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اكتشف سعادة الشواء: سجل شواية الغاز Genesis® II واستلم محتوى خاصا 
يجعلك البطل األفضل للشواء في الفناء الخلفي للمنزل. 

التسجيل سهل ونحن فقط نسأل أسئلة قليلة سريعة. في أقل من دقيقتين، نشط 
 Weber الخاص بك، واكتشف معرفة وإرشادات )Weber معرف( WeberID

مدى الحياة. كن ملهما أثناء الشواء.

مدى الحياة

هيا نبدأ الشواء
دليل المالك

هاتفجوالبريد إلكترونيإنترنت

احتفظ بدليل المالك هذا للرجوع إليه مستقبال، واقرأه بعناية، وإذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بنا اليوم - توجد بيانات 
االتصال في ظهر هذا الدليل.

E-210™ • E-310™ • E-410™ • E-610™   LPG
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eber مرحبا في
في مرحبا 

عالم
WEBER

يسرنا للغاية انضمامك إلينا في الرحلة إلى سعادة الفناء الخلفي للمنزل. 
يرجى تخصيص بعض الوقت لقراءة دليل المالك هذا بعناية لضمان أنك 

جاهز وتشوي بسرعة وبسهولة. نحن نريد أن نكون معك مدى حياة شوائك، 
لذلك يرجي تخصيص فقط دقيقتين لتسجيل شوايتك. ونحن نعدك بأننا 

لن نبيع معلوماتك أو نزعجك برسائل بريد إلكتروني غير ضرورية أبدا. 
وما نعدك به هو أن نكون بجانبك، في كل خطوة من الطريق. وبتسجيل 
االشتراك لهوية Weber الخاصة بك، في إطار تسجيلك، سوف نقدم لك 

محتوى خاصا لك خصيصا ولشوايتك لتستمتع بها. 

لذلك، أسرع وانضم إلينا عبر اإلنترنت أو الهاتف أو بأي طريقة أخرى تريد 
أن تظل بها على اتصال بنا.

شكرا لك الختيار Weber. يسرنا وجودك هنا.

احصل دائما 
على األحدث 

واألفضل
يمكن العثور على أحدث 
نسخة لدليل المالك هذا 

على اإلنترنت.
يل المالك هذا ربما  الشوايات التي تظهر في الصور بدل

تختلف قليال عن الموديل الذي اشتريته.

 خطر
إذا شممت رائحة غاز: 

افصل توصيل الغاز للجهاز   •
)الشواية(.

قم بإطفاء أي لهب مكشوف.  •
افتح الغطاء.  •

إذا استمرت رائحة الغاز، ابتعد   •
عن الجهاز )الشواية( واتصل 

 فورا بمرفق الغاز أو إدارة 
مكافحة الحريق.

 تحذير
ال تخزن أو تستعمل البنزين أو   •

سوائل أو أبخرة سريعة االشتعال 
أخرى بالقرب من هذه )الشواية( أو 

أي جهاز آخر. 
ال يجب تخزين أسطوانة غاز   •
البروبان السائل غير الموصلة 

لالستعمال بالقرب من هذه 
)الشواية( أو أي جهاز آخر .

استخدمه في الخارج فقط.

اقرأ التعليمات قبل استعمال الجهاز.

معلومات مهمة للسالمة 
التعبيرات خطر، تحذير، وتنبيه تستخدم في كل 

تأكيد على معلومات  ل أجزاء دليل المالك هذا ل
خطيرة ومهمة. اقرأ هذه العبارات واتبعها 
للمساعدة في ضمان السالمة ومنع إتالف 

الممتلكات. والتعبيرات موضحة أدناه.
م يتم تجنبه،     خطر: يدل على موقف خطر، إذا ل

سوف يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.
م يتم تجنبه،     تحذير: يدل على موقف خطر، إذا ل

سوف يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.
م يتم تجنبه،     تنبيه: يدل على موقف خطر، إذا ل
يمكن أن يؤدي إلى إصابة بسيطة أو متوسطة.

مالحظة لفني التركيب: ترك هذه التعليمات مع 
المستهلك. 

مالحظة للمستهلك: احتفظ بهذه التعليمات للرجوع 
إليها مستقبال.

والتجميع التركيب 
  خطر: هذه الشواية ليست مخصصة لتركيبها في أو على سيارات أو 

قوارب الرحالت.

  تحذير: ال تستخدم هذه الشواية إال إذا كانت جميع أجزائها 
مركبة في مكانها الصحيح وكانت مجمعة كما ينبغي طبقا 

لتعليمات التجميع.

  تحذير: ال تثبت موديل هذه الشواية في أي تركيب مدمج أو 
منزلق.

  تحذير: ال تدخل تعديالت على الجهاز. غاز البروبان السائل 
ليس غازا طبيعيا. تحويل الشواية أو محاولة استخدام الغاز 

الطبيعي في وحدة غاز بروبان سائل أو غاز البروبان السائل 
في وحدة غاز طبيعي أمر خطر وسوف يلغي ضمانك.

•  ال يجب على المستخدم تغيير أي أجزاء مختومة بواسطة 
الشركة المصنعة.

التشغيل
  خطر: استخدم الشواية فقط في الخارج في منطقة جيدة 

التهوية. وال تستخدمها في جراج، أو مبنى أو مدخل منزل 
أو خيمة أو أي منطقة مغلقة أخرى، أو تحت بناء علوي قابل 

لالحتراق.

  خطر: ال تستخدم الشواية في أي سيارة أو منطقة تخزين 
أو أمتعة أي سيارة. ويشمل ذلك على سبيل المثال، وليس 

الحصر، السيارات والشاحنات والسيارات العائلية والشاحنات 
المقفلة الصغيرة والسيارات الرياضية متعددة االستخدام 

وسيارات الرحالت والقوارب. 

  خطر: ال تستخدم الشواية ضمن مسافة 61 سم لمواد قابلة 
لالحتراق. ويشمل ذلك أعلى وأسفل وظهر وجانبي الشواية.

  خطر: حافظ على منطقة الطهي خالية من األبخرة والسوائل 
سريعة االشتعال مثل البنزين والكحول إلخ، والمواد القابلة 

لالحتراق.

  خطر: يجب إبعاد هذا الجهاز عن المواد سريعة االشتعال 
أثناء االستعمال.

  خطر: ال تضع غطاء للشواية أو أي شيء سريع االشتعال 
عليها أو في منطقة التخزين تحت الشواية أثناء تشغيلها أو 

عندما تكون ساخنة.

  خطر: في حالة اشتعال الدهون، أطفئ جميع المواقد واترك 
الغطاء مغلقا إلى أن تخمد النار.

  تحذير: األجزاء التي يمكن الوصول إليها قد تكون ساخنة 
جدا. ابعد األطفال عن الجهاز.

  تحذير: تناول الكحول أو العقاقير الموصوفة بواسطة 
الطبيب أو غير الموصوفة بواسطة الطبيب أو العقاقير غير 

المشروعة ربما يضعف قدرة المستهلك على تجميع أو نقل أو 
تخزين أو تشغيل الشواية كما ينبغي وبطريقة آمنة.

  تحذير: ال تترك الشواية بدون مالحظة أثناء التسخين أو 
االستعمال. توخ الحذر عند استعمال هذه الشواية. فصندوق 

الطهي بالكامل يصبح ساخنا عند االستعمال.

  تحذير: ال تحرك الجهاز أثناء االستعمال. 

  تحذير: ابعد أي سلك إمداد كهربائي وخرطوم إمداد الوقود 
عن أي أسطح ساخنة.

  تنبيه: هذا المنتج خضع الختبار سالمة وهو معتمد فقط 
لالستعمال في بلد معين. انظر اسم البلد الموجود على 

الصندوق من الخارج. 

•  ال تستخدم الفحم أو قوالب الفحم الحجري أو صخور الحمم 
البركانية في الشواية.

التخزين و/أو عدم االستعمال
  تحذير: أغلق إمداد الغاز في أسطوانة الغاز بعد االستعمال.

  تحذير: يجب تخزين أسطوانات غاز البروبان السائل 
)LPG( في الخارج بعيدا عن متناول األطفال وال يجب 

تخزينها في مبنى، أو جراج، أو أي مكان مغلق آخر.

  تحذير: بعد فترة من التخزين و/أو عدم االستعمال، يجب 
فحص الشواية للتأكد من عدم وجود تسرب غاز وانسدادات 

في المواقد قبل االستعمال.

•  يسمح بتخزين الشواية في الداخل فقط إذا كانت أسطوانة غاز 
البروبان السائل مفصولة ونقلت بعيدا عن الشواية.

المحتويات جدول 
Weber مرحبا في   2

معلومات مهمة للسالمة   

المنتج 4  ميزات 
نظام شوي™GS4 عالي األداء 

 Genesis II ميزات

وإرشادات نصائح   6
  اللهب - مباشر أو غير مباشر
المسموح والممنوع في الشواء

Weber 8  وعد
الضمان 

االستعمال بدء   9
بيانات مقاسات فوهات صمامات 

مواقد واستهالك وقود  
 Genesis® II

  معلومات مهمة عن غاز 
البروبان السائل ووصالت الغاز 

  تركيب أسطوانة غاز البروبان 
السائل وفحص التسرب

لتشغيل ا  12
عندما تشوي أول مرة
عندما تشوي كل مرة

إشعال الشواية

بالمنتج العناية   14
والصيانة التنظيف 

األعطال  16  تحديد 
وإصالحها

الشواء دليل   18
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 GS4™ نظام الشوي

عالي األداء

دقيقتين أقل من  يستغرق 

Flavorizer™ قضبان
تتخذ قضبان ™Weber® Flavorizer الكالسيكية شكل زاوية 

تقاط عرق الشواء )القطرات المتساقطة  الذي يناسب تماما ال
من اللحم عند الشواء( الذي يتبخر ويقدح، ليضيف إلى طعامك 

نكهة دخانية ال تقاوم نعرفها جميعا ونحبها. وأي عرق شواء 
ال تبخره قضبان ™Flavorizer يسلك ميل زاويتهم الفريدة 

ويصرف بعيدا عن المواقد، إلى نظام معالجة الدهون.  

نظام اإلشعال اإللكتروني 
صمم اإلشعال اإللكتروني الموثوق ليشتعل في كل مرة. ومع 

ضمان سخي يدعمه، يمكنك االطمئنان إلى أنك ستكون جاهزا 
وتشوي من أول مرة، كل مرة.  

المواقد 
تضمن مواقد Genesis® II الفريدة ذات الشكل مستدق 

الطرف تدفق غاز منتظما من األمام إلى الخلف، مما يوفر 
التساوي  ا للحرارة. وسوف يشوى طعامك ب توزيعا متساوي

انتظام في أي مكان على الشبكة الحديدية للطهي.   وب

نظام معالجة الدهون 
يجب أن يكون كل شكل من أشكال الشوي سهال وآمنا؛ من 
انة العامة للشواية. ويساعد  لحظة إشعال المواقد إلى الصي

نظام معالجة الدهون في إزالة العصارات بدون مجهود وفي 
نار. وعرق الشواء الذي  نفس الوقت الحد من خطر اندالعات ال
ال تبخره قضبان ™Flavorizer يصرف بعيدا عن المواقد إلى 

نقيط الموجود أسفل صندوق الطهي. أفرغ حوض  ت حوض ال
نقيط التي  ت نية ال نقيط بعد كل استعمال، أو تخلص من صي ت ال

يمكن التخلص منها بعد االستعمال. 

الغاز حقا، ويجعل Genesis® II تنفرد بنفسها في فئة خاصة  م الشوي ب يرفع نظام الشوي ™GS4 عالي األداء المعايير في عال
بها. ويعتمد نظام الشوي المبتكر هذا على أكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال الشوي، واالبتكار، وتكريس الجهد؛ فضال عن 

تفكير باهتمام شديد في مطالب واحتياجات جمهورنا من محبي الشوي. ال

انتظام بصرف النظر عن مكان وضعه على  التساوي وب يتعهد نظام الشوي ™GS4 بمواقد تشتعل في كل مرة، وطعام يشوى ب
تنظيف بدون  يه نكهة الدخان بمساعدة قضبان ™Flavorizer الكالسيكية من Weber، وال الشبكة الحديدية، طعام ينفخ ف
مشاكل بفضل نظام معالجة الدهون المحسن. في Genesis® II، أنت لديك أقوى محرك شواء أمامك مباشرة - ليضمن أن 

جميع مغامرات شويك تصبح إبحارا سلسا بقاربك، ويمكنك التركيز على األشياء المهمة - جمع الناس معا حول الشواية.

 Genesis® IIميزات

الجانبية أ   المناضد 
توابل والصحون واألدوات في  احتفظ باألطباق الكبيرة وال

لتخزين السهل  بية اليسرى ل متناول يدك. تطوى المنضدة الجان
في موديالت Genesis® II المزودة بموقدين وثالثة مواقد.

المدمج ب   الترمومتر 
ية التخمين  يقضي الترمومتر المدمج في الغطاء على عمل

ناء الشوي. وتسمح لك معرفة درجة الحرارة داخل شوايتك  أث
دائما بضبط الحرارة عند الحاجة.

 Tuck-Away™ ج   رف التسخين
ا، أو يحمص  يحفظ رف التسخين ™Tuck-Away الطعام دافئ

خبز البرجر، في نفس الوقت الذي تواصل فيه طهي الوجبة 
الرئيسية أسفله. وتسمح ميزة ™Tuck-Away لك بطيه عند 
ية وتخزين مريح  ال عدم استعماله، مما يوفر مساحة شوي مث

في الشواية.

د   شبكات طهي يمكن عكسها
تنوع في أفضل صوره. تمكنك شبكات الطهي االنعكاسية من  ال
ناحية األقل سمكا من  أن تكون أكثر إبداعا مع طبقك. تكون ال
يقة مثل السمك والجمبري،  ية لألطعمة الرق ال شبكة الطهي مث
ناحية األوسع عالمات شوي )حرق( أكثر سمكا  ينما تخلق ال ب

لحم الكبيرة. على قطع ال

 iGrill 3™ هـ   جاهزة لتطبيق
بداية  يراقب ترمومتر بلوتوث الرقمي ™iGrill 3 طعامك من ال

نهاية، ليعرض درجة الحرارة في الوقت الحقيقي على  إلى ال
 ،Weber iGrill™ جهازك الجوال. وبمجرد أن تنزل تطبيق

بلوتوث، وشغل ما يصل إلى 4 مسابير  ال وصل ™iGrill ب
 iGrill™ ترمومترات من شوايتك إلى الطعام. )يباع جهاز

منفصال.(

و   خطاطيف أدوات متكاملة
علق ملعقة رفع الطعام والملقط وفرشاة الشواء وأي أدوات 

شوي أخرى أساسية بخطاطيف األدوات المدمجة بشوايتك. 
وتوفر الخطاطيف الثالثة بكل منضدة جانبية وصوال سهال 

لمنزل. فناء الخلفي ل ال وتنظيما لمكان عملك ب
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سخن مسبقا في كل مرة.
م تكن شبكات الطهي ساخنة على نحو كاف، فإن  إذا ل

الطعام سيلتصق بها، وعلى األرجح لن تتمكن من الشوي 
)الحرق( كما ينبغي أو تستطيع عمل عالمات الشوي 
بارعة هذه. وحتى إذا كانت وصفة الطهي تستدعي  ال

ا دائما  ق حرارة متوسطة أو منخفضة، سخن الشواية مسب
على أعلى وضع أوال. افتح الغطاء، ارفع الحرارة، وأغلق 
م اترك شبكة الطهي تسخن لمدة 10 دقائق أو  الغطاء، ث

حتى يقرأ ترمومتر الغطاء 260 درجة مئوية.

ال تشو على شبكات متسخة.
قليب الطعام على شبكة طهي قبل تنظيفها ليس فكرة  ت
جيدة أبدا. »فالمواد« المتروكة على الشبكة تكون مثل 

الشبكة وبطعامك الجديد.  الصمغ، يجعلها تلتصق ب
يوم،  لة الماضية في غداء ال ي ل ولتجنب تذوق عشاء ال

احرص على العمل على شبكة نظيفة. وبمجرد التسخين 
لشبكة، استخدم فرشاة شوي بشعر صلب لجعل  المسبق ل

فا وناعما.  السطح نظي

احضر عملية الشوي.
قبل إشعال الشواية، تأكد من أن كل شيء تحتاج إليه 

يكون في متناول يدك. ال تنس أدواتك األساسية للشوي، 
الفعل، مزين بطبقة براقة  وأن يكون الطعام متبل ومزيت ب
أو بصلصات، وأطباق طهي كبيرة نظيفة للطعام المطهي. 
فاالضطرار إلى العودة مرة أخرى إلى مطبخك يعني ليس 

فقط أنك تفوت المتعة، لكن أيضا يمكن أن يتسبب في 
حرق طعامك. ويسمى الطهاة الفرنسيون هذا الموقف 

mise en place )معناها، »كن جاهزا«(. ونحن نسميه 
"كن حاضرا".

أفسح لنفسك مكانا يتسع لحركتك وأنت تطهي.
يعوق تكديس طعام كثير على شواية الطهي مرونتك. 
ية، مع  اترك على األقل ربع مساحة شبكات الطهي خال
ية بين كل صنف من أصناف الطعام، لكي  مساحة كاف

انا  تمسك بملقط الطعام هناك وتحرك الطعام بسهولة. فأحي
انية والقدرة  ث يتضمن الشوي قرارات تتخذ في جزء من ال

على تحريك الطعام من مكان آلخر بخفة. لذلك امنح 
ية لتعمل بها. نفسك مساحة كاف

حاول عدم بلوغ الذروة.
يها  يكون الغطاء على شوايتك ألكثر من مجرد الحفاظ عل
من ماء المطر. فاألهم من ذلك، أنه لمنع دخول هواء أكثر 
من الالزم، وخروج حرارة ودخان أكثر من الالزم. وعندما 
قا، تكون شبكات الطهي أكثر سخونة،  يكون الغطاء مغل
نكهات الدخانية أقوى، واندالعات  ووقت الشوي أسرع، وال

يها! نار أقل. لذلك، ضع غطاء عل ال

اقلب مرة واحدة فقط.
أي شيء أفضل من قطعة لحم ستيك طرية مع عالمات 

فتات المغطى بطبقة  شواء )حرق( عميقة وكثير من ال
من الكراميل بشكل جميل؟ وأهم شيء للحصول على هذه 

انا  نتيجة هو وضع طعامك في مكانه الصحيح. أحي ال
بلغ المستوى  ا قبل أن ي نا عادة قلب طعامن دي يكون ل

ا،  ب نكهة. وفي جميع الحاالت تقري المطلوب من اللون وال
يجب أن تقلب الطعام مرة واحدة فقط. وإذا عبثت به أكثر 
من ذلك، فإنك على األرجح تفتح أيضا الغطاء أكثر من 
لغطاء. لذلك،  الالزم، مما يتسبب في مجموعة مشاكل ل

تراجع عن ذلك وثق في الشواية.

اعرف متى تلطف اللهب.
ا يكون الشيء األكثر أهمية لتعرفه  ان عند الشوي، أحي

هو متى تتوقف. والطريقة األكثر موثوقية الختبار 
نضج الطعام هي االستثمار في ترمومتر القراءة الفورية 
لة السمك  ي ل للحرارة. وسوف تساعدك الجوهرة الصغيرة ق
في تحديد هذه اللحظة المهمة عندما يكون طعامك في 

أحسن حاالته.

ال تخف من التجربة.
ا واحدا: اللحم  ئ نيات، كان الشوي يعني شي في الخمسي

يفا على لهب مكشوف.  )وفقط اللحم( الذي يحرق حرقا طف
ام الحديثة فال يحتاج إلى  فناء الخلفي لألي أما طاهي ال
مطبخ لكي يجهز وجبة طعام كاملة. استخدم شوايتك 

بية  فا، وأطباق جان ي لعمل مشهيات لحم محروق حرقا طف
تلقى محتوى خاصا  ت بل وحتى حلويات. سجل شوايتك ل
ا أن ننضم إليك في  ناء الشوي. ويسرن الذي سيلهمك أث

مغامرات شوائك.
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مهم التسجيل 

المسموح والممنوع 
في الشواء

اللهب - مباشر أو 
غير مباشر

المؤقت
تجنب خيبة أمل حرق عشاءك 

بضبط مؤقت. ليس مطلوبا شيئا 
باهظا—فقط مؤقت يمكن 

االعتماد عليه وسهل 
االستعمال.

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
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 • 
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دوا
أ ديك  أن يكون ل  يجب 

ملعقة رفع 
الطعام

ابحث عن ملعقة رفع طعام بيد طويلة 
مصممة مع رقبة محنية )التواء( 

بحيث يكون نصلها منخفضا عن 
اليد. ويجعل ذلك من السهل 

رفع الطعام عن شبكات 
الطهي. 

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
أد

ك 
دي

ن ل
و ك

ن ي
ب أ

يج
 • 

واء
ت ش

دوا
أ ديك  أن يكون ل  يجب 

الملقط
فكر فيه كامتداد ليدك. يجب أن 
يكون الملقط األفضل له آلية 
ضغط غير مجهدة، ومسكة يد 

مريحة، وقفل لكي يكون 
حجمه مدمجا.

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
أد

ك 
دي

ن ل
و ك

ن ي
ب أ

يج
 • 

واء
ت ش

دوا
أ ديك  أن يكون ل يقة أو أكثر  يجب  لحم الكبيرة التي تحتاج إلى 20 دق استخدم الطريقة غير المباشرة لقطع ال

يفها  لغاية التي يؤدي تعرضها للحرارة إلى تجف يقة ل من وقت الشواء، أو لألطعمة الرق
العظم، السمك الكامل، لحم السمك  لحم المحمر، قطع الدجاج ب أو شياطها، مثل: ال

يه الرقيق، والدجاج الكامل والديك الرومي والضلوع. كما يمكن استخدام الحرارة  ل ي ف ال
العظم  لحم ب غير المباشرة إلضفاء الطبقة الخارجية لألطعمة األكثر سمكا أو قطع ال

بداية على حرارة مباشرة. ا أو تحمرت في ال ف ي التي تم حرقها حرقا طف

مع الحرارة غير المباشرة، تكون الحرارة عند جانبي الشواية، أو تكون في جانب واحد 
للشواية. ويوضع الطعام على الجزء غير المشتعل على شبكة الطهي.

إعدادالحرارة غير المباشرة

يقة التي تستغرق أقل من 20  استخدم الطريقة المباشرة لقطع الطعام الصغيرة والرق
يه السمك، المحار، والخضروات  ل ي يقة للطهي، مثل: البرجر، الستيك، لحم الضلع، ف دق

المقطعة شرائح. 

يفا سطح  نار تحت الطعام مباشرة. وهي تحرق حرقا طف مع الحرارة المباشرة، تكون ال
ذيذة أثناء طهي الطعام من  ل قوام وطبقة الكراميل ال الطعام، وتضفي النكهات وال

أطرافه حتى وسطه. 

إعدادالحرارة المباشرة

ت
صائح وإرشادا

ن

عالية

متوسطة

مطفأة
تشغيل/عالية

مطفأة

منخفضة

متوسطة

68096_74447_Gen_II_LP_060116_AR.indd   6-7 7/27/16   10:04 AM



9 8

ال
عم

ست
اال

ء 
بد W

eber وعد

الضمان التسجيل = 

Weber وعد
في Weber، نحن نفخر بأنفسنا لشيئين: صنع الشوايات التي تدوم 

وتقديم خدمة عمالء ممتازة مدى الحياة.

نظف 
بالفرشاة 
والممسحة

ابحث عن فرشاة معجنات بشعر 
سيليكون مقاوم للحرارة ويد طويلة. 
ممسحة بخيوط طويلة من القطن 

التي تمسح باالمتصاص 
الصلصات رقيقة القوام التي 

يكون أساسها الخل.

ت شواء • يجب أن يكون لديك أدوات شواء• 
ب أن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
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ت 
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 يجب أن يكون لديك

  مهم: نحن نوصي باستبدال مجموعة خرطوم الغاز 
في شوايتك الغاز كل 5 سنوات. قد تشترط بعض 

البالد استبدال خرطوم الغاز خالل أقل من 5 سنوات، 
وفي هذه الحالة يكون اشتراط البلد له األسبقية.

  الستبدال خرطوم الغاز والمنظم ومجموعة الصمام، 
اتصل بمندوب خدمة العمالء في منطقتك باستخدام 

 معلومات االتصال على موقعنا على الويب.
.weber.com سجل الدخول إلى الموقع

احم استثمارك
احم شوايتك من العناصر الكيميائية 

بغطاء شواية فاخر متين.

الضمان 
شكرا لك لشرائك منتج Weber. تفخر 

Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle 
Road, Palatine, Illinois 60067 )"Weber"(

يه. تقديم منتج آمن ومتين ويعتمد عل ب
تقدم لك Weber هذا الضمان التطوعي بدون أي رسوم 

يها  إضافية. وهو يتضمن المعلومات التي سوف تحتاج إل
 إلصالح منتج Weber في حالة حدوث عطل أو تلف وهو 

أمر بعيد االحتمال.
قوانين السارية، يتمتع العميل بعدة حقوق في حالة أن  ل ا ل ق طب
ا أو استبداال،  ي فا. وتشمل تلك الحقوق أداء إضاف ال كان المنتج ت
تخفيض سعر الشراء، والتعويض. في االتحاد األوروبي، على 

ا لمدة  ي ا قانون سبيل المثال، سوف يكون هذا الضمان ضمان
أثر هذه الحقوق  ت يم المنتج. وال ت بدأ في تاريخ تسل عامين ي

يقة، يمنح هذا  قانونية وغيرها بفقرة الضمان هذه. وفي الحق ال
لمالك مستقلة عن فقرات الضمان  ية ل الضمان حقوقا إضاف

قانوني. ال

ضمان Weber التطوعي
تضمن Weber، لمشتري منتج Weber )أو في حالة هدية 

أو موقف دعائي، الشخص المشترى له المنتج كهدية أو 
يا من العيوب في  صنف دعائي(، أن يكون منتج Weber خال
اه عند تجميعه  المادة والصنعة لمدة )مدد( من الوقت تحدد أدن

دليل المالك المصاحب. )مالحظة: إذا فقدت  ا ل ق وتشغيله طب
أو أضعت دليل مالك Weber، يتوفر بديل على اإلنترنت 

على الموقع www.weber.com، أو موقع الويب الخاص 
يه.( وفي حالة  د الذي يمكن أن يعاد توجيه المالك إل ل ب ال ب

انة،  االستخدام الخاص في منزل أو شقة أسرة واحدة والصي
توافق Weber في إطار هذا الضمان على إصالح أو استبدال 
لة  اب ق ناءات ال ث قيود واالست الفة خالل فترات الوقت وال ت األجزاء ال

قانون المعمول به، يمتد  لحد الذي يسمح به ال لتطبيق. ول ل
تنازل عنه  هذا الضمان فقط إلى المشتري األصل وال يجوز ال
ناء في حالة الهدايا واألصناف الدعائية  ث لمالك الحقين، باست

كما ذكر أعاله.

مسؤوليات المالك بمقتضى هذا الضمان
لضمان تغطية للضمان بدون مشاكل، من المهم )لكن ليس 
شرطا( أن تسجل منتج Weber على اإلنترنت على الموقع 

د الذي قد  ل ب ل www.weber.com، أو موقع الويب الخاص ل
بيع  يه. يرجى أيضا االحتفاظ بإيصال ال يعاد توجيه المالك إل

فاتورة األصل. ويؤكد تسجيل منتج Weber تغطية  و/أو ال
الضمان ويقدم رابطا مباشرا بينك وبين Weber في حالة أن 

ا إلى االتصال بك. احتجن
 Weber يسري الضمان أعاله فقط إذا اعتنى المالك بمنتج

يمات التجميع، وتعليمات  اتباع جميع تعل على النحو المعقول ب
يل المالك، إال إذا  ائية كما يوجزها دل وق انة ال االستعمال، والصي
كان المالك يستطيع إثبات أن العيب أو العطل ال صلة له بعدم 
االمتثال لاللتزامات المذكورة أعاله. إذا كنت تعيش في منطقة 

القرب من حمام سباحة،  ية، أو كان منتجك موجودا ب ساحل
انتظام  انة غسيل وشطف األسطح الخارجية ب تشمل الصي

يل المالك. حسب الشرح الموجز في دل

التعامل مع الضمان/استثناء الضمان
إذا كنت تعتقد أن لديك قطعة ما يغطيها هذا الضمان، يرجى 

االتصال بخدمة عمالء Weber باستخدام معلومات االتصال 
على موقعنا على الويب )www.weber.com أو موقع 

يه(.  د الذي ربما يعاد توجيه المالك إل ل ب ل الويب المخصص ل
ناء  وسوف تصلح Weber أو تستبدل )حسب خيارها(، ب

فة يغطيها هذا الضمان. وفي حالة  ال يقها، قطعة ت على تحق
 Weber عدم إمكانية هذا اإلصالح أو االستبدال، فقد تختار
نقاش بشواية جديدة  )حسب خيارها( استبدال الشواية محل ال

قيمة أو أكبر. وقد تطلب منك Weber إرجاع األجزاء  بنفس ال
ا. ق لفحصها، وتدفع تكاليف الشحن مسب

فيات أو  ل ينقضي هذا الضمان إذا كانت هناك أضرار، ت
تغييرات في اللون، و/أو صدأ ال تكون Weber مسؤولة عنه 

يه:  تسبب ف
•  |سوء االستعمال، االستخدام الخاطئ، التغيير، التعديل، سوء 
التطبيق، اإلهمال، التجميع أو التركيب غير الصحيح، وعدم 

االلتزام بإجراء الصيانة العادية والروتينية كما ينبغي؛
•  الحشرات )مثل العناكب( والقوارض )مثل السناجيب( بما في ذلك 
على سبيل المثال وليس الحصر تلف بالمواقد و/أو خراطيم الغاز؛

•  التعرض للهواء الملحي و/أو مصادر الكلور مثل حمامات 
السباحة وأحواض االستحمام الساخنة/الحمامات المعدنية 

)المنتجعات الصحية(؛
•  ظروف الطقس السيء مثل الَبَرد، اإلعصارات، الزالزل، 

التسونامي أو السيول، األعاصير أو العواصف العاتية.
استخدام و/أو تركيب قطع في منتج Weber ليست قطع 

ية سيلغي الضمان، وأي أضرار تنتج عنها ال  Weber أصل
يغطيها هذا الضمان. وأي تحويل لشواية الغاز غير مصرح به 

نفذه فني خدمة من Weber سيلغي هذا الضمان.  وال ي

فترات ضمان المنتج
 صندوق الطهي:  

10أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خاللها )2 عامان للطالء 
ناء بهتان أو تغير اللون( ث باست

 مجموعة الغطاء:  
10أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خاللها )2 عامان للطالء 

ناء بهتان أو تغير اللون( ث باست
 المواقد الستانلس ستيل:  

ها 10أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خالل
 شبكات الطهي الستانلس ستيل:  

ها 10أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خالل
 قضبان ™Flavorizer الستانلس ستيل:  

ها 10أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خالل
 نظام اإلشعال )الوحدة، مجموعة اإللكترود، األسالك، والمفتاح(: 
ناء البطارية وتلف البطارية( ث 10أعوام، بدء اإلشعال )باست
ية الدهن المنزلقة وحوض التنقيط(:   نظام معالجة الدهون )صين

ها 10أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خالل
ية بميناء البورسلين:    شبكات الطهي من الحديد الزهر المطل

ها 5 أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خالل
ية بميناء البورسلين:    قضبان ™Flavorizer المطل

ية:  اق ب  5 أعوام، بدون صدأ خاللها/حرق خاللهاجميع األجزاء ال
عامان

إخالء المسؤولية
ية كما هو موضح  بصرف النظر عن الضمان وإخالء المسؤول
في إفادة هذا الضمان، ال يوجد صراحة أي ضمان إضافي أو 

ية  ا تزيد عن المسؤول ية مقدمة هن إفادات تطوعية للمسؤول
يد إفادة  ق قانونية التي تنطبق على Weber. أيضا، ال ت ال

الضمان الحالي أو تستثني مواقف أو مطالب حيثما تكون 
قانون. ية إلزامية كما يقضي ال يها مسؤول Weber عل

فترات المعمول بها لهذا الضمان.  لن تنطبق أي ضمانات بعد ال
لن تكون أي ضمانات مقدمة من أي شخص، بما في ذلك موزع 

يما يتعلق بأي منتج )مثل أي »ضمانات  أو تاجر تجزئة، ف
ـ Weber. يكون العالج الحصري لهذا  ممتدة«( ملزمة ل

الضمان هو إصالح أو استبدال الجزء أو المنتج.
لن يكون االسترداد من أي نوع بموجب هذا الضمان في أي حالة 

من األحوال أكثر من مبلغ سعر شراء منتج Weber المباع. 
ية الخسارة أو الضرر أو اإلصابة  وأنت تتحمل خطر ومسؤول
لكاتهم بسبب  لكاتك و/أو لآلخرين وممت التي تحدث لك ولممت
تزام  لمنتج أو عدم االل سوء االستعمال أو االستعمال الخاطئ ل

يل المالك  يمات التي تحددها Weber في دل تعل اتباع ال ب
المصاحب.

بدلة بموجب هذا  يكون ضمان القطع والملحقات المست
الضمان فقط للرصيد المتبقي من فترة )فترات( الضمان 

ية المذكورة أعاله. األصل
ينطبق هذا الضمان على االستخدام الخاص ألسرة واحدة 
 Weber في منزل أو شقة فقط وال ينطبق على شوايات

يئات التجارية أو المجتمعية أو متعددة  ب المستخدمة في ال
فنادق والمنتجعات أو  الوحدات السكنية مثل المطاعم وال

العقارات المؤجرة.
يجوز أن تغير Weber من وقت آلخر تصميم منتجاتها. 

وال يجب تفسير أي شيء ورد ذكره في هذا الضمان على أنه 
يلزم Weber على دمج تغييرات التصميم هذه في المنتجات 

تغييرات على أنها  المصنعة قبل ذلك، وال يجب أن تفسر هذه ال
اعترف بأن التصميمات السابقة كانت معيبة.

يل المالك  ية في نهاية دل راجع قائمة وحدات األعمال الدول
لمزيد من معلومات االتصال اإلضافية.

معلومات مهمة عن غاز البروبان 
السائل ووصالت الغاز 

ما غاز البروبان السائل؟
غاز البروبان السائل )LPG( هو سائل سريع االشتعال، منتج 

الوقود. إنه غاز في  بترول يستخدم لتزويد شوايتك ب أساسه ال
درجات الحرارة والضغط المتوسطين عندما ال يكون في وعاء. 

لكن عند ضغط متوسط داخل وعاء، مثل أسطوانة، يكون 
LPG سائال. وعندما يتحرر الضغط من األسطوانة، يتبخر 

السائل حاال ويصبح غاز بروبان سائل. 

LPG نصائح للتعامل اآلمن ألسطوانات
•  يمكن أن تكون األسطوانة المنبعجة أو الصدأة خطرة ويجب 

فحصها بواسطة مورد غاز البروبان السائل. ال تستعمل 
أسطوانة يكون صمامها تالفا.

•  على الرغم من أن أسطوانة LPG يمكن أن تبدو أنها فارغة، 
فقد يكون الغاز ال يزال موجودا بها، ويجب نقل األسطوانة 

وتخرينها على هذا األساس.
•  يجب تركيب أسطوانة LPG، ونقلها وتخزينها ثابتة في وضع 

قائم. ال يجب إسقاط األسطوانات أو مناولتها بعنف.
•  ال تخزن أو تنقل أسطوانة LPG أبدا في مكان تصل فيه درجة 

الحرارة إلى 51.7 درجة مئوية )سوف تصبح األسطوانة 
ساخنة جدا لكي تمسكها بيدك(.

LPG اشتراطات أسطوانة
•  استخدم أسطوانات سعة 3 كجم بحد أدنى و13 كجم بحد أقصى.

ما المنظم؟
لتحكم  تكون شوايتك الغاز مزودة بمنظم ضغط، وهو جهاز ل
في والحفاظ على ضغط غاز منتظم عندما ينطلق الغاز من 

 .LPG أسطوانة

اشتراطات المنظم والخرطوم
•  في المملكة المتحدة، يجب تزويد هذه الشواية بمنظم مطابق 

لمواصفات BS 3016، له خرج اسمي 37 مللي بار.
•  ال يجب أن يتجاوز طول الخرطوم 1.5 متر.

تجنب ثني الخرطوم.  •
•  يجب أن تكون مجموعة استبدال المنظم والخرطوم كما تحددها 

.Weber-Stephen Products LLC

Genesis® II بيانات مقاسات فوهات صمامات مواقد واستهالك وقود
مقاسات فوهات صمامات المواقد

موديالت 6 مواقدموديالت 4 مواقدموديالت 3 مواقدموديالت 2 مواقدفئة الغازالبلد
بلغاريا، الصين، قبرص، 

جمهورية التشيك، الدنمارك، 
إستونيا، فنلندا، هونج كونج، 

المجر، آيسلندا، الهند، اليابان، 
كوريا، التفيا، ليتوانيا، مالطا، 

هولندا، النرويج، رومانيا، 
سنغافورة، جمهورية سلوفاكيا، 

سلوفينيا، السويد، تركيا

I3B/P )30 مللي بار أو 2.8 

كيلو باسكال( 
المواقد الرئيسية 0,90 ممالمواقد الرئيسية 1,00 ممالمواقد الرئيسية 1,00 ممالمواقد الرئيسية 1,02 مم

بلجيكا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، 
إيطاليا، لكسمبورج، البرتغال، 

إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة

المواقد الرئيسية 0,84 ممالمواقد الرئيسية 0,92 ممالمواقد الرئيسية 0,94 ممالمواقد الرئيسية 0,94 مم+I3 )28-37/30 مللي بار(

المواقد الرئيسية 0,84 ممالمواقد الرئيسية 0,92 ممالمواقد الرئيسية 0,94 ممالمواقد الرئيسية 0,94 ممI3P )37 مللي بار(بولندا

المواقد الرئيسية 0,78 ممالمواقد الرئيسية 0,84 ممالمواقد الرئيسية 0,86 ممالمواقد الرئيسية 0,86 ممI3P )50 مللي بار(النمسا، ألمانيا

بيانات االستهالك
موديالت 6 مواقدموديالت 4 مواقدموديالت 3 مواقدموديالت 2 مواقد

7,6 كيلو وات بروبان 8,8 كيلو 
وات بوتان

534,6 جالون/ساعة بروبان 
602,5 جالون/ساعة بوتان

11,0 كيلو وات بروبان 12,8 
كيلو وات بوتان

534,5 جالون/ساعة بروبان 
869,1 جالون/ساعة بوتان

14,1 كيلو وات بروبان 16,0 
كيلو وات بوتان

988,8 جالون/ساعة بروبان 
1112,4 جالون/ساعة بوتان

17,6 كيلو وات بروبان 
20,0 كيلو وات بوتان

1236,0 جالون/ساعة 
بروبان 1390,5 جالون/

ساعة بوتان
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الشواء اكتشف سعادة 

  خطر: ال تستخدم لهبا لفحص تسربات الغاز. تأكد من 
عدم وجود أي شرر أو لهب مكشوف في المنطقة أثناء 

فحص التسربات.

  خطر: يمكن أن يتسبب الغاز المتسرب في اندالع 
حريق أو حدوث انفجار.

  خطر: ال تشغل الشواية في حالة وجود تسرب غاز.

  خطر: إذا رأيت أو شممت أو سمعت صفير هروب 
الغاز من أسطوانة البروبان السائل:

 1. ابتعد عن أسطوانة البروبان السائل.
 2. ال تحاول حل المشكلة بنفسك.
3. اتصل بإدارة مكافحة الحريق.

  خطر: أغلق دائما صمام األسطوانة قبل فصل المنظم. 
ال تحاول فصل مجموعة منظم الغاز ومجموعة 

الخرطوم أو أي قطع تركيب للغاز أثناء تشغيل هذه 
الشواية.

  خطر: ال تخزن أسطوانة LPG احتياطية تحت هذه 
الشواية أو قريبا منها. ال تمأل األسطوانة أكثر من 

80%. عدم االلتزام بهذه البيانات بدقة يمكن أن يتسبب 
في حريق يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.

 LPG تركيب أسطوانة
وفحص التسرب

وصل المنظم باألسطوانة
1(  تأكد من أن جميع مقابض تحكم المواقد تكون في 

فها  . افحص بدفع المقابض لألمام ول موضع الغلق 
اتجاه حركة عقارب الساعة. ب

اتباع  2(  اعرف نوع المنظم ووصله بأسطوانة LPG ب
يمات التوصيل المناسبة.   تعل

مالحظة: تأكد من غلق صمام أسطوانة LPG أو ذراع 
المنظم قبل التوصيل.

)A( وصل باللف باتجاه حركة عقارب الساعة   
اتجاه  المنظم الملولب باألسطوانة بلف قطعة التركيب ب

حركة عقارب الساعة )a(. ركب المنظم بحيث تكون 
تهوية )b(. وجهتها ألسفل فتحة ال

)B( وصل باللف عكس اتجاه حركة عقارب الساعة   
المنظم الملولب باألسطوانة بلف قطعة التركيب عكس 

اتجاه حركة عقارب الساعة.
  وصل بلف الذراع وغلقه في مكانه بحيث يصدر صوت طقة في 

اتجاه حركة عقارب  الموضع )C( لف ذراع المنظم )a( ب
الساعة إلى موضع الغلق. ادفع المنظم ألسفل على 

صمام األسطوانة إلى أن ينطبق المنظم مصدرا صوت 
.)b( طقة في الموضع

)D( بة    وصل بتحريك الجل
 .)a( تأكد من أن ذراع المنظم يكون في موضع الغلق

بة المنظم ألعلى )b(. ادفع المنظم ألسفل على  حرك جل
بة  صمام األسطوانة واستمر في الضغط. حرك الجل

م ينحبس المنظم في موضعه  لغلق )c(. إذا ل ألسفل ل
كرر اإلجراء.

دليل ربما ال  لمنظم في هذا ال مالحظة: الرسومات التوضيحية ل
لمنظم الذي تستخدمه لشوايتك، نظرا الختالف  لة ل تكون مماث

يمية. ل قوانين اإلق د أو ال ل ب ال

LPG استبدال أسطوانة
يحدد حجم وشكل األسطوانة ما إذا كانت األسطوانة توضع 

على حمالة األسطوانة أو على األرض.
1(  حدد نوع أسطوانة LPG واتبع تعليمات وضعها 

المناسبة.
)E( ى الحمالة    الوضع عل

لف األسطوانة بحيث يكون فتح الصمام مواجها لمقدمة 
الشواية. ارفع األسطوانة وضعها على الحمالة. اضبط 

الحزام بحيث يكون محكما على األسطوانة.
)F( الوضع على األرض   

قاعدة في  ضع األسطوانة على األرض خارج خزانة ال
يمنى للشواية. لف األسطوانة بحيث يكون فتح  ناحية ال ال

الصمام مواجها لمقدمة الشواية.

ما فحص التسرب؟
بمجرد تركيب أسطوانة LPG كما ينبغي، من الضروري أداء 
لتحقق من  فحص تسرب. وفحص التسرب هو طريقة موثوقة ل
أن الغاز ال يهرب بعد توصيل األسطوانة. ويجب اختبار قطعة 

التركيب المستخدمة لتوصيل المنظم باألسطوانة في كل مرة 
يعاد ملء األسطوانة وتركيبها.

فحص تسربات الغاز
1(  بلل قطع التركيب باألسطوانة بمحلول صابون وماء، 

باستخدام زجاجة رش أو فرشاة أو قطعة قماش. يمكنك 
تحضير محلول الصابون والماء الخاص بك بمزج %20 
صابون سائل مع 80% ماء؛ أو، يمكنك شراء محلول في 

قسم السباكة بأي متجر أدوات. 
2(  حدد نوع المنظم. افتح إمداد الغاز بلف صمام 

األسطوانة عكس حركة اتجاه عقارب الساعة )G( أو 
.)H( فتح بتحريك ذراع المنظم إلى موضع ال

اقيع )I( عند الوصلة بين المنظم  3(  إذا ظهرت فق
المنظم، فهناك  واألسطوانة أو توصيل خرطوم المنظم ب

تسرب: 
أ(  أغلق إمداد الغاز. ال تشغل الشواية. اتصل بمندوب 

خدمة العمالء في منطقتك باستخدام معلومات 
االتصال على موقعنا على الويب.

اقيع، فقد اكتمل فحص التسرب:  م تظهر فق 4(  إذا ل
الماء. أ(  أغلق إمداد الغاز واشطف الوصالت ب

بار التسرب، بما في ذلك  مالحظة: نظرا ألن بعض محاليل اخت
الصابون والماء، ربما تكون أكالة قليال، يجب شطف جميع 

الماء بعد فحص التسربات. الوصالت ب

احتياطات فحص تسرب إضافية
يوجد بنظام الوقود في شوايتك وصالت وقطع تركيب أخرى. 
تأكد  ل وهذه الوصالت التي تصنع في المصنع تفحص تماما ل

من عدم وجود تسربات بها ويختبر لهب المواقد. وبالرغم من 
ا. يمكن العثور  ذلك، يوصى بإجراء فحص تسرب شامل سنوي

.weber.com يمات ذلك على اإلنترنت على على تعل

فصل المنظم عن األسطوانة
تأكد من غلق صمام أسطوانة LPG أو ذراع المنظم   )1

تماما. 
افصل المنظم.   )2
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التشغيل
عندما تشوي أول مرة

قم بإجراء حرق أولي 
يقة  سخن الشواية على أعلى حرارة، والغطاء مغلق، لمدة 20 دق

على األقل قبل الشواء أول مرة. 

عندما تشوي كل مرة
صيانة الوجبة إلى الوجبة

انة الوجبة إلى الوجبة الخطوات اآلتية البسيطة  تشمل صي
نفيذها دائما قبل الشوي. ولكن مهمة التي يجب ت

ابحث عن الدهون
لدهون الذي يصرف الدهون  صممت شوايتك مع نظام معالجة ل

ينما تطهو،  بعيدا عن الطعام وفي وعاء يمكن التخلص منه. ب
نقيط  ت نية ال نية الدهون المنزلقة وصي توجه الدهون إلى صي

نقيط. يجب  ت التي يمكن التخلص منها التي توضع في وعاء ال
تنظيف النظام في كل مرة تشوي لمنع الحرائق.

1(  تأكد من أن الشواية تكون مطفأة وباردة.
نية خارج  قة بسحب الصي نية الدهون المنزل 2(  أخرج صي

الخزانة )A(. تخلص من الدهون الزائدة بمكشطة 
بالستيكية.

نقيط بالضغط ألسفل على سقاطة  ت 3(  تخلص من وعاء ال
نقيط )B(. افحص كميات الدهون الزائدة في  ت وعاء ال
نقيط التي يمكن التخلص منها التي تبطن  ت نية ال صي

نقيط الذي يمكن  ت نقيط. تخلص من وعاء ال ت وعاء ال
بدله بآخر جديد. التخلص منه عند الضرورة واست

4(  أعد تركيب جميع المكونات.

فحص الخرطوم
يكون الفحص الروتيني للخرطوم ضروريا.
1(  تأكد من أن الشواية تكون مطفأة وباردة.

2(  افحص الخرطوم بحثا عن أي عالمات تشقق أو تآكالت 
ا بأي طريقة كانت،  ف ال أو قطوع )C(. إذا وجد الخرطوم ت

ال تستعمل الشواية.

تسخين الشواية مسبقا
لغاية من أجل شواء ناجح.  قا مهما ل يكون تسخين الشواية مسب
الشبكة  ويساعد التسخين المسبق على منع التصاق الطعام ب
ويجعل الشبكة ساخنة على نحو كاف لترك عالمات الحرق 
ا الوجبة التي طهيت  اي ق الطفيف كما ينبغي. كما أنه يحرق ب

قبل ذلك.
افتح غطاء الشواية.  )1

تعليمات اإلشعال في دليل المالك. ا ل ق 2(  أشعل الشواية طب
3(  أغلق الغطاء.

بدء/ قا بجميع المواقد في وضع ال 4(  سخن الشواية مسب
يقة أو حتى يسجل  ية لمدة 10 دقائق إلى 15 دق عال

 .)D( الترمومتر 260 درجة مئوية

تنظيف شبكة الطهي
بعد التسخين المسبق، سوف يكون من السهل التخلص من أي 
ا تركت من استعمال المرة السابقة. أيضا، سوف  اي ق فتات أو ب

قادمة.  تمنع الشبكات النظيفة التصاق وجبتك ال
انلس ستيل  1(  نظف الشبكات بفرشاة شبكة بشعر من الست

.)E( فورا بعد التسخين المسبق

يل
شغ

لت
ا

  تحذير: افتح الغطاء أثناء اإلشعال.

  تحذير: ال تجعل جسمك يميل فوق الشواية أثناء 
اإلشعال أو الطهي.

  تحذير: يجب إشعال كل موقد على حدة بدفع زر 
اإلشعال اإللكتروني. 

  تحذير: إذا لم يحدث اإلشعال خالل 5 ثوان من 
محاولة إشعال الموقد األول، لف مقبض تحكم الموقد 

إلى موضع الغلق. انتظر 5 دقائق للسماح بالغاز 
المتجمع لكي يتبدد، ثم كرر إجراء اإلشعال.

  خطر: ال تبطن صينية الدهون المنزلقة أو صندوق 
الطهي بورق األلومنيوم المفضض )فويل(. 

  خطر: افحص صينية الدهون المنزلقة ووعاء التنقيط 
إذا كان بهما دهون متجمعة قبل كل استعمال. تخلص 

من الدهون الزائدة لتجنب اشتعال الدهون. 

  تحذير: استخدم كفوف أو قفازات شواء مقاومة 
للحرارة عند تشغيل الشواية.

  تحذير: يجب فحص فرش الشواية ما إذا كان شعرها 
مفقودا أو بها تآكل زائد بصفة منتظمة. استبدل 

الفرشاة إذا وجدت شعرا منها على شبكات الطهي أو 
 كانت الفرشاة فقدت أيا من شعرها. وتوصي 

Weber بشراء فرشاة بشعر ستانلس ستيل للشواية 
جديدة في بداية كل ربيع.

  تحذير: إذا وجد الخرطوم تالفا بأي طريقة كانت، 
 Weber ال تستعمل الشواية. استبدله فقط بخرطوم

معتمد.

احصل على محتوى خاص مجانا

كفوف الشواء
إذا كنت غير متأكد، ارتديهم. 
والنوعية الجيدة للكفوف تكون 
معزولة وتحمي اليد والجزء 

السفلي من الذراع. 

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
أد

ك 
دي

ن ل
و ك

ن ي
ب أ

يج
 • 

واء
ت ش

دوا
أ ديك  أن يكون ل  يجب 

أوعية الفويل
مثالية لتبطين وعاء التنقيط 
لجعل التنظيف مريح وسهل.

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
أد

ك 
دي

ن ل
و ك

ن ي
ب أ

يج
 • 

واء
ت ش

دوا
أ ديك  أن يكون ل  يجب 

إشعال الشواية
استعمال نظام اإلشعال اإللكتروني إلشعال 

الشواية
يشغل كل مقبض تحكم موقدا واحدا، وكل موقد يشتعل على 

يمين. ويجب إشعال  حدة. أشعل المواقد بداية من اليسار إلى ال
لتسخين المسبق، ومع ذلك، ليس من الضروري  جميع المواقد ل

ناء الشوي.   إشعال جميع المواقد أث
.)A( افتح غطاء الشواية  )1

2(  تأكد من أن جميع مقابض تحكم المواقد تكون في موضع 
اتجاه حركة  فها ب . تحقق بدفع المقابض لألمام ول الغلق 

 .)B( عقارب الساعة 
مالحظة: من المهم أن تكون جميع مقابض تحكم المواقد 

.LPG في موضع الغلق  قبل فتح أسطوانة
3(  افتح إمداد الغاز بلف صمام األسطوانة عكس اتجاه 
حركة عقارب الساعة أو بتحريك ذراع المنظم إلى 

فتح اعتمادا على توصيل المنظم/األسطوانة. موضع ال
الموقد في أقصى اليسار. ادفع مقبض تحكم الموقد  4(  ابدأ ب

لألمام ولفه عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى 
.)C(  ية بدء/عال الموضع ال

5(  ادفع مع االستمرار زر اإلشعال اإللكتروني )D(. سوف 
تسمع صوت طقة. 

النظر من خالل شبكات  6(  تأكد من أن الموقد اشتعل ب
الطهي ومن خالل الجزء المقطوع على شكل نصف 

 .Flavorizer™ دائرة في قضيب
7(  إذا كان الموقد ال يشتعل، لف مقبض تحكم الموقد إلى 

لغاز بأن  موضع الغلق  وانتظر لمدة 5 دقائق للسماح ل
تبدد قبل محاولة إشعال الموقد مرة أخرى.  ي

8(  إذا اشتعل الموقد، كرر الخطوات 4 إلى 6 إلشعال 
اقية.  ب المواقد ال

م تشتعل المواقد باستخدام اإلشعال اإللكتروني، ارجع إلى  إذا ل
يمات  قسم تحديد األعطال وإصالحها. وسوف تجد هناك تعل
لمساعدة في تحديد المشكلة  عن إشعال الشواية بعود ثقاب ل

بالضبط.

إلطفاء المواقد
اتجاه حركة  فه ب م ل 1(  ادفع كل مقبض تحكم لموقد لألمام ث

عقارب الساعة كامال إلى موضع  الغلق. 
.LPG 2(  أغلق إمداد الغاز في أسطوانة
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  تحذير: أطفئ شوايتك لكي تبرد قبل تنظيفها بالكامل.

  تحذير: بمرور الوقت، يمكن أن تصبح أسطح قضبان 
™Flavorizer خشنة. ويوصى بارتداء قفازات عند 

التعامل معها. ال تنظف قضبان ™Flavorizer أو 
شبكات الطهي في حوض أو غسالة أطباق أو فرن 

ذاتي التنظيف. 

  تحذير: عند تنظيف المواقد، ال تستعمل أبدا فرشاة 
استعملت من قبل لتنظيف شبكات الطهي. ال تضع 

أغراضا حادة في ثقوب فتحات الموقد أبدا. 

  تنبيه: ال تضع أي مكونات للشواية على المناضد 
الجانبية حيث أنها يمكن أن تخدش الطالء أو األسطح 

الستانلس ستيل.

  تنبيه: ال تستعمل أي من اآلتي لتنظيف الشواية: 
ملمعات أو طالءات الستانلس ستيل الحاكة، المنظفات 
التي تحتوي على حامض، محلول كحولي معدني أو 

زيلين، منظف فرن، منظفات حاكة )منظفات مطبخ(، 
أو حشوات التنظيف الحاكة.

تج
من

بال
ة 

ناي
لع

ا العناية بالمنتج
والصيانة التنظيف 

تنظيف الشواية من الداخل 
م تتم  بمرور الوقت، يمكن أن يتضاءل أداء الشواية إذا ل

انتها كما ينبغي. فدرجات الحرارة المنخفضة والحرارة  صي
التساوي والتصاق الطعام بشبكات الطهي  غير الموزعة ب

انة. عندما  تنظيف والصي جميعها عالمات على فوات موعد ال
تنظيف من الداخل، من  ال تكون الشواية مطفأة وباردة، ابدأ ب
أعلى إلى أسفل. ويوصى بتنظيف شامل على األقل مرتين 

يات تنظيف  في السنة. وقد يستدعي االستعمال المنتظم عمل
ربع سنوية.

تنظيف الغطاء
من وقت آلخر، قد تالحظ رقائق )تبدو كالطالء( على الغطاء 
ناء االستعمال، تتحول الدهون وأبخرة الدخان  من الداخل. أث
ببطء إلى كربون وتترسب على الغطاء من الداخل. وسوف 

تتقشر هذه الرواسب وتبدو كثيرا مثل الطالء. وهذه الرواسب 
م  ليست سامة، لكن الرقائق يمكن أن تسقط في طعامك إذا ل

انتظام.  تنظف الغطاء ب
الفرشاة الدهون المتكربنة من داخل الغطاء  1(  نظف ب

انلس ستيل )A(. وللحد  بفرشاة شواية بشعر من الست
من تراكم المزيد، يمكن مسح الغطاء من الداخل بفوطة 

ينما تكون الشواية ال زالت دافئة  ية بعد الشوي ب ورق
)ليست ساخنة(.

تنظيف شبكات الطهي
ايا  ق إذا كنت تنظف شبكات الطهي حسب التوصية، فإن ب

لة. ي ل الطعام على شبكاتك يجب أن تكون ق
الفرشاة  ينما تكون الشبكات مركبة في مكانها، نظف ب 1(  ب

 .)B( انلس ستيل للشواية شبكة الطهي بفرشاة ست
با. 2(  فك الشبكات وضعها جان

Flavorizer™ تنظيف قضبان
تقط قضبان ™Flavorizer عرق الشواء الذي يتدخن  ل ت

ليضيف نكهة لطعامك. وأي عرق شواء ال تبخره قضبان 
™Flavorizer يتم تصريفه بعيدا عن المواقد. ويساعد ذلك 

نار داخل الشواية، ويحمي المواقد من  على منع اندالعات ال
االنسداد.

.)C( بمكشطة بالستيكية Flavorizer™ اكشط قضبان  )1
2(  عند الضرورة، نظف قضبان ™Flavorizer بفرشاة 

انلس ستيل للشواية. بشعر ست
ا.  ب 3(  فك قضبان ™Flavorizer وضعها جان

المواقد تنظيف 
هناك منطقتان رئيسيتان لألداء األمثل في المواقد هما 

فتحات )فتحات صغيرة بارزة على طوال المواقد( وشبكات  ال
العنكبوت/الحشرات في طرفي الموقد. ويكون الحفاظ على 

لتشغيل اآلمن.  ا ل نظافة هاتين المنطقتين أساسي
تنظيف فتحات الموقد

تنظيف  انلس ستيل للشواية ل 1(  استخدم فرشاة بشعر ست
المواقد من الخارج باستخدام الفرشاة عبر قمة فتحات 

.)D( الموقد
2(  عند تنظيف المواقد، تجنب إتالف إلكترود المشعل 

.)E( الفرشاة بحرص حوله ونظف ب
تنظيف شبكات العنكبوت

1(  عين موضع طرفي المواقد في الجانب السفلي للوحة 
قيان مع الصمامات.  ت ل التحكم حيث ي

2(  نظف شبكات العنكبوت/الحشرات في كل موقد 
 .)F( باستخدام فرشاة بشعر ناعم

تنظيف عاكسات الحرارة
في مكانها أسفل المواقد، توزع عاكسات الحرارة الحرارة 

ناء الطهي. والحفاظ على  انتظام خالل صندوق الطهي أث ب
عاكسات الحرارة نظيفة سوف يحسن أداء الطهي للشواية.

.)G( اكشط عاكسات الحرارة بمكشطة بالستيكية  )1
2(  عند الضرورة، نظف عاكسات الحرارة بفرشاة بشعر 

انلس ستيل للشواية. ست
3(  فك عاكسات الحرارة وضعها جانبا

تنظيف صندوق الطهي
ايا  ق لدهون أو ب انظر داخل صندوق الطهي بحثا عن أي تراكم ل

تراكم الزائد في حريق. جزيئات طعام. ويمكن أن يتسبب ال
ا الطعام من  اي ق 1(  استخدم مكشطة بالستيكية لكشط ب

فتحة في قاع  جوانب وقاع الشواية والتخلص منها في ال
ا الطعام  اي ق فتحة ب صندوق الطهي )H(. وتوجه هذه ال

لدهون. قة ل نية المنزل إلى الصي

تنظيف نظام معالجة الدهون
نية دهون منزلقة ووعاء  يتكون نظام معالجة الدهون من صي

نقيط. وهذان المكونان صمما بحيث يسهل إخراجهما  ت
وتنظيفهما وإعادتهما إلى مكانهما مرة أخرى؛ خطوة أساسية 
يمات  يها الشواية. ويمكن العثور على تعل في كل مرة تشغل ف

انة الوجبة إلى  فحص نظام معالجة الدهون في القسم "صي
الوجبة".

تنظيف الشواية من الخارج
انلس ستيل،  يمكن أن تشتمل شوايتك على أسطح من الست

ناء البورسلين وأسطح بالستيكية. وتوصي  ية بمي ومطل
Weber بالطرق اآلتية حسب نوع السطح.

تنظيف األسطح الستانلس ستيل
انلس ستيل غير  انلس ستيل باستخدام منظف ست نظف الست

سام وغير آكال أو ملمع مصمم لالستعمال مع المنتجات 
والشوايات التي تستخدم خارج المنزل. استعمل قماشا من 
انلس ستيل.  تنظيف في اتجاه تجزع الست ل يقة ل دق ياف ال  األل

ية.  ال تستعمل الفوط الورق
المعاجين  انلس ستيل ب مالحظة: ال تخاطر بخدش األسطح الست

الحاكة. فالمعاجين ال تنظف أو تلمع. وسوف تغير لون 
وية.  م أكسيد الكروم العل ل ي المعدن بإزالة طبقة ف

تنظيف األسطح المطلية والمطلية بميناء 
البالستيكية البورسلين والمكونات 

ناء البورسلين  ية بمي ية والمطل نظف المكونات المطل
ية أو قماش. وبعد  والبالستيكية بماء دافئ وصابون، وفوط ورق

تنظيف األسطح، اشطفها وجففها تماما.

 التنظيف من الخارج للشوايات في 
الفريدة  البيئات 

يئة قاسية تحديدا، فسوف تحتاج  ب إذا كانت شوايتك تتعرض ل
إلى تنظيفها من الخارج مرات كثيرة. فالمطر الحمضي 

ائية لحمامات السباحة والماء المالح يمكن أن  والمواد الكيمي
يسببوا ظهور صدأ األسطح. امسح الشواية من الخارج بماء 
ام. باإلضافة إلى  دافئ وصابون. اتبع ذلك بشطف وتجفيف ت
ا  انلس ستيل أسبوعي ذلك، فقد تحتاج إلى استعمال منظف ست

لمنع صدأ األسطح.

اكتشف إرشادات مدى الحياة

فرشاة الشواية
يكون استعمالها ضروريا قبل حتى 

أن تحلم بالشوي. ويمنع تنظيف 
سريع على الشبكات الساخنة 
البقايا المحروقة من الوجبات 

السابقة من االلتصاق 
بوجباتك الحالية.

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
أد

ك 
دي

ن ل
و ك

ن ي
ب أ

يج
 • 

واء
ت ش

دوا
أ ديك  أن يكون ل  يجب 

الترمومتر
أداة صغيرة ورخيصة نسبيا، 
أساسية لقياس درجة الحرارة 

الداخلية للحم سريعا 
عند الشوي. 

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
أد

ك 
دي

ن ل
و ك

ن ي
ب أ

يج
 • 

واء
ت ش

دوا
أ ديك  أن يكون ل  يجب 

وعاء الشوي
مصمم لألطعمة التي تكون إما 

صغيرة جدا أو رقيقة جدا بحيث ال 
يمكن طهيها على شبكات الطهي، 

ويبقي وعاء الشوي المخرم 
على الطعام حيثما يجب أين 

يكون—على الشواية، 
وليس بداخلها.

دوات شواء•  أ ديك  أن يكون ل ب 
يج  • ت شواء 

ن يكون لديك أدوات شواء • يجب أن يكون لديك أدوا
ب أ

• يج
اء 

شو
ت 

وا
أد

ك 
دي

ن ل
و ك

ن ي
ب أ

يج
 • 

واء
ت ش

دوا
أ ديك  أن يكون ل  يجب 
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ها
الح

ص
وإ

ل 
طا

ألع
د ا

دي
تح

صالحها
تحديد األعطال وإ

فحص مكونات نظام اإلشعال اإللكتروني
عند ضغط زر المشعل، يجب أن تسمع صوت طقة. وإذا كنت 

م افحص  ال يمكنك سماع صوت الطقة، افحص البطارية، ث
األسالك. 

فحص البطارية 
توجد 3 أمور محتملة مع البطارية التي تمد الطاقة إلى وحدة 

اإلشعال عليك أن تفحصها:  
1(  بعض البطاريات لها غالف واق بالستيكي. )ال تخلط 
بين هذا البالستيك وملصق البطارية.( افحص ما إذا 

كان هذا الغالف البالستيكي غير موجود. 
2(  تأكد من أن البطارية تكون مركبة بطريقة صحيحة 

.)B(
بدلها ببطارية جديدة. 3(  إذا كانت البطارية قديمة، است

فحص األسالك 
يوجد موضعان لمشاكل محتملة عليك أن تفحصهما:  

1(  تأكد من أن أسالك المشعل تكون موصلة بإحكام 
بأطراف التوصيل في زر المشعل أسفل لوحة التحكم. 

2(  تأكد من أن أسالك المشعل تكون موصلة بطريقة 
صحيحة بوحدة المشعل. تكون أطراف التوصيل مميزة 

ألوان مطابقة ألطراف التوصيل في وحدة المشعل.  ب
وسوف يختلف عدد األسالك لكل وحدة. ارجع إلى 

تفاصيل عن التركيب الصحيح  دليل التجميع لمعرفة ال
لألسالك.

شكل لهب الموقد الصحيح
تكون المواقد في الشواية مضبوطة من المصنع على 

المزيج الصحيح من الهواء والغاز. وعندما تعمل 
ا للهب.  ن المواقد بطريقة صحيحة، سوف تري شكال معي

اللون األصفر )A(، مع  ا ب ان قد تخفق ألسنة اللهب أحي
.)C( إلى أزرق غامق )B( لهب منخفض أزرق فاتح

الشواية لن تشتعل 
الَعَرض

•  الموقد ال يشتعل عند اتباع تعليمات اإلشعال اإللكتروني في قسم »التشغيل« بدليل المالك.
الحلالسبب

يمات توجد مشكلة في تدفق الغاز.  تعل إذا لن تشتعل الشواية، فأول خطوة تكون تحديد ما إذا كان هناك غاز يتدفق إلى المواقد أم ال. لفحص ذلك، اتبع ال
ثقاب إلشعال الشواية.« اه من أجل »استخدام ال أدن

ية. ال ت ثقاب، اتبع مقترحات تحديد أعطال تدفق الغاز وإصالحها في الصفحة ال ال م ينجح اإلشعال ب إذا ل

يمات توجد مشكلة في نظام اإلشعال اإللكتروني.  تعل إذا لن تشتعل الشواية، فأول خطوة تكون تحديد ما إذا كان هناك غاز يتدفق إلى المواقد أم ال. لفحص ذلك، اتبع ال
ثقاب إلشعال الشواية.« اه من أجل »استخدام ال أدن

اه من أجل »فحص مكونات نظام اإلشعال اإللكتروني«. يمات أدن تعل ثقاب، اتبع ال ال إذا نجح اإلشعال ب

   تحذير: ال تحاول إجراء أي إصالح لمكونات 
نقل الغاز أو حرق الغاز أو المشعل أو مكونات المنتج 

 بدون االتصال بقسم خدمة العمالء في 
 Weber-Stephen Products LLC,
.Customer Service Department

   تحذير: عدم االلتزام باستعمال أجزاء 
Weber-Stephen األصلية ألي إصالح أو 

استبدال سوف يلغي حماية الضمان بالكامل. 

شواية دهنية )تقشر الطالء واندالعات نار( 
الَعَرض

• يبدو مظهر الغطاء من الداخل مثل الطالء المتقشر.
الحلالسبب

الرقائق التي تراها هي أبخرة طهي متراكمة تحولت إلى 
كربون.

يحدث ذلك بمرور الوقت بعد االستعمال المتكرر للشواية. 
اية  ا. نظف الغطاء. ارجع إلى القسم »العن ب وال يعتبر عي

المنتج«. ب

الَعَرض

• التعرض الندالعات نار عند الشوي أو التسخين المسبق.
الحلالسبب

ايا طعام من الوجبة السابقة ق ا دائما الشواية مع جميع المواقد في الموضع توجد ب ق سخن مسب
يقة.  ية لمدة 10 إلى 15 دق تشغيل/عال

ام. تنظيف الشواية من الداخل تحتاج إلى تنظيف ت انة« ل تنظيف والصي اتبع الخطوات في القسم »ال
الشواية من الداخل من أعلى ألسفل.

العنكبوت شبكات 
تكون فتحات هواء احتراق المواقد  )D( مزودة بشبكات 

انلس ستيل لمنع العناكب والحشرات األخرى من  ست
ناء أعشاش داخل المواقد.  نسج بيوت عنكبوت وب

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتجمع الغبار واألتربة 
خارج شبكة العنكبوت/الحشرات وتعيق تدفق األكسجين 

إلى المواقد.

أجزاء االستبدال
للحصول على أجزاء االستبدال، 
اتصل بتاجر التجزئة المحلي في 
منطقتك أو سجل الدخول على 

.weber.com موقع الويب

االتصال 
بخدمة العمالء

إذا كنت ال تزال تواجه أي مشاكل، 
اتصل بمندوب خدمة العمالء في 

منطقتك باستخدام معلومات 
االتصال على موقع الويب 

.weber.com

استعمال عود ثقاب لتحديد ما إذا كان هناك 
تدفق غاز إلى المواقد

1(  افتح غطاء الشواية.
2(  تأكد من أن جميع مقابض تحكم المواقد تكون في 

فها  . افحص بدفع المقابض لألمام ول موضع الغلق 
اتجاه حركة عقارب الساعة.   ب

مالحظة: من المهم أن تكون جميع مقابض تحكم 
 .LPG المواقد في موضع  الغلق قبل فتح أسطوانة

3(  افتح إمداد الغاز بلف صمام األسطوانة عكس اتجاه 
حركة عقارب الساعة أو تحريك ذراع المنظم إلى 

فتح اعتمادا على توصيل المنظم/األسطوانة. موضع ال
الموقد في أقصى اليسار. ضع أعواد ثقاب في  4(  ابدأ ب
ثقاب وأشعل عود ثقاب. )يوجد حامل  حامل أعواد ال

يمنى.( أدخل  بية ال ثقاب أسفل المنضدة الجان أعواد ال
ثقاب المشتعل خالل شبكات الطهي، بمحاذاة  عود ال

.)A( وبجوار الموقد Flavorizer™ قضبان
5(  ادفع مقبض تحكم الموقد لألمام ولفه عكس حركة 

. ية  عقارب الساعة إلى الموضع تشغيل/عال
النظر من خالل شبكات  6(  تأكد من أن الموقد اشتعل ب
الطهي ومن خالل الجزء المقطوع على شكل نصف 

.Flavorizer™ دائرة في قضيب
7(  إذا كان الموقد ال يشتعل، لف مقبض تحكم الموقد إلى 
لغاز  موضع الغلق  وانتظر لمدة 5 دقائق للسماح ل

تبدد قبل محاولة إشعال الموقد مرة أخرى. بأن ي
8(  إذا اشتعل الموقد، يمكن تكرار الخطوات 4 إلى 6 

ية إذا كنت ترغب في طهي وجبة.  اق ب إلشعال المواقد ال
أو، إذا كنت تحدد عطل الشواية وإصالحه ألنها ال 

ية تكون فحص مكونات نظام  ال ت تشتعل، فإن الخطوة ال
اإلشعال اإللكتروني.

تدفق الغاز 
الَعَرض

• الشواية ال تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة أو تسخن بغير انتظام. 
• يوجد موقد واحد أو أكثر ال يشتعل.

• اللهب يكون منخفضا عندما يكون الموقد في موضع عالية.
• اللهب ال يمتد بطول الموقد بالكامل. 

• شكل لهب الموقد غريب األطوار.
الحلالسبب

يد تدفق الغاز«  ي ق أداة ت ديها منظمات مزودة »ب بعض البالد ل
التي تكون منشطة. وخاصية األمان هذه المدمجة في المنظم 

قيد تدفق الغاز في حالة تسرب الغاز. ومن الممكن عن  ت
طريق السهو أن تنشط خاصية األمان بدون أن يكون هناك 

تسرب غاز. ويحدث ذلك عادة عندما تفتح الغاز في أسطوانة 
LPG مع وجود مقبض تحكم واحد أو أكثر ليسوا في موضع 
الغلق. كما يمكن أن يحدث إذا فتحت أسطوانة LPG سريعا 

جدا. 

يد تدفق الغاز« بغلق صمام أسطوانة  ي ق أعد ضبط »أداة ت
LPG ولف جميع مقابض تحكم المواقد إلى موضع  

لغاز المتجمع لكي  الغلق. انتظر لمدة 5 دقائق للسماح ل
تبدد. ي

أعد ملء أسطوانة LPG.أسطوانة LPG بها غاز قليل أو فارغة.

افرد خرطوم الوقود.خرطوم الوقود مثني أو ملوي.

نظف فتحات الموقد. ارجع إلى »تنظيف فتحات الموقد.«فتحات الموقد متسخة.

الَعَرض

• توجد رائحة غاز مع لهب الموقد الذي يبدو لونه أصفر وخامل.
الحلالسبب

نظف شبكات العنكبوت. ارجع إلى »تنظيف شبكات شبكات العنكبوت على المواقد مسدودة.
المنتج. أيضا، ارجع إلى  اية ب العنكبوت« في قسم العن

الصور التوضيحية والمعلومات في هذا القسم عن شكل 
اللهب الصحيح وشبكات العنكبوت.

الَعَرض

• رائحة غاز و/أو صوت صفير خفيف.
الحلالسبب

 LPG مانع التسرب المطاطي الداخلي في صمام أسطوانة
فا. ال يمكن أن يكون ت

افحص مانع التسرب المطاطي بحثا عن تلف به. إذا كان 
فا، أرجع األسطوانة إلى تاجر التجزئة المحلي. ال ت
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دليل الشواء
دليل الشواء 

وقت الشواء اإلجمالي التقريبيالُسمك/الوزنالنوع
األحمر اللحم 

الستيك: ستيك نيويورك وشرائح لحم البقر بورتر 
هاوس وستيك األضالع وشرائح اللحم السميكة 

وشرائح لحم الفيليه السميكة

4 إلى 6 دقائق حرارة عالية مباشرةُسمك 19 مم

6 إلى 8 دقائق حرارة عالية مباشرةُسمك 25 مم

14 إلى 18 دقيقة حرق طفيف )لعالمات الشواء( 6 إلى 8 دقائق حرارة عالية مباشرة، ثم 8 إلى 10 دقائق حرارة عالية غير مباشرةُسمك 50 مم

8 إلى 10 دقائق حرارة متوسطة مباشرة0.68 إلى 0.90 كجم 19 ممستيك الخاصرة

8 إلى 10 دقائق حرارة متوسطة مباشرةُسمك 19 ممأقراص لحم بقري مفروم

45 إلى 60 دقيقة 15 دقيقة حرارة متوسطة مباشرة، ثم 30 إلى 45 دقيقة حرارة متوسطة غير مباشرة1.3 إلى 1.8 كجملحم الفيليه السميك

الدواجن 
8 إلى 12 دقيقة حرارة متوسطة مباشرة170 إلى 226 جمصدر دجاج: بدون عظم، بدون جلد

8 إلى 10 دقائق حرارة متوسطة مباشرة113 جمورك دجاج: بدون عظم، بدون جلد

36 إلى 40 دقيقة 6 إلى 10 دقائق حرارة متوسطة غير مباشرة85 إلى 170 جمقطع دجاج: بالعظم ، تشكيلة

1 إلى ¼1 ساعة حرارة متوسطة غير مباشرة1.8 إلى 2.2 كجمدجاجة: كاملة

60 إلى 70 دقيقة حرارة متوسطة غير مباشرة 0.68 إلى 0.90 كجمدجاجة كورنيش جيم

2 إلى ½2 ساعة حرارة متوسطةغير مباشرة4.5 إلى 5.4 كجمديك رومي:كامل، غير محشي

البحرية األطعمة 

السمك، فيليه أو ستيك: هاليبوت، النهاش األحمر، 
السالمون، القاروس، أبو سيف والتونة

3 إلى 5 دقائق حرارة متوسطة مباشرةُسمك 6.3 إلى 12.7 مم

10 إلى 12 دقيقة حرارة متوسطة مباشرةُسمك 25 إلى 31 مم

السمك: كاملة
15 إلى 20 دقيقة حرارة متوسطة غير مباشرة0.454 كجم

30 إلى 45 دقيقة حرارة متوسطة غير مباشرة1.36 كجم

2 إلى 4 دقائق حرارة عالية مباشرة42.5 جمالجمبري

الخضروات
6 إلى 8 دقائق حرارة متوسطة مباشرةقطر 12.7 مماسبرجس

الذرة
25 إلى 30 دقيقة حرارة متوسطة مباشرةبالقشر

10 إلى 15 دقيقة حرارة متوسطة مباشرةمقشرة

الفطر
8 إلى 10 دقائق حرارة متوسطة مباشرةشيتاكي أو أزرار

10 إلى 15 دقيقة حرارة متوسطة مباشرةبورتوبيللو

البصل
35 إلى 40 دقيقة حرارة متوسطة غير مباشرةمقسوم

8 إلى 12 دقيقة حرارة متوسطة مباشرةشرائح 12.7 مم

البطاطس
45 إلى 60 دقيقة حرارة متوسطة غير مباشرةكاملة

9 إلى 11 دقيقة سلق 3 دقائق، ثم 6 إلى 8 دقائق حرارة متوسطة مباشرةشرائح 12.7 مم

قطعيات اللحوم وسمكها واألوزان وأوقات الشواء أعاله هي إرشادية فقط. ويمكن لعوامل مثل االرتفاع والريح ودرجة الحرارة في الخارج أن تؤثر على أوقات الطهي. قاعدتان عامتان: اشو الستيك 
يه وقطع الدجاج بدون عظم والخضروات باستخدام الطريقة المباشرة لمدة الوقت المحدد في الجدول )أو النضح المطلوب(، واقلب الطعام مرة واحدة فقط في منتصف وقت الشواء.  ل ي ف والسمك ال

العظم والسمك الكامل وقطعيات اللحم األكثر سمكا باستخدام الطريقة غير المباشرة لمدة الوقت المحدد في الجدول )أو حتى يسجل ترمومتر  لحم المحمر والدواجن الكاملة وقطع الدواجن ب اشو ال
تقطيع، اترك  بقري ولحم الحمل تعريف وزارة الزراعة األمريكية للنضج المتوسط إال إذا ذكر غير ذلك. وقبل ال لحم ال وبة(. وتستخدم أوقات طهي ال ية المطل القراءة الفورية درجة الحرارة الداخل

ية للحم ترتفع 5 إلى 10 درجات خالل هذا الوقت. يهدأ لمدة 5 إلى 10 دقائق بعد الطهي. فدرجة الحرارة الداخل لحم المحمر وقطعيات اللحم األكبر حجما ولحم الضلع والستيك ل ال

WEBERال تنس أن تسجل .COM

 WEBER ت ملحقا
لتحقيق  أساسية   أدوات وأواني طهي 
الشواء.   استفادة من تجربة  أقصى 
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مدى الحياة

.Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA 2016 التصميم والهندسة بواسطة © 

المسلسل الرقم 

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GmbH 
Talackerstr. 89a 
8404 Winterthur 

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

WEBER STEPHEN TURKEY  
Ev ve Bahçe Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti 

İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31 
34219 Mahmutbey / Güneşli / İstanbul 

TURKEY 
Tel: +90 212 659 64 80; Fax: +90 212 659 64 83

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST 
Ras Al Khaimah FTZ 

P.O. Box 10559 
UNITED ARAB EMIRATES  

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

WEBER-STEPHEN PRODUCTS 
(U.K.) LIMITED 

Griffin House, First Floor, 
Broughton Hall Business Park, 

Skipton, North Yorkshire BD23 3AN 
UNITED KINGDOM 

Tel: +44 01756 692611; customerservicenwe@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 
1415 S. Roselle Road 

Palatine, IL 60067 
USA 

Tel: 847 934 5700; support@weberstephen.com

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

For other eastern European countries,  
such as ROMANIA, SLOVENIA, 

CROATIA, or GREECE, please contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH,  

info-EE@weberstephen.com.

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

D&S IMPORTS 
14 Shenkar Street 

Petach, Tikva 49001 
ISRAEL 

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

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

Viale della Repubblica 46 
36030 Povolaro di Dueville – Vicenza 

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

WEBER-STEPHEN PRODUCTS S.A. de C.V. 
Calle José Guadalupe Zuno #2302 P.H. 

Col. Americana, Guadalajara, Jalisco C.P. 44160 
MEXICO 

RFC- WPR030919ND4 
Tel: +01800-00-Weber [93237] Ext. 105

WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V. 
Tsjûkemarwei 12 

8521 NA Sint Nicolaasga 
Postbus 18 

8520 AA Sint Nicolaasga 
NETHERLANDS 

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

WEBER NEW ZEALAND ULC 
6 Maurice Road 

Penrose, Auckland 1643 
NEW ZEALAND 

Tel: +64 9 570 6630

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

04-766 Warszawa 
POLSKA 

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

OOO WEBER-STEPHEN Vostok 
142784 Moscow Region, 

Leninskiy District 
Rumyantsevo Village, Building 1 

RUSSIA 
Tel: +7 495 989 56 34; info.ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS  
(South Africa) (Pty) Ltd. 

141-142 Hertz Draai 
Meadowdale, Edenvale 

Gauteng 
SOUTH AFRICA 

Tel: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

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

Despacho 10 B 
E-08173 Sant Cugat del Vallès 

Barcelona 
SPAIN 

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

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 
R. McDonald Co. PTY. LTD. 

A.C.N., 007 905 384 
104 South Terrace 
Adelaide, SA 5000  

AUSTRALIA 
Tel: +61.8.8221.6111

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GmbH 
Kienzlstrasse 17 

A-4600 Wels 
AUSTRIA 

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

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl 
Blarenberglaan 6 Bus 4 

Industriezone Noord 
BE-2800 Mechelen 

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

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

25243 Průhonice 
CZECH REPUBLIC 

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

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS 
Bøgildsmindevej 23 

DK-9400 Nørresundby 
DANMARK 

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

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH 
Rheinstraße 194 
55218 Ingelheim 

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

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

FRANCE 
Tél: +33 810 19 32 37; service.consommateurs@weberstephen.com

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

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

JARN & GLER WHOLESALE EHF 
Skutuvogur 1H 

1-104 Reykjavik 
ICELAND 

Tel: +354 58 58 900

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd. 
11/2 Haudin Road, 

Ulsoor  
Bangalore - 560042 

Karnataka  
INDIA 

Tel: 18001023102; Tel: 080 42406666

م المسلسل للشواية  اكتب الرق
في المربع أعاله للرجوع 

يه مستقبال. ويوجد الرقم  إل
انات  ي ب المسلسل بملصق ال

يمنى  ناحية ال في الخلف في ال
إلطار الشواية.

74447
060116 

AE - ARABIC
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