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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο σας για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης που τον συνοδεύουν. 

Ανάλογα με το μοντέλο, τα εξαρτήματα που περιέχει ο φούρνος σας ενδέχεται να 

διαφέρουν σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται. 

الـعـربـيـة

 قبل إستخدام الفرن الخاص بك يرجى قراءة تعليمات التركيب والصيانة التي تأتي منه بعناية.  
 الصور تبعًا للطراز.  قد تختلف تلك اإلكسسوارات المدمجة مع الفرن مع تلك التي تظهر ب 
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Technical characteristics
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to work properly.

Before touching the inside surface of 

the oven, make sure that it has cooled 

properly. 
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Avant de toucher directement la surface 
intérieure du four, veillez à ce que la 
température soit appropriée. 
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Kijk voor een beschrijving van het gebruik 

van alle functies in de bij uw oven 

meegeleverde bakgids. 



• 

• 

• • 

De gevoeligheid van de touchtoetsen past 

zich continu aan de 

omgevingsomstandigheden aan. 

Wanneer u de oven op het elektriciteitsnet 

aansluit, dient u erop te letten dat het 

oppervlak van het bedieningspaneel 

schoon en obstakelvrij is.  

Als u de toetsen met uw vinger aanraakt 

maar de oven niet op juiste wijze reageert, 

koppel dan de oven van het 

elektriciteitsnet los en sluit hem na een 

tijdje opnieuw aan. Op deze manier 

worden de sensoren automatisch 

ingesteld en reageren zij opnieuw nadat 

ze met de vinger worden aangeraakt.
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In het geval van een stroompanne worden 

de klokinstellingen gewist en 12:00 

knippert op het scherm van de klok. Reset 

ze en programmeer opnieuw. 

In modellen met een elektronische 

temperatuurregelaar verschijnt de 

temperatuur op het scherm als u draait 

aan de selectieschakelaar. 

Nadat u de temperatuur hebt 

geselecteerd, verschijnt de klok 

automatisch opnieuw.

Bij de start van een bereidingscyclus geeft 

de oven automatisch de totale tijdsduur 

weer van de vooruitgang van de cyclus als 

de bereidingstijd of de eindtijd niet is 

ingesteld. 



Met de kookwekkerfunctie gaat de oven 

na afloop van de geprogrammeerde tijd 

niet uit. 

Met de Zoemerfunctie wordt de 

resterende tijdsduur permanent 

weergegeven op het scherm. Met deze 

geprogrammeerde functie is het niet 

mogelijk de tijdsduur of de totale 

geprogrammeerde bereidingstijd weer te 

geven.



 



Raadpleeg de Bereidingsgids voor advies 

bij de ontdooien tijdsduur. 

Wanneer “Turn” op het scherm verschijnt, 
opent u de deur, draait u de etenswaren 

en druk u op  om door te gaan.

Wanneer “Turn” op het scherm verschijnt, 
opent u de deur, draait u de etenswaren 

en druk u op  om door te gaan.



 

Giet geen water in de warme oven. Dit kan 

het email van uw oven beschadigen. 

Het maximumvermogen dat kan worden 

geselecteerd is 600W. 
De temperatuur kan op elk moment 

worden gewijzigd door te draaien aan de 

temperatuur bedieningsknop.
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Doe voor een beter resultaat een lepeltje 

mild afwasmiddel in het glas water voordat 

u het over het keukendoekje uitgiet. 

Open de ovendeur pas als de 

Hydroclean® functie is afgelopen.  

De afkoelfase is nodig voor de juiste 

werking van de Hydroclean® functie. 

Zorg ervoor dat de temperatuur veilig is 
voordat u de binnenwanden van de oven 
direct aanraakt. 
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Περιγραφή της συσκευής 

 Πίνακας χειρισμού  Έξοδος αέρα ψύξης 

 Αντίσταση γκριλ  Στερέωση στο έπιπλο 

 Στήριγματα ταψιών  Λαμπτήρας 

 Σχάρα  Πίσω πάνελ 

 Ταψί  
Μοτέρ με φτερωτή 
παραγωγής αέρα 

 Μεντεσές  Λάστιχο φούρνου 

 Εσωτερικό κρύσταλλο  Πόρτα 

Πίνακας Χειρισμού 

 
 

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας 

Οθόνη Αισθητήρες αφής 

 



 

Σύμβολα του διακόπτη επιλογής λειτουργίας 

Λειτουργίες του φούρνου 

 ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 
ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ +  

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΦΟΥΡΝΟΣ  ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ECO 

 ΜΑΞΙ ΓΚΡΙΛ  
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ +  

ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕ ΑΕΡΑ  ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ 

 ΜΑΞΙ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ  ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

 

Επίπεδα Ισχύος Μικροκυμάτων 

Έξοδος Ισχύος Μικροκυμάτων Τρόφιμα 

Αργό ξεπάγωμα για ευαίσθητα τρόφιμα. Διατήρηση ζεστού 

φαγητού. 

Μαγείρεμα με μικρή θέρμανση. Βράσιμο ρυζιού 

Γρήγορη απόψυξη, θέρμανση παιδικών τροφών 

Ζέσταμα και μαγείρεμα τροφίμων 

Μαγείρεμα λαχανικών και φαγητού. 

Μαγείρεμα και προσεκτικό ζέσταμα 

Ζέσταμα και μαγείρεμα μικρών μερίδων φαγητού. 

Γρήγορο ζέσταμα υγρών. 

 

Για την περιγραφή της χρήσης κάθε 

λειτουργίας, συμβουλευτείτε τον οδηγό 

μαγειρέματος που συνοδεύει τον φούρνο σας.  

 



Περιγραφή οθόνης 

ΠΛΗΚΤΡΑ

,  και  : καθιστούν δυνατό τον 

προγραμματισμό των λειτουργιών. 

 : Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τις 

λειτουργίες μαγειρέματος. 

 : Σας επιτρέπει να σταματήσετε τις 

λειτουργίες μαγειρέματος. 

ΣΥΜΒΟΛΑ

ΒΟΜΒΗΤΗΣ: Φωτίζεται όταν επιλεχθεί η 

λειτουργία βομβητή του ρολογιού. Εκπέμπει 

ένα ηχητικό σήμα με την παρέλευση του 

χρόνου. Ο φούρνος δεν θα σβήσει όταν λήξει 

ο χρόνος. Η λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί ακόμα και εάν ο φούρνος 

βρίσκεται σε λειτουργία. 

 και  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

Φωτίζονται ως ένδειξη ότι ο φούρνος έχει 

προγραμματιστεί (διάρκεια, λήξη ή διάρκεια 

και λήξη). 

•  Διάρκεια μαγειρέματος: Σας δίνει τη 

δυνατότητα να μαγειρέψετε για ένα 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν 

αυτό λήξει, ο φούρνος σβήνει αυτόματα. 

•  Ώρα λήξης μαγειρέματος: Το 

μαγείρεμα διαρκεί μέχρι μια προκαθορισμένη 

ώρα και, στη συνέχεια, ο φούρνος σβήνει 

αυτόματα. 

•  και  Διάρκεια και λήξη μαγειρέματος: 

Προγραμματισμός της διάρκειας και της 

ώρας τερματισμού του μαγειρέματος. Με 

τη λειτουργία αυτή, ο φούρνος θα τεθεί σε 

λειτουργία αυτόματα και θα μαγειρέψει 

κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου χρονικού 

διαστήματος (Διάρκεια μαγειρέματος), ενώ 

θα σβήσει αυτόματα την ώρα που έχετε 

καθορίσει (Λήξη μαγειρέματος). 

 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Αποτελεί 
ένδειξη ότι τα πλήκτρα αφής είναι κλειδωμένα 
προς αποφυγή χειρισμού τους από μικρά 
παιδιά.

Άλλες λειτουργίες

ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Αποτελεί ένδειξη ότι ο 
φούρνος μεταδίδει θερμότητα στα τρόφιμα. 

 ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: 
Φωτίζεται όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία 
ξεπαγώματος με βάση τον χρόνο. 

 ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ: 
Φωτίζεται όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία 
ξεπαγώματος με βάση το βάρος.

Η ευαισθησία των πλήκτρων αφής 
προσαρμόζεται διαρκώς στις περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Όταν συνδέετε τον φούρνο στο 
ρεύμα, φροντίζετε ώστε η επιφάνεια του 
πίνακα χειρισμού να είναι καθαρή και 
χωρίς εμπόδια. 
Αν η οθόνη δεν ανταποκρίνεται σωστά 
όταν αγγίζετε τα πλήκτρα αφής, θα πρέπει 
να αποσυνδέσετε τον φούρνο από το ρεύμα 
και να τον συνδέσετε ξανά μετά από λίγο. Με 
τον τρόπο αυτό, οι αισθητήρες θα 
ρυθμιστούν αυτόματα και θα ανταποκριθούν 
πάλι κατάλληλα όταν τους αγγίξετε.



 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ 

• Μόλις συνδέσετε τον φούρνο σας στο 

ρεύμα, θα παρατηρήσετε ότι στο ρολόι 

αναβοσβήνει η ένδειξη 12:00. 

• Πατήστε  ή  για να ρυθμιστούν 
πρώτα οι ώρες. 

• Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε ότι 
έχετε ρυθμίσει τις ώρες. 

• Πατήστε  ή  για να ρυθμισετε τα 
λεπτά. 

• Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε ότι 
έχετε ρυθμίσει τα λεπτά. 

• Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα, πατήστε 

 ή  ώσπου να αρχίσει η ώρα να 

αναβοσβήνει. Πατήστε  και ακολουθήστε 
τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΟΥ 

ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

• Εάν επιθυμείτε να μην εμφανίζεται το 
ρολόι, πιέστε για 5 δευτερόλεπτα το 

πλήκτρο . 

• Εάν επιθυμείτε να εμφανιστεί στην οθόνη 
πάλι το ρολόι, πιέστε για 5 δευτερόλεπτα 

το πλήκτρο .

Χρήση του φούρνου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 

• Αφού ρυθμίσετε την ώρα στο ρολόι, ο 

φούρνος είναι έτοιμος για χρήση. Επιλέξτε 

λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος 

από τους αντίστοιχους διακόπτες.

• Θα παρατηρήσετε ότι το σύμβολο  ανάβει 
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, 
ένδειξη ότι μεταφέρεται θερμότητα στο 
φαγητό. Το σύμβολο αυτό σβήνει όταν ο 
φούρνος φτάσει στην επιλεγμένη 
θερμοκρασία. 

• Για να σβήσετε τον φούρνο, γυρίστε τους 

διακόπτες στη θέση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

Προγραμματισμός βομβητή

Πατήστε  ή  ώσπου το σύμβολο  
στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και 

μετά πατήστε . Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη 0_00.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την 
παρέλευση του οποίου θέλετε να ηχήσει η 

ειδοποίηση πατώντας  ή . Θα ηχήσουν 
2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι ως 
επιβεβαίωση και θα ξεκινήσει η αντίστροφη 
μέτρηση από το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

Το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι 

ρυθμίσεις του ρολογιού θα χαθούν και θα 

αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη 12:00. 

Προγραμματίστε το ξανά. 

Στα μοντέλα με ηλεκτρονική ρύθμιση 

θερμοκρασίας, όταν γυρίζετε τον διακόπτη 

επιλογής εμφανίζεται στην οθόνη η 

θερμοκρασία. 

Αφού επιλεχθεί η θερμοκρασία, θα 

επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη η 

ένδειξη της ώρας.

Όταν ένας κύκλος μαγειρέματος ξεκινά, 
στην οθόνη του φούρνου θα εμφανίζεται 
αυτόματα ο συνολικός χρόνος της εξέλιξης 
του κύκλου, εάν δεν έχει προγραμματιστεί 
διάρκεια μαγειρέματος ή ώρα ληξης 
μαγειρέματος.



Όταν περάσει ο προγραμματισμένος 
χρόνος, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για 

90 δευτερόλεπτα και το σύμβολο  θα 
αναβοσβήνει γρήγορα.

Για να διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση, 
πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Εκείνη τη 

στιγμή, το σύμβολο  θα σβήσει. 

Αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο στον βομβητή, 
ακολουθήστε πάλι τα προαναφερόμενα βήματα. 
Όταν μεταβείτε στον χρονοδιακόπτη, θα 
εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος τον οποίο 
μπορείτε να τροποποιήσετε.

Προγραμματισμός της διάρκειας 

μαγειρέματος

Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία 
μαγειρέματος με τους διακόπτες του φούρνου.

Πατήστε  ή  ώσπου να αρχίσει να 

αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο   

και μετά πατήστε . Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη 0_00.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την 
παρέλευση του οποίου θέλετε να ηχήσει η 

ειδοποίηση πατώντας  ή .  

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε. Θα 
ηχήσουν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί 
ήχοι ως επιβεβαίωση και θα ξεκινήσει η 
αντίστροφη μέτρηση από το επιλεγμένο 

χρονικό διάστημα. Το σύμβολο  θα 
αναβοσβήνει αργά.

Μόλις παρέλθει η διάρκεια ψησίματος, ο 
φούρνος θα σβήσει, θα ακουστεί μια 

ηχητική ειδοποίηση και το σύμβολο  θα 
αναβοσβήνει γρήγορα.

 Πατήστε  για να σταματήσετε τον 
συναγερμό και απενεργοποιήστε το 

σύμβολο . Ο φούρνος θα ανάψει ξανά.

Φέρετε τους διακόπτες στη θέση  για να 
σβήσετε τον φούρνο.

Μπορείτε να αλλάξετε τον υπολειπόμενο 
χρόνο μαγειρέματος οποιαδήποτε στιγμή 

πατώντας  ή  ώσπου να αρχίσει να 

αναβοσβήνει γρήγορα το σύμβολο  . Στη 

συνέχεια, πατήστε  για να αλλάξετε τον χρόνο.

Ρύθμιση της ώρας λήξης μαγειρέματος

Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία 
ψησίματος.

Πατήστε το πλήκτρο  ή  ώσπου το 

σύμβολο  στην οθόνη να αρχίσει να 

αναβοσβήνει και μετά πατήστε . Στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη την 
τρέχουσα ώρα.

Επιλέξτε την ώρα λήξης που θέλετε να ηχήσει 

η ειδοποίηση πατώντας  ή .  

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε. Θα 
ηχήσουν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί 
ήχοι ως επιβεβαίωση και ότι στην οθόνη 
εμφανίζεται ο επιλεγμένος χρόνος 

διακοπής της ψησίματος.Το σύμβολο  
θα αναβοσβήνει αργά.

Όταν φτάσει η ώρα λήξης του προγράμμα-
τος, ο φούρνος θα σβήσει, θα ακουστεί ένα 

ηχητικό σήμα και το σύμβολο  θα 
αναβοσβήνει γρήγορα.

Πατήστε  για να σταματήσετε τον 
συναγερμό και απενεργοποιήστε το 

σύμβολο . Ο φούρνος θα ανάψει ξανά.

Φέρετε τους διακόπτες στη θέση  για να 
σβήσετε τον φούρνο.

Με τη λειτουργία του βομβητή ενεργοποιη-
μένη, ο φούρνος δεν θα σβήσει με την 
παρέλευση του προγραμματισμένου χρόνου.

Με την λειτουργία του βομβητή ενεργοποιη-

μένη, θα εμφανίζεται μόνιμα στην οθόνη, 

ο υπολειπόμενος χρόνος. Έχοντας προγραμ-

ματισμένη αυτή τη λειτουργία, δεν είναι 

μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ώρα ή τον 

συνολικό προγραμματισμένο χρόνο.



 

Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα λήξης 
μαγειρέματος οποιαδήποτε στιγμή πατώντας  

 ή  ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει 

γρήγορα το σύμβολο . Στη συνέχεια, 

πατήστε  για να αλλάξετε την ώρα. 

Προγραμματισμός Διάρκειας και Λήξης 

μαγειρέματος

Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία 
ψησίματος.

Πατήστε  ή  ώσπου το σύμβολο  
στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και 

μετά πατήστε . Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη 0_00.

Επιλέξτε διάρκεια μαγειρέματος πατώντας 

 ή . Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 
συνεχόμενοι προειδοποιητικοί ήχοι, θα 
εμφανιστεί στην οθόνη ο υπολειπόμενος 

χρόνος μαγειρέματος και το σύμβολο  
θα αναβοσβήνει αργά.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε  ή  ώσπου το σύμβολο  
στην οθόνη να αρχίσει να αναβοσβήνει και 

μετά πατήστε . Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη την τρέχουσα ώρα.

Ρυθμίστε την ώρα λήξης μαγειρέματος 

πατώντας  ή . 

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε. 

Ο φούρνος θα παραμείνει σβησμένος με 

τα σύμβολα  και  φωτισμένα. Ο 
φούρνος σας έχει προγραμματιστεί.

Όταν φτάσει η ώρα έναρξης του 
ψησίματος, ο φούρνος θα ανάψει και θα 
λειτουργήσει για το διάστημα της 
προεπιλεγμένης διάρκειας.

Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος, θα 
εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος 

μαγειρέματος και το σύμβολο  θα 
αναβοσβήνει αργά. 

Με την έλευση της προγραμματισμένης 
ώρας τερματισμού, ο φούρνος θα τεθεί 
εκτός λειτουργίας, θα ηχήσει ένα 

προειδοποιητικό σήμα και το σύμβολο  
θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Πατήστε οποιονδήποτε αισθητήρα για να 
διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση και για 

να σβήσει το σύμβολο  . Ο φούρνος θα 
ανάψει ξανά.

Φέρετε τους διακόπτες στη θέση  για να 
σβήσετε τον φούρνο.

Μπορείτε να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο 
μαγειρέματος οποιαδήποτε στιγμή πατώντας 

 ή  ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει 

γρήγορα το σύμβολο . Στη συνέχεια, 

πατήστε  για να αλλάξετε τον χρόνο.

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Επιλέξτε την λειτουργία μικροκυμάτων. 
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 0_30 

(Γρηγορη εναρξη λειτουργία) από 

προεπιλογή. Πατήστε  ή  μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη το 1_00.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο εργοστασιακά 
ρυθμισμένος χρόνος μαγειρέματος. 
Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο 

μαγειρέματος πατώντας  ή .

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η εργοστασιακά 
ρυθμισμένη ισχύς. Επιλέξτε την επιθυμητή 

ισχύ πατώντας  ή .

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε  για να ξεκινήσει η λειτουργία 
των μικροκυμάτων με τις επιθυμητές 
παραμέτρους.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

Επιλέξτε την λειτουργία μικροκυμάτων.  



2. Πατήστε  και θα ξεκινήσει άμεσα η 
λειτουργία των μικροκυμάτων στην 
μέγιστη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα.  

3. Εάν επιθυμείτε να αυξήσετε την ώρα 

λειτουργίας, πατήστε ξανά το . Κάθε 
φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, η ώρα 
λειτουργίας θα αυξάνεται κατά 30 
δευτερόλεπτα.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Επιλέξτε την λειτουργία μικροκυμάτων. 

2. Πατήστε  ή  μέχρι να εμφανιστεί στην 

οθόνη το σύμβολο .

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο εργοστασιακά 
ρυθμισμένος χρόνος για την απόψυξη. 
Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο 

μαγειρέματος πατώντας  ή . 

5. Πατήστε  για να ξεκινήσει η λειτουργία 
απόψυξης με βάση τον χρόνο με τις 
επιθυμητές παραμέτρους.

ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ

1. Επιλέξτε την λειτουργία μικροκυμάτων. 

2. Πατήστε  ή  μέχρι να εμφανιστεί στην 

οθόνη το σύμβολο .

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η 
εργοστασιακά ρυθμισμένη ένδειξη “F01”. 

Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή 

απόψυξης πατώντας  ή .

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Στην οθόνη θα αναβοσβήνει το 
εργοστασιακά ρυθμισμένο βάρος. 
Επιλέξτε το επιθυμητό βάρος πατώντας 

 ή . 

7. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε. 

8. Πατήστε  για να ξεκινήσει η λειτουργία 
απόψυξης με βάση το βάρος, με τις 
επιθυμητές παραμέτρους.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα 
προγράμματα της λειτουργίας απόψυξης με 
βάση το βάρος, υποδεικνύοντας διαστήματα 
βάρους και χρόνους απόψυξης και αναμονής 
(προκειμένου να διασφαλίζεται ομοιόμορφη 
θερμοκρασία του φαγητού):

Πρόγρ. Τρόφιμα 
Βάρος 

(g) 
Χρόνος 
(λεπτά) 

Χρόνος 
αναμονής 

(λεπτά) 

Κρέας 

Πουλερικ
ά 

Ψάρι 

Φρούτα 

Ψωμί 

 ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επιλέξτε μία συνδυαστική λειτουργία 
μικροκυμάτων + συμβατικού φούρνου 
από τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο εργοστασιακά 
ρυθμισμένος χρόνος μαγειρέματος. 
Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο 

μαγειρέματος πατώντας  ή .

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μαγειρέματος 

σχετικά με τους χρόνους απόψυξης.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη 
"TURN", ανοίξτε την πόρτα, γυρίστε το 

φαγητό και πατήστε  για να συνεχίσετε

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη 
"TURN", ανοίξτε την πόρτα, γυρίστε το 

φαγητό και πατήστε  για να συνεχίσετε



 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η εργοστασιακά 
ρυθμισμένη ισχύς. Επιλέξτε την επιθυμητή 

ισχύ πατώντας  ή .

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε.

Πατήστε  για να ξεκινήσει η λειτουργία 
με τις επιθυμητές παραμέτρους.

Οδηγίες Ασφαλείας 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια χρήσης 
του φούρνου σας. 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, 

πατήστε το πλήκτρο  για μερικά 
δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε 1 
χαρακτηριστικό ήχο και εμφανιστεί στην 

οθόνη η ένδειξη . Ο φούρνος είναι τώρα 
κλειδωμένο. 

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος 
ασφαλείας ενώ ο φούρνος είναι σβησμένος, ο 
φούρνος δεν θα λειτουργήσει ακόμα και αν 
επιλέξετε μία λειτουργία μαγειρέματος. 

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ενώ 
μαγειρεύετε, θα κλειδώσει μόνο την οθόνη και 
τους αισθητήρες. 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, 

πατήστε το πλήκτρο  για μερικά δευτερόλεπτα 
έως ότου ακούσετε 1 χαρακτηριστικό ήχο.  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

Η ρύθμιση Επίδειξης χρησιμοποιείται σε 
Εκθεσιακούς χώρους για να δουν οι πελάτες 
πως λειτουργεί ο φούρνος, καθώς περιγράφει 
κάθε λειτουργία αλλά δεν υπάρχει 
ενεργοποίηση των θερμαντικών στοιχείων. 

Για ενεργοποιήσετε την ρύθμιση επίδειξης, 

πιέστε  και . 

Για να απενεργοποιήσετε την ρύθμιση 

επίδειξης, πιέστε ξανά  και . 

Λειτουργία Teka Hydroclean® 

Η λειτουργία αυτή διευκολύνει τον καθαρισμό 
λιπαρών και λοιπών υπολειμμάτων τροφών 
που έχουν προσκολληθεί στα τοιχώματα του 
φούρνου. 

Για ευκολία στον καθαρισμό, αποφεύγετε τη 
συσσώρευση ρύπων. Καθαρίζετε τακτικά τον 
φούρνο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TEKA 

HYDROCLEAN® 

Μπορείτε να αλλάξετε την θερμοκρασία 
οποιαδήποτε στιγμή, περιστρέφοντας τον 
διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας.

Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να επιλεγεί 
είναι 600 W. 

Μη ρίχνετε νερό στο εσωτερικό του 

φούρνου όταν είναι ζεστός γιατί μπορεί να 

υποστεί φθορά το εμαγιέ. 
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Ο κύκλος καθαρισμου πρέπει να 
πραγματοποιείται πάντα με τον φούρνο κρύο. 
Εάν ο φούρνος είναι πολύ ζεστός, ενδέχεται 
να μην έχετε τα ίδια αποτελέσματα και να 
υποστεί φθορά το εμαγιέ. 

Αφαιρέστε πρώτα τα ταψιά και όλα τα 
εξαρτήματα από το εσωτερικό του φούρνου, 
καθώς και τα στηρίγματα για τα ταψιά ή τους 
τηλεσκοπικούς οδηγούς. 

Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις οδηγίες 
που περιέχονται στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και συντήρησης που σας 
παραδίδεται μαζί με τον φούρνο σας. 

1. Σε κρύο φούρνο, απλώστε ένα 
απορροφητικό πανί κουζίνας 
(σπογγοπετσέτα) πάνω στον πυθμένα του 
φούρνου.

Ρίξτε αργά 200 ml νερό στον πυθμένα του 
θαλάμου του φούρνου.

Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής 

λειτουργίας στη θέση . 

4. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής 
θερμοκρασίας στους 90º C. 

5. Προγραμματίστε διάρκεια λειτουργίας 4 
λεπτών στον χρονοδιακόπτη. 

6. Όταν περάσουν τα 4 λεπτά, θα ακουστεί 
ένα ηχητικό σήμα και ο φούρνος θα 
σταματήσει να θερμαίνεται. 

7. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής 

λειτουργίας στη θέση . 

8. Περιμένετε 20 λεπτά περίπου ώσπου να 
κρυώσει το εσωτερικό του φούρνου.

9. Τώρα μπορείτε με ένα υγρό πανί να 
απομακρύνετε όποια υπολείμματα ρύπων 
και το νερό που περισσεύει. 

Η λειτουργία Hydroclean® πραγματοποιείται 
σε χαμηλή θερμοκρασία. Ωστόσο, το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για να κρυώσει ο 
φούρνος, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Αν, αφού πραγματοποιηθεί η λειτουργία 

Hydroclean®, απαιτείται βαθύτερος 

καθαρισμός του φούρνου, χρησιμοποιήστε 

ουδέτερα απορρυπαντικά και σφουγγάρια 

που δεν προκαλούν διάβρωση.Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε 
ένα κουταλάκι ήπιο απορρυπαντικό για 
πιάτα στο νερό προτού το ρίξετε πάνω 
στο πανί κουζίνας. 

Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου 
μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση ψύξης. 
Είναι απαραίτητη για να έχει σωστά 
αποτελέσματα η λειτουργία Hydroclean®.

Πριν αγγίξετε απευθείας την εσωτερική 
επιφάνεια του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι η 
θερμοκρασία είναι ανεκτή. 

 



 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (βλ. ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών)

• Απαιτούμενη ισχύς.................................................................. 3500 W 

• Ισχύς γκριλ/ Μαξι γκριλ ........................................................... 1400 W/ 2500 W 

• Ισχύς Κατω αντισταση ............................................................ 1150 W 

• Ισχύς θερμού αέρα ................................................................. 1800 W 

• Ισχύς μικροκυμάτων ............................................................... 1000 W 

• Συχνότητα μικροκυμάτων ....................................................... 2450 MHz 

• Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) .................... 455 x 595 x 562 mm 

• Διαστάσεις θαλάμου (πλάτος x ύψος x βάθος) ....................... 475 x 365 x 232 mm 

• Χωρητικότητα φούρνου .......................................................... 40 l 

• Βάρος ..................................................................................... 38,2
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 الـجـهـاز  وصــف

 

لوحة التحكم    منفذ هواء للتبريد  

عنصر الشواء    مثبت الوحدة  

صينية الدعم    مصباح  

شبكة الشواية    لوحة الجدار الخلفي   

الصينية  المروحة  

مفصل  مانع تسريب الفرن 

 الباب  الزجاج الداخلي  

 لوحة التحكم

 

وظائف التحكم رقمية  قرص الحكم في درجة الحرارة  
شاشة العرض   مفاتيح تعمل باللمس 
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 وظيفة الرموز المختارة

 

 

 

 وظائف الفرن 

العنصر السفلي 

توربو + العنصر السفلي 

 
مفتاح إغالق الفرن التربو 

تقليدي  بيئي 

الشواية   المايكروويف + الهواء الساخن 

تقليدي مع المروحة  لشوايةالمايكروويف + ا 

الشواية مع المروحة  المايكروويف 

 

 مستويات طاقة الميكرويف

طاقة إنتاج الميكرويف  األطعمة

إزاله البرودة من األطعمة الحساسة ، الحفاظ على األطعمة ساخنة  
بحرارة منخفضة ، سلق األرز  الطهي 

أطعمة األطفال   سريعاً ، تسخين إزالة التجميد 
األطعمة  طهي تسخين ، 

طهي الخضار ، واألطعمة  
تسخين ، طهي األطعمة بعناية 

تسخين ، وطهي أجزاء صغيرة من الطعام  
تسخين سوائل سريعة 

  

للحصووووووووصف لكفوصوووووووافلكل لافدةووووووو   د فكصفودح  ف  فف
 .ردجعف للصفدلطهيفدل صاحبفلل ر فدل اصفبكدل لزدتف،ف



 

 وصف شاشة العرض

  مفاتيح 

برجمة الوظائف. ك من تمكن و  

  .: تمكنك من بدء وظائف الطهي 

: تمكنك من إيقاف وظائف الطهي.  

  الرموز 

يضئ عند تحديد وقت/تشغيل   مؤقت التحذير : 

المؤقت، يولد إشارة صوتية عندما يحين الوقت. الكن  

الفرن ال يتوقف عن العمل عند إنتهاء الوقت. ويمكن 

ظيفة أثناء الطهي بالفرن.  أيضاً إستخدام هذه الو 

تضئ لإلشارة إلى أن الفرن مبرمج  :  البرمجية   و   
على )وقت الطهي أو وقت التوقف أو كالهما(

يسمح لك هذا البرنامج ببرمجة وقت الطهي :   •
وقت الطهي ، وبعد ذلك الوقت يتم إيقاف تشغيل الفرن 

تلقائياً. 
ببرمجة   يسمح لك هذا اإلعدادوقت توقف الطبخ :     •

لتوقف ، وبعد ذلك سيتم إيقاف الفرن وقت الطهي ل
تلقائياً. 

 

  برمجة  اإلعداد هذا لك يتيح: والطهي الطبخ وقت • 
فهو يعمل على  . الطهي إيقاف ووقت  الطهي  وقت 

  لفترة ويعمل المحدد الوقت في تلقائيًا الفرن تشغيل
 في تلقائيا يتوقف ثم(. الطبخ وقت) المحددة الطهي
 (.وقت توقف الطبخ)  إليه ارمشال الوقت 

اتيح  :  زر اآلماا . اء تفعـيل مـف يعـمل عل  إلـغ

، ممــا يمنع إجراء أت تعــديــل بواســــطــة  اللمس
.األطفال الصغار

وظائف أخرى 

يشير إلى أ  الفر  ينقل الحرارة إلى    السخا  :

  الطعام

يضيء في حالة تشغيل  :    قت إزارة البرودةمؤ  

  . ة ع  طريق الوقتوظيفة إزارة البرود

يضئ في حالة  : إزارة البرودة بالوز   

تشغيل وظيفة إزارة البرودة بالوز   

 ضبط الوقت 

عند توصيل الفرن سترى الساعة تضيء على  •

لضبط الساعات  أو إضغط على •

لتأكيد الساعات.  إضغط على •

ط الدقائق  ضبل أو إضغط على •

لتأكيد الدقائق.  إضغط على •

أو إذا كنت ترغب في تعديل الوقت فإضغط على  •

 أو إضغط حتى يتم إضاءة الوقت ثم إضغط

وقم بإتباع التعليمات في النقاط السابقة. 

 

تتكيف حساسية مفاتيح اللمس بإستمرار مع  
الظروف البيئية.  

  من  وخال   نظيف التحكم لوحة  سطح أن من تأكد
 . تشغيل الفرن  اإلتساخات عند

  لمس  عند صحيح بشكل الشاشة  تستجب  لم  إذا
  قم  ثم  ثوان لبضع  فقم بفصل الفرن  ، المفاتيح
  ضبط   إل   بذلك  القيام  يؤدت.  أخرى   مرة  بتوصيله

  مع  أخرى  مرة  تتفاعل  بحيث  تلقائًيا  المستشعرات
. باإلصبع التحكم

حالة انقـطا  التيار الكهربائي ، ســــيتم مســــح في  
ــة من جديد  ــاشـ ــم الشـ ــتضـ ــاعة وسـ إعدادات السـ

ـ  . فقم بإعادة تعيينها ووكذلك البرنامج مرة بــ
أخرى.
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 إخفاء وإظهار التوقيت 

 ى  التوقيت قم بالضغط عل  إذا كنت ترغب في إخفاء •

ثواني.   لمدة 

إذا كنت ترغب في رؤية التوقيت مرة أخرى قم بالضغط   •

ثواني مرة أخرى.   لمدة  على 

 إستخدام الفرن  

 وظائف الفرن 

. تخدامسلال جاهًزا الفرن يكون التوقيت ،  إعداد بعد •

الوظيفة  تحديد قرص باستخدام الطهي وظيفة حدد

 درجة في التحكم قرص باستخدام الحرارة ودرجة

.الحرارة

 

يضئ أثناء الطهي لإلشارة إلى أن  تالحظ أن الرمز  •

الحرارة تنتقل إلى الطعام. ويختفي هذا الرمز عند 

الوصول إلى درجة الحرارة المحددة. 

للقيام بإطفاء الفرن.  م علىقم بضبط أدوات التحك •

 تشغيل مؤقت الفرن 

برمجة الجرس : 

 حتى يبدأ الرمز  أو  . أضغط  

 لظهور المؤشر  باإلضاءة ثم أضغط على 
عل  الشاشة. 

 التنبيه صوت يصدر أ  بعده تريد الذي  الوقت حدد

 للتأكيد  صوتي   تسمع  سوف.    أو  على    بالضغط
 العد في الساعة وتبدأ الوقت ضبط تم قد أنه على

  الرمز     يضيء  سوف.  المحدد  الوقت  م   التنازلي
 .ببطء

 بمجرد أنتهاء الوقت. ستصدر إشارة صوتية لمدة  .

 بسرعة.  ثانية ويضئ الرمز 

 

. قم بالضغط على أي مفتاح إليقاف التنبيه، سيختفي 

 . مزالر

       على فاضغط ،  وقت الجرس تعديل في ترغب كنت إذا

 ثم أيضاً؛  والساعات  يضئ ال حتى  أو  

 عند. الموضحة الخطوات وكرر على  اضغط
 المتبقي الوقت سيظهر ،  ضبط المؤقت عنصر إدخال
.ضبطه م  ستتمك  والذي حالياً 

 برمجة وقت الطهو 

. حدد وظيفة ودرجة حرارة الطهي بإستخدام أوامر 
 الفر . 

الموجود      الرمز  يبدأ  حتى     أو      على  . اضغط

.  على اضغط ثم اإلضاءة،  في الشاشة على

 .الشاشة على" ." المؤشر سيظهر

. حدد الوقت الذي تريد ظهور صوت التنبيه فيه بالضغط 

 .  أو  على 

في الطرازات ذات التحكم اإللكتروني في درجة 
إختيار درجة الحرارة ، الحرارة ، عند تشغيل مفتاح 

 .ستعرض الشاشة درجة الحرارة
 د درجة الحرارة. سيظهر التوقيت تلقائياً. بعد تحدي

ا إجـمالي  ائيـً دـما تـبدأ دورة الطهي ، ســـــيعرض الفرن تلـق عـن
ضبط وقت الطهي أو وقت في حالة عدم وقت تقدم الدورة ،  

إيقاف الطهي.

 انتهاء عند الفر  يتوقف ل  ،  الجرس وظيفة مع
الوقت

 عل   ئمدا  بشكل  المتبقي  الوقت  سيظهر  ،  التنبيه  وظيفة  مع

 يمكن ال ، المبرمجة الوظيفة هذه معوالكن . الشاشة

  الكامل الطهي وقت  أوالفعلي المبرمج  الوقت عرض

المبرمج



 

د اإلختيار. سوف تسمع صوتي  للتأكد حديلت  . أضغط  
على أنه تم ضبط الوقت وستبدأ الساعة في العد 

  التنازلي م  الوقت المحدد. سوف يضيء الرمز 
 ببطء.  

. بمجرد انتهاء وقت الطهي. سيتوقف الفر  ع  العمل.  
 وسيصدر صوت التنبيه وسيضيء الرمز 

   الرمز لتشغي وإيقاف التنبيه إليقاف   على اضغط . 
 .أخرى مرة الفر  تشغيل سيتموبعدها . 

 إليقاف تشغيل الفر .  . أضبط أدوات التحكم على الوضع  

الضغط  طريق ع  وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  الرمز يبدأ حتى أو  على 

.الوقت لتغيير   اضغط

 برمجة وقت التوقف عن الطهي 

 . حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة. 

  علىباإلضاءة       الرمز  يبدأ  حتى   أو    على   اضغط.  

  على الحالي الوقت سيظهر.   اضغط ثم ، الشاشة
 . الشاشة

. حدد الوقت الذي ترغب في صدور صوت التنبيه بعده بالضغط 

 . أو   على  

  تم قد أنه م  للتأکد صفيرتي  ستسمع. للتأكيد    اضغط. 
  سوف.  الشاشة  علی  المحدد  الطهي  وقت  ويظهر  الوقت  ضبط

 .ببطء    الرمزيضيء 

 نفسه  تشغيل  بإيقاف  الفر   سيقوم  ، دورة التشغيل    انتهاء  عند.  

     الرمزوسيضيء  إنذار صوت يصدر وسوف  ،
 .بسرعة

   الرمز تشغيل قافبإي وقم التنبيه إليقاف  على اضغط. 

 .أخرى مرة الفر  تشغيل سيتموبعدها  

 إليقاف تشغيل الفر .  . أضبط أدوات التحكم على الوضع  

الضغط  طريق ع  وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  الرمز يبدأ حتى أو  على 

.الوقت لتغيير   اضغط

  قاف الطهي برمجة وقت الطهي و وقت إي

. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة.

  الموجود   الرمز يبدأ حتى   أو   على اضغط. 

 سيظهر.  على اضغط ثم ،اإلضاءة في الشاشة على

 . الشاشة على"  ." المؤشر

 ستسمع  وأ  الضغط على    طريق  ع   الطهي  وقت  حدد.  
  وسوف الشاشة  علی  المتبقي الوقت  وسيظهر ، صفيرتي 

 .     الرمزيضئ 

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط  

باإلضاءة     الرمز يبدأ حتى  أو  على اضغط.  

  على الحالي الوقت سيظهر.   اضغط ثم ، الشاشة على
 . الشاشة

.   أو  الطهي بالضغط على   انتهاءوقت . حدد 

 لتحديد اإلحتيار.   أضغط. 

  يتم.       و      الرمزينعن طريق    مفصولا   الفرن   سيبقى.  

 .الفرن برمجة اآلن

  وسيعمل الفرن تشغيل سيتم ، الطهي بدء وقت يحين عندما.  

 . عليه المبرمج الوقت في

 وسيومض المتبقي الطهي وقت  عرض سيتم ، الطهي أثناء. 

 .   الرمز

  ،  العمل  عن الفرن سيتوقف ، الطهي وقت انتهاء عند . 

 .   وسيضئ الرمز  ، جرس صوت وسيصدر

   رمزتشغيل ال وإيقاف الجرس إليقاف مفتاح أي على اضغط. 

 .أخرى مرة الفرن تشغيل سيتمحينها . 

 إليقاف تشغيل الفر .   . أضبط أدوات التحكم على الوضع  

الضغط  طريق ع  وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  الرمز يبدأ حتى أو  على 

.الوقت لتغيير   اضغط

 الميكرويف 

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 بشكل( السريع البدء وظيفة)  الشاشة تعرض. 

 شاشة تظهر حتى  أو على اضغطقم ب. افتراضي

 . التوقيت 

 لتأكيد. ل . أضغط 
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  الطهي  وقت حدد. االفتراضي الطهي وقت الشاشة تعرض. 

 . أو    على  بالضغط المطلوب

 للتأكيد.  . أضغط 

إعدادات   حدد. إعدادات الطاقة اإلفتراضية الشاشة  تعرض. 

 . أو     على بالضغطالطاقة المطلوبة 

 للتأكيد.  . أضغط 

اإلعدادات   امباستخد  الميكروويف  وظيفة  لبدء    على  اضغط.  
 . المطلوبة

 

 البدأ السريع 

 . حدد وظيفة الميكرويف. 

 فيفي العمل    الفور  علی  الميکروويف  ويبدأ     علی  اضغط.  

 .ثانية  لمدة  طاقة بأقصی الميکروفيت وظيفة

. أخرى  مرة     اضغط  التشغيل  وقت  زيادة  في  ترغب  كنت  إذا.  
  وقت  زيادة سيتم  ، المفتاح هذا على فيها  تضغط مرة كل في

 .ثانية  بمقدار التشغيل

 إزالة البرودة بالوقت 

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 . الشاشة على الرمز يظهر حتى  أو على  اضغط. 

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط 

حدد وقت . زالة البرودة اإلفتراضي وقت إ الشاشة تعرض. 

 . أو    على  بالضغطإزالة البرودة بالوقت المطلوب 

 وظيفة بواسطةالبرودة  إزالة وظيفة لبدء   علی اضغط. 
 المطلوبة.  المعايير مع الوقت

 إزالة البرودة بالوزن 

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 على الرمز يظهر حتى أو على  اضغط. 
 . الشاشة

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط 

 حدد. افتراضي مضئ كإعداد" " الشاشة . تعرض

 أو        على  بالضغط  البرودة المطلوب  إزالة  خيار
. 

 للتأكيد.  . أضغط 

 الوز  اختر. اإلضاءة اإلفتراضية للوز  الشاشة . تعرض

 . أو   على المطلوب بالضغط

 للتأكيد.  . أضغط 

لإلعدادات  البرودة وفًقا  إزالة وظيفة لبدء علی . اضغط
 المطلوبة. 

 تحديد مع ، البرودة بالوزن إزالة برامج  التالي الجدول يوضح

 أن لضللمان)  الوقوف  البرودة وأوقات وإزالة ،  الوزن فواصللل

(:موحدة حرارة درجة في الطعام  يكون

وقت 

التوقف 

يقة()دق

الوقت 

)دقيقة(

الوز  

)كيلوجرام(
الطعام  البرنامج 

لحم   -  -  - 

دواج    -  -  - 

سمك   -    -  - 

فاكهة   -  -  - 

خبز   -  -  - 

تحويل" كلمة الشاااشااة على يظهر عندما
على اضااغط ثم تدوير الطعام  ثم, الباب قم بفتح", 

لإلستمرار.     

",  تحويل " كلمة الشااشاة على يظهر عندما

   على اضاغط ثم تدوير الطعام ثم, الباب قم بفتح
لإلستمرار.  

 المساعدة بشأ  على للحصول الطهي دليل انظر
الجليد إزالة أوقات



 

 المهام المشتركة 
بواسطة  التقليدية الفر +  الميكروويف وظيفة حدد. 

 .الوظيفة محدد

 وقت حدد. االفتراضي الطهي وقت الشاشة تعرض. 

 .أو   على  بالضغط المطلوب الطهي

 للتأكيد.  . أضغط 

 إعداد حدد. ياالفتراض الطاقة إعداد الشاشة تعرض. 

 . أو  على بالضغط المطلوب الطاقة

 للتأكيد.  . أضغط 

 لبدأ الوظيفة بإستخدام اإلعدادات المطلوبة.   . أضغط 

 

 تعليمات اآلمان  

 زر اآلمان 

ثناء إستخدام يمك  إختيار هذه الوظيفة في أي وقت أ
الفر . 

 تسمع حتى ثوا  لبضع على اضغط ،  الوظيفة لتنشيط

 .مغلق" "الفر . الشاشة على   الرمز ويظهر ،  صوًتا

 فل  ،  زر األما  وظيفة وقمت بتنشيط مغلًقا الفر  كا  إذا
 .طهي وظيفة اختيار تم إذا حتى الفر  يعمل

 إلى  ذلك  فسيؤدي  ،  الطهي  أثناء  الوظيفة  هذه  تنشيط  تم  إذا
 .فقط والمفاتيح الشاشة قفل

 لبضع    على اضغط ،  زر األما  وظيفة تنشيط إللغاء
 .صوًتا تسمع حتى ثوا 

 وضع صالة العرض

 ، العرض صاالت في العرض صالة وضع استخدام يتم
 كل في موضح هو كما الفر  عمل كيفية للعمالء إلظهار
 .أحمال التسخي   ال يقوم هذا الوضع بتنشيط  ولك   ،   وظيفة

 .و   اضغط العرض وضع لتفعيل

 .مرة أخرى  و   اضغط العرض وضع إللغاء تفعيل

 

 ® Teka Hydrocleanوظيفة  

هذه الوظيفة تجعل م  السهل إزالة الشحوم وغيرها م  
تكو  عالقة على جانبي الفر . بقايا الطعام التي قد

لسهولة التنظيف، ال تسمح لألوساخ بالتراكم. نظف الفر  
بشكل دائم.

 TEKAبرمجة وظيفة 
HYDROCLEAN® 

قم دائًما بتشغيل الدورة على فر  بارد. قد تتأثر الفر  
ما يكو  الفر  ساخًنا جًدا.ويتلف الطالء إذا تم تشغيله عند

الملحقات م  الفر  أواًل، قم بإزالة األدراج وجميع 
الداخلي، بما في ذلك دعامات الدرج وقضبا  اإلرشاد 

التلسكوبية.

للقيام بذلك، اتبع اإلرشادات الموجودة في دليل التثبيت  
والصيانة المستلمة مع الفر .

ة قماش في قا  بينما يكون الفرن بارداً، قم بنشر قطع .
الفرن.

 تدويرع  طريق  وقت أي في الحرارة درجة تغيير يمك 

الحرارة درجة في التحكم قرص

. واط الطاقة القصوى التي يمك  اختيارها هي 

ي فر  ساخ  أل  هذا يمك  أ  يتلف طالء  ال تصب الماء ف

الفر .



 

قا  تجويف الفرن. مل من الماء بلطف في   صب  .

.أدر قرص التحكم في الوضع  .

درجة مئوية اضبط درجة الحرارة إل   .

 .الموقت عل  دقائق 4 مدةاضبط  .

إنذار وسيتوقف دقائق، سوف يصدر صوت  بعد  .
التسخين. الفرن عن

.الوضع أدر قرص التحكم في  .

دقيقة حت  يبرد الفرن من الداخل. انتظر حوالي  .

والماء الزائد من الفرن  يمكن اآلن إزالة أت آثار لألوساخ  .
باستخدام قطعة قماش رطبة. 

عند درجة حرارة منخفضة.  ®Hydrocleanتتحقق وظيفة 
ومع ذلك، يمك  أ  تختلف مدة التبريد تبعا لدرجة حرارة الغرفة.

ذا كانت هناك حاجة إلى تنظيف أعمق بعد استخدام وظيفة إ
Hydroclean®  ، فاستخدم المنظفات المحايدة واإلسفنج

غير الكاشط.

  الفنيةالخصائص  
 المواصفات

 )راجع لوحة الخصائص(  ................................................................. فولتية التيار المتردد •

 وات 3500  ...................................................................... المطلوبة الطاقة •

 وات 2500 /وات Maxigrill ..........................................................  1400 /طاقة الشواية •

 وات 1150 ...................................................... درجة الحرارة األقل  طاقة •

 وات 1800  ................................................................ طاقة الهواء الساخن. •

 وات 1000  ......................................................... طاقة مخرج المايكروويف. •

 ميجاهرتز 2450  ............................................................... تردد المايكروويف… •

 ملم 455x595x562  ...................................... العمق(.الطولاألبعاد الخارجية )العرض •

 ملم 475x365x323 ....................................... العمق(.الطولاألبعاد الداخلية )العرض •

 لتًرا 40  .......................................................................... رن.سعة الف •

 كجم 38,2  ................................................................................. وزن  •
 

للحصول على أفضل النتائج، أضف ملعقة صغيرة م  منظف 

.الغسيل الخفيف إلى كوب الماء قبل سكبه على القماش

ال تفتح الفر  حتى تكتمل مرحلة التبريد.

®  Hydrocleanيعد ذلك ضرورًيا لكي تعمل وظيفة 

بشكل صحيح.

 بشكل تبريده من تأكد للفرن، خليالدا  السطح لمس قبل

 .صحيح
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