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®Teka Hydroclean وظيفة
جعل هذه الوظيفة من السهل إزالة الشحوم وبقايا الطعام 

األخرى التي قد تعلق بجوانب الفرن.

للحصول على تنظيف أسهل، ال تدع األوساخ تتراكم. 
نظف الفرن بشكل متكرر.

®TEKAHYDROCLEAN برمجة وظيفة

تحذير

ال تسكب المياه بداخل فرن ساخن ألن هذا قد يتلف 
مادة طالء الفرن.

شّغل الدورة دائًما في فرن بارد. قد تتأثر النتيجة ويتلف 
الطالء إذا تم تشغيلها عندما يكون الفرن ساخًنا للغاية.

أوالً أزل األدراج وجميع الملحقات من داخل الفرن، بما 
في ذلك دعامات األدراج وقضبان التوجيه المتداخلة.

للقيام بهذا، اتبع التعليمات في دليل التركيب والصيانة 
الُمرفق مع الفرن.

1. عندما يكون الفرن بارًدا، افرش قطعة قماش على أسفل 
الفرن.

اسكب برفق 200 مللي من المياه في أسفل تجويف   .2
الفرن.

المعلومات

للحصول على أفضل النتائج، أضف ملعقة شاي من 
منظف غسيل خفيف إلى زجاجة من المياه قبل سكبها 

على قطعة القماش

. أدر قرص التحكم إلى الموضع   .3

عّين درجة الحرارة على 90 درجة مئوية.  .4

حّدد برنامًجا بمدة قدرها 4 دقائق على المؤقت.  .5

بعد 4 دقائق، سيصدر صوت منبه وسيتوقف الفرن   .6
عن التسخين.

. أدر قرص التحكم إلى الموضع   .7

انتظر حوالي 20 دقيقة حتى يبرد الجزء الداخلي من   .8
الفرن.

مهم

ال تفتح الفرن حتى تكتمل مرحلة التبريد.

 ®Hydroclean هذا ضرورّي حتى تعمل وظيفة
بشكل صحيح.

بات من الممكن اآلن إزالة أي آثار لألوساخ والمياه   .9
الزائدة من الفرن باستخدام قطعة القماش الرطبة.

تعمل وظيفة Hydroclean® في درجة حرارة منخفضة. 
ومع ذلك، قد تختلف أوقات التبريد وفًقا لدرجة حرارة 

الغرفة.

تحذير

قبل لمس السطح الداخلي للفرن، تأكد من أنه قد تم 
تبريده بشكل مناسب.

إذا تطلب األمر تنظيًفا أعمق بعد استخدام ميزة 
Hydroclean® ، فاستخدم منّظفات متعادلة وقطع إسفنج 

غير كاشطة.
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وظائف الفرن

استخدام الفرن

المعلومات

لالّطالع على وصف متعلق بكيفية استخدام كل من 
الميزات، راجع دليل الطهي الُمرفق مع الفرن لديك.

  الِمشواة والعنصر السفلي والمروحة

  اقتصادي

  إيقاف تشغيل الفرن

  المشواة والعنصر السفلي

  المشواة

  العنصر السفلي

  إزالة الصقيع

  تسخين ُمسبق سريع

HYDROCLEAN  

أدر مقبض المؤّقت باتجاه عقارب الساعة إلى اإلعداد   .2
»120« دقيقة ومن ثم أدره في االتجاه المعاكس 

لتحديد وقت الطهي.

عند انتهاء الوقت، سينطلق المنبه وسيتوقف الفرن عن   .3
التسخين.

عّين عناصر التحكم على  إليقاف تشغيل الفرن.  .4

الُطرز غير المزودة بمؤقت

حدد درجة حرارة ووظيفة طهي.  .1

عند اكتمال طهي طعامك، عّين عناصر التحكم على   .2
الموضع  إليقاف تشغيل الفرن.

الطرز المزودة بمؤقت

التشغيل اليدوي

. أدر قرص المؤقت إلى اليسار إلى اإلعداد   .1

حدد درجة حرارة ووظيفة طهي.  .2

عّين عناصر التحكم على الموضع  إليقاف تشغيل   .3
الفرن.

تشغيل مؤّقت الفرن

تسمح هذه الوظيفة بتعيين مسبق لوقت الطهي. للقيام بهذا:

حدد وظيفة طهي ودرجة حرارة.  .1

التحكم في المؤقت
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1 2

1 3 2 4

لوحة التحكم

1  ُمحّدد الوظيفة

2  قرص التحكم في درجة الحرارة

3  قرص مؤّقت الدقائق

4  ضوء مؤشر الحرارة يشير إلى 
أن الفرن ينقل الحرارة إلى الطعام

رموز ُمحدد الوظيفة

HBB 435، HBB 445، HBB 490 ُطرز

HBB 510، HBB 535 ُطرز

HBB 605، HSB 610، HSB 615 ُطرز
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وصف الفرن
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1  لوحة التحكم

2  عنصر المشواة

3  اإلطار المحكم للفرن

4  رف الشبكة

5  الدرج

َلة 6  مفصَّ

7  الزجاج الداخلي

8  مخرج تبريد الهواء

9  تركيب الوحدة

10  المصباح

11  الباب

1  لوحة التحكم

2  عنصر المشواة

3  دعامة الدرج

4  رف الشبكة

5  الدرج

َلة 6  مفصَّ

7  الزجاج الداخلي

8  مخرج تبريد الهواء

9  تركيب الوحدة

10  المصباح

11  لوحة الحائط الخلفية

12  المروحة

13  اإلطار المحكم للفرن

14  الباب

الفرن الثابت

فرن متعدد الوظائف
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العربية
قبل استخدام الفرن للمرة األولى، ُيرجى قراءة تعليمات التركيب والصيانة الُمرفقة معه 

بعناية.
وفًقا للطراز، قد تختلف الملحقات الُمرفقة في الفرن لديك عن تلك الُموضحة في 

الصور.
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