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   Warning: Electrical instructions to respect 
 

Power supply: the electrical installation must be in accordance with the local standard, in particular 
for earthing plug. We cannot be held responsible for any incident caused by a faulty electrical 
installation.  
Advises for the electrical installation of your device:  

- Don't use receptacle extension, adapter or multiple receptacle  
- Never eliminate the earthing plug 
- The electrical outlet must be easily accessible but out of reach of children 

In case of doubt, please contact your Installer.   
 
 

 
    

 
 

 : تعليمات الكهربائية يتعين مراعاتها
مسؤوليين عن أي حادث بسبب التركيبات  الطاقة: التركيب الكهربائي يجب أن يكون وفقا للمعيار، وخصوصا التوصيل األرضي. لسنا

 .الكهربائية الخاطئة
 :نصائح التركيب الكهربائي لجهازك

 تمدد الكابالت الكهربائية وال تستعمل المحول ال- 
 إزالة التوصيل األرضي  يجب ال- 
 يجب أن يكون في متناول الجميع ولكن بعيدا عن متناول األطفال مأخذ التيار الكهربائي  -

 .في حالة الشك يرجى االتصال المثبت الخاص بك
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PARTS IDENTIFICATION  
 

 

 
 
 

 

IMPORTANT SAFEGUARDS AND PRECAUTIONS 

 
SAVE THESE INSTRUCTIONS                                                    
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be 
followed, including the following: 
1. Read all instructions. 
2. Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs. 
3. Close supervision is necessary when any appliances are used by or near 

children. 
4. To protect against electric shock, do not place any part of the electric oven 

in water or other liquid. 
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. 
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance 

malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the 
nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment. 

7. When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides of 
the oven to allow for adequate air circulation. 

8. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. 
9. To disconnect, turn the control to STOP, then unplug the plug. Always hold 

the plug, but never pull the cord. 



 

 
3 

10. Do not cover BAKE TRAY or any part of oven with metal foil. This may 
cause overheating of the oven. 

11. Do not clean with metal scouring pads. 
12. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in an electric oven 

as they may create a fire or risk of electric shock. 
13. A fire may occur if the oven is covered or touching flammable material, 

including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not 
store any item on the oven during operation. 

14. Extreme caution should be exercised when using containers constructed if 
anything other than metal or glass. 

15. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, 
paper, or anything similar. 

16. Do not store any materials, other than manufacturer’s recommended 
accessories, in this oven when not in use. 

17. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing 
items from the hot oven. 

18. This appliance has a tempered，safety glass door. The glass is stronger 

than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can 
break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door 
surface or nicking edges. If the door gas a scratch or nick, do not use. 

19. Do not use outdoors. 
20. Do not use appliance for other than intended use. 
21. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. 
22. The temperature of the door or the outer surface may be higher when the 

appliance is working. 

 
HOW TO USE                                                 
 
PREPARATION BEFORE USE 
Before using your electric oven for the first time, be sure to: 
1. Read all instructions included in this manual. 
2. Make sure oven is unplugged and Time Knob is in the “OFF” position. 
3. Remove all accessories. Wash in hot soapy water or in dishwasher. 
4. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven. Plug oven into 

outlet and you are ready to use your new electric oven with Grill Rack and 
Food Tray. 

5. It may result in smell or smoke for the first use. This is normal. It is due to 
the protective substance on heating elements, which avoids salt effects 
during shipping from factory. So it is recommended operating oven dry for 
about 15 minutes at the first, moreover, making sure to keep good 
ventilation of the room. 

 
Please familiarize yourself with the following oven functions and accessories 
prior to first use: 
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⚫ Function Knob: Choose desired function. 
⚫ Timer Knob: Turn control to the right (clockwise) and the oven will turn off 

automatically at the end of the selected time and a bell will ring. When 
setting the Timer to less than 5 min, turn it to more than 6 min. and then 
back to the selected time. 

⚫ Power Indicator: It is illuminated whenever oven is turned on. 
⚫ Grill Rack: For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes 

and standard pans. 
⚫ Food Tray: For use in broiling and roasting meat, poultry, fish, and various 

other foods. 
 

 
Operation 
⚫ Place food to be cooked directly on to wire rack/in food tray. 
⚫ Close the oven door 
⚫ Select proper heating mode 
⚫ Preset proper cooking time and start the oven.  
⚫ Make sure to turn Timer Knob to “0” for turning off the oven when cooking 

is completed. 

 
 
CLEANING AND CARE                                                 
 
 
MAINTENANCE: 
This appliance has been designed to operate over a long period of time with a 
minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon 
proper care and regular cleaning. 
 
Warning! Before performing any maintenance or cleaning of this appliance, 
disconnect the appliance from the electrical supply. 
 
CLEANING: 
To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or 
plug in water or other liquid. The exterior surface of the appliance should be 
cleaned with a clean damp cloth only. 
Wash all accessories in hot sudsy water or in a dishwasher. Wipe the door 
with a clean damp cloth, and dry with a paper or cloth towel. Clean exterior 
with damp cloth. 
 
DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS ON ANY PART OF THIS APPLIANCE. 
ALWAYS UNPLUG THE OVEN AND ALLOW IT COOLING BEFORE 
CLEANING. 
DRY ALL PARTS AND SURFACES THOROUGHLY PRIOR TO PLUGGING 
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OVEN IN AND USING! 

 
STORAGE: 
Unplug unit, allow cooling, clean before storing. Store electric oven in its box 

at a clean, dry place. Never store appliance white it is hot or still plugged in. 
Never wrap cord tightly around the appliance, use the Cord Storage area on 
the bottom of the back of the oven. Do not put any stress on the cord where 
it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break. 

 
 
 
 
 
 

 

CAUTION 
RISK OF ELECTRIC SHOCK 

 

 

DO NOT OPEN 
The lightening flash with arrowhead symbol, within an equilateral 
triangle, is intended to alert the user of the presence of 

uninsulated“dangerous voltage”within the product’s enclosure: 

that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric 
shock to person. 

 

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to 
alert the user of the presence of important operating and 
maintenance (servicing) instructions in the literature 
accompanying the product. 

 
 

 

CAUTION! 
 

Caution: The temperature of the accessible 
surface may be high when the appliance is 
operation. 

 
SPECIFICATION 
 

Model No. WF-1000D 

Voltage 220-240V~ 
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Frequency 50/60Hz 

Power 1000W 

 
WEE / ENVIRONMENTAL PROTECTION                         
 

 

Disposal of Electrical and Electronic Equipment 
Do not dispose of this product with household waste. For the 
proper treatment, recovery and recycling please take this 
product to the appropriate waste collection point. If you are 
unsure where this may be, please contact your local authority. 
Improper disposal may be harmful to the environment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7 

 

 
Grill rack : الشبكة   

Food tray : صينية الطهي 

Glass door : باب زجاجي 
Door handle : مقبض الباب 

Function knob:  زر وظيفة 

Timer knob: الموقت 
Power indicator : المؤشر 
 

 

 االحتياطات الهامة والضمانات

 وفر هذه التعليمات
 :ياطات األساسية، بما في ذلك ما يليعند استخدام األجهزة الكهربائية، وينبغي دائما أن يتبع االحت

 .قراءة جميع التعليمات 1.

 .ال تلمس األسطح الساخنة. استخدام مقبض أو المقابض 2.

 .اإلشراف الدقيق ضروري عند استخدام األجهزة من قبل أو بالقرب من األطفال 3.

ائل األخرىللحماية ضد الصدمات الكهربائية، ال تضع أي جزء من الفرن في الماء أو السو  .4 

 . ال تدع الحبل على طاولة أو مضادة، أو لمس األسطح الساخنة.5

. ال تقم بتشغيل الجهاز مع سلك معطوب أو بعد حدوث عطل يجب نقل الوحدة إلى أقرب مركز خدمة معتمد لفحص وإصالح أو 6
 ضبط.

جميع االطراف من الفرن للسماح للدوران عند استخدام الفرن، يجب الحفاظ على أربع بوصات على األقل من المساحة على 7
 الهواء الكافي.

 . افصل الوحدة عندما ال تكون قيد االستعمال أو قبل التنظيف.8

 ، ولكن ال تسحب الحبل. « STOP » . عند إيقاف الوحدة، قم بالضغط على9

 درجة حرارة الفرن. . ال تغطي الفرن طبق الخبز أو جزء مع الصفائح المعدنية. هذا يمكن أن يسبب ارتفاع10

 . ال تنظف بمواد معدنية.11

 نشوب حريق أو صدمة كهربائية. في  . األطعمة كبير جدا أو أواني معدنية يجب أال يدخل في فرن كهربائي ألنها قد تتسبب12

يجب  14يجب أن  . قد يحدث حريق إذا تم تغطية الفرن أو لمس مواد قابلة لالشتعال، بما في ذلك الستائرر والجدران وغيرها13
 توخي الحذر الشديد عند استخدام حاويات من المعدن أو الزجاج.

 . ال تضع أي من المواد التالية في الفرن: من الورق المقوى والبالستيك أو شيئا من هذا القبيل.15

 د االستعمال.. ال تخزن المواد، وغيرها من اإلكسسوارات المصنعة الموصى بها، في هذا الفرن عندما ال تكون قي16
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 . دائما ارتداء القفازات الواقية المعزولة عند إدخال أو إزالة عناصر من الفرن الساخن.17

. هذا الجهاز لديه خفف زجاج الباب السالمة. الزجاج هو أقوى من الزجاج العادي وأكثر مقاومة للكسر. تجنب خدش سطح 18
 الباب 

 الجهاز في الهواء الطلق. . ال تستخدم19

 ال تستخدم األجهزة إلستعماالت أخرى. 20

 . وهذا الجهاز هو إلستعماالت المنزلية فقط21

 . درجة حرارة الباب أو السطح الخارجي قد تكون أعلى خالل العملية.22

 

 

 

 

 

 كيفية االستخدام
 التحضير قبل االستعمال

 قبل استخدام الفرن الخاص بك للمرة األولى، كن متأكدا من:

 . قراءة جميع التعليمات في هذا الدليل.1

 ".OFF. تأكد من أن الفرن غير موصول وزر الوقت هو "2

 . إزالة جميع المحتويات. تغسل بالماء الساخن والصابون أو في غسالة الصحون.3

 أخرى في الفرن. مرة  توضع . يجف تماما جميع المحتويات و4

من المقرر أن مادة واقية على عناصر التدفئة، لتجنب آثار  خدام. وهذا أمر طبيعي. و. يمكن أن تشتم رائحة أو دخان أول است5
 على دقيقة ألول، ومع ذلك، والتأكد من الحفاظ  15من المصنع. ولذلك أوصت بأن الفرن يعمل الجاف لمدة  الملح أثناء الشحن

 التهوية السليمة للغرفة.

 

 ل أول استخدام:يرجى التآلف مع وظائف وأكسسوارات الفرن قب

 .℃ 250إلى  ℃ 100درجة الحرارة زر: اختر درجة الحرارة المطلوبة من • 

 وظيفة زر: حدد الوظيفة المطلوبة.• 

الفرن تلقائيا في نهاية الوقت المحدد  زر الموقت: إيقاف عنصر التحكم إلى اليمين )في اتجاه عقارب الساعة( وسوف يتوقف• 
 يرن جرس.  وسوف 

 ة: يضيئ في وضع التشغيل.مؤشر الطاق• 

 علبة الغذاء: الستخدامها في حارق واللحوم تحميص والدواجن واألسماك واألطعمة المختلفة األخرى.• 

 الدبوس: الستخدامها في حارق وتحميص الدجاج وغيرها من األطعمة.• 

 مقبض: لالستخدام عن طريق اتخاذ فرن المشواة شوكة.• 

 

 العملية

 طهيه مباشرة على الشبكة المعدنية / صينية.ضع الطعام المراد • 

 إغالق باب الفرن• 

 حدد درجة الحرارة المناسبة لمقبض الباب درجة الحرارة.• 

 وقت الطهي السليم، وضبط وبدء تشغيل الفرن.• 

 الطهي إنتهاء " إليقاف الفرن عند 0تأكد من تشغيل جهاز ضبط الوقت مقبض الباب ل"• 

 

 الصيانة:

الجهاز ليعمل على مدى فترة طويلة من الزمن مع الحد األدنى من الصيانة. عملية مرضية مستمرة تعتمد على  تم تصميم هذا
 الرعاية المناسبة والتنظيف المنتظم.

 

 تحذير! قبل تنفيذ أي تنظيف أو صيانة هذه الوحدة، افصل وحدة من الطاقة الكهربائية.

 

 التنظيف:

، ال تزج األجهزة، والحبل أو سد العجز في الماء أو أي سوائل أخرى. يجب تنظيف للحماية من خطر حدوث صدمة كهربائية
 السطح الخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة.

 الفرن لديه طالء داخلي سريع التنضيف. إذا رغبت في ذلك، مسح الجدران مع قطعة قماش مبللة بمنظف لطيف.

ي غسالة الصحون. مسح الباب مع قطعة قماش نظيفة ويمسح بقطعة منشفة غسل جميع الملحقات في الماء الساخن والصابون أو ف
 ورقية أو األنسجة. تنظيف خارج بقطعة قماش مبللة. 
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 احرص دائما على فصل الفرن ويترك ليبرد قبل التنظيف.

 جفف جميع أجزاء والسطوح بتمعن قبل إستعمال الفرن

 التخزين:

تخزينها. أربعة مخزن الكهربائية هو علبته في مكان نظيف وجاف. أبدا األجهزة مخزن افصل األجهزة، والسماح لتبرد، نظيفة قبل 
األبيض كان الجو حارا أو ال يزال توصيله. أبدا التفاف الحبل بإحكام حول األجهزة، استخدم منطقة تخزين الحبل على الجزء 

 كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحبل المعمعة وكسر.السفلي من الظهر من الفرن. ال تضع الضغط على الحبل حيث يدخل الوحدة، 

 

 

 

 

 خطرصدمة كهربائية

 

 

 

 ال تفتح
داخل مثلث متساوي األضالع المقصود، لتنبيه المستخدم إلى  البرق فالش مع رمز السهم

وجود "الجهد خطير" داخل العلبة المنتج: التي قد تكون ذات حجم كاف لتشكل خطرا صدمة 

 كهربائية لألشخاص

 

والقصد من عالمة تعجب داخل مثلث متساوي األضالع لتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات 

 التشغيل والصيانة الخدمات في النشرة المرفقة 

 

 !تحذير

  تحذير: درجة حرارة السطح يمكن الوصول إليها قد تكون مرتفعة عندما يعمل الجهاز.

 الخصيات
 

WF-1000D نموذج 

220-240V~ الجهد 

50/60Hz تردد 

1000W قوة 
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 البيئة حماية

 
 التخلص من المعدات الكهربائية واإللكترونية

ال تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. لتلقي العالج والتعافي وإعادة التدوير، يرجى اتخاذ هذا المنتج 
ن أن يكون، يرجى االتصال بالسلطة المحلية إلى الموقع المناسب لجمع النفايات. إذا كنت ال تعرف أين يمك

 الخاصة بك.

 قد يكون تصرف غير الئق ضررا على البيئة
 

 
 
 
 
 
 
 


