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دليل التشغيل السريع
راجعمدليلمالمالكملالطالعمعلىمبياناتمالسال ة.ماستكملمدليلمالمالكمالمتاحمعلىماإلنترنت.

المسافات الخالية حول الفرن
A .اتركم سافةمخاليةمبمقدارمبوصتينمعلىم 

 ممممماألقلم)5.1مسم(محولمالجزءمالعلويم نم
 مممممالفرن.محيثميساعدمتدفقمالهواءم

 مممممالسليممحولمالفرنمفيمتبريدماألجزاءم
 مممممالكهربائية.موفيمحالمتقييدمتدفقم
 مممممالهواء،ميمكنمأالميعملمالفرنمعلىم

 مممممالنحومالالئقمأوميتسببمذلكمفيمتقصيرم
مممممعمرماألجزاءمالكهربائية.

B .نماذج السوق العامة: المتوجدم 
 ممممم تطلباتمخاصةمبتركم ساحةمخاليةم

   ،MCHDC21 ،HDC21RB2.مممممخلفمالفرن 
       

       تساويمبوصةمواحدةم)2.54 سم(معلىمممم
ممممماألقلمحولمالجزءمالخلفيم نمالفرن.

C .اتركم سافةمخاليةم قدارهامبوصةم 
 مممممواحدةم)2.54مسم(معلىماألقلمحولم

مممممجوانبمالفرن.
D .رّكبمالفرنمبحيثمترتفعمقاعدتهمعنم 

 ممممماألرضم سافةم3 أقدامم)91.5مسم( 
 مممممعلىمماألقل.  

يمكنمأنميؤديمالتشغيلمالمتغيرملفرنمالميكروويفمهذامإلىمتقّلباتمفيمالجهدمضمنمسلكمالتغذية.موقدمتترتبمعنمتشغيلمهذامالفرنمعندمجهٍدمغيرم الئٍممآثارمسلبية.مهذامالجهازم خصصم
لالتصالمبنظاممإ داداتمالطاقةم عمالحدماألقصىمالمسموحمبهم نمنظاممالمعاوقةمZmaxم نم0.31مأوممعندمنقطةمواجهةم زودمالمستخدم.ميجبمعلىمالمستخدممالتأكدم نمأنمهذامالجهازم

 تصلمفقطمبنظاممتغذيةمبالطاقةميستوفيمالمتطلباتمالمذكورةمأعاله.موإذاملزمماأل ر،ميمكنمللمستخدممأنميسألمشركةمإ داداتمالطاقةمالعا ةمعنمقيمةم قاو ةمالنظاممفيمنقطةمالواجهة.

    ميزات لوحة التحكم

A
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D

BC

(C)

(F)

(i)

(A) (B) (D) (E)

(ii) ( iii) ( iv) (v) (vi)

لوحة مفاتيح البرنامج المعدة 
مسبًقا

لطهيمالطعاممباستخداممخطواتمطبٍخم تسلسلةم
و بر جةم سبًقا:

 افتحمبابمالفرن،موضعمالطعاممفيم. 1
مممممممالفرن،مثممأغلقمبابمالفرن. 

 اضغطمعلىملوحةم فاتيحماألرقامم. 2
مممممممالمطلوبة.

يعملمالفرنمويتناقصمالعدادمالز ني.. 3
 فيمنهايةمدورةمالطبخ،مُيصدرمالفرنم. 4

 مممممممصوتمصفير.مأخرجمالطعاممبعنايةم نم
مممممممالفرن.

X2 - طهي كمية مضاعفة
 ماضغطم عماالستمرارمعلىملوحةمممممممم. 1

        المفاتيحمرقم "X2 /"5 لتفعيلم يزةم
 مممممممالكميةمالمضاعفةم)الوضعيةمON(.ميظهر 
        ”X2“مفيمأعلىم نتصفمالشاشةمعندم

مممممممتمكينمهذهمالميزة.
 اضغطمعلىملوحةم فاتيحماألرقامم. 2

 مممممممالمطلوبة.متعّدمالشاشةمتنازلًيامز نممم
مممممممالطهيملكميتين.

القائمة A/B )نماذج مختارة(
اضغطم عماالستمرارمعلىملوحةمالمفاتيحمرقمم

.BمومA6" للتبديلمبينمالقائمتينم"

(A )USB منفذ
(B )شاشة عرض
(C )لوحة مفاتيح رقمية
(D )/لوحة مفاتيح التشغيل 

            موافق

 لوحة مفاتيح اإليقاف/( ))
            إعادة الضبط

HDC21DQ فقط: اتركم سافةمخالية

طريقةماالستعمال: 
وضع إدخال الزمن يدوًيا

يسمحموضعمإدخالمالز نمللمستخدممبإدخالمز نمالطهيمو ستوىمالطاقةميدوًيا،موذلكمدونمأيمتغييٍرمفيم
لوحةم فاتيحمالبرنا حمالمعدةم سبًقا.

افتحمبابمالفرن،موضعمالطعاممفيمالفرن،مثممأغلقمالباب.. 1
اضغطم عماالستمرارمعلىملوحةم فاتيحمالرقمم"1"/مإدخالمالز ن.. 2
اضغطمعلىملوحةم فاتيحماألرقاممإلدخالمز نمالطهيمالمطلوب.. 3
اضغطم عماالستمرارمعلىملوحةم فاتيحمالرقمم"2"/م ستوىمالطاقةملتغييرم ستوىمالطاقة.. 4

 اضغطمعلىملوحةم فاتيحماألرقاممإلدخالمطاقةمالميكروويف% )“1”=%10، “2”=%20،مإلخ(	 
 ممممممممممممللحصولمعلىم ستوىمطاقةم%100،ماضغطم عماالستمرارمعلىملوحةم فاتيحمالرقمم"2"/      

                       ستوىمالطاقة. 

اضغطمعلىمملوحةم فاتيحمالتشغيل/ وافقملبدءمالطهي.. 5
فيمنهايةمدورةمالطبخ،مُيصدرمالفرنمصوتمصفير.مأخرجمالطعاممبعنايةم نمالفرن.. 6

وضع البرمجة
اضغطم عماالستمرارمعلىملوحةم فاتيحمالرقمم"3"/البرنا ج.. 1
اضغطمعلىملوحةم فاتيحماألرقامملفتحم وقعممالبرنا جمالمطلوب.. 2
 لتعديل االسم:ماضغطمعلىملوحةم فاتيحمالرقمم"0".ماضغطمعلىملوحةم فاتيحماألرقاممإلدخالمممم. 3

ممممممماسممالوصفة.ماضغطمعلىملوحةم فاتيحمالتشغيل/ وافق.
 ملتعديلمز نمالطهيمللمرحلةماألولى:مماضغطمعلىملوحةمالمفاتيحمرقمم"1".ماضغطمعلىملوحةم. 4

ممممممم فاتيحماألرقاممإلدخالمز نمالطهي.ماضغطمعلىملوحةم فاتيحمالتشغيل/ وافق.
 ملتعديلم ستوى الطاقة للمرحلة األولى:ماضغطمعلىملوحةمالمفاتيحمرقمم"5".ماضغطمعلىم. 5

 ممممممملوحةم فاتيحمماألرقاممإلدخالمطاقةمالميكروويف% )“1”=%10، “2”=%20،مإلخ(.مللحصولمعلىم
ممممممم ستوىمطاقةم%100،ماضغطم عماالستمرارمعلىملوحةم فاتيحمالرقمم"2"/ ستوىمالطاقة.

 إذامرغبتمبالطهيمعلىم راحل،مكررمالخطوتينم5-4 لكلم رحلةمإضافية،م عماستبدالم فاتيحم. 6
ممممممماألرقاممالمقابلةملكلم رحلة. 

لحفظ وضع البرمجة والخروج منه: اضغط على لوحة مفاتيح التشغيل/موافق.. 7

لوحة مفاتيح الوظائف الثانوية( ))
 مممممممللتنشيط،ماضغطم عماالستمرارمعلىملوحةمممم

ممممممم فاتيحماألرقاممالمقابلة. 
 وضع إدخال الوقت يدوًيا )لوحةمممم( ))

مممممممممممممالمفاتيحم"1"(
مستوى الطاقة )لوحة المفاتيح "2"(( )))
وضع البرمجة )لوحة المفاتيح "3"(( ))))
((i ) خيارات المستخدم )لوحة المفاتيح 

      رقم "4"(
(i )  طهي كمية مضاعفة )لوحة - X2  

              المفاتيح "5"(
(i( ))"6" لوحة المفاتيح( A/B القائمة

*CRCمو،*MCHDCمو،*D(Cمو،*MDCمو،*HDCيتناولمهذامالمستندمنماذجم
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دليل التشغيل السريع
راجع دليل المالك لالطالع على بيانات السالمة استكمل دليل المالك المتاح على اإلنترنت.

راجع دليل المالك للحصول على التعليمات 
الكاملة للعناية والتنظيف.

يمنعماستعمالمالمنظفاتمالكاشطةم ⚠
أومالمنظفاتمالتيمتحتويمعلىماأل ونيام
أوماألحماضمأومالفوسفاتمأومالكلورمأوم
الصوديوممأومهيدروكسيدمالبوتاسيومم

 )الغسولمالقلوي(. 
يؤدي استخدام عوامل التنظيف غير 

المعتمدة إلى إلغاء شروط الضمان.
ُيمنع استخدام الرشاشات الكهربائيةNo metal pansُيمنع استخدام المقالي المعدنية

الوصول إلى خيارات المستخدم وتعديلها
هناكمالعديدم نمالخياراتمالتيميمكنكمتغييرهاملتخصيصمتشغيلمالفرنملعملك.موهذهمالخياراتم وضحةمأدناه. 

يظهر إعداد المصنع بخط غامق.
 اضغطم عماالستمرارمعلىملوحةمالمفاتيحمرقمم"4"/مخياراتمالمستخدم. . 1

       إذامُطلبم نك،مأدخلمر زمالتعريفمالشخصيمواضغطمعلىملوحةمالمفاتيحمتشغيل/ وافق
اضغطمعلىملوحةمالمفاتيحمتشغيل/ وافقمللتمريرمعبرمصفحاتمخياراتمالمستخدم. 2
للوصولمإلىمخيارم ستخدممفردي،ماضغطمعلىملوحةم فاتيحمالرقممالمقابلة. 3

لتغييرماإلعداد،ماضغطمعلىملوحةم فاتيحمالرقممالمقابلة	 
للعودةمإلىمقائمةمخياراتمالمستخدم،ماضغطم فتاحمتشغيلمأوماإليقاف/إعادةمالضبط	 

اضغطمعلىمملوحةم فاتيحماإليقاف/إعادةمالضبطمإلنهاءمقائمةمخياراتمالمستخدمم. 4

االفتراض القياسي لكل نموذج )إعدادات المصنع بالخط الغامق(
قدميختلفمإعدادمالمصنعمحسبمالنموذج

الوصفالخيارات المعروضةاإلعداد
3 ثواٍنصافرةمنهايةمالدورة

 ستمر
صدور

صفير مستمر لمدة 3 ثواٍن
صفيرم ستمرمحتىمُيفتحمالباب

5مصفراتمحتىمفتحمالباب
 نخفض ستوىمصوتم كبرمالصوت

متوسط
عالي

يضبطم ستوىمالصوتمعلىم نخفض
يضبط مستوى الصوت على متوسط

يضبطم ستوىمالصوتمعلىمعاٍل

تشغيلصفيرمالمفاتيح
إيقاف

يسمح للصفير عند الضغط على لوحة المفاتيح 
يمنعمالصفيرمعندمالضغطمعلىملوحةمالمفاتيح

نهايةمدورةمالطهيمإعادةمالضبطمعندمفتحمالباب
إيقاف دورة الطهي

يلغيمعّدادمز نمالتسخينمالتنازليمبعدمفتحمالبابمخاللمدورةمالطهي.
يسمح للفرن باستئناف العد التنازلي لزمن التسخين بعد فتح الباب خالل دورة الطهي

رقم واحدإدخالماألرقام
رقمم زدوج
المجلدات

يسمح بـ 10 )9-0( بنود مبرمجة مسبًقا
يسمحمبـم100 )99-00(مبندم بر جم سبًقا

يسمحمبـم10م جلداتم)9-0(،مكلم نهامفيه 10معناصرم بر جةم سبًقا

تشغيلالبر جةماليدوية
إيقاف

يسمح باستخدام إدخال الزمن يدوًيا ولوحة المفاتيح المبرمجة مسبًقا
يسمحمباستخدامملوحةمالمفاتيحمالمبر جةم سبًقامفقط

تشغيلإدخالمالز ن
إيقاف

 إدخال الزمن/الطهي اليدوي مسموح
إدخالمالز ن/الطهيماليدويمغيرم سموح

10 دقائقز نمالطهيماألقصى
60 دقيقة

يضبط زمن التسخين على 10 دقائق
يضبطمز نمالتسخينمعلىم60مدقيقة

15مثانيةنافذةمتمكينملوحةمالمفاتيح
30مثانية

دقيقة واحدة
دقيقتان

بعدم15مثانيةم نمفتحمبابمالفرن،متتعّطلملوحةمالمفاتيح
بعدم30مثانيةم نمفتحمبابمالفرن،متتعّطلملوحةمالمفاتيح

بعد دقيقة واحدة من فتح باب الفرن، تتعّطل لوحة المفاتيح
بعدمدقيقتينم نمفتحمبابمالفرن،متتعّطلملوحةمالمفاتيح

تشغيلتعديلمالز نمأثناءمالطهي
إيقاف

يسمح بضغط  لوحة مفاتيح إضافية لزيادة زمن الطهي أو تغييره في وسط دورة الطهي
يعّطلمضغطمأيملوحةم فاتيحمإضافيهمفيموسطمدورةمالطهي

تشغيل طالبةمالكمية*
إيقاف

يطالبمالمستخدممبمضاعفةمكميةمالحصصم)9-1(معندمتحديدمبرنا جم سبقماإلعداد
 X2 يسمح للمستخدم بطهي حصص فردية و/أو استخدام ميزة الكمية المضاعفة

 Aاالفتراضيمإلىمالقائمةم
*Bأوم

A القائمة
Bالقائمةم

ُتعرض القائمة A بشكل افتراضي
ُتعرضمالقائمةمBمبشكلمافتراضي

إيقافرقممالتعريفمالشخصي
تشغيلم

تعيينمر زمالتعريفمالشخصي

رمز التعريف الشخصي غير مطلوب للوصول إلى خيارات المستخدم
ر زمالتعريفمالشخصيم طلوبمللوصولمإلىمخياراتمالمستخدم

ر زمالتعريفمالشخصيم طلوب.متكوينمر زمتعريفمشخصيمجديدم كونم نم4مأرقام

البنغالية،مالصينيةم)الماندرين(،مالدنماركية،الهولندية،ماإلنجليزية،مالفلبينية،مالفرنسية،ماأللمانية،ماليونانية،مالهندية،ماإليطالية،ماليابانية،مالكورية،مالوية،ماللغة
النرويجية،مالبولندية،مالبرتغالية،مالرو انية،مالروسية،ماإلسبانية،مالسويدية،مالتايالندية،ماألوكرانية،مالفيتنا ية

يكشفموجودم حركمقرصمUSBمويدخلم لفمالقائمةمذومالتنسيق xml.الميوجدتحميلم لف

*م توفرمعلىمنماذجم ختارةمفقطم)ُيعرضمفقطمفيمقائمةمخياراتمالمستخدممفيمحالمتمكينمخيارمالمصنع(

DO NOT power spray
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Quick Start Guide
Refer to Owner’s Manual for Safety Statements. Complete Owner’s Manual available online.

Th(s document coiers HDC*, MDC*, D(C*, MCHDC*, and CRC* models

OVEN CLEARANCES

A. Allow at least 2“ )5.1 cm( of clearance 
around top of oien. Proper a(r 
flow around oven cools electrical 
components. With restricted air flow, 
oien may not operate properly and l(fe 
of electr(cal parts (s reduced.

B. General market models: There (s not 
an (nstallat(on clearance requ(rement 
for the back of the oien. 
HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ 
only: Allow at least 1“ )2.54 cm( of 
clearance around back of oien.

C. Allow at least 1“ )2.54 cm( of clearance 
around s(des of oien.

D. Install oien so oien bottom (s at least 
3 feet )91.5 cm) above floor. 

So…how do I use it? 
Manual Time Entry Mode
T(me entry mode allows the user to manually enter cook t(me and power leiel, w(thout 
chang(ng the preset program keypads.
1. Open oien door, place food (n oien, and close door.
2. Press and hold number keypad ”1“/ TIM( (NTRY.
3. Press number keypads to enter des(red cook t(me.
4. Press and hold number keypad ”2“/ POW(R L(V(L to change power leiel.

	 Press number keypads to enter % m(crowaie power )”1“=10%, ”2“=20%,etc.( 
(or 100% power leiel, press and hold number keypad ”2“/ POW(R L(V(L. 

5. Press START/OK keypad to beg(n cook(ng.
6. At the end of the cook(ng cycle, the oien beeps. Carefully remoie food from oien.

Programming Mode
1. Press and hold number keypad ”3“/ PROGRAM.
2. Press number keypad)s( to open the des(red program locat(on.
3. To edit name: Press number keypad ”0“. Press number keypads to enter rec(pe name. 

Press START/OK keypad.
4. To edit cook time for Stage One: Press number keypad ”1“. Press number keypads to 

enter cook t(me. Press START/OK keypad.
5. To edit power level for Stage One: Press number keypad ”5“. Press number keypads to 

enter % m(crowaie power )”1“=10%, ”2“=20%,etc.(. (or 100% power leiel, press and hold 
number keypad ”2“/ POW(R L(V(L.

6. If stage cook(ng (s des(red, repeat steps 4-5 for each add(t(onal stage, subst(tut(ng 
correspond(ng number keypads for each stage. 

7. To save and exit programming mode: Press START/OK keypad.

The switching operation of this microwave oven can cause voltage fluctuations on the supply line. The operation of this oven under unfavorable voltage supply 
cond(t(ons can haie adierse effects. Th(s dei(ce (s (ntended for the connect(on to a power supply system w(th a max(mum perm(ss(ble system (mpedance Zmax of 
0.31 Ohms at the interface point of the user’s supply. The user has to ensure that this device is connected only to a power supply system which fulfills the requirement 
aboie. If necessary, the user can ask the publ(c power supply company for the system (mpedance at the (nterface po(nt.

CONTROL PANEL FEATURES

A

BC

D

A

D

BC

(C)

(F)

(i)

(A) (B) (D) (E)

(ii) ( iii) ( iv) (v) (vi)

Preset Program Keypads
To cook food us(ng preprogrammed cook(ng 
sequences:
1. Open oien door, place food (n oien, 

and close oien door. 
2. Press des(red number keypad)s(.
3. Oien operates and t(me counts down.
4. At the end of the cook(ng cycle, the 

oien beeps. Carefully remoie food 
from oien.

X2 - DOUBLE QUANTITY COOKING
1. Press and hold number keypad ”5“/ X2 

to toggle double quant(ty feature ON.  
”X2“ appears at top center of screen 
when enabled.

2. Press des(red number keypad)s(. 
D(splay counts down cook(ng t(me for 
two quant(t(es.

MENU A/B (select models)
Press and hold number keypad ”6“ to toggle 
between A and B menus.

)(( Secondary Function Keypads
To activate, press and hold corresponding 
number keypad. 

)(( Manual Time Entry Mode )keypad ”1“(
)((( Power Level )keypad ”2“(
)(((( Programming Mode )keypad ”3“(
)(i( User Options )number keypad ”4“(
)i( X2 - Double Quantity Cooking )keypad ”5“(
)i(( Menu A/B )keypad ”6“(

)A( USB Port
)B( Display
)C( Number Keypads
)D( Start/ OK Keypad
)(( Stop/ Reset Keypad
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Access and Modify User Options
There are seieral opt(ons you can change to custom(ze the operat(on of the oien for your bus(ness. 
Opt(ons are shown below. The factory setting is shown in bold type.
1. Press and hold keypad number ”4“/ US(R OPTIONS.  

If prompted, enter the PIN Code and press START/OK keypad
2. Press the START/OK keypad to scroll through pages of user opt(ons
3. To access an (nd(i(dual user opt(on, press the correspond(ng number keypad

	 To change the sett(ng, press correspond(ng number keypad
	 To return to User Opt(ons Menu, press START or STOP/R(S(T

4. Press STOP/R(S(T keypad to ex(t User Opt(ons Menu 

Quick Start Guide
Refer to Owner’s Manual for Safety Statements. Complete Owner’s Manual available online.

Refer to Owner’s Manual for complete care and 
cleaning instructions.

 ⚠ Do NOT use abrasive cleaners or cleaners 
containing ammonia, citrus, phosphates, 
chlorine, sodium or potassium hydroxide (lye).  
Use of unapproved cleaning agents will void 
the terms of the warranty.No metal pansNo metal pansDO NOT power sprayDO NOT power spray

STANDARD DEFAULT PER MODEL )FACTORY SETTINGS IN BOLD)
Factory setting may vary by model

SETTING DISPLAYED OPTIONS DESCRIPTION
(nd of Cycle Beep 3 Seconds

Cont(nuous
Burst

3 second continuous beep
Cont(nuous beep unt(l door (s opened
5 beep bursts unt(l door (s open

Speaker Volume Low
Medium
H(gh

Sets iolume to low
Sets volume to medium
Sets iolume to h(gh

Key Beep On
Off

Allows beep when keypad is pressed 
Preients beep when keypad (s pressed

Reset on Door Open (nd Cook Cycle 
Pause Cook Cycle

Cancels heat(ng t(me count down after door (s opened dur(ng cycle.
Allows oven to resume heating time countdown after door is opened during cycle

D(g(t (ntry Single Digit
Double D(g(t
(olders

Allows 10 )0-9( preprogrammed items
Allows 100 )00-99( preprogrammed (tems
Allows 10 folders )0-9(, each w(th 10 preprogrammed (tems

Manual Programm(ng On
Off

Allows use of manual time entry and preprogrammed keypads
Allows use of preprogrammed keypads only

T(me (ntry On
Off

Manual time entry/cooking allowed 
Manual t(me entry/cook(ng not allowed

Max(mum Cook T(me 10 minutes
60 m(nutes

Allows 10 minutes of heating time
Allows 60 m(nutes of heat(ng t(me

Keypad (nable W(ndow 15 seconds
30 seconds
1 minute
2 m(nutes

15 seconds after oien door (s opened, keyboard d(sabled
30 seconds after oien door (s opened, keyboard d(sabled
1 minute after oven door is opened, keyboard disabled
2 m(nutes after oien door (s opened, keyboard d(sabled

On-the-(ly On
Off

Allows pushing additional keypads to add or change time in the middle of a cook cycle
D(sables push(ng any add(t(onal keypads dur(ng a cook cycle

Quantity Prompt* On
Off

Prompts the user for port(on quant(ty mult(pl(er )1-9( upon select(ng a preset program
Allows user to cook individual portions and/or use X2 quantity multiplier feature 

Default to Menu A or B* Menu A
Menu B

Menu A displayed by default
Menu B d(splayed by default

PIN Code Off
On 
Set PIN Code

PIN Code not required to access User Options
PIN Code requ(red to access User Opt(ons
PIN Code requ(red. Create new 4 d(g(t PIN Code

Language Bengal(, Ch(nese )Mandar(n(, Dan(sh, Dutch, English, ((l(p(no, (rench, German, Greek, H(nd(, Ital(an, Japanese, Korean, Laot(an, 
Norweg(an, Pol(sh, Portuguese, Roman(an, Russ(an, Span(sh, Swed(sh, Tha(, Ukra(n(an, V(etnamese

Load ((le N/A Detects USB flash drive and imports .xml format menu file

*  Available on select models only (only displayed in User Options menu if factory option is enabled)


