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التعليمات األصلية

دليل البدء السريع
راجع دليل المالك لالطالع على بيانات السالمة. دليل المالك الكامل متاح عبر اإلنترنت.

MRC*موRC*تشملمهذهمالوثيقةمالطرازينم

المسافات الفارغة حول الفرن
اسمحمبوجودم سافةمفارغةم قدارهام. 	

بوصتانم)5.1مسم(معلىماألقلمحولمالجزءمالعلويم
 نمالفرن.ميساعدمالتدفقمالمناسبمللهواءمحولم

الفرنمفيمتبريدمالمكوناتمالكهربائية.موإذام
تممتقييدمحركةمتدفقمالهواء،مفقدمالميعملم

الفرنمعلىمالنحومالصحيحموقدميقصرمعمرماألجزاءم
الكهربائية.

الميوجدمشرطم حددمللتركيبمفيماميخصمالجزءم. 	
الخلفيم نمالفرن.

اسمحمبوجودم سافةمفارغةم قدارهامبوصةم. 	
واحدةم)2.54مسم(معلىماألقلمحولماألجزاءم

الجانبيةم نمالفرن.
رّكبمالفرنمبحيثميكونمعلىمارتفاعمالميقلمعنم3 . 	

أقدامم)91.5مسم(مفوقماألرضية. 

 إذنم...مكيفميمكننيماستخداممالفرن؟م
الطهي اليدوي

يسمحمللمشغلمبالتسخينمدونمتغييرم فاتيحمالوصفةمالمحددةم سبًقا.م نمشاشةم
READY)جاهز(مأومDOOR OPEN )البابم فتوح(:

افتحمبابمالفرن،موضعمالطعاممفيمالفرن،مثممأغلقمالباب.. 	
اضغطمعلىم فتاحمالقائمةم)☰(.مستظهرمشاشةمالقائمةم.*. 	
اضغطمعلىم فتاحمالرقمم"2"مللوصولمإلىم"Manual Cook" )الطهيماليدوي(.. 	
لالنتقال إلى الحقول القابلة للتعديل: اضغط على المفتاحين أعلى/أسفل )▲▼(.مسيتممتمييزمالحقلم. 	

 Microwave %ز نمالطهي(،مو( Cook Time :النشطمباللونماألحمر.متتضمنمالحقولمالقابلةمللتعديلم اميلي
Power Level )النسبةمالمئويةملمستوىمطاقةمالميكروويف( )%100-0 بزياداتم%10(،موAdd a Stage )إضافةم رحلة(.

اضغطمعلىم فاتيحماألرقاممإلدخالماإلعداداتمالمطلوبةملكلمحقل.. 	
إلضافة مراحل طهي إضافية: اضغط على المفتاح أسفلم)▼(  حتىميتممتمييزم"STAGE +" )إضافةم رحلة(. . 	

كررمالخطوات 4-6.
اضغطمعلىمالمفتاحمSTART/OK )البدء/الموافقة(ملبدءمالطهي.. 	
فيمنهايةمدورةمالطهي،ميطلقمالفرنمصوتمصفير.مأخرجمالطعاممبعنايةم نمالفرن.. 	

  Edit or Create New Recipes 
)تعديل الوصفات أو إنشاء وصفات جديدة(

يسمحمللمشغلمبتعديلمالوصفاتمأومإنشاءموصفاتمجديدةم حددةم سبًقامللطهيم
المخصص.

اضغطمعلىم فتاحمالقائمةم)☰(.مستظهرمشاشةمالقائمةم.*. 	
اضغطم فتاحمالرقمم"1"مللوصولمإلىم"Edit Recipe" )تعديلمالوصفة(.. 	
اضغطمعلىم فتاحم) فاتيح(ماألرقامملفتحم وقعمالوصفة/المجلدمالمطلوب.. 	
لالنتقال إلى الحقول القابلة للتعديل:ماضغطمعلىمالمفتاحينمأعلى/أسفل )▲▼(.مسيتممتمييزمالحقلمالنشطم. 	

باللونماألحمر.متتضمنمالحقولمالقابلةمللتعديلم اميلي: Recipe Name )اسممالوصفة(،موCook Time )ز نمالطهي(، 
 Add aالنسبةمالمئويةملمستوىمطاقةمالميكروويف( )%100-0مبزياداتم%10(،مو( Microwave Power Level %و

Stage )إضافةم رحلة(.
اضغطمعلىم فاتيحماألرقاممإلدخالماإلعداداتمالمطلوبةملكلمحقل.. 	
إلضافة مراحل طهي إضافية:ماضغطمعلىمالمفتاحمأسفل )▼(ممحتىميتممتمييزم"STAGE +" )إضافةم رحلة(.مكررم. 	

الخطواتم4-6.
للحفظ والخروج:ماضغطمعلىمالمفتاح START/OK )البدء/الموافقة(.. 	
لتجاهل التغييرات:ماضغطمعلىمالمفتاحمSTOP/RESET )اإليقاف/إعادةمالضبط(.. 	

لوحات مفاتيح الوصفات 
المحددة مسبًقا

 للتسخينمباستخدامموصفةم حددةم سبًقا. 
 نمشاشةمREADY)جاهز(مأومDOOR OPEN )البابم

 فتوح(:
افتحمبابمالفرن،مثممضعمالطعاممفيمالفرن،م. 	

وأغلقمالباب. 
إلضافةمحصصمإضافيةماضغطمعلىم	 

المفتاحQUANTITY )+( )إضافةمكمية(.
اضغطمعلىم فتاحم) فاتيح(ماألرقاممالمطلوب.. 	
يعملمالفرنمويبدأمالز نمبالعدمالتنازلي.. 	
فيمنهايةمدورةمالطهي،ميطلقمالفرنمصوتم. 	

صفير.مأخرجمالطعاممبعنايةم نمالفرن.

ميزات لوحة التحكم
(	 AUSB منفذ
(	 Aالشاشة
(	 Aمفتاح االنتقال إلى أعلى
(	 Aمفتاح االنتقال إلى أسفل
() Aمفتاح الكمية
() Aمفتاح القائمة
() Aمفاتيح األرقام
() A)اإليقاف/إعادة الضبط( STOP/RESET
() A)البدء/الموافقة( START/OK مفتاح

شاشات القائمة
الصفحة 1

(	 Aتعديل الوصفة
(	 Aالطهي اليدوي
(	 Aالتاريخ/الوقت
(	 Aخيارات المستخدم
(	 Aتحميل ملف

الصفحة 2
(	 Aوضع الخدمة

*مالحظة: مإذامتممتمكينمر زمالتعريفمالشخصيم)PIN(مالمكونم نم4مأرقام،مفسيلز كماستخدا همللوصولمإلىمشاشةمالقائمة

(D)

(I)

(F)

(G)

(H)

(B)

(C)

(E)

(A)

A

D

BC

A

D

BC

األفران الفردية
)جميعمالُطرز(

األفران المتراصة
)ُطرزم2200-1700مواطمفقط(
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الوصول إلى خيارات المستخدم وتعديلها
 هناكمالعديدم نمالخياراتمالتيميمكنكمتغييرهاملتخصيصمتشغيلمالفرن. 

يمكنكماالطالعمعلىمالخياراتمأدناه. تظهر إعدادات المصنع بخط غامق.
اضغطمعلىم فتاحمالقائمةم)☰(.. 1

مالحظة: مإذامتممتمكينمر زمالتعريفمالشخصيم)PIN(مالمكونم نم4مأرقام،مفسيلز كماستخدا ه.
اضغطمعلىم فتاحمالرقمم"4"مللوصولمإلى "User Options" )خياراتمالمستخدم(.. 2
للتمريرمبينمصفحاتماإلعدادات:ماضغطمعلىمالمفتاحينمأعلى/أسفل )▲▼(.. 3
للوصولمإلىمالخياراتمالمتاحةمإلعدادم ا:ماضغطمعلىم فتاحمالرقممالمقابل.. 4
لتغييرمإعدادم ا:ماضغطمعلىم فتاحمالرقممالمقابل.. 5
لحفظ التغييرات: المفتاح START/OK  )البدء/الموافقة(.. 6
للخروج:ماضغطمعلىمالمفتاح STOP/RESET )اإليقاف/إعادةمالضبط(.. 7

دليل البدء السريع
راجع دليل المالك لالطالع على بيانات السالمة. دليل المالك الكامل متاح عبر اإلنترنت.

DO NOT power sprayُيمنع استخدام المقالي المعدنيةُيمنع استخدام الرذاذ المضغوطNo metal pans

راجع دليل المالك للحصول على التعليمات 
الكاملة للعناية والتنظيف.

ُيمنعماستخداممالمنظفاتمالكاشطة،مأومالمنظفاتم 	
الحاويةمعلىماأل ونيامأوماألحماضمأومالفوسفاتمأومالكلورم
 أومهيدروكسيدمالصوديوممأومالبوتاسيومم) حلولمالِقلي(. 

يؤدي استخدام مواد التنظيف غير المعتمدة إلى 
إبطال شروط الضمان.

رسالة التذكير بتنظيف الفلتر
يعرضمهذامالفرنم"Clean Filter Reminder" )رسالةمالتذكيرم
بتنظيفمالفرن(معلىمفتراتمز نيةميحددهامالمستخدم.معندم

عرضمالرسالة،متوصيمACPمبتنظيفمفلترمالهواءمجيًدا.مراجعم
دليلمالمالكمللحصولمعلىمتعليماتمالتنظيفمالكا لة.

لنميؤديمتنظيفمفلترمالهواءمإلىمإيقافمظهورمالرسالة. 
سيتوقفمظهورمالرسالةمتلقائًيامبعد 24 ساعة.ملمسحم

الرسالةماضغطمعلىمالمفتاح START/OK )البدء/الموافقة(.
يجبمتنظيفمفالترمالهواءموفتحاتمالتهويةمبانتظامملمنعم

ارتفاعمدرجةمحرارةمالفرن.ماعتماًدامعلىماستخداممالفرنم
والظروفمالبيئية،مقدمتحتاجمإلىمتنظيفمالفلترمعلىمفتراتم
أكثرمتكرًرا.مبمجردمتحديدمالتكرار،محّددمخيارمالمستخدمملإلطارم

الز نيمالمناسب.
اإلعداد االفتراضي القياسي لكل طراز )إعدادات المصنع بخط غامق(

قدميختلفمإعدادمالمصنعمحسبمالطراز
الوصفالخيارات المعروضةاإلعداد

 End of Cycle Beep 
)صفيرمنهايةمالدورة(

 Seconds 3 
)3 ثوان(

Continuous )متواصلة(
Burst ) تقطعة(

صوتمصفيرم تواصلملمدةم3 ثوان.
صوت صفير متواصل حتى يتم فتح الباب.

5 صافراتم تقطعةمحتىميتممفتحمالباب.

Speaker Volume 
 ) ستوىم كبرمالصوت(

Off ) توقف(
Low ) نخفض(

Medium )متوسط(
High ) رتفع(

ضبطم ستوىمالصوتمإلىم توقف.
ضبطم ستوىمالصوتمإلىم نخفض.

ضبط مستوى الصوت إلى متوسط.
ضبطم ستوىمالصوتمإلىم رتفع.

Off ) توقف(Key Beep )صوتمالمفاتيح(
On )نشط(

يمنعمصدورمصوتمعندمضغطمالمفاتيح.
يسمح بصدور صوت عند ضغط المفاتيح.

 Reset on Door Open 
)إعادةمالضبطمعندمفتحمالباب(

End Cook Cycle )إنهاءمدورةمالطهي( 
Pause Cook Cycle )إيقاف دورة 

الطهي مؤقًتا(

يلغيمالعدمالتنازليملز نمالطهيم ؤقًتامعندمفتحمالبابمأثناءمدورةمالطهي.
يسمح الفرن باستئناف العد التنازلي لزمن الطهي عند فتح الباب أثناء دورة الطهي.

Single Digit )خانة أحادية(Digit Entry )إدخالمالخاناتمالرقمية(
Double Digit )خانةمثنائية(

Folders )المجلدات(

يسمح بـ 10 )0-9( وصفات مبرمجة مسبًقا.
يسمحمبـم100 )00-99(موصفةم بر جةم سبًقا.

يسمحمبـم10م جلداتم)0-9(،مكلم جلدميحتويمعلىم10 وصفاتم بر جةم سبًقا.

 Maximum Cook Time 
)الحدماألقصىملز نمالطهي(

minutes 10 
 )10مدقائق(
minutes 60
 )60 دقيقة(

يسمحمبز نمتسخينم دتهم10مدقائق.
يسمح بزمن تسخين مدته 60 دقيقة.

Keypad Enable Window )نافذةم
تمكينمالمفاتيح(

seconds 15 
)15مثانية(

seconds 30 
 )30مثانية(

minute 1 )دقيقة واحدة(
minutes 2 )دقيقتان(

بعدم15مثانيةم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيح.

بعدم30مثانيةم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيح.
بعد دقيقة واحدة من فتح باب الفرن، يتم تعطيل المفاتيح.

بعدمدقيقتينم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيح.

 On-the-Fly Programming 
)البر جةمالسريعةمالفورية(

Off )متوقفة(
On )نشطة(

يعطل ضغط أي مفاتيح إضافية أثناء دورة الطهي.
يسمحمبضغطم فاتيحمإضافيةمإلضافةمالز نمأومتغييرهمفيم نتصفمدورةمالطهي.

 Clean Filter Reminder 
)رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر(

Off ) توقفة(
Every 7 Days )كل 7 أيام(

Every 30 Days )كلم30ميوً ا(
Every 90 Days )كلم90ميوً ا(

الميعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر".
يعرض الفرن "رسالة التذكير بتنظيف الفلتر" كل 7 أيام.

يعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر"مكل 30ميوً ا.

يعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر"مكلم90ميوً ا.

PIN Code 
)PIN( )ر زمالتعريفمالشخصي( 

Off )متوقف(
On )نشط(

 Set PIN Code 
)PIN( )ضبطمر زمالتعريفمالشخصي(

ال ُيطَلب رمز التعريف الشخصي )NIP( للوصول إلى القائمة أو خيارات المستخدم.
ُيطلبمر زمالتعريفمالشخصيم)PIN(مللوصولمإلىمالقائمةموخياراتمالمستخدم.

ُيطلبمر زمالتعريفمالشخصيم)PIN(.مُيستخدممهذامالخيارمإلنشاءمر زمتعريفمشخصيم)PIN(مجديدم كونممن 4مأرقام.

الصينيةم)الماندراينمالصينية(موالدنماركيةموالهولنديةمواإلنجليزيةموالفلبينيةموالفرنسيةمواأللمانيةمواليونانيةمواإليطاليةمواليابانيةموالكوريةموالنرويجيةموالبولنديةموالبرتغاليةموالرو انيةموالروسيةمLanguage )اللغة(
واإلسبانيةموالسويديةمواألوكرانيةموالفيتنا ية

 **Quantity Prompt 
)إشعارمالكمية**(

On )نشط(
Off )متوقف(

يطالبمالمستخدممبمضاعفةمكميةمالحصةم)9-1(معندماختيارموصفةم حددةم سبًقا.
يسمح للمستخدم بطهي حصص فردية و/أو استخدام ميزة مضاعفة الكمية.

**م توفرمفيمُطرزم ختارةمفقط. )يتممعرضهمفقطمفيمقائمةمخياراتمالمستخدممإذامتممتمكينمخيارمالمصنع(
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Quick Start Guide
Refer to Owner’s Manual for Safety Statements. Complete Owner’s Manual available online.

This document covers RC* and MRC* models

OVEN CLEARANCES

A. Allow at least 2" )5.1 cm( of clearance 
around top of oven. Proper air 
flow around oven cools electrical 
components. With restricted air flow, 
oven may not operate properly and life 
of electrical parts is reduced.

B. There is not an installation clearance 
requirement for the back of the oven.

C. Allow at least 1” )2.54 cm( of clearance 
around sides of oven.

D. Install oven so oven bottom is at least 
3 feet )91.5 cm( above floor. 

So…how do I use it? 
Manual Cooking
Allows operator to heat without changing the preset recipe keypads.  
From READY or DOOR OPEN screen:

1. Open oven door, place food in oven, and close door.
2. Press MENU )☰( keypad. MENU screen will display.*
3. Press number "2" keypad to access "Manual Cook".
4. To navigate to editable fields: Press UP/DOWN )▲▼( keypads. Active field will 

be highlighted in red. Editable fields include: Cook Time; % Microwave Power Level 
)0-100% in 10% increments(; and Add a Stage.

5. Press number keypads to enter desired settings per field.
6. To add additional cooking stages: Press DOWN )▼( keypad until “+ STAGE” is 

highlighted. Repeat steps 4-6.
7. Press START/OK keypad to begin cooking.
8. At the end of the cooking cycle, the oven beeps. Carefully remove food from oven.

Edit or Create New Recipes 
Allows the operator to edit or create new preset recipes for customized 
cooking.

1. Press MENU )☰( keypad. MENU screen will display.*
2. Press number "1" keypad to access "Edit Recipe".
3. Press number keypad)s( to open the desired recipe/folder location.
4. To navigate to editable fields: Press UP/DOWN )▲▼( keypads. Active field will be 

highlighted in red. Editable fields include: Recipe Name; Cook Time; % Microwave 
Power Level )0-100% in 10% increments(; and Add a Stage.

5. Press number keypads to enter desired settings per field.
6. To add additional cooking stages: Press DOWN )▼( keypad until “+ STAGE” is 

highlighted. Repeat steps 4-6.
7. To save and exit: Press START/OK keypad.
8. To discard changes: Press STOP/RESET keypad.

Preset Recipe Keypads
To heat using a preset recipe.  
From READY or DOOR OPEN screen:
1. Open oven door, place food in oven, 

and close oven door. 
• To add additional servings press 

QUANTITY )+( keypad.
2. Press desired number keypad)s(.
3. Oven operates and time counts down.
4. At the end of the cooking cycle, the 

oven beeps. Carefully remove food 
from oven.

CONTROL PANEL FEATURES

)A( USB Port
)B( Display
)C( UP keypad
)D( DOWN keypad
)E( QUANTITY keypad
)F( MENU keypad
)G( Number keypads
)H( STOP/RESET keypad
)I( START/OK keypad

MENU SCREENS

Page 1
)1( Edit Recipe
)2( Manual Cook
)3( Date/Time
)4( User Options
)5( Load File

Page 2
)1( Service Mode

*Note:  If PIN Code is enabled, your unique 4 digit pin code will be required to access Menu Screen

(D)

(I)

(F)

(G)

(H)

(B)

(C)

(E)

(A)

A

D

BC

A

D

BC

INDIVIDUAL OVEN
)All models(

STACKING OVENS
)1700-2200 watt models only(
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Access and Modify User Options
There are several options you can change to customize the operation of the oven.  
Options are shown below. The factory setting is shown in bold type.

1. Press MENU )☰( keypad.
Note:  If PIN Code is enabled, your unique 4 digit pin code will be required.

2. Press number "4" keypad to access "User Options".
3. To scroll between pages of settings: Press UP/DOWN )▲▼( keypads.
4. To access available options for a setting: Press corresponding number keypad.
5. To change a setting: Press corresponding number keypad.
6. To save changes: START/OK keypad.
7. To exit: Press STOP/RESET keypad.

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

DO NOT power sprayDO NOT power spray No metal pansNo metal pans

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.

CLEAN FILTER REMINDER
This oven displays "Clean Filter Reminder" at user 
defined intervals. When the message displays, 
ACP recommends cleaning the air filter thoroughly. 
Refer to Owner’s Manual for complete cleaning 
instructions.
Cleaning the air filter will not shut off the message. 
The message will automatically stop displaying 
after 24 hours. To clear the message, Press 
START/OK keypad.
Air filters and vents must be cleaned regularly to 
prevent overheating of oven. Depending on oven 
use and environmental conditions, the filter may 
need to be cleaned more frequently. Once the 
frequency is determined, set the user option for the 
appropriate time frame.

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

SETTING DISPLAYED OPTIONS DESCRIPTION
End of Cycle Beep 3 Seconds

Continuous
Burst

3 second continuous beep.
Continuous beep until door is opened.
5 beep bursts until door is open.

Speaker Volume Off
Low
Medium
High

Sets volume to off.
Sets volume to low.
Sets volume to medium.
Sets volume to high.

Key Beep Off
On

Prevents beep when keypad is pressed.
Allows beep when keypad is pressed.

Reset on Door Open End Cook Cycle 
Pause Cook Cycle

Cancels heating time count down after door is opened during cycle.
Allows oven to resume heating time countdown after door is opened during cycle.

Digit Entry Single Digit
Double Digit
Folders

Allows 10 )0-9( preprogrammed recipes.
Allows 100 )00-99( preprogrammed recipes.
Allows 10 folders )0-9(, each with 10 preprogrammed recipes.

Maximum Cook Time 10 minutes
60 minutes

Allows 10 minutes of heating time.
Allows 60 minutes of heating time.

Keypad Enable Window 15 seconds
30 seconds
1 minute
2 minutes

15 seconds after oven door is opened, keyboard disabled.
30 seconds after oven door is opened, keyboard disabled.
1 minute after oven door is opened, keyboard disabled.
2 minutes after oven door is opened, keyboard disabled.

On-the-Fly Programming Off
On

Disables pushing any additional keypads during a cook cycle.
Allows pushing additional keypads to add or change time in the middle of a cook cycle.

Clean Filter Reminder Off
Every 7 Days
Every 30 Days
Every 90 Days

Oven will not display “Clean Filter Message”.
Oven will display “Clean Filter Message” every 7 days.
Oven will display “Clean Filter Message” every 30 days.
Oven will display “Clean Filter Message” every 90 days.

PIN Code Off
On
Set PIN Code

PIN Code not required to access Menu or User Options.
PIN Code required to access Menu and User Options.
PIN Code required. Create new 4 digit PIN Code.

Language Chinese )Mandarin(, Danish, Dutch, English, Filipino, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, 
Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese

Quantity Prompt** On
Off

Prompts the user for portion quantity multiplier )1-9( upon selecting a preset recipe.
Allows user to cook individual portions, and/or use X2 Quantity multiplier feature.

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


