة    •
 "Econ" )سوف يظهر على الشاشة: )نظام توفير الطاقة

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

زائد/ناقص

إزالة الصقيع اآللي للخبز

إزالة الصقيع اآللي

الوزن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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9العربية

مثال: إلعداد الساعة لتكون 23:30:00 )عرض 24 ساعة(
افتح الباب    1

 "Econ" :سيظهر على الشاشة   2
 )START/+30( 30+/اضغط مع االستمرار على زر ابدأ   3

لمدة 5 ثواٍن  سيصدر الفرن صوت صفارة  سيظهر على 

AUTO
+

AUTO

الشاشة: 

اضغط فوق الزر ابدأ/+START/+30( 30(  سيظهر    4

AUTO
+

AUTO

على الشاشة: 

أدر مفتاح TIMER/WEIGHT )الوقت/الوزن( لتضبط    5
الساعات 

اضغط على زر START/+30 مرة واحدة ثم أدر مفتاح    6
TIMER/WEIGHT )الوقت/الوزن( لتضبط الدقائق 

  )START/+30( 30+/اضغط فوق الزر ابدأ   7

AUTO
+

AUTO

تحقق من شاشة العرض:    8
أغلق الباب    9

يمكنك أن تدير مفتاح TIMER/WEIGHT )الوقت/   •
الوزن( باتجاه عقارب الساعة أو بعكس اتجاه عقارب 

الساعة 
إذا ضغطت على زر STOP )إيقاف( فلن يتم ضبط    •

 "Econ" :الساعة  سيظهر على الشاشة

ضبط الوقت عندما تكون الساعة معدة  
مثال: إلعداد الساعة لتكون 11:45:00 )عرض 12 ساعة(

افتح الباب    1
اضغط مع االستمرار على زر START/+30 لمدة    2 
 5 ثوان سيصدر الفرن صوت صفارة  سيظهر على 

AUTO
+

AUTO

الشاشة: 
)إذا كنت تريد تغيير الساعة إلى 24 ساعة، فاضغط على   

الزر START/+30 مرة أخرى (
أدر مفتاح TIMER/WEIGHT )الوقت/الوزن( لتضبط    3

الساعات 
اضغط على زر START/+30 مرة واحدة ثم أدر مفتاح    4

TIMER/WEIGHT )الوقت/الوزن( لتضبط الدقائق 
  )START/+30( 30+/اضغط فوق الزر ابدأ   5

AUTO
+

AUTO

تحقق من شاشة العرض:    6

 ECON إللغاء الساعة وضبط وضع
افتح الباب    1

اضغط مع االستمرار على زر START/+30 لمدة    2 
 5 ثوان سيصدر الفرن صوت صفارة  سيظهر على 

AUTO
+

AUTO

الشاشة: 

)إذا كنت تريد تغيير الساعة إلى 24 ساعة، فاضغط على   
الزر START/+30 مرة أخرى (

اضغط على زر STOP مرة واحدة    3
 "Econ" :سيظهر على الشاشة   4

أغلق الباب    5
سيقوم الفرن بالعد تنازلًيا من 3.00 إلى صفر    6

 Econ عند الوصول إلى الصفر، ينتقل الفرن إلى وضع   7
)توفير الطاقة(، وتصبح الشاشة فارغة 

استخدام  زر STOP )إيقاف(
استخدم  زر STOP )إيقاف( من أجل:

محو خطأ أثناء البرمجة    1
إيقاف الفرن مؤقًتا أثناء الطهو، بالضغط مرة واحدة    2

إلغاء برنامج أثناء الطهو، بالضغط مرتين    3

قفل سالمة الطفل
الفرن له خاصية أمان تمنع التشغيل غير المقصود للفرن بواسطة 

طفل  عندما يتم ضبط القفل، فلن يعمل أي جزء من جهاز 
المايكروويف حتى يتم إلغاء خاصية القفل 

مثال: لضبط قفل سالمة الطفل 
اضغط مع االستمرار على زر STOP )إيقاف( لمدة    1 

خمس ثوان 

 :"LOC" سُيصدر الفرن صوت صفير وسيتم عرض

إللغاء قفل سالمة الطفل، اضغط مع االستمرار على زر   •
STOP )إيقاف( لمدة خمس ثوان، سُيصدر الفرن صوت 

صفير مرتين وسيتم عرض الساعة 
ال يمكن ضبط قفل سالمة الطفل إذا لم يكن قد تم ضبط الساعة   •
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التشغيل
نصيحة الطهو في المايكروويف

 لطهو/إزالة الصقيع من الطعام في فرن المايكروويف، ال بد 
أن تكون طاقة المايكروويف قادرة على العبور خالل الوعاء 

لتخترق الطعام  لذلك فمن المهم اختيار إناء طعام مناسب 
األطباق المستديرة/البيضاوية تكون مفضلة عن األطباق المربعة/

المستطيلة، ألن الطعام في األجناب يميل إلى الطهو المفرط  

من المهم أن تدير، أو ُتعيد ترتيب أو تحرك الطعام لضمان 
التسخين المتساوي 

وقت االنتظار بعد الطهو يكون مهًما، ألنه يساعد على انتشار 
الحرارة بطريقة متساوية خالل الطعام 

خصائص الطعام
الطعام عالي الدهون أو السكريات )مثل حلوى عيد الميالد، فطائر اللحم المفروم( تتطلب وقت تسخين أقل  التركيب

يجب توخي الحذر ألن التسخين المفرط قد يؤدي إلى االشتعال 

سوف تؤثر كثافة الطعام على كمية الوقت المطلوبة للطهو  األطعمة المسامية الخفيفة، مثل الكعك أو الخبز، الكثافة
ُتطهى أسرع من األطعمة المسامية الثقيلة، واألطعمة الكثيفة، مثل الطعام المشوي أو الُمقدم في كسرولة 

ال بد أن يزيد وقت الطهو مع زيادة كمية الطعام الموجودة في الفرن )مثال أربع حبات من البطاطس ستأخذ الكمية
وقًتا أكبر من حبتين( 

األطعمة الصغيرة والقطع الصغيرة ُتطهى أسرع من الكبيرة، ألن المايكروويف يستطيع أن يخترق من جميع الحجم
الجوانب إلى الوسط  من أجل طهو متواِز اجعل كل القطع بنفس الحجم 

األطعمة غير المنتظمة في الشكل، مثل صدور أو كواحل الدجاج، تأخذ وقًتا أطول للطهو في األجزاء السميكة  الشكل
األشكال الدائرية ُتطهى بطريقة متساوية أكثر من األشكال المربعة عند الطهو في المايكروويف 

درجة حرارة 
الطعام

 درجة حرارة الطعام األولية تؤثر على كمية الوقت المطلوب للطهو  األطعمة الباردة سوف تأخذ وقًتا أطول 
في الطهو من الطعام في درجة الحرارة العادية في الغرفة  تقليل الطعام المحشو )مثل الكعك المحلى بالمربى( 

إلطالق السخونة أو البخار 

تقنيات الطهو
ضع األجزاء األكثر ُسمًكا في الطعام تجاه الجانب الخارجي للطبق )مثل كواحل الدجاج( رتب

استخدم قطعة بالستيك شفافة لفوهة المايكروويف أو أي غطاء مناسب التغطية

األطعمة التي بها صدفة، أو جلد أو غشاء نباتي أو حيواني ال بد أن ُتثقب في مناطق مختلفة قبل الطهو أو إعادة اثقب
التسخين؛ ألن البخار سوف يشتد وربما يتسبب في انفجار الطعام )مثل البطاطس، والسمك، والدجاج، والنقانق (  
مهم! ال يجب تسخين البيض باستخدام طاقة المايكروويف ألنه ربما ينفجر، حتى بعد االنتهاء من الطهو 

)مثل المسلوق، المغلي بشدة( 

قم بالتحريك، 
والتدوير وإعادة 

الترتيب

من أجل طهو متساٍو، فمن الضروري أن تحرك وتدير وتعيد ترتيب الطعام أثناء الطهو  دائًما حرك وأعد 
الترتيب من الخارج وباتجاه الوسط 

وقت االنتظار بعد الطهو يكون مهًما، ألنه يساعد على انتشار الحرارة بطريقة متساوية خالل الطعام انتظر

بعض المناطق من الطعام ربما تصبح دافئة لكونها قد تمت إزالة الصقيع منها  يمكن تغطية المناطق الدافئة عازل
بقطع صغيرة من الرقائق المعدنية، والتي تمثل المايكروويف )مثل أرجل وأجنحة الدجاج( 
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أوعية الطهو اآلمن بالميكروويف

تعليقاتميكروويف آمنإناء الطهو
القطع الصغيرة من رقاقة األلومنيوم يمكن أن ُتستخدم لُتجنب الطعام التعرض للسخونة ✔ / ✘أوعية/رقاقات األلومنيوم

المفرطة  أبق الرقاقة على مسافة 2 سنتيمتر على األقل من جدران الفرن، حيث قد 
يحدث انحناء  ال يوصى بأوعية الرقائق إال إذا كانت مخصصة من قبل الُمصنع  اتبع 

التعليمات بعناية 

دائًما اتبع تعليمات الُمصنع  ال تتجاوز وقت التسخين الُمعين  كن حذًرا جًدا ألن هذه ✔أطباق التحمير
األطباق تصبح ساخنة جًدا 

 عادًة ما تكون أواني البورسلين والفخار والفخار المطلي والصيني العظمي مناسبة، ✔ / ✘الصيني والخزف
ما عدا المزخرف منها بالمعدن 

اآلنية الزجاجية 
Pyrex ® على سبيل المثال

يجب الحذر عند استخدام آنية زجاجية رقيقة ألنها يمكن أن تكسر أو تتصدع إذا تم ✔
تعريضها للسخونة فجأة 

ال يوصى باستخدام آنية طهو معدنية عند استخدام المايكروويف ألنها سوف تنحني ✘المعدن
وتتقوس، مما قد يؤدي إلى االحتراق 

البالستيك/بوليستيرين مثل 
أوعية األكالت السريعة

يجب توخي الحذر ألن بعض األوعية قد تلتوي، أو تذوب أو يتغير لونها عند تعريضها ✔
لدرجات حرارة عالية 

يجب أال يلمس الطعام، وال بد أن يكون مثقوًبا ليسهل خروج البخار ✔البالستيك الشفاف

ال بد أن تكون مثقوبة لتسهيل خروج البخار  تأكد من أن األكياس مناسبة الستخدام ✔أكياس الشواء/التجميد
المايكروويف  ال تستخدم ربطات معدنية أو بالستيكية، ألنها يمكن أن تذوب أو تشتعل 

فيها النيران بسبب انحناء المعدن 

األطباق الورقية، واألكواب 
وورق المطبخ

ُتستخدم فقط للتدفئة أو امتصاص الرطوبة  يجب توخي الحذر ألن السخونة المفرطة ✔
قد تتسبب في االشتعال 

يجب أن تالزم الفرن عند استخدام مثل هذه المواد ألن السخونة المفرطة قد تتسبب ✔األوعية الخشبية والقشية
في االشتعال 

الجرائد والورق الُمعاد 
تصنيعه

ربما تحتوي على مستخلصات من معدن سوف يؤدي إلى االنحناء أو ربما االشتعال ✘

11العربية

الطهو في المايكروويف
يمكن برمجة الفرن الخاص بك حتى 90 دقيقة وحدة إدخال 

وقت الطهو تتفاوت من 15 ثانية إلى 5 دقائق  حيث تعتمد على 
طول مدة الطهو بالكامل كما هو مبين في المربع 

وحدة الزيادةوقت الطهو
15 ثانية0-5 دقائق

30 ثانية5-10 دقائق
1 دقيقة10-30 دقيقة
5 دقائق30-90 دقيقة

MANUAL DEFROSTING )إزالة الصقيع اليدوي(
إلزالة الصقيع اليدوي )بدون تشغيل خاصية إزالة الصقيع اآللي(، 
استخدم 270 وات  يظهر رمز إزالة الصقيع في واجهة العرض 

في أي وقت يتم فيه اختيار مستوى الطاقة 
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مستويات الطاقة في المايكروويف
الفرن الخاصة بك لها 6 مستويات طاقة 

مثال: لتسخين الحساء لدقيقتين و30 ثانية على قدرة ميكروويف 
630 وات 

 )POWER LEVEL( اضغط على زر مستوى الطاقة   1
مرتين 

أدخل الوقت عن طريق إدارة مقبض المؤقت/الوزن      2
)TIMER/WEIGHT( باتجاه عقارب الساعة أو عكس 

عقارب الساعة حتى يتم عرض 2.30 على الشاشة 

 )START/+30( 30+/اضغط فوق الزر ابدأ   3

تحقق من شاشة العرض:     4

هام!
 إذا لم يتم تحديد مستوى الطاقة، فسيتم ضبطه تلقائًيا على 

"900 وات/عاٍل" 

عند فتح الباب أثناء عملية الطهو، يتوقف وقت الطهو   •
المعروض على الشاشة الرقمية تلقائًيا  ويبدأ وقت الطهو 

بالعد التنازلي مرة أخرى عند إغالق الباب والضغط على 
 )START/+30( 30+/الزر ابدأ

إذا أردت معرفة مستوى الطاقة أثناء الطهو، فاضغط على   •
زر مستوى الطاقة )POWER LEVEL( مرة واحدة  
يمكنك زيادة وقت الطهو أو تقليله أثناء الطهو عن طريق   •

 )TIMER/WEIGHT(إدارة مقبض المؤقت/الوزن
يمكنك تغيير مستوى الطاقة أثناء الطهو عن طريق الضغط   •

 )POWER LEVEL( على زر مستوى الطاقة
 )STOP( إللغاء البرنامج أثناء الطهو، اضغط على زر التوقف  •

مرتين 

x1

x2

الطاقة 
اإلعدادات

االستخدام المقترح

 900 W/HIGH
900 )وات/ارتفاع(

ُيستخدم في الطهو السريع أو إعادة التسخين )مثل الحساء، والطعام المقدم في كسرولة، والطعام المعلب، 
والمشروبات الساخنة، والخضراوات، واألسماك( 

يستخدم لألطعمة الكثيفة والتي تحتاج إلى وقت طهو أطول مثل اللحم المشوي، واللحم المفروم الممزوج 630 وات
بالبيض والوجبات المطلية، أيُضا من أجل األطباق الحساسة مثل صلصة الجبن والكعك اإلسفنجي  عند هذا 

اإلعداد المخفض، فلن تغلي الصلصة وسيتم طهو الطعام بطريقة متساوية بدون زيادة الطهو في الجوانب 
من أجل الطعام الكثيف الذي يتطلب وقت طهو طويل عندما ُيطهى بطريقة تقليدية )مثل أطباق اللحم البقري( 450 وات

ُينصح باستخدام إعداد الطاقة هذا لضمان أن اللحم سيكون سهل المضغ 
 270 وات/
إزالة صقيع

إلزالة الصقيع، حدد هذا اإلعداد للطاقة، لضمان أن الطبق ستتم إزالة الصقيع عنه بطريقة متساوية  هذا اإلعداد 
مثالي أيًضا من أجل غلي األرز، والمكرونة، والزالبية، وطبخ كريم البيض بالحليب بنار هادئة 

من أجل إزالة الصقيع بطريقة معتدلة )مثل الكعك بالكريمة أو الفطائر المحالة( 90 وات
من أجل موقت انتظار/في المطبخ 0 وات

W = وات
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مؤقت المطبخ
مثال:لضبط مؤقت المطبخ على 7 دقائق.

 )POWER LEVEL( اضغط على زر مستوى الطاقة   1 
7 مرات 

أدخل الوقت عن طريق إدارة مقبض المؤقت/الوزن    2
)TIMER/WEIGHT( باتجاه عقارب الساعة أو عكس 

عقارب الساعة حتى يتم عرض 7.00 على الشاشة)00 7( 

 )START/+30( 30+/اضغط على زر ابدأ   3

تحقق من شاشة العرض:     4

  )STOP( إليقاف المؤقت مؤقًتا، اضغط على زر التوقف  •
 ،)START/+30( 30+/الستئناف المؤقت اضغط على ابدأ

وللخروج واضغط على زر التوقف )STOP( مرة أخرى 

إضافة 30 ثانية
يتيح لك الزر ابدأ/+START/+30( 30( تنفيذ الوظيفتين التاليتين 

البدء المباشر   1
يمكنك البدء بالطهو مباشرًة على مستوى طاقة ميكروويف   
900 وات/مرتفع )W/HIGH 900( لمدة 30 ثانية عن 

 )START/+30( 30+/طريق الضغط على الزر ابدأ

تمديد وقت الطهو   2
يمكنك تمديد وقت الطهو للعديد من مدد 30 ثانية عند   

الضغط على الزر أثناء عمل الفرن 

كما يمكنك استخدام +30 ثانية أثناء وضع الشواء   •
ال يمكنك استخدام هذه الوظيفة أثناء "الطهو التلقائي"   • 

أو "إذابة الصقيع اآللي" 

الزائد والناقص
  )MINUS( وناقص  )PLUS( تساعدك وظيفة زائد

في تقليل وقت الطهو أو زيادته عند استخدام البرامج التلقائية 

إذا كنت تفضل البطاطس المسلوقة المطهوة ولكن المتماسكة إلى 
  )MINUS( حد ما، فاستخدم ناقص

وكذلك، إذا كنت تفضل البطاطس المسلوقة طرية أكثر، فاستخدم 
  )PLUS( زائد

مثال: لطهو 0.3 كيلو جراًما من البطاطس المسلوقة طهًوا جيًدا 
اختر القائمة المطلوبة عن طريق الضغط على زر الطهو    1

اآللي )AUTO COOK( مرتين 

أدر مقبض المؤقت/الوزن )TIMER/WEIGHT( حتى     2
يتم عرض 0.3 على الشاشة)3 0( 

 )POWER LEVEL( اضغط على الزر مستوى الطاقة   3
  )PLUS( مرة واحدة الختيار ضبط زائد

 )START/+30( 30+/اضغط على زر ابدأ   4

تحقق من شاشة العرض:     5

إللغاء وظيفة زائد/ناقص )PLUS/MINUS(، اضغط على   •
الزر مستوى الطاقة )POWER LEVEL( 3 مرات 

إذا اخترت زائد )PLUS(، فسيتم عرض  على الشاشة   •
إذا اخترت ناقص )MINUS(، فسيتم عرض  على   •

الشاشة 

13العربية

x2

x1

x7

x1

x1
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الشواء والشواء المزدوج
يحتوي فرن الميكروويف هذا على وضعين  للشواية:

الشواء فقط   1
الشواء المزدوج )الشواية مع الميكروويف(   2

هام!
ُينصح باستخدام الرّفين العلوي أو السفلي للشواء    1

قد تالحظ وجود دخان أو رائحة احتراق عند استخدام    2
الشواية ألول مرة، وهذا أمر طبيعي وال يعني وجود خطأ 

في الفرن  ولتجنب هذه المشكلة، عند استخدام الشواية ألول 
مرة، قم بتشغيلها بدون طعام لمدة 20 دقيقة

الشواء فقط   1
يمكن استخدام هذا الوضع لشّي الطعام أو تحميره 

مثال: لعمل التوست لمدة 4 دقائق 
اضغط على زر الشواية )GRILL( مرة واحدة    1

أدخل الوقت عن طريق إدارة مقبض المؤقت/الوزن    2
)TIMER/WEIGHT( باتجاه عقارب الساعة أو عكس 

عقارب الساعة حتى يتم عرض 4.00 على الشاشة)00 4( 

 )START/+30( 30+/اضغط على زر ابدأ   3

تحقق من شاشة العرض:    4

الشواء المزدوج   2

يستخدم هذا الوضع مزيًجا من قوة الشواء وطاقة الميكروويف 
)من 90 وات إلى 630 وات(  طاقة الميكروويف مضبوطة 

مسبًقا على 270 وات 

مثال: لشّي كباب السيخ لمدة 7 دقائق على الشواء المزدوج 
)450 وات( 

اضغط على زر الشواية )GRILL( 3 مرات    1

أدخل الوقت عن طريق إدارة مقبض المؤقت/الوزن    2
)TIMER/WEIGHT( باتجاه عقارب الساعة أو عكس 

عقارب الساعة حتى يتم عرض 7.00 على الشاشة)00 7( 

 )START/+30( 30+/اضغط على زر ابدأ   3

تحقق من شاشة العرض:    4

إعداد الطاقةالزر
1  x 0 واطالشواية
2  x 270 واطالشواية
3  x 450 واطالشواية
4  x 630 واطالشواية
5  x 0 واطالشواية

x1 

x1 

x3 

x1 
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الطهو المتتابع المتعدد
سلسلة من 3 مراحل )كحد أقصى( يمكن برمجتها باستخدام 

"الميكروويف" أو الشواية أو الشواء المزدوج  

مثال: للطهو:
دقيقتين و30 ثانية على 

)المرحلة 1( طاقة 630 وات   
)المرحلة 2( 5 دقائق شواء فقط  

المرحلة 1
 )POWER LEVEL( اضغط على زر مستوى الطاقة    1

مرتين 

أدخل الوقت المطلوب عن طريق إدارة مقبض "المؤقت/    2
الوزن" )TIMER/WEIGHT( باتجاه عقارب الساعة 

حتى يتم عرض 2.30 على الشاشة)30 2(  

تحقق من شاشة العرض:    3

المرحلة 2
اضغط على زر الشواية )GRILL( مرة واحدة     1

أدخل الوقت المطلوب عن طريق إدارة مقبض "المؤقت/    2
الوزن" )TIMER/WEIGHT( باتجاه عقارب الساعة 

حتى يتم عرض 5.00 على الشاشة)00 5( 

 )START/+30( 30+/اضغط على زر ابدأ    3
 

تحقق من شاشة العرض:     4

سيبدأ الفرن عملية الطهو لمدة دقيقتان و30 ثانية على طاقة 
630 وات ثم لمدة 5 دقائق على وضع الشواء فقط 

الطهو التلقائي و إذابة الصقيع آلًيا
يستنبط وضعا "الطهو التلقائي" و"إذابة الصقيع تلقائًيا" وضع 

الطهو ومدة الطهو الصحيحة  ويمكنك االختيار من بين 6 قوائم 
"للطهو التلقائي" وقائمتين "إلذابة الصقيع تلقائًيا" 

الطهو التلقائي

مثال: لطهو 0.3 كيلو جراًما من البطاطس المسلوقة 
اختر القائمة المطلوبة عن طريق الضغط على زر الطهو     1

اآللي )AUTO COOK( مرتين 

 )TIMER/WEIGHT( أدر مقبض المؤقت/الوزن    2
 حتى)3 0( 

  )START/+30( 30+/اضغط على زر ابدأ    3

تحقق من شاشة العرض:     4

عندما يتطلب األمر إجراًء )مثل قلب الطعام(، يتوقف الفرن وتسمع 
صوت الجرس، سيضيء وقت الطهو المتبقي والمؤشر على شاشة 

  )START/+30( 30+/العرض  لمتابعة الطهو، اضغط على زر ابدأ
وفي نهاية وقت الطهو اآللي )AUTO COOK(، سيتوقف البرنامج 
تلقائًيا  ستسمع صوت الجرس وسيومض رمز الطهو  بعد دقيقة واحدة 

وصفارة تذكير، سيتم عرض وقت اليوم 

15العربية

الضبطالرمزالطعام
ميكروويفالمشروبات

البطاطس المسلوقة/
البطاطس المحشوة

ميكروويف

ميكروويف + سيخ كباب مشوي
الشواية

ميكروويف + فيليه سمك في الفرن
الشواية

ميكروويف + دجاج مشوي
الشواية

ميكروويف + غراتان
الشواية

x1 

x1 

x2 

x1 

x2 
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إذابة الصقيع آلًيا

مثال: إلذابة صقيع 0.2 كيلو جراًما من الخبز 
اختر القائمة المطلوبة عن طريق الضغط على زر إذابة     1

الصقيع التلقائي )AUTO DEFROST( مرتين 

 )TIMER/WEIGHT( أدر مقبض المؤقت/الوزن    2
حتى)2 0( 

  )START/+30( 30+/اضغط على زر ابدأ    3

تحقق من شاشة العرض:      4

عندما يتطلب األمر إجراًء )مثل قلب الطعام(، يتوقف الفرن 
وتسمع صوت الجرس، سيضئ وقت الطهو المتبقي والمؤشر 

على شاشة العرض  لمتابعة الطهو، اضغط على زر ابدأ/+30 
)START/+30(  وفي نهاية وقت "إذابة الصقيع  تلقائًيا"، 

سيتوقف البرنامج تلقائًيا  ستسمع صوت الجرس وسيومض رمز 
الطهو  بعد دقيقة واحدة وصفارة تذكير، سيتم عرض وقت اليوم 

x2 

x1 

الرمزالطعام
اللحم/السمك/الطيور

الخبز

1. Saudi MG.indd   16 16/01/2015   11:03:53



17العربية

مخططات البرنامج
مخططات الطهو التلقائي وإذابة الصقيع تلقائًيا

الوزن الطهو التلقائي
)وحدة متزايدة(/األواني

اإلجراءالزر

المشروبات )الشاي/
القهوة(         

 1 -6 فناجين
1 فنجان = 200 مللي

x1 

ضع الفنجان باتجاه حافة الصينية الدوارة   •

البطاطس المسلوقة 
والمحشوة      

0.2 -1.0 كيلو جراًما 
)100 جراًما(

 x2إناء بالغطاء

البطاطس المسلوقة: قّشر البطاطس وقطعها إلى أجزاء متساوية 
البطاطس المحشوة: اختر بطاطس من الحجم نفسه واغسلها 

ضع البطاطس المسلوقة أو المحشوة في اإلناء   •
أضف الكمية المطلوبة من الماء وملعقتين لكل 100 جراًما   •

والقليل من الملح 
غط اإلناء بالغطاء   •

عند سماع صوت الجرس، قم بتحريكها ورفع الغطاء   •
بعد انتهاء الطهو يترك لمدة 2 دقيقة تقريًبا   •

 سيخ كباب مشوي 
               

0.2 -0.8 كيلو جراًما 
)100 جراًما(
 x3الرف العلوي

راجع وصفة "سيخ الكباب المشوي" في صفحة 19   •
ضعه في الرف العلوي وابدأ الطهو   •

عند سماع صوت الجرس، قم بقلبه على الناحية األخرى    •
بعد الطهو، قم بإخراجه ووضعه على طبق للتقديم   •

 فيليه سمك في الفرن  
               

0.5 -1.5 كيلو جراًما* 
)100 جراًما(
طبق الغراتان
الرف السفلي

x4 

راجع وصفة "فيليه السمك بالفرن" في صفحة 19   •

* الوزن الكلي لكل المقادير 
 دجاج مشوي
               

0.9 -1.8 كيلو جراًما 
)100 جراًما(
صينية الكيك
الرف السفلي

x5 

قم بخلط ملعقتين من الزيت وملعقة واحدة بابريكا وملح وفلفل   •
وانشرها على الدجاجة 

اثقب جلد الدجاجة   •
ضع صدر الدجاجة إلى األسفل في صينية الكيك   •

ضعها في الرف السفلي وابدأ الطهو   •
عند سماع صوت الجرس، قم بقلبها على الناحية األخرى   •

بعد الطهو، اتركها حوالي ثالث دقائق في الفرن، ثم قم بإخراجها   •
وضعها في طبق للتقديم 

0.5 -1.5 كيلو جراًما* غراتان       
)100 جراًما(
طبق الغراتان
الرف السفلي

x6 

راجع وصفة "الغراتان" في صفحة 20   •

* الوزن الكلي لكل المقادير 

ُيطهى الطعام البارد من درجة حرارة 5 مئوية، أما الطعام المجمد فُيطهى من درجة حرارة 18 مئوية تحت الصفر 
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أدخل وزن الطعام فقط  ال تضمن وزن الوعاء أيًضا   •
ألوزان الطعام التي تزيد أو تقل عن األوزان أو الكميات   •
المذكورة في الطهو التلقائي ومخططات التذويب، استخدم 

التشغيل اليدوي 
ستختلف الحرارة النهائية وفًقا للحرارة المبدئية تفحص   •

الطعام للتأكد من أنه ساخن بشكل مناسب بعد الطهو 
عندما يتطلب األمر إجراًء )مثل قلب الطعام(، يتوقف الفرن   •

وتسمع صوت الجرس، سيضيء وقت الطهو المتبقي 
والمؤشر على شاشة العرض  لمتابعة الطهو، اضغط على 

 )START/+30( 30+/زر ابدأ
بعد أوضاع الميكروويف/الشواية/الشي المزدوج، قد تعمل   •

مروحة التبريد 

التذويب التلقائي
الستيك والقطع يجب أن يجمدا في طبقة واحدة   •

يجب تجميد اللحم المفروم في شكل رفيع   •
بعد التقليب، احم األجزاء المذابة بقطع صغيرة مسطحة من   •

الفويل 
يجب معالجة الدجاج فور التذويب   •

الوزن التذويب التلقائي
)وحدة متزايدة(/األواني

اإلجراءالزر

 اللحم/السمك/الطيور 
                 

)سمكة كاملة، شرائح السمك، 
أرجل الدجاج، صدر الدجاج، 

اللحم المفروم، الستيك، القطع، 
البرجر، النقانق(

0.2 -1.0 كيلو جراًما 
)100 جراًما(
 x1صينية الكيك

ضع الطعام في طبق كعكة الفواكه في منتصف القرص   •
الدوار 

عندما تسمع صوت الجرس، اقلب الطعام وأعد ترتيبه   •
وافصله  احم األجزاء الرقيقة والنقاط الساخنة بورق فويل 

من األلومنيوم 
بعد التذويب، لفه في فويل لمدة 15-45 دقيقة حتى يذوب   •

كلًيا
اللحم المفروم: عندما تسمع صوت الجرس، اقلب الطعام    •

أزل القطع المذابة إذا أمكن 
غير مناسب للدجاجة كاملة 

 الخبز       
           

0.1-1.0 كجم )100 ج(
صينية الكيك

x2 

وزعه في طبق كعكة الفواكه في منتصف القرص الدوار    • 
لـ 1.5 كجم، وزعه مباشرة على القرص الدوار 

عندما تسمع صوت الجرس، اقلبه وأعد ترتيبه وأزل الشرائح   •
المذابة 

بعد التذويب، غطه بفويل وانتظر لمدة 5-15 دقيقة حتى   •
يذوب كلًيا

ُيطهى الطعام البارد من درجة حرارة 5 مئوية، أما الطعام المجمد فُيطهى من درجة حرارة 18 مئوية تحت الصفر 
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علّق اللحم والخضراوات بالتبادل في أربعة أسياخ خشبية    1
اخلط الزيت والبهارات وادهن بهما الكباب    2

ضع الكباب على الرف العلوي وقم بالطهو على وضع    3
"الطهو التلقائي" "سيخ الكباب المشوي" 

ضع الخضراوات والزبد والتوابل في إناء واخلطها جيًدا     1
اطهها لمدة 2-6 دقائق بقدرة 900 وات على حسب الوزن 

اغسل السمك وجففه واسكب عليه عصير الليمون والملح    2
اخلط الكريمة اللباني "كريم فريشيه" مع الخضراوات وقم    3

بتتبيلها مرة أخرى 
ضع نصف الخضراوات في طبق غراتان  ضع السمك من    4

أعلى وغطه بالخضار المتبقي 
غطها بجبن "جودة"، وضعها على الرف السفلي واطهها    5

على وضع "الطهو التلقائي" "فيليه السمك بالفرن" 
بعد الطهو، انتظر 6 دقائق تقريًبا    6

اغسل الطبق وجففه ثم انثر عليه عصير ليمون وملًحا وزبد    1
األنشوجة 

ضعه في طبق بالجبن المبشور    2
انثر جبن الجودا على السمك    3

ضع الطماطم فوق الجبن    4
تبله بالملح والفلفل واألعشاب الممزوجة    5

جفف الموتزاريال وقطعها إلى شرائح وضعها على    6
الطماطم  انثر الريحان على الجبن 

ضع طبق الغراتين على الرف السفلي واطُه على "الطهو    7
التلقائي" "شريحة السمك المطبوخة بالجبن المبشور" 

بعد الطهو، انتظر 6 دقائق تقريًبا    8

سيخ كباب مشوي
4 قطع

شرائح اللحم، مقطعة على شكل مكعبات400 جم
اللحم المعرق100 جراًما
البصل المربع100 جراًما
الطماطم الُمقطعة على شكل مربعات250 جراًما
الفلفل األخضر الُمقّطع على شكل مكعبات100 جراًما

الزيت2 ملعقة طعام من
فلفل أحمر/بابريكا4 ملعقة شاي

ملح
الفلفل الحريف1 ملعقة شاي
صلصة وركستر1 ملعقة شاي

شرائح السمك المطبوخة بالجبن المبشور
1.5 كجم1.0 كجم0.5 كجم
شرائح السمك680 جم450 جم230 جم

الكراث )مقطع لحلقات(300 جراًما200 جراًما100 جراًما
البصل ) مقطع لشرائح بدقة(60 جراًما40 جراًما20 جراًما
الجزر )مبشور(140 جراًما100 جراًما40 جراًما
زبد أو سمن20 جراًما15 جراًما10 جراًما

الملح والفلفل وجوزة الطيب
11/2 ملعقة 1 ملعقة طعام

كبيرة
ملعقتان 
كبيرتان

عصير ليمون

كريم فريش150 جراًما100 جراًما50 جراًما
جبن الجودة، مبشورة150 جراًما100 جراًما50 جراًما

شرائح السمك المطبوخة بالجبن المبشور "اإليطالي"
1.5 كجم1.0 كجم0.5 كجم

شرائح السمك630 جم430 جم200 جراًما
1/2 ملعقة 

كبيرة
1 ملعقة 

طعام
11/2 ملعقة 

كبيرة
عصير ليمون

1/2 ملعقة 
كبيرة

1 ملعقة 
طعام

11/2 ملعقة 
كبيرة

زبد األنشوجة

جبن الجودا، مبشورة80 جم50 جم30 جم
ملح وفلفل

الطماطم الطازجة450 جم300 جم150 جم
1 ملعقة 

طعام
2/11 ملعقة 

كبيرة
ملعقتان 
كبيرتان

األعشاب الممزوجة 
المقطعة

الموتزاريال280 جراًما180 جراًما100 جراًما
1/2 ملعقة 

كبيرة
3/4 ملعقة 

كبيرة
1 ملعقة 

طعام
الريحان، مقطع

وصفات للطهو التلقائي
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هام!
إذا طهوت الطعام فوق الوقت المعياري بنفس وضع الطهو فقط، 

فستنخفض حرارة الفرن تلقائًيا لتفادي التسخين الزائد )سيقل 

مستوى طاقة الميكروويف أو يبدأ عنصر تسخين الشواية في 
اإلضاءة واإلغالق( بعد االنتظار لمدة 90 ثانية، يمكن إعادة 

ضبط الطاقة الكاملة 

مستوى الطاقة المقلل

اخلط أوراق السبانخ مع البصل وتبلها بالملح والفلفل    1
وجوزة الطيب 

ادهن الطبق المطبوخ بالجبن المبشور ضع طبقات متناوبة    2
من شرائح البطاطس واللحم المكعب والسبانخ في الطبق 

يجب أن تكون الطبقة العلوية من السبانخ 
اخلط البيض مع كريم فريش، أضف الملح والفلفل واسكبهم    3

فوق الجبن المبشور 
قم بتغطية الجبن المبشور    4

ضع على الرف السفلي واطُه على الطهو التلقائي "جبن    5
مبشور" 

بعد الطهو، انتظر لمدة 5-10 دقائق    6

ادهن الطبق وضع طبقات متناوبة من شرائح البطاطا    1
والكوسة في الطبق 

اخلط البيض مع كريم فريش، وتبلهم بالملح والفلفل والثوم    2
واسكبهم فوق الطبق 

انثر جبن الجودا على الطبق    3
وأخيًرا انثر حبات عباد الشمس على الطبق    4

ضع على الرف السفلي واطُه على الطهو التلقائي "جبن    5
مبشور" 

بعد الطهو، انتظر لمدة 5-10 دقائق    6

الجبن المبشور بالسبانخ
1.5 كجم1.0 كجم0.5 كجم
أوراق السبانخ مذابة ومجففة450 جم300 جم150 جم
البصل مقطع جيًدا45 جم30 جم15 جم

الملح والفلفل وجوزة الطيب
الزبد أو السمن لدهن الطبق15 جراًما10 جراًما5 جراًما

زبد أو سمن450 جراًما300 جراًما150 جراًما
اللحم المطبوخ، مقطع110جم75 جم35 جم
كريم فريش150 جراًما100 جراًما50 جم

البيض123
جبن مبشور115 جم75 جم40 جم

البطاطا والكوسة
1.5 كجم1.0 كجم0.5 كجم

الزبد أو السمن لدهن 15 جم10 جراًما5 جم
الطبق

البطاطا المسلوقة، مقطعة600 جم400 جم200 جراًما
الكوسة مقطعة جيًدا345 جم230 جم115 جم
كريم فريش225 جم150 جم75 جم

البيض123
عقدة من الثوم، مهروس1/212

الملح والفلفل
جبن الجودا، مبشورة120 جم80 جم40 جم

حبات عباد الشمس30 جم20 جم10 جراًما

مستوى الطاقة المقللالوقت المعياريوضع الطهو
900 W 20630 دقيقةالميكروويف W الميكروويف

الشواية - 50%20 دقيقةشواء
الشواية - 50%الشواية - 20 دقيقةشواء مزدوج
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مخططات الطهو
االختصارات المستخدمة

دقيقة = دقيقةمل = مليليترجم = جرامكوب واحد = ملء كوبملعقة طعام = ملعقة كبيرة

سم = سنتيمترلتر = لتركجم= كيلو جرامملعقة كبيرة = ملعقة شاي

تسخين الطعام والمشروبات
الكميةطعام/مشروبات

جم/مليليتر
الطاقةالضبط

المستوى
الوقت
دقيقة

الطريقة

كوب واحد تغّط1 تقريًبا900 واطميكروويف150اللبن، 

كوب واحد الماء، 
6 أكواب  

وعاء واحد  

150
900

1000

ميكروويف
ميكروويف
ميكروويف

900 واط
900 واط
900 واط

2 تقريًبا
10-8
11-9

ال تغط
ال تغط
ال تغط

لحم طبق واحد
)الخضراوات واللحوم 

والزينة(

انثر بعض الماء على الصلصة وغطها ثم قلبها أثناء 4-9006 واطميكروويف400
التسخين

غطها وقلبها بعد التسخين1-9002 واطميكروويف200الشوربة/الحساء

200الخضراوات
500

ميكروويف
ميكروويف

900 واط
900 واط

3-2
5-3

عند الحاجة، أضف بعض الماء وغطها
قلب أثناء التسخين

صلصة موزعة بشكل خفيف على القمة وغطها3 تقريًبا900 واطميكروويف200لحم، شريحة واحدة

ى3-9005 واطميكروويف200شرائح السمك ُيغطَّ

ضعه في طبق كعكة الفواكه1/2 -4501 واطميكروويف150كعكة، شريحة واحدة

انقلها في وعاء يصلح للميكروويف، قلبها جيًدا بعد 1/2 -4501 واطميكروويف190طعام األطفال، جرة واحدة
التسخين وافحص الحرارة

ى9001/2 واطميكروويف50إذابة الزبد أو السمن ُيغطَّ
قلب بين الحين واآلخر3-4504 واطميكروويف100إذابة الشيكوالتة

* من المبرد

التذويب
الكميةطعام/مشروبات

- جراًما -
الطاقةالضبط

المستوى
الوقت
دقيقة

الطريقة

تقليبات في خالل التذويب8-2709 واطميكروويف500الجالش

ضعه في طبق كعكة الفواكه1-2703 واطميكروويف150كعكة، شريحة واحدة

الفاكهة )مثل الكرز 
والفراولة والتوت والبرقوق(

وزعه بطريقة متعادلة، اقلبه أثناء التذويب3-2705 واطميكروويف250

التوقيتات الموضحة في الجدول هي خطوط إرشادية ويمكن أن تختلف وفًقا لحرارة التجميد ونوع ووزن المواد الغذائية 
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إزالة الثلج )التسخين( والطبخ
الكميةالطعام

-جرام-
الطاقةالضبط

المستوى
الوقت
دقيقة

الماء المضاف
-ملعقة طعام-

وقت االنتظارالطريقة
دقيقة

ى-9-90011 واطميكروويف300شرائح السمك 2ُيغطَّ
ك بعد 6 دقائق-8-90010 واطميكروويف400لحم طبق واحد 2يغطى ويحرَّ

ك في منتصف فترة الطهو3-65-9008 واطميكروويف300البروكلي/القرنبيط 2يغطى ويحرَّ
ك في منتصف فترة الطهو3-65-9008 واطميكروويف300البازالء 2يغطى ويحرَّ

ك في منتصف فترة الطهو3-95-90011 واطميكروويف500خضار مشكل 2يغطى ويحرَّ

الطبخ والشوي و التحمير
الكميةالطعام

-جرام-
الطاقةالضبط

المستوى
الوقت
دقيقة

وقت االنتظارالطريقة
-دقيقة-

ى 6-9008 واطميكروويف500البروكلي/القرنبيط  يضاف 4-5 مالعق كبيرة من الماء، يغطَّ
اإلناء، ويحرك في منتصف فترة الطهو 

-

ى 6-9008 واطميكروويف500البازالء  يضاف 4-5 مالعق كبيرة من الماء، يغطَّ
اإلناء، ويحرك في منتصف فترة الطهو 

-

يقطع إلى حلقات؛ أضف 4-5 مالعق كبيرة ماء، 9-90011 واطميكروويف500الجزر
غِط اإلناء، وقم بتحريك المكونات في منتصف 

فترة الطهو 

-

اللحوم المحمرة 
)لحم العجل، لحم 

الضأن(

1000

1500

ميكروويف
شواء مزدوج

ميكروويف
شواء مزدوج

ميكروويف
شواء مزدوج

ميكروويف
شواء مزدوج

450 واط
450 واط
450 واط 
450 واط
450 واط
450 واط
450 واط
450 واط

18-16
*7-5

16-14
6-4

28-26
*8-5

28-26
5-4

 يتبَّل حسب الرغبة ويوضع في الرف المنخفض 
ثم ُيْقلب بعد*

10

10

لحم مشوي 
)وسط(

1000

1500

ميكروويف
شواء مزدوج
شواء مزدوج

ميكروويف
شواء مزدوج
شواء مزدوج

630 واط
630 واط
630 واط
630 واط
630 واط
630 واط

8-5
*10-8

5-3
15-12

*15-12
6-4

 يتبَّل حسب الرغبة ويوضع في الرف المنخفض 
ثم ٌيْقلب بعد*

10

10

شواء مزدوج200أرجل الدجاج
شواء

6-7*450 واط
6-4

 يتبَّل حسب الرغبة ويوضع جانب الجلد ألسفل 
في الرف المرتفع؛ ثم ُيْقلب بعد*

3

شرائح من لحم 
البقر )الردف(
2 قطعة، وسط

شواء400
شواء

*12-11
8-6

يوضع في الرف المرتفع، ُيْقلب بعد*، ُيتبَّل بعد 
الشواء

التحمير في أطباق 
غراتين )أطباق 

مخصصة 
للمايكروويف(

يوضع الصحن في الرف المنخفض8-13شواء

1 قطعةجبن مشوي

4 قطع

ميكروويف
شواء

ميكروويف
شواء

450 واط

450 واط

1/2
6-5

1- 1/2
6-5

يحمص الخبز ويدهن بالزبد ثم يوضع شريحة من 
كل من اللحم المطبوخ واألناناس والجبن 

300بيتزا مجمدة

400

ميكروويف
شواء مزدوج

ميكروويف
شواء مزدوج

450 واط
450 واط
450 واط
450 واط

6-4
6-4
7-6
7-5

يوضع في الرف المنخفض
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الوصفات
كل الوصفات في هذا الكتاب تم حسابها على أساس 4 حصص 

طعام ما لم يذكر غير هذا 
تكييف الوصفات وفًقا لفرن الميكروويف

إذا كنت ترغب في تكييف وصفاتك المفضلة على الميكروويف، 
فيجب أن تنتبه لآلتي: قلل أوقات الطهو بمقدار الثلث إلى النصف 

اتبع مثال الوصفات في هذا الكتاب
األطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي كاللحوم والخضراوات 

والفواكه والحساء والشوربة يمكن تحضيرها في الميكروويف 
بال أي صعوبات  

األطعمة ذات الرطوبة المنخفضة كأطباق الطعام يجب أن يتم 
ترطيب سطحها قبل التسخين أو الطهو

مقدار السائل الذي يتم إضافته للطعام النيئ الذي سيتم طهوه 
ببطء يجب أن يقلل لحوالي ثلثي الكمية في الوصفة األساسية  

عند الحاجة، يمكن إضافة سائل أثناء الطهو
مقدار الدهن المضاف يمكن تقليله يكفي قدر صغير من الزبد أو 

السمن أو الزيت إلضافة نكهة إلى الطعام ولهذا السبب يكون 
الميكروويف ممتاًزا لتحضير األطعمة قليلة الدهن كجزء من 

حمية غذائية 

شوربة البصل
وعاء مع غطاء )سعة 2 لتر(األواني:

4 أطباق حساء )200 مل(
زبد أو سمن10 جراًما

بصل مقطع إلى شرائح100 جراًما
مرق لحم800 مل

ملح وفلفل
خبزشريحتا
جبن مبشور40 جم

ادهن الوعاء وأضف البصل المقطع ومرق اللحم والتتبيل     1
غطه واطهه 

9-11 دقيقة    900 واط  
تحمص شرائح الخبز، ثم تقطع إلى مكعبات وتوزع على    2

أطباق الحساء  يصب الحساء على مكعبات الخبز المحمص 
ويرش عليه الجبن 

توضع األطباق على الصينية الدوارة، ثم قم بالشّي     3
6-7 دقائق    شواء  

باذنجان محشو باللحم المفروم
وعاء مع غطاء )سعة 1 لتر(األواني:

صينية فرن سطحية
)قطر 30 سم تقريًبا(

باذنجان250 جراًما
طماطم200 جراًما

زيت زيتون لدهن الطبق1 ملعقة طعام
بصل مفروم100 جراًما

فلفل حار معتدل، بدون بذور4
لحم مفروم200 جراًما

فص ثوم مهروس2
بقدونس مفروم2 ملعقة طعام

ملح وفلفل
فلفل أحمر/بابريكا

مكعبات جبن فيتا60 جراًما

يقطع الباذنجان بالنصف طولًيا  يستخرج اللحم بواسطة     1
ملعقة صغيرة حتى تصبح القشرة عرض 1 سم  يقطع اللحم 

المستخرج إلى مكعبات 
يزال الجلد من الطماطم وتفرم    2

يدهن الجزء السفلي من الوعاء بزيت الزيتون  يضاف    3
 البصل ويغطى ويطهى 

دقيقتان   900 واط
يقطع الفلفل الحار إلى حلقات  يحتفظ بالثلث للتزيين  يخلط    4

اللحم المفروم مع مكعبات الباذنجان والبصل والطماطم 
وحلقات الفلفل الحار والثوم والبقدونس  يتبل حسب المذاق 

تجفف أنصاف الباذنجان  يتم الحشو بنصف خليط اللحم    5
المفروم؛ ثم يدهن أعاله بجبن الفيتا ثم يضاف ما تبقى من 

الحشو 
ُترص أنصاف الباذنجان في الصحن المدهون وُتوضع في    6

الرف المنخفض وُتطهى  
11-13 دقيقة    شواء مزدوج )630 واط(  

تزين أنصاف الباذنجان بحلقات الفلفل الحار ويستمر الطهو   
4-7 دقائق    شواء مزدوج )630 واط(    
بعد انتهاء الطهو يترك لمدة دقيقتين تقريًبا   
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شرائح سمك موسى       
طبق فرن سطحي بيضاوي مع غشاء األواني:

ميكروويف الصق )بطول 26 سم تقريًبا(
شرائح سمك موسى400 جراًما

ليمون كامل1
طماطم150

زبد10 جراًما
زيت نباتي1 ملعقة طعام
بقدونس مفروم1 ملعقة طعام

ملح وفلفل
نبيذ أبيض4 ملعقة

زبد أو سمن20 جراًما

يغسل السمك ويترك حتى يجف  ينزع العظم    1
يقطع الليمون والطماطم )البندورة( إلى شرائح رقيقة    2

يدهن طبق الفرن بالزبد  توضع شرائح السمك في الطبق    3
وترش بالزيت النباتي 

يرش البقدونس على الطبق، وتوضع شرائح الطماطم في    4
األعلى وتتبل  توضع شرائح الليمون على الطماطم 

)البندورة( ويسكب النبيذ األبيض عليها 
توضع قوالب صغيرة من الزبد على الليمون ويغطى    5

ويطهى  
11-13 دقيقة    630 واط  

بعد انتهاء الطهو يترك لمدة دقيقتين تقريًبا   
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سمك السلمون المرقط ب اللوز.
طبق فرن سطحي بيضاوي )بطول 32 سم تقريًبا(األواني:

200 جراًما سمك سلمون مرقط، مشذب4
عصير ليمونة واحدة

ملح
زبد أو سمن30 جراًما
دقيق50 جراًما
زبد أو سمن لدهن الطبق 10 جراًما
رقائق اللوز50 جراًما

يغسل السلمون ويجفف ويرش بعصير الليمون  يفرك    1
السمك من الداخل والخارج بالملح ويترك مدة 15 دقيقة

ُيذاب الزبد    2
1 دقيقة    900 واط  

يجفف السمك ويدهن بالزبد ويغطى بالدقيق    3
يدهن الطبق  يوضع السلمون في الطبق ويوضع في الرف    4
المنخفض  يقلب السلمون بعد مرور ثلثي مدة الطهو ويرش 

اللوز عليه   
15-18 دقيقة شواء مزدوج )450 واط(    
بعد انتهاء الطهو يترك لمدة 2 دقيقة تقريًبا   

فطر مع الروزماري
وعاء مع غطاء )سعة 1 لتر(األواني:

طبق دائري مسطح قليال ذو غطاء 
)قطر 22 سم تقريًبا(

فطر كبير كامل )225 جراًما تقريًبا(8
زبد أو سمن20 جرام
بصل مفروم ناعم50 جرام
لحم مقدد، مفروم ناعم 50 جرام

فلفل أسود
روزماري طازج مفروم 

نبيذ أبيض125 مل
كريمة125 مل
دقيق20 جرام

تتم إزالة السيقان من الفطر  يقطع الفطر إلى قطع صغيرة    1
يدهن الطبق المسطح  يضاف البصل ومكعبات اللحم المقدد    2

وسيقان الفطر  يتبل بالفلفل والروزماري ويغطى ويطهى 
3-5 دقائق    900 واط    

يترك ليبرد   
يسخن 100 مل نبيذ أبيض والكريمة في وعاء     3

1-3 دقائق    900 واط  
يخلط النبيذ المتبقي مع الدقيق، ويحرك في السائل الساخن،    4

ويغطى ويطهى   يحرك مرة واحدة أثناء الطهو 
1 دقيقة تقريًبا    900 واط  

يحشى الفطر بمزيج اللحم المقدد، ويوضع في طبق مسطح    5
قليال  تسكب الصلصة فوق الفطر وتطهى على الرف  

6-8 دقائق    شواء مزدوج )360 واط(    
بعد انتهاء الطهو يترك لمدة دقيقتين تقريًبا   
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شرائح السمك بصلصة الجبن
وعاء مع غطاء )سعة 1 لتر(األواني:

صينية فرن دائرية سطحية
)قطر 25 سم تقريًبا(

شرائح سمك800 جراًما
عصير ليمون2 ملعقة طعام

ملح
زبد أو سمن10 جراًما
بصل مفروم ناعم50 جراًما
دقيق20 جراًما
نبيذ أبيض100 مل

زيت نباتي للدهن1 ملعقة طعام
جبن إيمنتال مفروم100 جراًما

بقدونس مفروم2 ملعقة طعام

يغسل السمك ثم يترك حتى يجف ويرش بعصير الليمون     1
يفرك بالملح 

يدهن الوعاء  يضاف البصل ويغطى ويطهى    2
1-2 دقيقة     900 واط  

يرش الدقيق والنبيذ األبيض فوق البصل ويمزج    3
يدهن الطبق الغراتين ثم يوضع السمك  تسكب الصلصة    4
فوق السمك ويرش بالجبن  يوضع في الرف المنخفض 

ويطهى  
7-8 دقيقة     450 واط   

14-16 دقيقة     شواء مزدوج )450 واط(   
بعد انتهاء الطهو يترك لمدة 2 دقيقة تقريًبا   

حساء لحم العجل "زيوريخ"
وعاء مع غطاء )سعة 2 لتر(األواني:

شريحة لحم العجل600 جراًما
زبد أو سمن10 جراًما
بصل مفروم ناعم50 جراًما
نبيذ أبيض100 مل

مرق متبل )1/2 لتر مرق(
كريمة300 مل

بقدونس مفروم1 ملعقة طعام

يقطع لحم العجل إلى شرائح    1
يدهن الصحن بالزبد  يوضع اللحم والبصل في الصحن،    2

يغطى ويطهى  يحرك مرة واحدة أثناء الطهو  
6-9 دقائق     900 واط  

يضاف النبيذ األبيض والمرق والكريمة ويحرك ويغطى     3
ويستمر الطهو  يحرك من آن آلخر 

3-5 دقائق     900 واط  
يحرك الخليط بعد انتهاء الطهو، ويترك لمدة 5 دقائق     4

تقريًبا  يزين بالبقدونس 

اللحم المحشو
وعاء مع غطاء )سعة 2 لتر(األواني:

طبق فرن بيضاوي مع غطاء ) طول 26 سم تقريًبا(
أوراق سبانخ مقطعة150 جرام
جبن طري، يحتوي على 20% دهن150 جرام
جبن سويسري مبشور50 جرام

فلفل وفلفل أحمر
لحم مطبوخ )400 جرام(8 شرائح
ماء125 مل
كريمة125 مل
دقيق20 جرام
زبد أو سمن20 جرام
زبد أو سمن ُيستخدم لدهن الطبق10 جرام

تخلط السبانخ مع الجبن وكريمة الجبن وتتبل حسب الرغبة     1
توضع ملعقة طعام من الحشو على كل شريحة من اللحم    2

المطهو، وتلف  يغرز اللحم بسيخ خشبي للتثبيت 
تحضر صلصة البشاميل )يسكب الماء والكريمة في وعاء    3

 ويسخن( 
2-4 دقائق    900 واط

و، وتضاف إلى السائل  يخلط الدقيق والزبد لتحضير خلطة الرُّ   
وتخفق حتى تذوب  تغطى وتطهى حتى تصبح سميكة 

1-2 دقيقة     900 واط  
حرك وتذوق   

توضع الصلصة في طبق مدهون، توضع لفائف اللحم    4
المحشوة على الصلصة وتطهى وهي مغطاة  
10-12 دقيقة     شواء مزدوج )630 واط(  
بعد انتهاء الطهو يترك لمدة 5 دقائق تقريًبا   
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الزانيا
وعاء بغطاء )سعة 2 لتر(أدوات الطبخ:

طبق مربع ضحل بغطاء )تقريًبا 20 × 20 × 6 سم(
طماطم ُمعلبة300 جرام
لحم مفروم50 جرام
بصل مفروم فرًما ناعًما50 جرام

فص ثوم مجروش1
لحم بقري مفروم250 جرام

عصير طماطم2 ملعقة طعام
ملح وفلفل

كريمة فريشية150 مل
حليب100 مل
جبن بارميزان مفروم50 جرام

تشكيلة من األعشاب المطحونة1 ملعقة كبيرة
زيت زيتون1 ملعقة كبيرة
زيت نباتي لدهن الطبق1 ملعقة كبيرة

الزانيا فيردي125 جرام
جبن بارميزان مفرومة1 ملعقة طعام

تقطيع الطماطم، ثم خلطها مع اللحم والبصل والثوم واللحم    1
المفروم وعصير الطماطم ثم تتبيلهم وتغطيتهم بعد ذلك 

طهوهم 
تركهم من 5-8 دقائق    900 واط  

خلط كريمة فريشية مع اللبن وجبن البارميزان واألعشاب    2
والزيوت والتوابل 

دهن الطبق ووضع حوالي 1/3 من المكرونة في أسفله     3
وضع نصف اللحم المفروم وخلطه بالمكرونة ووضع بعض 
الصلصة عليه  تكرار نفس الخطوات السابقة مع المكرونة 

المتبقية  تغطية المكرونة بالصلصة ثم رش جبن البارميزان 
عليها  طهوها في وعاء بغطاء  
تركها من 13-17    630 واط   

بعد الطهو، إيقافه لمدة من 5-10 دقائق تقريًبا    

شرائح لحم العجل مع الموزاريال
طبق غراتان مربع ضحل بغطاء أدوات الطبخ:

)تقريًبا بطول 25 سم(
شرائح من جبن موزاريال150 جرام
طماطم ُمعلبة ُمجففة500 جرام

شرائح من لحم العجل )600 جرام(4
زيت زيتون20 مل

فصوص ثوم مفرومة2
كبر20 جرام

توابل
ملح وفلفل

غسل شريحة اللحم وتجفيفها ووضعها على مستوى مسطح     1
عصير طماطم، ثم إضافة الثوم والزيت والملح والفلفل    2
والكبر والتوابل ثم ُيوضع على اللحم  ثم نقوم بتغطيتهم 

وطهوهم 
15-19 دقيقة    630 واط  

تقليب شرائح اللحم   
وضع شرائح من الموزاريال على كل قطعة لحم وتتبيلها    3

وطهوها بدون غطاء في الرف العلوي  
9-12 دقيقة    شواية مزدوجة )630 واط(    

بعد الطهو، يتم إيقافها لمدة 5 دقائق تقريًبا   
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الكوسة وغراتان الشعرية
طبق غراتان )تقريًبا بطول 26 سم(أدوات الطبخ:

مكرونة مطبوخة80 جرام
طماطم ُمعلبة ُمقطعة400 جرام
بصل مفروم فرًما ناعًما150 جرام

ريحان وزعتر وملح وفلفل
زيت لدهن الطبق1 ملعقة طعام

كوسة ُمقطعة شرائح450 جرام
كريمة حامضية150 جرام

بيض2
جبن شيدر مبشورة100 جرام

خلط الطماطم مع البصل وتتبيلهما جيًدا  إضافة المكرونة     1
تسكب صلصة الطماطم فوق المكرونة وُتوزع شرائح 

الكوسة على سطحها 
خفق الكريمة الحامضية والبيض وسكب الغراتان  رش الجبن    2
 المبشور على سطحها  وضعه على الرف المنخفض وطهوه 

تركه من 18-21 دقائق    900 واط  
  )630 W( 7-8 دقيقة   شواية مزدوجة  

بعد الطهو، إيقافه لمدة من 5-10 دقائق تقريًبا   

كمثرى منقوعة في صلصة شيكوالتة
وعاء بغطاء )سعة 2 لتر(أدوات الطبخ:

وعاء بغطاء )سعة 1 لتر(
كمثرى كاملة ومقشرة )600 جرام(4

سكر60 جرام
سكر فانيليا10 جرام

عصير كمثرى1 ملعقة طعام
ماء150 مل

شيكوالتة سادة مفرومة130 جرام
كريمة فريشية100 جرام

وضع السكر والفانيليا وشراب الكمثرى والماء في إناء    1
وتحريكهم ثم تغطيتهم وطهوهم 

تركهم من 1-2 دقيقة    900 واط  
وضع الكمثرى في سائل وتغطيته وطهوه     2

تركهم من 5-8 دقائق     900 واط  
رفع الكمثرى من السائل ووضعها في الثالجة    

وضع 50 مل من السائل المطهو في وعاء أصغر  إضافة    3
الشيكوالتة والكريمة فريشيه وتغطيتهم وطهوهم 

تركهم من 2-3 دقيقة     900 واط  
تحريك الصلصة جيًدا ثم سكب الكمثرى وتقديمها    4

سميد بودنج مع صلصة التوت

وعاء بغطاء )سعة 2 لتر(أدوات الطبخ:
4 أطباق فخارية

حليب500 مل
سكر40 جرام
لوز مفروم15 جرام
سميد50 جرام

صفار بيضة1
ماء1 ملعقة طعام

بياض بيضة1
توت250 جرام

ماء50 مل
سكر40 جرام

وضع الحليب والسكر واللوز في وعاء ووضع غطاء عليهم    1
وطهوهم 

تركهم من 3-5 دقيقة    900 واط  
إضافة السميد وتحريكه بهدوء ثم وضع غطاء عليه وطهوه      2

تركهم من 10-12    270 واط
خفق صفار البيض مع الماء في كوب وتحريكه حتى يصبح    3

خليًطا دافًئا  خفق بياض البيض حتى يصبح أكثر لزوجة 
وضربه أكثر من مرة داخل الخليط  سكب البودنج في 

أطباق فخارية 
لصنع الصلصة، يتم غسل التوت وتجفيفه ووضعه في وعاء    4

مع الماء والسكر  ثم تغطيتهم وتسخينهم 
تركهم من 2-3 دقيقة    900 واط  

االنتظار حتى تصبح صلصة وُتقدم مع سميد البودنج    5
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كعكة الجبن
علبة صينية ذات قاعدة متحركة )تقريًبا قطرها 26 سم(أدوات الطبخ:

القاعدة:
دقيق300 جرام

كاكاو1 ملعقة طعام
مسحوق الخبز10 جرام

سكر150 جرام
بيضة1

زبدة أو سمن لدهن العلبة10 جرام
الحشو:

زبد أو سمن150 جرام
سكر100 جرام
سكر فانيليا10 جرام

بيض3
جبن طري، يحتوي على 20 % دهن400 جرام
خليط البودنج مع مسحوق الفانيليا40 جرام

ُيخلط الدقيق والكاكاو ومسحوق الخبز والسكر مًعا في وعاء    1
إضافة البيض والزبد وخلطهما في ُمحضرة الطعام الكهربائية    2

دهن العلبة  ترقيق العجين وتبطين العلبة، مع ترك 2 سم    3
حول الحواف لعمل حافة  خبز العجينة 

6-8 دقيقة    630 واط  
خفق الزبد والسكر حتى يصبح الخليط خفيًفا وهًشا  ثم خفقه    4

مع البيض ببطء  إضافة الجبن الطري ومسحوق الفانيليا 
ومزيج البودنج 

توزيع الخليط في قاعدة كعكة الجبن وطهوه     5
15-19 دقيقة    630 واط  
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الرعاية والتنظيف
تنبيه: ال تستخدم المنظفات التجارية 

للفرن والمنظفات بالبخار وأدوات 
الكشط والمنظفات الخشنة وأي 

منظفات تحتوي على هيدروكسيد 
صوديوم أو على أي جزء من 

أجزاء الفرن.
ُينظف الفرن على فترات منتظمة 

وإزالة أي مخلفات طعام. في حالة 
عدم االستمرار في الحفاظ على 

نظافة الفرن سيؤدي هذا إلى تدهور 
السطح الذي من الممكن أن يؤثر 

سلًبا على دورة حياة الجهاز وربما 
يؤدي إلى أوضاع خطيرة.

السطح الخارجي للفرن
من الممكن أن يتم تنظيف السطح 
الخارجي للفرن بسهولة بصابون 

معتدل وماء  تأكد من مسح الصابون 
بقطعة قماش رطبة وتجفيف الجزء 

الخارجي بمنشفة ناعمة 
لوحة التحكم

قم بفتح الباب قبل التنظيف لفصل 
لوحة التحكم  ينبغي توخي الحذر عند 
تنظيف لوحة التحكم  باستخدام قطعة 

قماش ُمبللة بالماء فقط قم بمسح اللوحة 

بلطف حتى تصبح نظيفة  تجنب 
 استخدام كميات كبيرة من الماء  

ال تستخدم أي نوع من أنواع المنظفات 
الكيميائية أو منظفات الكشط 

الفرن من الداخل
للتنظيف، قم بمسح أي رذاذ أو    1

سوائل متسربة بقطعة قماش ناعمة 
أو قطعة إسفنج رطبة بعد كل 

استخدام حينما يكون الفرن مازال 
دافًئا  بالنسبة إلى التسريبات 

الكبيرة، استخدم صابوًنا لطيًفا 
وامسحها عدة مرات بقطعة قماش 
رطبة حتى تتم إزالة البقايا  ال تقم 

بإزالة غطاء موجه الموجة 
تأكد من عدم تخلل الماء أو    2
الصابون اللطيف للمخارج 

الصغيرة في جدران الفرن مما قد 
يؤدي إلى حدوث ضرر بالفرن 

3  ال تستخدم منظفات متطايرة داخل 
الفرن 

قم بتسخين الفرن بانتظام قبل استخدام    4
الشواية  قد تسبب بقايا الطعام أو 

الدهون دخاًنا أو رائحة سيئة 
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الصينية الدوارة وداعم الصينية 
الدوارة

قم بإزالة الصينية الدوارة وداعمها 
من الفرن  اغسل الصينية الدوارة 

وداعمها بماء مخلوط بصابون 
لطيف  ثم جففها بقطعة قماش 

ناعمة  يمكن غسل كلِّ من الصينية 
الدوارة والداعم الخاص بها في 

غسالة األطباق بأمان تام 
الباب

إلزالة كل آثار االتساخ، نّظف 
جانبي الباب وسدادات الباب وأسطح 
السدادات بقطعة قماش ناعمة رطبة  
ال تستخدم منظفات كاشطة قوية أو 
أدوات كشط معدنية حادة لتنظيف 
زجاج باب الفرن حيث يمكن أن 
تخدش السطح مما قد يؤدي إلى 

كسر الزجاج 
الرفوف

يجب غسل الرفوف بمحلول غسيل 
لطيف ثم تجفيفها  يمكن غسل الرفوف 

في غسالة األطباق بأمان تام 
هام! ال يجب استخدام التنظيف 

بالبخار 
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استكشاف األخطاء وإصالحها
تحقق إذا . . .مشكلة

ما كان جهاز الميكروويف ال يعمل
أصحيح ذلك؟

كانت الصمامات في صندوق الصمام تعمل   •
لم يكن هناك انقطاع في الطاقة   •

إذا استمرت الصمامات في النفخ، فيرجى االتصال بكهربائي مؤهل   •
ما تم غلق الباب بإحكام هل وضع الميكروويف ال يعمل؟  •

كانت أقفال األبواب وأسطحها نظيفة   •
 )START/+30( 30+/تم الضغط على زر ابدأ  •

يتم توصيل مدعم القرص الدوار بالمحرك هل القرص الدوار ال يعمل؟  •
ال تتجاوز أدوات مقاومة الحرارة القرص الدوار   •

ال يتجاوز الطعام حافة القرص الدوار حيث يمنعه من الدوران   •
إذا كان ال يوجد أي شيء في الوعاء تحت القرص الدوار   •

عزل الجهاز عن صندوق الصمام هل سيتم إغالق الميكروويف؟  •
 ELECTROLUX اتصل بالوكيل المعتمد لـ  •

اتصل بالوكيل المعتمد لـ ELECTROLUX  يمكن تبديل لمبة اإلضاءة الداخلية من خالل هل اللمبة الداخلية ال تعمل؟  •
 ELECTROLUX وكيل خدمة المدربين لـ

هل يأخذ الطعام وقًتا أطول 
لتسخينه وطهوه أكثر من ذي قبل؟

عين وقًتا للطبخ أطول )كمية ُمضاعفة = وقت مضاعف تقريًبا( أو  •
إذا كان الطعام أكثر برودة من المعتاد، فقم بلفه أو تحريكه من وقت آلخر أو   •

تعيين إعداد طاقة أكبر   •

معلومات تقنية
220 فولت، 60 هرتز، مرحلة واحدةجهد الخط للتيار المتردد

بحد أدنى A 16صمام خط التوزيع/قواطع دائرية
ميكروويف الطاقة الكهربائية المطلوبة: 
شواية  
ميكروويف/شواية  

 1.51 كيلوواط
 0.95 كيلوواط
2.37 كيلوواط

ميكروويف   مخرج الطاقة: 
شواية  

)IEC 60705( 900 واط 
1000 واط

2450 ميجاهرتز * )مجموعة 2/فئة ب(تردد الميكروويف
 EMS26203O 594 ملم )عرض( x 388 ملم )ارتفاع( x 404 ملم )عمق(األبعاد الخارجية: 

342 ملم )عرض( x 207 ملم )ارتفاع( x 368 ملم )عمق( **أبعاد التجويف
26 لتًرا **سعة الفرن

ø 325 ملم، زجاجالقرص الدوار
تقريًبا 19.5 كيلوجرامالوزن

25 واط/240-250 فولتلمبة الفرن

 EN55011 ُيلبي هذا المنتج متطلبات المعايير األوروبية  *
  وفًقا لهذا المعيار، ُيصنف هذا المنتج كمجموعة 2 معدات الفئة ب حيث إن مجموعة 2 تعني أن المعدات تصدر عمًدا طاقة إشعاعية مترددة في 

 شكل إشعاع مغناطيسي للمعالجة الحرارية للمواد الغذائية 
تعني معدات الفئة ب أن المعدات مناسبة ليتم استخدامها في المؤسسات المحلية 

**  يتم احتساب السعة الداخلية عن طريق قياس أقصى عرض وعمق وارتفاع السعة الفعلية للغذاء الُمجهز لتكون أقل 

  2011/65/EU،2009/125/EC ،2006/95/EC ،2004/108/EC يتوافق هذا الفرن مع المتطلبات التوجيهية
إن المواصفات ُعرضة للتغيير بدون إشعار في إطار التحسين المستمر 
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التركيب

الحجم المتخصصالوضع
وات    تردد   هرتز

x 550  x 560  380أ
x 500  x 560  380ب

القياسات بالمللي متر

يمكن تركيب الميكروويف في الوضعين أ أو ب:

D

الوضع أ الوضع ب

فرن
تقليدي

تثبيت  الجهاز 
قم بإزالة التغليف وتحقق جيًدا من وجود أي إشارة على    1

التلف 
قم بتركيب خطافات التثبيت في دوالب المطبخ مع االستعانة    2

بورقة اإلرشادات والنموذج المرفق 
قم بتركيب الجهاز في دوالب المطبخ ببطء ودون الضغط    3

بقوة  للتركيب، ينبغي رفع الجهاز على خطافات التثبيت ثم 
خفضه ألسفل حتى يستقر في مكانه  وفي حالة حدوث تداخل 
أثناء الرفع، فإنه يمكن عكس هذا الخطاف  وينبغي أن يكون 

اإلطار األمامي للفرن مثبًتا بإحكام على الفتحة األمامية 
لدوالب المطبخ 

تأكد من أن الجهاز متوازن وليس مائاًل  تأكد من وجود    4
فجوة 4 مللي متر بين باب الخزانة العلوي وقمة اإلطار 

)راجع الرسم التوضيحي( 

4 mm

4 mm

4 mm4 مم 4 مم

4 مم

       هام!
تأكد من ارتفاع أسفل الفرن بمقدار 85 سم أو أكثر عن 

األرضية. من المهم التأكد من أن تركيب هذا الجهاز متوافق 
مع التعليمات الموجودة في دليل االستخدام وتعليمات تركيب 

ُمصنِّع الفرن التقليدية.
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33العربية

توصيل  الجهاز بمزود الطاقة الكهربائية
ينبغي أن يكون المخرج الكهربائي يمكن الوصول إليه   •

بسرعة وبذلك يمكن فصل الوحدة من الكهرباء بسهولة في 
حالة الطوارئ. أو ينبغي أن يمكن فصل الفرن من الكهرباء 

عن طريق دمج مفتاح كهربائي في األسالك الثابتة طبًقا 
لقواعد التوصيل.

ال يجب وضع المقبس خلف الخزانة.  •
الموضع األمثل هو أعلى الخزانة، راجع )أ(    •

قم بتوصيل الجهاز إلى تيار متناوب 220 فولت/60 هرتز   •
أحادي الطور عبر مقبس أرضي مرّكب بشكل صحيح  

 16 A يجب أن يتم توصيل المقبس بمنصهر
يجب استبدال سلك التوصيل بالكهرباء بمعرفة كهربائي   •

مختص.
قبل التركيب، اربط قطعة من الخيط على سلك التوصيل   •

بالكهرباء لتسهيل توصيله بالنقطة )أ( عند تركيب الجهاز 
عند إدخال الجهاز في الجانب العلوي من الخزانة، ال تسحق   •

سلك التوصيل بالكهرباء 
ال تغمر سلك التوصيل بالكهرباء أو تضعه في الماء أو أي   •

سائل آخر 

التوصيالت الكهربائية 
     تحذير!

 يجب تأريض هذا الجهاز
 يخلي المصّنع مسؤوليته عن عدم مالحظة إجراء 

األمان هذا.

إذا كان المقبس المثبت في الجهاز غير مناسب لمنفذ المقبس الذي 
 ELECTROLUX لديك، فيجب عليك االتصال بوكيل خدمة

المحلي 
)أ(
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مواد التغليف
تتطلب أفران ميكروويف ELECTROLUX تغليًفا فّعااًل 

لحمايتها أثناء النقل  ُيستخدم الحد األدنى من التغليف الضروري  
يمكن أن تتسبب مواد التغليف )مثل ورق األلومنيوم أو مادة 

 الحشو ستيروفوم( 
في خطر االختناق لألطفال. الرجاء إبعاد مواد التغليف عن 

األطفال.

كافة مواد التغليف الُمستخدمة صديقة للبيئة ويمكن تدويرها  
حيث إن الكرتون من الورق الُمعاد تصنيعه واألجزاء الخشبية 

 غير ُمعالجة  يتم تعليم القطع البالستيكية كالتالي:
بولي إثيلين مثل شرائط التغليف   "PE" 

 )CFC بوليسترين مثاًل التغليف )خاٍل من من   "PS" 
بولي بروبلين مثاًل الشرائط الالصقة   "PP" 

وعن طريق استخدام مواد التغليف وإعادة استخدامها، يتم الحفاظ 
على المواد الخام وتقليل حجم الفقد  يجب أخذ مواد التغليف ألقرب 
مركز إعادة تصنيع  اتصل بالمجلس المحلي لمزيد من المعلومات 

التخلص من األجهزة
يجب تأمين األجهزة القديمة قبل التخلص منها عن طريق إزالة 

 القابس وقطع كبل الطاقة وفصله 
ثم عليك بعدها أخذه إلى أقرب مركز إعادة تصنيع  تحقق من 

"المجلس المحلي" أو "مكتب صحة البيئة" لتعرف إن كانت 
هناك مرافق إلعادة تصنيع الجهاز أم ال 

يشير هذا الرمز  على المنتج أو على غالفه إلى أن هذا 
المنتج ال يمكن معاملته كنفايات منزلية  وبداًل من ذلك، يجب 

أخذه إلى نقطة تجميع مناسبة إلعادة تصنيع األجهزة الكهربائية 
واإللكترونية  وعن طريق ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل 

صحيح، فسوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة 
وصحة اإلنسان، والتي قد يسببها التعامل الخاطئ مع النفايات 

لهذا المنتج  لمزيد من التفاصيل حول إعادة تصنيع هذا المنتج، 
 الرجاء االتصال بالمجلس المحلي التابع لك أو خدمة التخلص 

من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز 

االهتمامات البيئية
مسؤولون بيئًيا عن التخلص من مواد التغليف واألجهزة القديمة

أنحاء آافة في البيع بعد مع خدمات تقديم وآاالت من مزيد
العالم

الضمان وأحكام شروط آافة تطبيق يتم الدول هذه في
هؤالء من التفاصيل من المزيد طلب ُيرجى. بوآالئنا الخاص

مباشرة الوآالء .
العمالء خدمة مراآز
السعودية العربية المملكة

التجارية علياء مؤسسة
4101 بريد صندوق

العزيز عبد الملك شارع
الرياض

4645977: هاتف
النحاس بادي مؤسسة

الستين شارع
11529 بريد صندوق

21463 - جده
السعودية العربية المملكة

60 00 697/  52 68 660: هاتف

electrolux 1
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Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time. 

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:

CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Subject to change without notice.

Warning/Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
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To avoid the danger of fire
The microwave oven should not be left
unattended during operation. Power levels that
are too high or cooking times that are too long
may overheat foods resulting in a fire. The
electrical outlet must be readily accessible so that
the unit can be unplugged easily in an
emergency. The AC power supply must be 220 V,
60 Hz, with a minimum 16 A distribution line
fuse, or a minimum 16 A distribution circuit
breaker. It is recommended that a separate
circuit serving only this appliance be provided.
Do not store or use the oven outdoors.

If food being heated begins
to smoke, DO NOT OPEN
THE DOOR. Turn off and
unplug the oven and wait
until the food has stopped
smoking. Opening the door
while food is smoking may
cause a fire. Only use
microwave-safe containers
and utensils. Do not leave
the oven unattended when
using disposable plastic,
paper or other combustible
food containers. Clean the
waveguide cover, the oven
cavity, the turntable and
turntable support after use.
These must be dry and free
from grease. Built-up grease
may overheat and begin to
smoke or catch fire.
Do not place flammable materials near the oven
or ventilation openings. Do not block the
ventilation openings. Remove all metallic seals,

wire twists, etc., from food and food packages.
Arcing on metallic surfaces may cause a fire. Do
not use the microwave oven to heat oil for deep
frying. The temperature cannot be controlled and
the oil may catch fire. To make popcorn, only use
special microwave popcorn makers. Do not
store food or any other items inside the oven.
Check the settings after you start the oven to
ensure the oven is operating as desired. See the
corresponding hints in this operation manual.
To avoid the possibility of injury

WARNING! Do not
operate the oven if it is
damaged or
malfunctioning. Check
the following before use:

a)The door; make sure the
door closes properly and
ensure it is not
misaligned or warped.

b)The hinges and door
safety latches; check to
make sure they are not
broken or loose.

c)The door seals and
sealing surfaces; ensure
that they have not been
damaged.

d) Inside the oven cavity or
on the door; make sure
there are no dents.

e)The power supply cord
and plug; ensure that
they are not damaged.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ
CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY INFORMATION

www.electrolux.com 36
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Never adjust, repair or
modify the oven yourself. It
is hazardous for anyone
other than a competent
person to carry out any
service or repair operation
which involves the removal
of a cover which gives
protection against exposure
to microwave energy.
Do not operate the oven with the door open or
alter the door safety latches in any way. Do not
operate the oven if there is an object between
the door seals and sealing surfaces.

Do not allow grease or dirt to
build up on the door seals
and adjacent parts. Follow
the instructions for “Care &
cleaning”. Failure to maintain
the oven in a clean condition
could lead to a deterioration
of the surface that could
adversely affect the life of
the appliance and possibly
result in a hazardous
situation.
Individuals with PACEMAKERS should check
with their doctor or the manufacturer of the
pacemaker for precautions regarding
microwave ovens.
To avoid the possibility of electric shock
Under no circumstances should you remove the
outer cabinet. Never spill or insert any objects
into the door lock openings or ventilation
openings. In the event of a spill, turn off and
unplug the oven immediately and call an
authorised ELECTROLUX service agent. Do not
immerse the power supply cord or plug in water
or any other liquid. Do not allow the power
supply cord to run over any hot or sharp
surfaces, such as the hot air vent area at the top
rear of the oven. 

Do not attempt to replace
the oven lamp yourself or
allow anyone who is not
authorised by
ELECTROLUX to do so. If
the oven lamp fails, please
consult your dealer or call
an authorised ELECTROLUX
service agent.
If the power supply cord of this appliance is
damaged, it must be replaced with a special
cord. The exchange must be made by an
authorised ELECTROLUX service agent.
To avoid the possibility of explosion and
sudden boiling

WARNING! Liquids and
other foods must not be
heated in sealed
containers since they are
liable to explode.

Never use sealed containers. Remove seals and
lids before use. Sealed containers can explode
due to a build up of pressure even after the oven
has been turned off. Take care when
microwaving liquids. Use a wide-mouthed
container to allow bubbles to escape.

Microwave heating of
beverages can result in
delayed eruptive boiling,
therefore care has to be
taken when handling the
container.
To prevent sudden eruption of boiling liquid and
possible scalding:
1. Stir liquid prior to heating/reheating.
2. It is advisable to insert a glass rod or similar
utensil into the liquid whilst reheating.

3. Let liquid stand for at least 20 seconds in the
oven at the end of cooking time to prevent
delayed eruptive boiling. 
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Do not cook eggs in their
shells and whole hard
boiled eggs should not be
heated in microwave ovens
since they may explode
even after microwave
cooking has ended. To
cook or reheat eggs which
have not been scrambled
or mixed, pierce the yolks
and the whites, or the eggs
may explode. Shell and
slice hard boiled eggs
before reheating them in
the microwave oven.
Pierce the skin of such foods as potatoes,
sausages and fruit before cooking, or they may
explode.
To avoid the possibility of burns
Use pot holders or oven gloves when removing
food from the oven to prevent burns. Always
open containers, popcorn makers, oven cooking
bags, etc., away from the face and hands to
avoid steam burns.

To avoid burns, always test
food temperature and stir
before serving and pay
special attention to the
temperature of food and
drink given to babies,
children or the elderly.  
Temperature of the container is not a true
indication of the temperature of the food or drink;
always check the food temperature. Always
stand back from the oven door when opening to
avoid burns from escaping steam and heat. Slice
stuffed baked foods after heating to release
steam and avoid burns.

Keep children away from
the door and accessible
parts that may become hot
when the grill is in use.
Children should be kept
away to prevent them
burning themselves. Do not
touch the oven door, outer
cabinet, rear cabinet, oven
cavity, ventilation openings,
accessories and dishes
during GRILL mode, DUAL
GRILL mode and AUTO
COOK operation as they
will become hot. Before
cleaning make sure they
are not hot.
To avoid misuse by children
WARNING! The
appliance and its
accessible parts become
hot during use.  Care
should be taken to avoid
touching heating
elements.  Children less
than 8 years of age shall
be kept away unless
continuously supervised.

This appliance can be used
by children aged from 8
years and above and
persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of
experience and knowledge
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if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance in a safe way and
understand the hazards
involved.  Children should
be supervised to ensure
that they do not play with
the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not
be made by children unless
they are aged from 8 years
and above and supervised.
Do not lean or swing on the oven door. Do not
play with the oven or use it as a toy. Children
should be taught all important safety instructions:
use of pot holders, careful removal of food
coverings; paying special attention to packaging
(e.g. self-heating materials) designed to make
food crisp, as they may be extra hot.

Other warnings
Never modify the oven in any way. This oven is
for home food preparation only and may only be
used for cooking food. It is not suitable for
commercial or laboratory use.
To promote trouble-free use of your oven
and avoid damage
Never operate the oven when it is empty except
where recommended in the operation manual,
see page 47 note 2.  Doing so may damage the
oven. When using a browning dish or self-
heating material, always place a heat-resistant
insulator such as a porcelain plate under it to
prevent damage to the turntable and turntable
support due to heat stress. The preheating time
specified in the dish’s instructions must not be
exceeded. Do not use metal utensils, which
reflect microwaves and may cause electrical
arcing. Do not put cans in the oven. Only use the
turntable and the turntable support designed for
this oven. Do not operate the oven without the
turntable.
To prevent the turntable from breaking:
a) Before cleaning the turntable with water, leave
the turntable to cool.

b) Do not put hot foods or hot utensils on a cold
turntable.

c) Do not put cold foods or cold utensils on a
hot turntable.

Do not place anything on the outer cabinet
during operation. Do not use plastic containers
for microwaving if the oven is still hot from using
the GRILL mode, DUAL GRILL mode and AUTO
COOK operation because they may melt. Plastic
containers must not be used during above
modes unless the container manufacturer says
they are suitable.

Important! 
If you are unsure how to connect your oven,
please consult an authorised, qualified
electrician. Neither the manufacturer nor the
dealer can accept any liability for damage to the
oven or personal injury resulting from failure to
observe the correct electrical connection
procedure. Water vapour or drops may
occasionally form on the oven walls or around
the door seals and sealing surfaces. This is a
normal occurrence and is not an indication of
microwave leakage or a malfunction.

The microwave oven is
intended for heating food
and beverages. Drying of
food or clothing and
heating of warming pads,
slippers, sponges, damp
cloth and similar may lead
to risk of injury, ignition or
fire.
This appliance is intended
to be used in household
and similar applications
such as: staff kitchen areas
in shops, offices and other
working environments;
farm houses; by clients in
hotels, motels and other
residential environments;
bed and breakfast type
environments.
This appliance is not
intended for use at
altitudes above 2000m.
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PRODUCT DESCRIPTION
MICROWAVE OVEN AND ACCESSORIES

1 2
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   Grill heating element
   Front trim
   Oven lamp
   Control panel
    Door opening button
    Waveguide cover
    Oven cavity
    Seal packing
    Door seals and sealing surfaces
    Ventilation openings
    Outer cover
    Rear cabinet
    Power supply cord

Check to make sure the following accessories are provided:
    Turntable 
    Turntable support 
    High rack 
    Low rack

• Place the turntable support in the seal packing on the floor of
the cavity.

• Then place the turntable on the turntable support.
• To avoid turntable damage, ensure dishes or containers are

lifted clear of the turntable rim when removing them from the
oven.

When you order accessories, please mention two items: part name
and model name to your dealer or an authorised ELECTROLUX
service agent.
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BEFORE FIRST USE

CONTROL PANEL

ECON MODE
The oven is set in ‘ENERGY SAVE’ mode (‘Econ’).
1. Plug in the oven.
2. The display will show: ‘Econ’.
3. The display will count down from 3:00 to zero.
4. When zero is reached, the oven goes into
‘Econ’ mode and the display goes blank.

• To cancel Econ mode, set the clock.

SETTING THE CLOCK
The oven has a 12 and 24 hour clock.
Example: To set the clock to 11:30 (12 hour
clock).
1. Open the door.
2. The display will show: ‘Econ’.
3. Press and hold the START/+30 button for 5
seconds. The oven will beep. The display will
show:

4. Rotate the TIMER/WEIGHT knob to adjust
the hour.

5. Press the START/+30 button once then rotate
the TIMER/WEIGHT knob to adjust the
minutes.

6. Press the START/+30 button. 
7. Check the display:
8. Close the door.

• You can rotate the TIMER/WEIGHT knob
clockwise or anti-clockwise.

• If you press the STOP button the clock will
not be set. The display will show: ‘Econ’.
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    DIGITAL DISPLAY indicators

                  Grill

                  Microwave

                  Dual

                  Clock

                  Cooking stages

    AUTO COOK indicators

    AUTO COOK button

    AUTO DEFROST button

    POWER LEVEL button

    GRILL button

    TIMER/WEIGHT knob

    START/+30 button

    STOP button

    DOOR OPENING button

Plus/Minus

Auto defrost bread

Auto defrost

Weight
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Example: To set the clock to 23:30 (24 hour
clock).
1. Open the door.
2. The display will show: ‘Econ’.
3. Press and hold the START/+30 button for 5
seconds. The oven will beep. The display will
show:

4. Press the START/+30 button. The display will
show: 

5. Rotate the TIMER/WEIGHT knob to adjust
the hour.

6. Press the START/+30 button once then rotate
the TIMER/WEIGHT knob to adjust the
minutes.

7. Press the START/+30 button. 
8. Check the display:
9. Close the door.

• You can rotate the TIMER/WEIGHT knob
clockwise or anti-clockwise.

• If you press the STOP button the clock will
not be set. The display will show: ‘Econ’.

ADJUSTING THE TIME WHEN THE
CLOCK IS SET
Example: To set the clock to 11:45.
1. Open the door.
2. Press and hold the START/+30 button for 5
seconds. The oven will beep. The display will
show:

(If you want to change the clock to 24 H,
press the START/+30 button again.)

3. Rotate the TIMER/WEIGHT knob to adjust
the hour.

4. Press the START/+30 button once then rotate
the TIMER/WEIGHT knob to adjust the
minutes.

5. Press the START/+30 button. 
6. Check the display:

TO CANCEL THE CLOCK AND SET
ECON MODE
1. Open the door.
2. Press and hold the START/+30 button for 5
seconds. The oven will beep. The display will
show:

(If you want to change the clock to 24 H,
press the START/+30 button again.)

3. Press the STOP button.
4. The display will show: ‘Econ’.
5. Close the door.
6. The oven will count down from 3:00 to zero.
7. When zero is reached, the oven goes into
Econ mode and the display goes blank.

USING THE STOP BUTTON
Use the STOP button to:
1. Erase a mistake during programming.
2. Stop the oven temporarily during cooking,
press once.

3. Cancel a programme during cooking, press
twice.

CHILD SAFETY LOCK
The oven has a safety feature which prevents the
accidental running of the oven by a child. When
the lock has been set, no part of the microwave
will operate until the lock feature has been
cancelled.

Example: To set the child safety lock.
1. Press and hold the STOP button for 5
seconds.

The oven will beep twice and ‘LOC’ will be
displayed:

• To cancel the child safety lock, press and hold
the STOP button for 5 seconds, the oven will
beep twice and the time of day will be
displayed.

• Child safety lock cannot be set if the clock is
not set.
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OPERATION
MICROWAVE COOKING ADVICE

To cook/defrost food in a microwave oven, the
microwave energy must be able to pass through
the container to penetrate the food. Therefore it
is important to choose suitable cookware.
Round/oval dishes are preferable to
square/oblong ones, as the food in the corners
tends to overcook. 

It is important to turn, rearrange or stir food to
ensure even heating.
Standing time is necessary after cooking, as it
enables the heat to disperse equally throughout
the food.

Food characteristics
Composition Foods high in fat or sugar (e.g. Christmas pudding, mince pies) require less heating

time. Care should be taken as overheating can lead to fire.
Density Food density will affect the amount of cooking time needed. Light porous foods,

such as cakes or bread, cook more quickly than heavy, dense foods, such as roasts
and casseroles.

Quantity The cooking time must be increased as the amount of food placed in the oven
increases (e.g. four potatoes will take longer to cook than two).

Size Small foods and small pieces cook faster than large ones, as microwaves can penetrate
from all sides to the centre. For even cooking make all the pieces the same size.

Shape Foods which are irregular in shape, such as chicken breasts or drumsticks, take
longer to cook in the thicker parts. Round shapes cook more evenly than square
shapes when microwave cooking.

Temperature
of food

The initial temperature of food affects the amount of cooking time needed. Chilled
foods will take longer to cook than food at room temperature. Cut into foods with
fillings (e.g. jam doughnuts) to release heat or steam.

Cooking techniques
Arrange Place the thickest parts of food towards the outside of the dish (e.g. chicken

drumsticks).
Cover Use vented microwave cling film or a suitable lid.
Pierce Foods with a shell, skin or membrane must be pierced in several places before

cooking or reheating as steam will build up and may cause food to explode (e.g.
potatoes, fish, chicken, sausages).  

Important! Eggs should not be heated using microwave power as they may
explode, even after cooking has ended (e.g. poached, hard boiled).

Stir, turn and
rearrange

For even cooking it is essential to stir, turn and rearrange food during cooking.
Always stir and rearrange from the outside towards the centre.

Stand Standing time is necessary after cooking to enable the heat to disperse equally
throughout the food.

Shield Some areas of food being defrosted may become warm. Warm areas can be
shielded with small pieces of foil, which reflect microwaves (e.g. legs and wings on a
chicken).
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MICROWAVE SAFE COOKWARE

Cookware Microwave
safe

Comments

Aluminium foil/
containers

� / � Small pieces of aluminium foil can be used to shield food from
overheating. Keep foil at least 2 cm from the oven walls, as arcing
may occur. Foil containers are not recommended unless
specified by the manufacturer. Follow instructions carefully.

Browning dishes � Always follow the manufacturer’s instructions. Do not exceed
heating times given. Be very careful as these dishes become very
hot.

China and ceramics � / � Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually
suitable, except for those with metallic decoration.

Glassware 
e.g. Pyrex ®

� Care should be taken if using fine glassware as it can break or
crack if heated suddenly.

Metal � It is not recommended to use metal cookware when using
microwave power as it will arc, which can lead to fire.

Plastic/polystyrene
e.g. fast food
containers

� Care must be taken as some containers warp, melt or discolour
at high temperatures.

Cling film � Should not touch the food and must be pierced to let the steam
escape.

Freezer/roasting
bags

� Must be pierced to let steam escape. Ensure bags are suitable
for microwave use. Do not use plastic or metal ties, as they may
melt or catch fire due to the metal arcing.

Paper - plates, cups
and kitchen paper

� Only use for warming or to absorb moisture. Care must be taken
as overheating may cause fire.

Straw and wooden
containers

� Always attend the oven when using these materials as
overheating may cause fire.

Recycled paper and
newspaper

� May contain extracts of metal which will cause arcing and may
lead to fire.

MICROWAVE COOKING
Your oven can be programmed for up to 90
minutes. The input unit of cooking time varies
from 15 seconds to five minutes. It depends on
the total length of the cooking time as shown in
the table.

Cooking time Increasing unit
0-5 minutes 15 seconds
5-10 minutes 30 seconds
10-30 minutes 1 minute
30-90 minutes 5 minutes

MANUAL DEFROSTING
For manual defrosting (without operating the
Auto Defrost feature), use 270 W. The defrost
symbol appears in the window display whenever
the power level is selected.
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MICROWAVE POWER LEVELS
Your oven has 6 power levels.

Power 
setting

Suggested use

900 W/HIGH Used for fast cooking or reheating (e.g. soup, casseroles, canned food, hot
beverages, vegetables, fish).

630 W Used for longer cooking of dense foods such as roast joints, meat loaf and plated
meals, also for sensitive dishes such as cheese sauce and sponge cakes. At this
reduced setting, the sauce will not boil over and food will cook evenly without over
cooking at the sides.

450 W For dense foods which require a long cooking time when cooked conventionally (e.g.
beef dishes) it is advisable to use this power setting to ensure the meat will be tender.

270 W/
DEFROST

To defrost, select this power setting, to ensure that the dish defrosts evenly. This
setting is also ideal for simmering rice, pasta, dumplings and cooking egg custard.

90 W For gentle defrosting (e.g. cream gateaux or pastry).
0 W For standing/kitchen timer.
W = WATT

Example: To heat soup for 2 minutes and 30
seconds on 630 W microwave power.
1. Press the POWER LEVEL button twice.

2. Enter the time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise/anti-
clockwise until 2.30 is displayed.

3. Press the START/+30 button.

4. Check the display:

Important!
If the power level is not selected, 
900 W/HIGH is automatically set.

• When the door is opened during the cooking
process, the cooking time on the digital
display stops automatically. The cooking time
starts to count down again when the door is
closed and the START/+30 button is pressed.

• If you wish to know the power level during
cooking, press the POWER LEVEL button
once. 

• You can increase or decrease the cooking
time during cooking by rotating the
TIMER/WEIGHT knob.

• You can change the power level during
cooking by pressing the POWER LEVEL
button.

• To cancel a programme during cooking, press
the STOP button twice.

x1

    

x2
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KITCHEN TIMER
Example: To set the kitchen timer for 7 minutes.
1. Press the POWER LEVEL button 7 times.

2. Enter the time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise/anti-
clockwise until 7.00 is displayed.

3. Press the START/+30 button.

4. Check the display:

• To pause the timer, press the STOP button.
To resume the timer press START/+30, to exit
press STOP again.

ADD 30 SECONDS
The Start/+30 button allows you to operate the
two following functions.

1. Direct Start
You can directly start cooking on 900 W/
HIGH microwave power level for 30 seconds
by pressing the START/+30 button.

2. Extend the cooking time
You can extend the cooking time for multiples
of 30 seconds if the button is pressed while
the oven is in operation.

• You can also use +30 seconds during grill
mode.

• You cannot use this function during AUTO
COOK or AUTO DEFROST.

PLUS AND MINUS
The PLUS        and MINUS        function enables
you to decrease or increase the cooking time
when using the automatic programmes.

If you prefer boiled potatoes which are cooked
but still firm, use MINUS       .
Alternatively, if you prefer boiled potatoes softer,
use PLUS       .

Example: To cook 0.3 kg of boiled potatoes,
well done.
1. Select the menu required by pressing the
AUTO COOK button twice.

2. Turn the TIMER/WEIGHT knob until 0.3 is
displayed.

3. Press the POWER LEVEL button once to
select the PLUS        adjustment.

4. Press the START/+30 button.

5. Check the display:

• To cancel PLUS/MINUS, press the POWER
LEVEL button 3 times.

• If you select PLUS, the display will show       .
• If you select MINUS, the display will show      .

    

x2
x1

x7

    

x1

x1

www.electrolux.com 46

2. English MG_Layout 1  02/12/2014  14:09  Page 46



GRILL AND DUAL GRILL COOKING
This microwave oven has two GRILL cooking
modes:
1. Grill only
2. Dual Grill (grill with microwave)

Important!
1. The high or the low rack is recommended for
grilling.

2. You may detect smoke or a burning smell
when using the grill for the first time, this is
normal and does not indicate a fault with the
oven. To avoid this problem, when using the
grill for the first time, operate the grill without
food for 20 minutes.

1. Grill only cooking
This mode can be used to grill/brown food.

Example: To make toast for 4 minutes.
1. Press the GRILL button once.

2. Enter the time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise/anti-
clockwise until 4.00 is displayed.

3. Press the START/+30 button.

4. Check the display:

2. Dual grill cooking

This mode uses a combination of grill power and
microwave power (90 W to 630 W). The
microwave power level is preset to 270 W.

Example: To cook grill skewers for 7 minutes
on DUAL GRILL (450 W).
1. Press the GRILL button 3 times.

2. Enter the time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise/anti-
clockwise until 7.00 is displayed.

3. Press the START/+30 button.

4. Check the display:

x1

x3

x1

x1

    

Button Power setting
Grill x 1 0 W
Grill x 2 270 W
Grill x 3 450 W
Grill x 4 630 W
Grill x 5 0 W
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MULTIPLE SEQUENCE COOKING
A sequence of 3 stages (maximum) can be
programmed using MICROWAVE, GRILL OR
DUAL GRILL.

Example: To cook:
2 minutes and 30 seconds on 
630 W power                          (Stage 1)
5 minutes grill only                   (Stage 2)

Stage 1
1. Press the POWER LEVEL button twice.

2. Enter the desired time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise until 2.30 is
displayed. 

3. Check the display:

Stage 2
1. Press the GRILL button once.

2. Enter the desired time by rotating the
TIMER/WEIGHT knob clockwise until 5.00 is
displayed.

3. Press the START/+30 button.

4. Check the display:

The oven will begin to cook for 2 minutes and 30
seconds at 630 W and then for 5 minutes on grill
only.

AUTO COOK AND AUTO DEFROST
AUTO COOK and AUTO DEFROST
automatically works out the correct cooking
mode and cooking time. You can choose from 6
AUTO COOK and 2 AUTO DEFROST menus.

Auto Cook

Example: To cook 0.3 kg of boiled potatoes.
1. Select the menu required by pressing the
AUTO COOK button twice.

2. Turn the TIMER/WEIGHT knob until 0.3 is
displayed.

3. Press the START/+30 button. 

4. Check the display:

When action is required (e.g. to turn food over)
the oven stops and the audible bell sounds,
remaining cooking time and the indicator will
flash on the display. To continue cooking, press
the START/+30 button. At the end of the AUTO
COOK time, the programme will automatically
stop. The audible bell sounds and the cooking
symbol will flash. After 1 minute and a reminder
beep, the time of day will be displayed.

x1

x1

x2

x1

x2

Food Symbol Setting
Beverage Microwave

Boiled potatoes/
Jacket potatoes

Microwave

Grilled skewers Microwave +
grill

Gratinated fish fillet Microwave +
grill

Grilled chicken Microwave +
grill

Gratin Microwave +
grill

    

    

    

www.electrolux.com 48

2. English MG_Layout 1  02/12/2014  14:09  Page 48



Auto Defrost

Example: To defrost 0.2 kg of bread.
1. Select the menu required by pressing the
AUTO DEFROST button twice.

2. Turn the TIMER/WEIGHT knob until 0.2 is
displayed.

3. Press the START/+30 button. 

4. Check the display:

When action is required (e.g. to turn food over)
the oven stops and the audible bell sounds,
remaining cooking time and the indicator will
flash on the display. To continue cooking, press
the START/+30 button. At the end of the AUTO
DEFROST time, the programme will
automatically stop. The audible bell sounds and
the cooking symbol will flash. After 1 minute and
a reminder beep, the time of day will be
displayed.

Food Symbol
Meat/fish/poultry
Bread

x2

x1
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PROGRAMME CHARTS
AUTO COOK AND AUTO DEFROST CHARTS
Auto cook Weight 

(increasing
unit)/Utensils

Button Procedure

Beverage
(Tea/Coffee)

1-6 cups
1 cup = 200 ml

• Place cup towards edge of turntable.

Boiled and jacket
potatoes

0.2-1.0 kg (100 g)
Bowl and lid

Boiled potatoes: Peel the potatoes and cut them into
similar sized pieces.
Jacket potatoes: Choose potatoes of similar size and
wash them.
• Put the boiled or jacket potatoes into a bowl.
• Add the required amount of water, approx. 2 tbsp
per 100 g and a little salt.

• Cover with lid.
• When the audible bell sounds, stir and re-cover.
• After cooking, stand for approx. 2 min.

Grilled skewers 0.2-0.8 kg (100 g)
High rack

• See recipe for ‘Grilled skewers’ on page 52.  
• Place on the high rack and cook.                  
• When the audible bell sounds, turn over.       
• After cooking, remove and put on a plate for
serving.

Gratinated fish
fillet

0.5-1.5 kg* (100 g)
Gratin dish
Low rack

• See recipes for ‘Gratinated fish fillet’ on page
52.

* Total weight of all ingredients.
Grilled chicken 0.9-1.8 kg (100 g)

Flan dish
Low rack

• Mix together 2 tbsp oil, 1 tsp paprika, salt and
pepper and spread on the chicken.

• Pierce the skin of the chicken.
• Put the chicken breast side down in a flan dish.
• Place on the low rack and cook.
• When audible bell sounds, turn over.
• After cooking, leave for approx. 3 min in the
oven, remove and put on a plate for serving.

Gratin 0.5-1.5 kg* (100 g)
Gratin dish
Low rack

• See recipes for ‘Gratin’ on page 53.

* Total weight of all ingredients.

Chilled foods are cooked from 5 oC, frozen foods are cooked from -18 oC.

x1

x2

x3

x4

x5

x6
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Auto defrost Weight 
(increasing
unit)/Utensils

Button Procedure

Meat/fish/poultry

(Whole fish, fish steaks,
fish fillets, chicken legs,
chicken breast, minced
meat, steak, chops,
burgers, sausages)

0.2-1.0 kg (100 g)
Flan dish

• Place the food in a flan dish in the centre of
the turntable.

• When the audible bell sounds, turn the food
over, rearrange and separate. Shield thin
parts and warm spots with aluminium foil.

• After desfrosting, wrap in aluminium foil for
15-45 min, until thoroughly defrosted.

• Minced meat: When the audible bell
sounds, turn the food over. Remove the
defrosted parts if possible.

Not suitable for whole poultry.
Bread 0.1-1.0 kg (100 g)

Flan dish
• Distribute in a flan dish in the centre of the
turntable. For 1.0 kg, distribute directly on
the turntable.

• When the audible bell sounds, turn over,
rearrange and remove defrosted slices.

• After defrosting cover in aluminium foil and
stand for 5-15 min until thoroughly
defrosted.

• Enter the weight of the food only. Do not
include the weight of the container.

• For food weighing more or less than
weights/quantities given in the Auto cook and
defrost charts, use manual operation.

• The final temperature will vary according to
the initial temperature. Check food is piping
hot after cooking.

• When action is required (e.g. to turn food
over) the oven stops and the audible bell
sounds, remaining cooking time and the
indicator will flash on the display. To continue
cooking, press the START/+30 button.

• After Microwave/Grill/Dual Grill modes the
cooling fan may come on.

Auto defrost
• Steaks and chops should be frozen in one
layer.

• Minced meat should be frozen in a thin
shape.

• After turning over, shield the defrosted
portions with small, flat pieces of aluminium
foil.

• The poultry should be processed immediately
after defrosting.

Chilled foods are cooked from 5 oC, frozen foods are cooked from -18 oC.

x1

x2
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RECIPES FOR AUTO COOK

1. Thread meat and vegetables alternately on 4
wooden skewers.

2. Mix the oil with the spices and brush over the
kebabs.

3. Place the kebabs on the high rack and cook
on AUTO COOK “Grilled skewers”.

1. Put vegetables, butter and the spices into a
casserole dish and mix well. Cook for 2-6
min on 900 W depending on weight.

2. Wash the fish, dry and sprinkle with lemon
juice and salt.

3. Mix the crème fraîche with the vegetables
and season again.

4. Put half of the vegetables in a gratin dish.
Place the fish on top and cover with the
remaining vegetables.

5. Spread the Gouda over the top, place on the
low rack and cook on AUTO COOK
“Gratinated fish fillet”.

6. After cooking, stand for approx. 5 min.

Grilled skewers
4 pieces
400 g pork cutlets, cubed
100 g streaky bacon
100 g onions, quartered
250 g tomatoes, quartered
100 g green pepper, cubed
2 tbsp oil
4 tsp paprika

salt
1 tsp cayenne pepper
1 tsp Worcester sauce

Gratinated fish fillet ‘Esterhazy’
0.5 kg 1.0 kg 1.5 kg
230 g 450 g 680 g fish fillet
100 g 200 g 300 g leeks (cut into rings)
20 g 40 g 60 g onion (finely sliced)
40 g 100 g 140 g carrot (grated)
10 g 15 g 20 g butter or margarine

salt, pepper and
nutmeg

1 tbsp 11/2
tbsp

2 tbsp lemon juice

50 g 100 g 150 g crème fraîche
50 g 100 g 150 g Gouda, grated

1. Wash and dry the fish and sprinkle with
lemon juice, salt and anchovy butter.

2. Place in a gratin dish.
3. Sprinkle the Gouda over the fish.
4. Place the tomatoes on top of the cheese.
5. Season with salt, pepper and the mixed
herbs.

6. Drain the Mozzarella, cut into slices and
place on the tomatoes. Sprinkle the basil
over the cheese.

7. Place the gratin dish on the low rack and
cook on AUTO COOK “Gratinated fish fillet”.

8. After cooking, stand for approx. 5 min.

Gratinated fish fillet ‘Italian’
0.5 kg 1.0 kg 1.5 kg
200 g 430 g 630 g fish fillet
1/2
tbsp

1 tbsp 11/2
tbsp

lemon juice

1/2
tbsp

1 tbsp 11/2
tbsp

anchovy butter

30 g 50 g 80 g Gouda, grated
salt and pepper

150 g 300 g 450 g fresh tomatoes
1 tbsp 11/2

tbsp
2 tbsp chopped mixed herbs

100 g 180 g 280 g Mozzarella
1/2
tbsp

3/4
tbsp

1 tbsp basil, chopped
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Important!
If you cook the food over the standard time
with only the same cooking mode, the power
of the oven will lower automatically to avoid

overheating (the microwave power level will be
reduced or the grill heating element will begin
to light on and off). After pausing for 90
seconds, full power can be reset.

Cooking mode Standard time Reduced power level
Microwave 900 W 20 minutes Microwave 630 W
Grill 20 minutes Grill - 50 %
Dual Grill Grill - 20 minutes Grill - 50 %

REDUCED POWER LEVEL

1. Mix together the leaf spinach with the onion
and season with salt, pepper and nutmeg.

2. Grease the gratin dish. Place alternate layers
of potato slices, diced ham and spinach in
the dish. The top layer should be spinach.

3. Mix the eggs with crème fraîche, add salt
and pepper and pour over the gratin.

4. Cover the gratin with the grated cheese.
5. Place on the low rack and cook on AUTO
COOK “Gratin”.

6. After cooking, stand for 5-10 min.

Spinach gratin
0.5 kg 1.0 kg 1.5 kg
150 g 300 g 450 g leaf spinach,

defrosted, drained
15 g 30 g 45 g onion, finely chopped

salt, pepper and
nutmeg

5 g 10 g 15 g butter or margarine to
grease the dish

150 g 300 g 450 g boiled potatoes,
sliced

35 g 75 g 110 g cooked ham, diced
50 g 100 g 150 g crème fraîche
1 2 3 eggs
40 g 75 g 115 g grated cheese

1. Grease the gratin dish and place alternate
layers of potato slices and courgette in the
dish.

2. Mix the eggs with crème fraîche, season with
salt, pepper and garlic and pour over the
gratin.

3. Sprinkle the Gouda cheese over the gratin.
4. Finally sprinkle the gratin with sunflower
kernels.

5. Place on the low rack and cook on AUTO
COOK “Gratin”.

6. After cooking, stand for 5-10 min.

Potato and courgette gratin
0.5 kg 1.0 kg 1.5 kg
5 g 10 g 15 g butter or margarine to

grease the dish

200 g 400 g 600 g boiled potatoes,
sliced

115 g 230 g 345 g courgette, finely
sliced

75 g 150 g 225 g crème fraîche
1 2 3 eggs
1/2 1 2 clove of garlic,

crushed

salt and pepper
40 g 80 g 120 g Gouda, grated
10 g 20 g 30 g sunflower kernels
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* from chilled

Defrosting

The times shown in the table are guidelines which may vary according to freezing temperature, quality
and weight of the foodstuffs.

Food Quantity
-g-

Setting Power
Level

Time
-Min-

Method Standing
time
-Min-

Goulash 500 Micro 270 W 8-9 stir halfway through defrosting 10-30
Cake, 1 slice 150 Micro 270 W 1-3 place in a flan dish 5
Fruit (e.g. cherries,
strawberries,
raspberries, plums)

250 Micro 270 W 3-5 spread out evenly, turn over
halfway through defrosting

5

Abbreviations used

tbsp = tablespoon cup = cupful g = gram ml = millilitre min = minutes
tsp = teaspoon kg = kilogram l = litre cm = centimetre

COOKING CHARTS

Heating food and drink
Food/drink Quantity

-g/ml-
Setting Power

Level
Time
-Min-

Method

Milk, 1 cup 150 Micro 900 W approx. 1 do not cover
Water, 1 cup

6 cups
1 bowl

150
900
1000

Micro
Micro
Micro

900 W
900 W
900 W

approx. 2
8-10
9-11

do not cover
do not cover
do not cover

One plate meal
(vegetables, meat
and trimmings)

400 Micro 900 W 4-6 sprinkle some water onto the sauce,
cover, stir halfway through heating

Soup/stew 200 Micro 900 W 1-2 cover, stir after heating
Vegetables 200

500
Micro
Micro

900 W
900 W

2-3
3-5

if necessary add some water, cover
stir halfway through heating

Meat, 1 slice* 200 Micro 900 W approx. 3 thinly spread sauce over the top, cover
Fish fillet* 200 Micro 900 W 3-5 cover
Cake, 1 slice 150 Micro 450 W ½ -1 place in a flan dish
Baby food, 1 jar 190 Micro 450 W ½ -1 transfer into a suitable microwaveable

container, after heating stir well and test
the temperature

Melting margarine
or butter*

50 Micro 900 W ½ cover

Melting chocolate 100 Micro 450 W 3-4 stir occasionally
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Cooking, grilling and browning
Food Quantity

-g-
Setting Power

Level
Time
-Min-

Method Standing
time
-Min-

Broccoli 500 Micro 900 W 6-8 add 4-5 tbsps water, cover, stir
halfway through cooking

-

Peas 500 Micro 900 W 6-8 add 4-5 tbsps water, cover, stir
halfway through cooking

-

Carrots 500 Micro 900 W 9-11 cut into rings, add 4-5 tbsps water,
cover, stir halfway through cooking

-

Roasts (pork,
veal, lamb)

1000

1500

Micro
Dual Grill
Micro
Dual Grill
Micro
Dual Grill
Micro
Dual Grill

450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W

16-18
5-7*
14-16
4-6
26-28
5-8*
26-28
4-5

season to taste, place on the low rack,
turn over after*

10

10

Roast beef
(medium)

1000

1500

Micro
Dual Grill
Dual Grill
Micro
Dual Grill
Dual Grill

630 W
630 W
630 W
630 W
630 W
630 W

5-8
8-10*
3-5
12-15
12-15*
4-6

season to taste, place on the low rack,
turn over after*

10

10

Chicken legs 200 Dual Grill
Grill

450 W 6-7*
4-6

season to taste, place skin side down
on the high rack, turn over after*

3

Rump steaks
2 pieces,
medium

400 Grill
Grill

11-12*
6-8

place on the high rack, turn over
after*, season after grilling

Browning of
gratin dishes

Grill 8-13 place dish on the low rack

Cheese
toastie

1 piece

4 pieces

Micro
Grill
Micro
Grill

450 W

450 W

½
5-6
½ -1
5-6

toast the bread and spread with
butter, top with a slice of cooked ham,
a slice of pineapple and a slice of
cheese

Frozen pizza 300

400

Micro
Dual Grill
Micro
Dual Grill

450 W
450 W
450 W
450 W

4-6
4-6
6-7
5-7

place on the low rack

Defrosting and cooking
Food Quantity

-g-
Setting Power

Level
Time
-Min-

Added
water
-tbsp-

Method Standing
time
-Min-

Fish fillet 300 Micro 900 W 9-11 - cover 2
One plate meal 400 Micro 900 W 8-10 - cover, stir after 6 minutes 2
Broccoli 300 Micro 900 W 6-8 3-5 cover, stir halfway through cooking 2
Peas 300 Micro 900 W 6-8 3-5 cover, stir halfway through cooking 2
Mixed
vegetables

500 Micro 900 W 9-11 3-5 cover, stir halfway through cooking 2
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RECIPES
All the recipes in this book are calculated on
the basis of 4 servings unless otherwise
stated.
Adapting recipes for the microwave oven
If you would like to adapt your favourite
recipes for the microwave, you should take
note of the following: shorten cooking times
by a third to a half. Follow the example of the
recipes in this book.
Foods which have a high moisture content
such as meat, fish, poultry, vegetables, fruit,
stews and soups can be prepared in your
microwave without any difficulty. 

Foods which have little moisture, such as
platters of food, should have the surface
moistened prior to heating or cooking.
The amount of liquid to be added to raw
foods, which are to be braised, should be
reduced to about two thirds of the quantity in
the original recipe. If necessary, add more
liquid during cooking.
The amount of fat to be added can be
reduced considerably. A small amount of
butter, margarine or oil is sufficient to flavour
food. For this reason your microwave is
excellent for preparing low-fat foods as part of
a diet.

Onion soup 1. Grease the bowl, add the sliced onion, meat
stock and the seasoning. Cover and cook.
9-11 min.   900 W

2. Toast the slices of bread, cut them into cubes
and divide them among the soup bowls.
Pour the soup over the toast cubes and
sprinkle on the cheese.

3. Place the bowls on the turntable, and grill. 
6-7 min.    Grill

Utensils: Bowl with lid (2 l capacity)
4 soup bowls (200 ml)

10 g butter or margarine
100 g onions, sliced
800 ml meat stock

salt and pepper
2 slices bread
40 g grated cheese

Aubergines stuffed with minced
meat

1. Cut the aubergines in half lengthways. Scoop
out the flesh with a teaspoon to leave a shell
about 1 cm thick. Dice the scooped-out
flesh.

2. Remove the skin from the tomatoes and
chop.

3. Grease the bottom of the bowl with the olive
oil. Add the onions, cover and cook.  
2 min.   900 W

4. Cut the chillies into rings. Retain a third for
the garnish. Mix the minced meat with the
diced aubergines, onions, tomatoes, chilli
rings, garlic and parsley. Season to taste.

5. Dry the aubergine halves. Fill with half of the
mince mixture, spread the feta cheese on
top, and then add the rest of the filling.

6. Arrange the aubergine halves in the greased
flan dish, place the dish on the low rack and
cook. 
11-13 min.   Dual Grill (630 W)
Garnish the aubergine halves with the chilli
rings and continue cooking.
4-7 min.   Dual Grill (630 W)  
After cooking, stand for approx. 2 min.

Utensils: Bowl with lid (1 l capacity)
Shallow flan dish
(approx. 30 cm diameter)

250 g aubergines
200 g tomatoes
1 tbsp olive oil to grease the dish
100 g onions, chopped
4 mild green chillies, seeds removed
200 g minced beef
2 garlic cloves, crushed
2 tbsp parsley, chopped

salt and pepper
paprika

60 g Feta cheese, cubed
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Sole fillets 1. Wash the fish and pat dry. Remove any
bones.

2. Cut the lemon and the tomatoes into thin
slices.

3. Grease the oven dish with butter. Place the
fish fillets in the dish and drizzle with the
vegetable oil.

4. Sprinkle parsley over the dish, place the
tomato slices on top and season. Place the
lemon slices on top of the tomatoes and
pour the white wine over them.

5. Place small pats of butter on top of the
lemon, cover and cook.
11-13 min.    630 W
After cooking, stand for approx. 2 min.

Utensils: Shallow oval oven dish with microwave
cling film (approx. 26 cm long)

400 g sole fillets
1 lemon, whole
150 g tomatoes
10 g butter or margarine to grease the dish
1 tbsp vegetable oil
1 tbsp parsley, chopped

salt and pepper
4 tbsp white wine
20 g butter 

Almond trout 1. Wash and dry the trout and sprinkle with
lemon juice. Rub salt to the interior and
exterior of the fish and leave to stand for 15
min.

2. Melt the butter.
1 min.    900 W

3. Dry the fish, spread with the butter and roll in
the flour.

4. Grease the dish. Put the trout in the dish and
cook on the low rack. Two thirds through the
cooking turn the trout and scatter the
almonds over them.  
15-18 min.    Dual Grill (450 W)  
After cooking, stand for approx. 2 min.

Utensils: Shallow oval gratin dish (approx. 32 cm
long)

4 trout (200 g), trimmed
juice of one lemon
salt

30 g butter or margarine
50 g flour
10 g butter or margarine to grease the dish
50 g almond flakes

Mushrooms with rosemary 1. Remove the stalks from the mushrooms.
Chop the stalks into small pieces.

2. Grease the shallow dish. Add the onions, the
diced bacon and the mushroom stalks.
Season with pepper and rosemary, cover and
cook.
3-5 min.    900 W 
Leave to cool.

3. Heat the cream and 100 ml of the wine in the
bowl. 
1-3 min.    900 W

4. Mix the remaining wine with the flour, stir into
the hot liquid, cover and cook.  Stir once
during cooking.
approx. 1 min.    900 W

5. Fill the mushrooms with the bacon mixture
and put in shallow dish. Pour the sauce over
the mushrooms and cook on the rack. 
6-8 min.    Dual Grill (630 W) 
After cooking, stand for approx. 2 min.

Utensils: Bowl with lid (1 l capacity)
Shallow round dish with lid
(approx. 22 cm diameter)

8 large mushrooms (approx. 225 g),
whole

20 g butter or margarine
50 g onion, finely chopped
50 g bacon, finely diced

black pepper
fresh rosemary, chopped

125 ml dry white wine
125 ml cream
20 g flour
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Fish fillet with cheese sauce 1. Wash the fish, pat dry and sprinkle with
lemon juice. Rub with salt.

2. Grease the bowl. Add the diced onion, cover
and cook.
1-2 min.    900 W

3. Sprinkle the flour over the onions and white
wine and mix.

4. Grease the gratin dish and place the fish in it.
Pour the sauce over the fish and sprinkle with
cheese. Place on the low rack and cook. 
7-8 min.    450 W 
14-16 min.    Dual Grill (450 W) 
After cooking, stand for approx. 2 min.

Zürich veal stew 1. Cut the veal into strips.
2. Grease the dish with the butter. Put the meat
and onion into the dish, cover and cook. Stir
once during cooking. 
6-9 min.   900 W

3. Add the white wine, gravy browning and
cream, stir, cover and continue cooking. Stir
occasionally.
3-5 min.    900 W

4. Stir the mixture after cooking, stand for
approx. 5 min. Garnish with parsley.

Utensils: Bowl with lid (1 l capacity)
Shallow round gratin dish
(approx. 25 cm diameter)

800 g fish fillets
2 tbsp lemon juice

salt
10 g butter or margarine
50 g onion, finely chopped
20 g flour
100 ml white wine
1 tsp vegetable oil to grease the dish
100 g Emmental cheese, grated
2 tbsp parsley, chopped

Utensils: Bowl with lid (2 l capacity)
600 g veal fillet
10 g butter or margarine
50 g onion, finely chopped
100 ml white wine

seasoned gravy browning, for approx.
1/2 l gravy

300 ml cream
1 tbsp parsley, chopped

Stuffed ham 1. Mix the spinach with the cheese and
fromage frais, season to taste.

2. Place a tablespoon of the filling on top of
each slice of cooked ham, and roll up. Spear
the ham with a wooden skewer to fasten it.

3. Make a béchamel sauce; to do this, pour the
water and cream into a bowl and heat. 
2-4 min.    900 W
Mix the flour and butter to make a roux, add
to the liquid, and whisk until disolved. Cover,
cook until thick.
1-2 min.    900 W
Stir and taste.

4. Place the sauce into the greased dish, place
the filled rolls of ham onto the sauce and
cook with lid.
10-12 min.    Dual Grill (630 W)
After cooking, stand for approx. 5 min.

Utensils: Bowl with lid (2 l capacity)
Oval gratin dish with lid (approx. 26 cm
long)

150 g leaf spinach, chopped
150 g fromage frais, 20 % fat content
50 g Emmental cheese grated

pepper and paprika
8 slices cooked ham (400 g)
125 ml water
125 ml cream
20 g flour
20 g butter or margarine
10 g butter or margarine to grease the dish
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Lasagne 1. Chop the tomatoes, mix with the ham and
onion, garlic, minced beef and tomato purèe.
Season, cover and cook.
5-8 min.    900 W

2. Mix the crème fraîche with the milk,
Parmesan cheese, herbs, oil and spices.

3. Grease the dish and cover the bottom with
about 1/3 of the pasta. Put half of the minced
meat mixture on the pasta and pour on some
sauce. Repeat and finish with the remaining
pasta. Cover the pasta with sauce and
sprinkle with Parmesan cheese. Cook with
the lid on.
13-17 min.    630 W
After cooking, stand for approx. 5-10 min. 

Veal cutlets with mozzarella 1. Wash the veal, dry and beat them flat. 
2. Purèe the tomatoes, add the garlic, oil, salt,
pepper, capers and oregano and pour over
the veal. Cover and cook.
15-19 min.   630 W
Turn the meat slices over.

3. Place slices of Mozzarella on each cutlet,
season and cook uncovered on the high
rack.
9-12 min.    Dual Grill (630 W) 
After cooking, stand for approx. 5 min.

Utensils: Bowl with lid (2 l capacity)
Shallow square dish with lid (approx.
20 x 20 x 6 cm)

300 g tinned tomatoes
50 g ham, chopped
50 g onion, finely chopped
1 clove of garlic, crushed
250 g minced beef
2 tbsp tomato purèe

salt and pepper
150 ml crème fraîche
100 ml milk
50 g Parmesan cheese, grated
1 tsp mixed chopped herbs
1 tsp olive oil
1 tsp vegetable oil to grease the dish
125 g lasagne verde
1 tbsp Parmesan cheese, grated

Utensils: Shallow square gratin dish with lid 
(approx. 25 cm long)

150 g Mozzarella cheese, sliced
500 g tinned tomatoes, drained
4 veal cutlets (600 g)
20 ml olive oil
2 cloves of garlic, chopped
20 g capers

oregano
salt and pepper
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Courgette & noodle gratin 1. Mix the tomatoes with the onions and season
well. Add the macaroni. Pour the tomato
sauce over the macaroni and spread the
courgette slices on top.

2. Beat the sour cream and the eggs and pour
over the gratin. Sprinkle the grated cheese on
top. Place on the low rack and cook.  
18-21 min.    900 W  
7-8 min.    Dual Grill (630 W) 
After cooking, stand for approx. 5-10 min.

Utensils: Gratin dish (approx. 26 cm long)
80 g macaroni, cooked
400 g tinned tomatoes, chopped
150 g onion, finely chopped

basil, thyme, salt and pepper
1 tbsp oil to grease the dish
450 g courgettes, sliced
150 g sour cream
2 eggs
100 g Cheddar cheese, grated

Pears in chocolate sauce 1. Place the sugar, vanilla sugar, pear liqueur
and water into the bowl, stir, cover and cook.
1-2 min.    900 W

2. Place the pears in the liquid, cover and cook.
5-8 min.    900 W
Take the pears out of the cooking liquid, and
place in the refrigerator. 

3. Put 50 ml of the cooking liquid into the
smaller bowl. Add the chocolate and crème
fraîche, cover and cook.
2-3 min.    900 W

4. Stir the sauce well, pour over the pears and
serve.

Semolina pudding with raspberry
sauce

1. Place the milk, sugar and almonds in the
bowl, cover and cook.
3-5 min.    900 W

2. Add the semolina, stir, cover and cook.
10-12 min.    270 W

3. Beat the egg yolk with the water in a cup and
stir into the hot mixture. Beat the egg white
until it is stiff, and fold it into the mixture. Pour
the pudding into ramekins.

4. To make the sauce, wash and dry the
raspberries and place into a bowl with the
water and sugar. Cover and heat.
2-3 min.    900 W

5. Purée the raspberries and serve with the
semolina pudding.

Utensils: Bowl with lid (2 I capacity)
Bowl with lid (1 I capacity)

4 whole pears, peeled (600 g)
60 g sugar
10 g vanilla sugar
1 tbsp pear liqueur 
150 ml water
130 g dark chocolate, chopped
100 g crème fraîche

Utensils: Bowl with lid (2 I capacity)
4 Ramekin dishes

500 ml milk
40 g sugar
15 g chopped almonds
50 g semolina
1 egg yolk
1 tbsp water
1 egg white
250 g raspberries
50 ml water
40 g sugar
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Cheesecake                           1. In a bowl, mix together the flour, cocoa,
baking powder and sugar.

2. Add the egg and butter and mix in a food
processor.

3. Grease the tin. Roll out the dough and line
the tin, leaving 2 cm around the edges to
form a rim. Bake the pastry.
6-8 min.    630 W

4. Whisk the butter and sugar until light and
fluffy. Slowly whisk in the eggs. Add the
fromage frais and the powdered vanilla
pudding mix.

5. Spread the mixture over the cheesecake
base and cook.
15-19 min.    630 W

Utensils: Spring form tin (approx. 26 cm
diameter)
Base:

300 g flour
1 tbsp cocoa
10 g baking powder
150 g sugar
1 egg
10 g butter or margarine to grease the tin

Filling:
150 g butter or margarine
100 g sugar
10 g vanilla sugar
3 eggs
400 g fromage frais, 20 % fat content
40 g powdered vanilla pudding mix
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CARE AND CLEANING

CAUTION: DO NOT USE
COMMERCIAL OVEN
CLEANERS, STEAM
CLEANERS, ABRASIVE,
HARSH CLEANERS, ANY
THAT CONTAIN SODIUM
HYDROXIDE OR
SCOURING PADS ON ANY
PART OF YOUR
MICROWAVE OVEN.
CLEAN THE OVEN AT
REGULAR INTERVALS AND
REMOVE ANY FOOD
DEPOSITS. Failure to
maintain the oven in a clean
condition could lead to a
deterioration of the surface
that could adversely affect
the life of the appliance and
possibly result in a
hazardous situation.
Oven exterior
The outside of your oven can
be cleaned easily with mild
soap and water. Make sure the
soap is wiped off with a moist
cloth, and dry the exterior with
a soft towel.
Control panel
Open the door before cleaning
to de-activate the control
panel. Care should be taken
when cleaning the control

panel. Using a cloth
dampened with water only,
gently wipe the panel until it
becomes clean.  Avoid using
excessive amounts of water.
Do not use any sort of
chemical or abrasive cleaner.
Oven interior
1. For cleaning, wipe any
splatters or spills with a soft
damp cloth or sponge after
each use while the oven is
still warm. For heavier spills,
use a mild soap and wipe
several times with a damp
cloth until all residues are
removed. Do not remove
the waveguide cover.

2. Make sure that mild soap or
water does not penetrate
the small vents in the walls
which may cause damage
to the oven.

3. Do not use spray type
cleaners on the oven interior.

4. Heat up your oven regularly
by using the grill. Remaining
food or fat splashed can
cause smoke or a bad
smell.
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Turntable and turntable
support
Remove the turntable and
turntable support from the
oven. Wash the turntable and
turntable support in mild soapy
water. Dry with a soft cloth.
Both the turntable and the
turntable support are
dishwasher safe.
Door
To remove all trace of dirt,
regularly clean both sides of
the door, the door seals and
sealing surfaces with a soft,
damp cloth. Do not use harsh
abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the
oven door glass since they can
scratch the surface, which
may result in shattering of the
glass.
Racks
These should be washed in a
mild washing up liquid solution
and dried. The racks are
dishwasher safe.

Important! A steam
cleaner should not be used.
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TROUBLESHOOTING

TECHNICAL INFORMATION

Problem Check if . . .
The microwave appliance
is not working
properly?

• The fuses in the fuse box are working.
• There has not been a power outage.
• If the fuses continue to blow, please contact a qualified electrician.

The microwave mode is
not working?

• The door is properly closed.
• The door seals and their surfaces are clean.
• The START/+30 button has been pressed.

The turntable is not
turning?

• The turntable support is correctly connected to the drive.
• The ovenware does not extend beyond the turntable.
• Food does not extend beyond the edge of the turntable preventing it
from rotating.

• There is nothing in the well beneath the turntable.
The microwave will not
switch off?

• Isolate the appliance from the fuse box.
• Call an authorised ELECTROLUX service agent.

The interior light is not
working?

• Call your local ELECTROLUX service agent. The interior light bulb can
be exchanged only by a trained ELECTROLUX service agent.

The food is taking longer
to heat through and cook
than before?

• Set a longer cooking time (double quantity = nearly double time) or
• If the food is colder than usual, rotate or turn from time to time or
• Set a higher power setting.

AC Line Voltage 220 V, 60 Hz, single phase
Distribution line fuse/circuit breaker Minimum 16 A

AC Power required:                        Microwave
                                                                Grill
                                              Microwave/Grill

1.51 kW
0.95 kW
2.37 kW

Output power:                                Microwave
                                                                Grill

900 W (IEC 60705)
1000 W

Microwave Frequency 2450 MHz * (Group 2/Class B)
Outside Dimensions:                   EMS26203O 594 mm (W) x 388 mm (H) x 404 mm (D)
Cavity Dimensions 342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **
Oven Capacity 26 litres **
Turntable ø 325 mm, glass
Weight approx. 19.5 kg
Oven lamp 25 W/240-250 V

* This Product fulfils the requirement of the European standard EN55011.
In conformity with this standard, this product is classified as group 2 class B equipment.
Group 2 means that the equipment intentionally generates radio-frequency energy in the form of 
electromagnetic radiation for the heat treatment of food.
Class B equipment means that the equipment is suitable to be used in domestic establishments.

** Internal capacity is calculated by measuring maximum width, depth and height.
Actual capacity for holding food is less.

This oven complies with the requirements of Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC and 2011/65/EU.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AS PART OF
CONTINUOUS IMPROVEMENT
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INSTALLATION
The microwave can be fitted in position A or B:

Position Niche size
W      D       H

A 560 x 550 x 380
B 560 x 500 x 380
Measurements in (mm) D

Position A Position B

Conventional
oven
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INSTALLING THE APPLIANCE
1. Remove all packaging and check carefully for
any signs of damage.

2. Fit the fixing hooks to the kitchen cupboard
using the instruction sheet and template
supplied.

3. Fit the appliance into the kitchen cupboard
slowly, and without force. The appliance
should be lifted onto the fixing hooks and then
lowered into place. In the case of interference
during fitting, this hook is reversible. The front
frame of the oven should seal against the front
opening of the cupboard.

4. Ensure the appliance is stable and not
leaning. Ensure that a 4 mm gap is kept
between the cupboard door above and the
top of the frame (see diagram).

4 mm

4 mm

4 mm
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CONNECTING THE APPLIANCE TO
THE POWER SUPPLY
• The electrical outlet should be readily

accessible so that the unit can be
unplugged easily in an emergency. Or it
should be possible to isolate the oven
from the supply by incorporating a
switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.

• The socket should not be positioned
behind the cupboard.

• The best position is above the cupboard,
see (A). 

• Connect the appliance to a single phase
220 V/60 Hz alternating current via a
correctly installed earth socket. The socket
must be fused with a 16 A fuse.

•   The power supply cord may only be
replaced by an electrician.

• Before installing, tie a piece of string to the
power supply cord to facilitate connection to
point (A) when the appliance is being installed.

• When inserting the appliance into the high-
sided cupboard, DO NOT crush the power
supply cord.

• Do not immerse the power supply cord or
plug in water or any other liquid.

ELECTRICAL CONNECTIONS
WARNING!
THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED
The manufacturer declines any
liability should this safety measure
not be observed.

If the plug that is fitted to your appliance is not
suitable for your socket outlet, you must call your
local ELECTROLUX service agent.

(A)
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Important!
Ensure the bottom of the oven is 85 cm or
more above the floor. It is important to
ensure that the installation of this product

conforms to the instructions in this
operation manual and the conventional
oven manufacturer’s installation
instructions.
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PACKAGING MATERIALS
ELECTROLUX microwave ovens require effective
packaging to protect them during transportation.
Only the minimum packaging necessary is used.
Packaging materials (e.g. foil or styrofoam) can
place children at risk.
Danger of suffocation. Keep packaging
material away from children.

All packaging materials used are environment
friendly and can be recycled. The cardboard is
made from recycled paper and the wooden parts
are untreated. Plastic items are marked as
follows:
«PE»  polyethylene e.g. packaging film
«PS»  polystyrene e.g. packaging (CFC-free)
«PP»  polypropylene e.g. packaging straps
By using and re-using the packaging, raw
materials are saved and waste volume is
reduced. Packaging should be taken to your
nearest recycling centre. Contact your local
council for information.

DISPOSAL OF OLD APPLIANCES
Old appliances should be made safe before
disposal by removing the plug, and cutting off
and disposing of the power cable.
It should then be taken to the nearest recycling
centre. Check with your local Council or
Environmental Health Office to see if there are
facilities in your area for recycling the appliance.

The symbol       on the product or on its
packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be
taken to the appropriate collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly,
you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For
more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.

ENVIRONMENT CONCERNS
Ecologically responsible disposal of packaging materials and old
appliances

SAUDI ARABIA - CUSTOMER SERVICE
FURTHER AFTER-SALES SERVICE
AGENCIES OVERSEAS
In these countries our respective agents’
own guarantee conditions are applicable.
Please obtain further details directly.
Customer Service Centres
Saudi Arabia
Alia Trading Corporation
P.O. Box 4101

King Abdul Aziz Street
Riyadh
Tel.: 4645977
Badi Nahas Est.
Siteen Street
P.O. Boy 11529
Jeddah - 21463
Saudi Arabia
Tel.: 660 68 52 / 697 00 60
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Albania +355 4 261 450 Rruga “Kavajës”, ish-parku autobuzëve, Tiranë

Belgique/België/ 
Belgien +3227162444 Raketstraat40, 1130 Brussel/Bruxelles

Českárepublika +420261 302 261 Budějovická3, Praha 4, 140 21

Danmark +45 70 11 74 00 Strevelinsvej38-40, 7000 Fredericia

Deutschland +49180 32 26 622 FürtherStr. 246, 90429 Nürnberg

Eesti +372 66 50 030 Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn

España +34902 11 63 88 CarreteraM-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid

France 08 92 68 24 33
(0.34€/min) www.electrolux.fr

Great Britain +448445 616 616 AddingtonWay, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ

Hellas +3023 10 56 19 70 4,Limnou Str., 54627 Thessaloniki

Hrvatska +3851 63 23 338 Slavonskaavenija 3, 10000 Zagreb

Ireland +3531 40 90 753 LongMile Road Dublin 12

Italia +39(0) 434 558500 C.soLino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)

Latvija +37167313626 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga

Lietuva +3705 278 06 03 Ozo10a, LT-08200 Vilnius

Luxembourg +35242 431 301 Ruede Bitbourg, 7, L-1273 Hamm

Magyarország +361 252 1773 H-1142Budapest XIV, Erzsébet ki-rályné útja 87

Nederland +3117 24 68 300 Vennootsweg1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn

Norge +4781 5 30 222 Risløkkvn.2 , 0508 Oslo

Österreich 0810 955030 Herziggasse9, 1230 Wien

Polska +4822 43 47 300 ul.Kolejowa 5/7, Warszawa

Portugal +3512 14 40 39 39 Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q35
2774-518 Paço de Arcos

Romania +4021 451 20 30 Str.Garii Progresului 2, S4, 040671 RO

Schweiz- Suisse -
Svizzera +4162 88 99 111 Industriestrasse10, CH-5506 Mä-genwil

Slovenija +3861 24 25 731 Gerbičevaulica 110, 1000 Ljubljana

Slovensko +4212 32 14 13 34-5 ElectroluxSlovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče
SK, Galvaniho17/B, 821 04 Bratislava

Suomi 030 600 5200                      Lankapuhelinverkosta0,0828€/puhelu
                                                +0,032€/min Matkapuhelinverkosta0,192€/min

Sverige +46(0)771 76 76 76 ElectroluxService, S:t Göransgatan 143, S-105 45
Stockholm

Türkiye +9021 22 93 10 25 Tarlabaşıcaddesi no : 35 Taksim İs-tanbul

Россия 8-800-200-3589 129090Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ
“Олимпик”

Україна +38044 586 20 60 04074Київ, вул.Автозаводська, 2а БЦ “Алкон”
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