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دليلمالتشغيلمالسريع
راجعمدليلمالمالكملالطّالعمعلىمبياناتمالسال ة.مدليلمالمالكم تاحمكا الًمعلىماإلنترنت.

JETممومالطرازينمXpressChef™ 2cتغطيمهذهمالوثيقةمالوثيقةمسلسلةم

المسافاتمالخاليةمحولمالفرن

 A.مممممماسمحمبمسافةمالمتقلعن4بوصاتم)10مسم(مم
ممممممممممحولمأعلىمالفرن،محيثميبرّدمتدفّقمالهواءمم

 ممممممممممالمناسبمحولمالفرنمالمكوناتم
 ممممممممممالكهربائية.مأ امإذامكانمتدفّقمالهواءم قيدًا،م

 ممممممممممفقدمالميعملمالفرنمعلىمالنحومالصحيح،مكمام
ممممممممممأنمذلكميقلّلم نمعمرماألجزاءمالكهربائية.
 B.ممممممليسمهناكمشرطملمسافةمالتثبيتمالخاليةم

ممممممممممخلفمالفرن.
 C.مممممماسمحمبمسافةمخاليةمالمتقلمعنمبوصةم
ممممممممممواحدةم)2.54مسم(محولمجانبيمالفرن.

 D.ممممممثبتمالفرنمبحيثميكونمأسفلهمفوقمسطحم
مممممممممماألرضمبمامالميقلمعنم3مأقدامم)91.5مسم(.م

إذًا...كيفميمكننيماستخداممالفرن؟م
التشغيل،مالتسخينمالمسبق

اضغطمعلىم فتاحمOn/OFFمPOWERم)تشغيل/مإيقافمالطاقة(ملبدءمالتسخينمالمسبق.متظهرمشاشةمWARMING UPم)اإلحماء(م
تظهرمشاشةمREADYم)جاهز(مبمجردموصولمالفرنمإلىمدرجةمالحرارةمالمحددةمللتسخينمالمسبق.مإعدادمالتسخينماالعتياديم

للمصنعمهوم475مدرجةمفهرنهايتم)250مدرجةم ئوية(.

وضعمManual Cookingم)الطهيماليدوي(
يسمحمللمشغلمبالتسخينمدونمتغييرم فاتيحمالوصفةمالمعدةم سبقًا.

يجبمالتسخينمالمسبقمللفرنمقبلمالطهي.م نمشاشةمREADYم)جاهز(مأومشاشةمDOOR OPENم)البابم فتوح(:
1.      افتحمبابمالفرن،موضعمالطعاممفيمالفرن،مثممأغلقمالباب.

2.      اضغطمعلىم فتاحمMENUم)القائمة(م)☰(.مستظهرمشاشةمMENUم)القائمة(.*
3.      اضغطمعلىم فتاحمالرقمم"3"مللوصولمإلىم"Manual Cook"م)الطهيماليدوي(.

 4 4..      لالنتقالمإلىمالحقولمالقابلةمللتعديل:لالنتقالمإلىمالحقولمالقابلةمللتعديل:ماضغطمعلىم فتاحيماالنتقالملألعلى/األسفلم)▲م▼(.مسيضيءمالحقلم
 ممممممممممالنشطمباللونماألحمر.متشملمالحقولمالقابلةمللتعديل:مدرجةمحرارةمالفرن،موز نمالطهي،مو ستوىمالطاقةم

ممممممممممالمئويمبالميغامواطم)%100-0مبزيادةم%10(،موإضافةم رحلة.
5.      اضغطمعلىم فاتيحماألرقاممإلدخالماإلعداداتمالمطلوبةملكلمحقل.

 6 6..      إلضافةم راحلمطهيمإضافية:إلضافةم راحلمطهيمإضافية:ماضغطمزرماالنتقالملألسفلم)▼(محتىميضيءمالجزءم"+مSTAGE"م
ممممممممم)إضافةم رحلة(.مكررمالخطواتم6-4 

7.مممممماضغطمعلىم فتاحمSTART/OKم)بدء/م وافق(مللبدءمبالطهي.
 8.ممممممفيمنهايةمدورةمالطهي،ميصدرمالفرنمنغمةمتنبيه.موحينهاميكونمالجزءمالداخليم نمالفرنموطبقم

ممممممممممالطهيمساخنين.مأخرجمالطعاممبعنايةم نمالفرن.

تعديلموضعمالوصفة
1.مممممماضغطمعلىم فتاحمMENUم)القائمة(م)☰(.مستظهرمشاشةمMENUم)القائمة(.*
2.مممممماضغطمعلىم فتاحمالرقمم"2"مللوصولمإلىم"Edit Recipe"م)تعديلمالوصفة(.

 3 3..      لالنتقالمإلىمالحقولمالقابلةمللتعديل:لالنتقالمإلىمالحقولمالقابلةمللتعديل:ماضغطمعلىم فتاحيماالنتقالملألعلى/األسفلم)▲م▼(.م
 ممممممممممسيضيءمالحقلمالنشطمباللونماألحمر.متشملمالحقولمالقابلةمللتعديل:ماسممالوصفة،مودرجةم
 ممممممممممحرارةمالفرن،موز نمالطهي،مو ستوىمالطاقةمالمئويمبالميغامواطم)0-%100مبزيادةم%10(،م

مممممممممموإضافةم رحلة.
4.مممممماضغطمعلىم فاتيحماألرقاممإلدخالماإلعداداتمالمطلوبةملكلمحقل.

 5 5..      إلضافةم راحلمطهيمإضافية:إلضافةم راحلمطهيمإضافية:ماضغطمزرماالنتقالملألسفلم)▼(محتىميضيءمالجزءم"+مSTAGE"م
مممممممممم)إضافةم رحلة(.مكررمالخطواتم5-3.

6.ممممممللحفظموالخروج:ماضغطمعلىم فتاحمSTART/OKم)بدء/م وافق(.
77..      لتجاهلمالتغييراتلتجاهلمالتغييرات:ماضغطمعلىم فتاحمSTOP/RESETم)اإليقاف/إعادهمالضبط(

تعديلمحرارةمالتسخينمالمسبقمللفرن
يمكنمضبطمهذامالفرنمعلىمدرجةمحرارةمتسخينم

 سبقمتتراوحمبينم200مو475مدرجةمفهرنهايتم)95 - 
250مدرجةم ئوية(.

 MENU1.مممممماضغطمعلىم فتاحم 
 ممممممممم)القائمة(م)☰(.مستظهرمشاشةم

         MENUم)القائمة(.*
 2.مممممماضغطمعلىم فتاحمالرقمم"1"م

 مممممممممللوصولمإلىم"Preheat Temp"م
ممممممممم)درجةمحرارةمالتسخينمالمسبق(.

 3.مممممماضغطمعلىم فاتيحماألرقاممإلدخالم
 مممممممممدرجةمحرارةمالتسخينمالمسبقم

مممممممممالمطلوبة.م
 4.مممممملحفظمالتغييرات:ماضغطمعلىم فتاحم

         START/OKم)بدء/م وافق(.
 5 5..      لتجاهلمالتغييراتلتجاهلمالتغييرات:ماضغطمعلىم

 ممممممممم فتاحمSTOP/RESETم)اإليقاف/
مممممممممإعادهمالضبط(

 فاتيحمالوصفةمالمعدةم سبقًا.
لطهيمالطعاممباستخداممتسلسلمالطهيمالمبر جم

 سبقًا.ميجبمالتسخينمالمسبقمللفرنمقبلمالطهي.م نم
 DOOR OPENم)جاهز(مأومشاشةمREADYشاشةم

)البابم فتوح(:
 1.ممممممافتحمبابمالفرن،موضعمالطعاممفيم

مممممممممالفرن،مثممأغلقمالباب.م
 2.مممممماضغطمعلىم فتاحم) فاتيح(ماألرقامم

مممممممممالمطلوبة.
3.مممممميعملمالفرنمويبدأمالعدمالتنازلي.

 4.ممممممفيمنهايةمدورةمالطهي،ميصدرمالفرنم
 مممممممممنغمةمتنبيه.مأخرجمالطعاممبعنايةم نم

مممممممممالفرن.

 يزاتملوحةمالتحكم

USBمممممم نفذم)A(
)B(ممممممشاشةمالعرض

)C(مممممم فتاحماالنتقالملألعلى
)D(مممممم فتاحماالنتقالملألسفل

)E(مممممم فتاحمON/OFFمPOWERم)تشغيل/إيقافمالطاقة(
)F(مممممم فتاحمMENUم)القائمة(

)G(مممممم فاتيحماألرقام
)H(مممممم فتاحمSTOP/RESETم)اإليقاف/إعادهمالضبط(

)I(مممممم فتاحمSTART/OKم)بدء/ وافق(

شاشاتمالقائمة

صفحةم1
)1(      درجةمحرارةمالتسخينمالمسبق

)2(      تعديلمالوصفة
)3(      الطهيماليدوي
)4(      التاريخ/الوقت

)5(      خياراتمالمستخدم

صفحةم2
)1(      تحميلم لف
)2(      وضعمالخد ة

)3(      إدخالم ستوىمالطاقةمبالميغامواطمفقط

       ممم* لحوظة:ممإذامتممتمكينمر زمPINم)التعريفممم
 ممممممممممالشخصي(،مفسيتممطلبمر زمالتعريفمالشخصيمم

ممممممممممالفريدمالمكونم نم4مأرقاممللوصولمإلىمشاشةمالقائمة

(D)

(I)

(F)

(G)

(H)

(B)

(C)

(E)

(A)

A

D

BC

A

D

BC
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صفحةم2  نمم

للحصولمعلىموثائقمالمنتجمالكا لةميرجىمزيارة:
www.acpsolutions.com

الوصولمإلىمخياراتمالمستخدمموتعديلها
 هناكمالعديدم نمالخياراتمالتيميمكنكمتغييرهاملتخصيصمتشغيلمالفرن.م

وهذهمالخياراتم بينةمأدناه.ميظهرمإعدادمالمصنعمبخطمعريضميظهرمإعدادمالمصنعمبخطمعريض.

 1.مممممماضغطمعلىم فتاحمMENUم)القائمة(م)☰(.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ممممممممم لحوظة:ممإذامتممتمكينمر زمPINم)التعريفمالشخصي(،مفسيتممطلبممممر ز

ممممممممممالتعريفمالشخصيمالفريدمالمكونم نم4مأرقام.
2.مممممماضغطمعلىم فتاحمالرقمم"5"مللوصولمإلىم"Ueser Options"م)خياراتمالمستخدم(.
3.ممممممللتنقلمبينمصفحاتماإلعدادات:ماضغطمعلىم فتاحيماالنتقالملألعلى/األسفلم)▲م▼(.

4.ممممممللوصولمإلىمالخياراتمالمتاحةمألحدماإلعدادات:ماضغطمعلىم فتاحمالرقممالمقابل.
5.مممممملتغييرمأحدماإلعدادات:ماضغطمعلىم فتاحمالرقممالمقابل.

66..      لحفظمالتغييرات:م فتاحملحفظمالتغييرات:م فتاحمStart/OKم)بدء/ وافق(م.
7.      للخروج:للخروج:ماضغطمعلىم فتاحمSTOP/RESETم)اإليقاف/إعادهمالضبط(

دليلمالتشغيلمالسريع
راجعمدليلمالمالكملالطّالعمعلىمبياناتمالسال ة.مدليلمالمالكم تاحمكا الًمعلىماإلنترنت.

No popcornيُمنعماالستخدامملتحضيرمالفشار

مممممممماإلعدادماالفتراضيملكلمطرازم)إعداداتمالمصنعمبخطمعريض(
مممممممممقدميختلفمإعدادمالمصنعمحسبمالطراز

الوصفالخياراتمالمعروضةاإلعداد
33مثوانمثواننغمةمتنبيهمنهايةمالدورة

 ستمرة
 تقطعة

نغمةمتنبيهم ستمرةملمدةمنغمةمتنبيهم ستمرةملمدةم33مثوانٍمثوانٍ
نغمةمتنبيهم ستمرةمحتىميتممفتحمالباب

5منغماتمتنبيهم تقطعةمحتىميتممفتحمالباب
 توقف ستوىم كبّرمالصوت

 نخفض
 توسط توسط
 رتفع

يضبطم ستوىمالصوتمعلىمالوضعيةم توقف
يضبطم ستوىمالصوتمعلىمالوضعيةم نخفض
يضبطم ستوىمالصوتمعلىمالوضعيةم توسطيضبطم ستوىمالصوتمعلىمالوضعيةم توسط
يضبطم ستوىمالصوتمعلىمالوضعيةم رتفع

إيقافنغمةمالمفتاح
تشغيلتشغيل

يمنعمصدورمنغمةمعندمالضغطمعلىمالمفاتيح
يسمحمبصدورمنغمةمعندمالضغطمعلىمالمفاتيحميسمحمبصدورمنغمةمعندمالضغطمعلىمالمفاتيحم

نهايةمدورةمالطهيمإعادةمالضبطمعندمفتحمالباب
إيقافمدورةمالطهيم ؤقتًاإيقافمدورةمالطهيم ؤقتًا

يلغيمالعدمالتنازليملز نمالتسخينمبعدمفتحمالبابمخاللمالدورة.
يسمحمللفرنمباستئنافمالعدمالتنازليمللتسخينمبعدمفتحمالبابمخاللمالدورةيسمحمللفرنمباستئنافمالعدمالتنازليمللتسخينمبعدمفتحمالبابمخاللمالدورة

رقمم فردرقمم فردإدخالمالرقم
رقمم زدوج
المجلدات

يسمحمبـميسمحمبـم1010 ) )9-90-0(موصفاتم بر جةم سبقًا(موصفاتم بر جةم سبقًا
يسمحمبـم100 )99-00(موصفاتم بر جةم سبقا

يسمحمبـم10م جلداتم)9-0(ميضممكلم نهام10موصفاتم بر جةم سبقًا

10مدقائقالحدماألقصىملز نمالطهي
20مدقيقة

يسمحمبز نمتسخينم دتهم10مدقائق
يسمحمبز نمتسخينم دتهمدقيقتان

15مثانية هلةمتمكينمالمفاتيح
30مثانية

دقيقةمواحدةدقيقةمواحدة
دقيقتان

بعدم15مثانيةم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيح
بعدم30مثانيةم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيح

بعدمدقيقةمواحدةم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيحبعدمدقيقةمواحدةم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيح
بعدمدقيقتينم نمفتحمبابمالفرن،ميتممتعطيلمالمفاتيح

إيقافالبر جةمأثناءمالدوران
تشغيلتشغيل

يعطّلمالضغطمعلىمأيم فاتيحمإضافيةمأثناءمدورةمالطهي
يتيحمالضغطمعلىملوحاتم فاتيحمإضافيةمإلضافةمز نمأومتغييرهمفيم نتصفمدورةمالطهييتيحمالضغطمعلىملوحاتم فاتيحمإضافيةمإلضافةمز نمأومتغييرهمفيم نتصفمدورةمالطهي

 توقفةرسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر
كلمكلم77مأياممأيام

كلم30ميوً ا
كلم90ميوً ا

لنميعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر"
يعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر"مكلميعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر"مكلم77مأياممأيام

يعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر"مكلم30ميو ًا
يعرضمالفرنم"رسالةمالتذكيرمبتنظيفمالفلتر"مكلم90ميو ًا

 مكّنالتحذيرم نمالتسخينمالمسبق
 عطّل عطّل

يعرضمالفرنمرسالةمتحذيرمإذامكانتمدرجةمحرارةمالوصفةمالمتتطابقم عمدرجةمحرارةمالفرن  
الميعرضمالفرنمرسالةمتحذيرمدرجةمالحرارةالميعرضمالفرنمرسالةمتحذيرمدرجةمالحرارة

 طلقًاإيقافمالتشغيلمالتلقائي
بعدمساعتينبعدمساعتين

بعدم4مساعات
بعدم8مساعات

الميتوقفمالفرنمعنمالتشغيلمتلقائيًا
بعدمساعتينم نمالسكون،ميتوقفمتشغيلمالفرنمتلقائيًابعدمساعتينم نمالسكون،ميتوقفمتشغيلمالفرنمتلقائيًا

بعدم4مساعاتم نمالسكون،ميتوقفمتشغيلمالفرنمتلقائيًا
بعدم8مساعاتم نمالسكون،ميتوقفمتشغيلمالفرنمتلقائيًا

 توقف توقفPINم)ر زمالتعريفمالشخصي(
 فعّل

تعيينمPINم)ر زمالتعريفم
الشخصي(

PINPINم)ر زمالتعريفمالشخصي(مغيرم طلوبمللوصولمإلىمخياراتمالقائمةمأومالمستخدمم)ر زمالتعريفمالشخصي(مغيرم طلوبمللوصولمإلىمخياراتمالقائمةمأومالمستخدم
PINم)ر زمالتعريفمالشخصي(م طلوبمللوصولمإلىمخياراتمالقائمةموالمستخدم

PINم)ر زمالتعريفمالشخصي(م طلوب.ميجبمإنشاءمPINم)ر زمتعريفمشخصي(مجديدم كونم نم4مأرقام

الصينيةم)الماندرين(،مالدانماركية،مالهولندية،ماإلنجليزيةاإلنجليزية،مالفلبينية،مالفرنسية،ماأللمانية،ماليونانية،ماإليطالية،ماليابانية،مالكورية،مالنرويجية،مالبولندية،مالبرتغالية،مالرو انية،ماللغة
الروسية،ماألسبانية،مالسويدية،ماألوكرانية،مالفيتنا ية

فهرنهايتوحدةمدرجةمالحرارة
 ئويةم

يتممعرضمدرجاتمالحرارةمبالفهرنهايتمللطرازاتمذاتمالترددم60مهرتز
يتممعرضمدرجاتمالحرارةمبالفهرنهايتمللطرازاتمذاتمالترددم50مهرتز

 فعّلطلبمالكمية**
 توقف توقف

يطالبمالمستخدممبتحديدم ضاعفاتمعددمالحصصم)1-9(معندمتحديدمبرنا جم عدم سبقًا
يسمحمللمستخدممبطهيمحصصمفرديةيسمحمللمستخدممبطهيمحصصمفردية

**م توفرمفيمطرازاتم ختارةمفقط.م)يتممعرضهمفقطمفيمقائمةمخياراتمالمستخدممإذامتممتمكينمخيارمالمصنع(

أساسياتمتنظيفمالفرن
راجعمدليلمالمالكمللحصولمعليمالتعليماتموالتوصياتم

الكا لةم) توفرمعلىماإلنترنت(
احرصمعلىمارتداءمقفازاتمونظاراتمواقية

استخدممدائمًام وادمالتنظيفمالموصىمبها:م نشفهمرطبة،م
وليفةمجليمبالستيكية،مورشاشمACPملتنظيفماألفران،م

ورشاشمACPمالمانعم نماالتساخ

اسمحمللفرنمواألدواتمأنمتبردمقبلمالتنظيف

يمنعماستخداممالمنظفاتمالكاشطةمأومالمنظفاتمالتيم
تحتويمعليماأل ونيامأواألحماضمأوالفوسفاتمأوالكلورم

أوالصوديوممأومهيدروكسيدمالبوتاسيومم)المحاليلمالقلوية(.م
يلغيماستخدامم وادمالتنظيفمغيرمالمعتمدةمشروطَم

الضمان.م

يُمنعماستخداممأجهزةمالتنظيفمالتيمتعملمبضغطمالماء.

يُمنعمرشم حلولمالتنظيفمفيمالثقوب.

يُمنعماستخداممالسكاكينمأوماألدواتمالمعدنيةمأومالصوفم
الفوالذيمإلزالةمبقايامالطعاممالعالقة.

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

This document covers XpressChef™ 2c Series and JET models

OVEN CLEARANCES

A. Allow at least 4” (10 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? 
Power-On, Preheat
Press POWER ON/OFF keypad to begin preheating. WARMING UP screen displays. READY 
screen will display once oven reaches the specified preheat temperature. The factory default 
preheat setting is 475°F (250°C).

Manual Cooking Mode
Allows operator to heat without changing the preset recipe keypads.
Oven must be preheated before cooking. 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 "3" 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: Oven Temperature; Cook Time; %MW 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. Oven interior and cooking dish will be 

hot. Carefully remove food from oven.

Edit Recipe Mode
1. Press MENU (☰) keypad. MENU screen will display.*
2. Press number "2" keypad to access "Edit Recipe".
3. To navigate to editable fields: Press UP/DOWN (▲▼) keypads. Active field will be 

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

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

highlighted. Repeat steps 3-5.
6. To save and exit: Press START/OK keypad.
7. To discard changes: Press STOP/RESET keypad.

Edit Oven Preheat 
Temperature
This oven can be set to a preheat 
temperature between 200°– 475°F 
(95°– 250°C) .
1. Press MENU (☰) keypad. MENU 

screen will display.*
2. Press number "1" keypad to access 

"Preheat Temp".
3. Press number keypads to enter desired 

preheat temperature. 
4. To save changes: Press START/OK 

keypad.
5. To discard changes: Press STOP/

RESET keypad.

Preset Recipe Keypads
To cook food using preprogrammed cooking 
sequences. Oven must be preheated before 
cooking. From READY or DOOR OPEN 
screen:
1. Open oven door, place food in oven, 

and close oven door. 
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) POWER ON/OFF keypad
(F) MENU Keypad
(G) Number Keypads
(H) STOP/RESET Keypad
(I) START/OK Keypad

MENU SCREENS

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

Page 2
(1) Load File
(2) Service Mode
(3) Enter MW Only

*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



©2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, IA 52404

Part No. 13092811
Original Instructions

Page 4 of 4
صفحةمم  نمم

For full product documentation visit:
www.acpsolutions.com

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 "5" 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.

No popcornNo popcornDO NOT power sprayDO NOT power spray

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
20 minutes

Allows 10 minutes of heating time
Allows 20 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

Preheat Warning Enabled
Disabled

Oven will display warning message if recipe temperature does not match oven temperature 
Oven will not display temperature warning message

Auto Shut-Off Never
2 Hours
4 Hours
8 Hours

Oven will not automatically shut-off
After 2 hours of inactivity, oven will automatically shut-off
After 4 hours of inactivity, oven will automatically shut-off
After 8 hours of inactivity, oven will automatically shut-off

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

Temperature Unit Fahrenheit
Celsius 

Temperatures are displayed in Fahrenheit for 60Hz models
Temperatures are displayed in Celsius for 50Hz models

Quantity Prompt** On
Off

Prompts the user for portion quantity multiplier (1-9) upon selecting a preset program
Allows user to cook individual portions

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

Oven Cleaning Basics
Refer to Owner’s Manual for complete instructions 
and recommendations (available online)
DO wear protective gloves and glasses

DO always use recommended cleaning 
supplies: Damp towel, plastic scouring pad, ACP 
Oven Cleaner and ACP Oven Shield Protectant

DO allow oven and tools to cool before cleaning

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. 

DO NOT use water pressure style cleaning 
systems

DO NOT spray cleaning solution into 
perforations.

DO NOT use knife, metal utensil, or steel wool 
pad to remove baked-on material.


