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POLSKI 

 
Przed pierwszym użyciem piekarnika należy dokładnie przeczytać dołączoną do niego 

instrukcję montażu i konserwacji.  

W zależności od modelu akcesoria dołączone do piekarnika mogą się różnić od 

przedstawionych na rysunkach. 

الـعـربـيـة

 قبل إستخدام الفرن الخاص بك يرجى قراءة تعليمات التركيب والصيانة التي تأتي منه بعناية.  
 قد تختلف تلك اإلكسسوارات المدمجة مع الفرن مع تلك التي تظهر بالصور تبعًا للطراز.  



 

 



 
 

 

 

  

 

 

 Bedieningspaneel 

 Grillweerstand 

 Plaathouder 

 Braadrooster 

 Plaat 

 Scharnier 

 Binnenglas 

 Koelluchtuitlaat 

 Bevestiging aan meubel 

 Lamp 

 Achterpaneel 

 Turbine 

 Ovendichting 

 Deur 



 

Inschakelen en gelijkzetten

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Type 

Waterhardheid 

Ca + Mg 
(ppm) 

Engelse 
graad 
[°eH] 

Franse 
graad 
[°dF] 

Duitse 
graad 
[°dH] 

Zacht  0 t/m 150 0 t/m 11 0 t/m 15 0 t/m 8 

Middelhard 
151 t/m 

350 
12 t/m 25 16 t/m 35 9 t/m 20 

Hard 
351 t/m  

500 
26 t/m 35 36 t/m 50 21 t/m 28 

DEMO-FUNCTIE 

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.



Beschrijving van het bedieningsscherm
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Kijk voor een beschrijving van het gebruik 

van alle functies in de bij uw oven 

meegeleverde bakgids. 
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Bakken en koken met de Persoonlijke Bakassistent (PBA)
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Timing van de oven

 

00min

01

02



Water bijvullen 

• 

• 

• 



 

• Verwijder en leeg de watertank. 

• Droog de watertank en schuif hem terug in 
de sleuf boven de opening. Maak de 
kookruimte schoon en droog. 

• Laat de deur van het apparaat open zodat 
de kookruimte helemaal kan afkoelen en 
drogen.

• 

• 



• 

  



 

Veiligheidsfuncties 

• 

• 

  



Voedselthermometer 

• 

• 

• 

• 

 



 

  

Giet geen water in de warme oven. Dit kan 

het email van uw oven beschadigen. 

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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Opis piekarnika 

Panel sterowania 

 
 

Pokrętło do przewijania menu po lewej stronie wyświetlacza. Pokrętło wyboru trybu 
pieczenia. 
Wyświetlacz 

 
Pokrętło do przewijania menu po prawej stronie wyświetlacza. Pokrętło wyboru ustawień 
pieczenia. 

 
Przyciski sensorowe 

Włączanie / wyłączanie 
piekarnika. 

Zmiana temperatury piekarnika. 

Dostęp do osobistego asystenta 
pieczenia (PCA). 

Przycisk potwierdzenia. Włączanie / 
wyłączanie oświetlenia 
wewnętrznego. Aktywacja panelu 
sterowania. 

Dostęp do ustawień czasu i 
programowania.

Przycisk Start / Stop. 

 

 Panel sterowania 

 Grzałka grilla 

 Wsporniki boczne 

 Ruszt 

 Blacha do pieczenia 

 Zawias 

 Szyba wewnętrzna 

 
Odprowadzenie 
oparów 

 Mocowanie do szafki 

 Oświetlenie 

 Panel tylny 

 Wentylator nawiewu 

 Uszczelka piekarnika 

 Drzwiczki 



Włączanie i ustawianie czasu 

Podczas pierwszego podłączania piekarnika 
do sieci elektrycznej na wyświetlaczu pojawi 
się logo, a następnie migająca wartość 12:00. 

W celu użycia piekarnika należy ustawić 
bieżącą godzinę. 

Aby to zrobić, należy wybrać godzinę lewym 
pokrętłem, a minuty prawym. 

Potwierdzić ustawienie za pomocą przycisku 

 lub zaczekać kilka sekund.  

Potwierdzić wygląd zegara (standardowy/ 

retro/ zegar ukryty) za pomocą przycisku  
lub zaczekać kilka sekund. 

Zabrzmi sygnał dźwiękowy potwierdzający 
ustawienie godziny na wyświetlaczu. 

Aby zmienić godzinę: 

Gdy piekarnik jest w trybie oczekiwania (ekran 

startowy), nacisnąć i przytrzymać przycisk 
, aż wartość godziny zacznie migać. Aby 
zmienić godzinę, należy wykonać powyższe 
czynności. 

USTAWIANIE TWARDOŚCI WODY 

• Gdy ustawiono bieżącą godzinę, należy 
ustawić poziom twardości wody. 

• Na wyświetlaczu pojawi się informacja o 
poziomie twardości wody. 

• Aby ustawić poziom twardości wody, 
należy wybrać właściwą opcję za pomocą 
prawego pokrętła. 

• Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić 
ustawienie. 

• Aby zmienić ustawienie poziomu 
twardości wody, należy obrócić lewe 
pokrętło do pozycji Gotowanie na parze 

. 

• Obracać prawe pokrętło aż z prawej strony 
wyświetlacza pojawi się symbol Twardość 

wody . 

• Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić 
ustawienie. 

• Za pomocą prawego pokrętła ustawić 
poziom twardości wody. 

• Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić 
ustawienie. 

Typ 
wody 

Twardość wody 

Ca + Mg 
(ppm) 

Skala 
angielska  

[°eH] 

Skala 
francuska 

[°dF] 

Skala 
niemiecka 

[°dH] 
Woda 

miękka 
0 do 150 0 do 11 0 do 15 0 do 8 

Woda 
średnia 

151 do 
350 

12 do 25 16 do 35 9 do 20 

Woda 
twarda 

351 do 
500 

26 do 35 36 do 50 21 do 28 

TRYB DEMO 

Tryb DEMO pozwala sterować piekarnikiem 
bez uruchomienia grzania. Włączenie tego 
trybu jest zalecane, gdy piekarnik ma zostać 
podłączony jako ekspozycja w sklepie.  

Aktywacja trybu DEMO 

Przed ustawieniem zegara jednocześnie 

nacisnąć i przytrzymać przyciski  oraz , 

Czułość sensorów dotykowych, w które 

wyposażony jest elektroniczny 

programator, stale dopasowuje się do 

otaczających warunków. Podczas 

podłączania piekarnika powierzchnię 

panelu sterowania należy utrzymywać w 

czystości oraz unikać kontaktu z innymi 

przedmiotami.  

Jeśli programator / wyświetlacz nie 

reaguje na dotknięcia, zaleca się na kilka 

sekund odłączyć piekarnik od zasilania. 

Po podłączeniu układ sterujący 

automatycznie ustawi odpowiednią 

czułość sensorów. 

Po przerwie w dostawie zasilania 

każdorazowo należy ustawić twardość 

wody. 



 

aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„DEMO Mode ON”.  

Następnie ustawić bieżącą godzinę.  

Komunikat „DEMO” będzie stale wyświetlał 
się. W tym czasie piekarnik działa, jednak nie 
nagrzewa się.  

Aby wyłączyć tryb DEMO, należy ponownie 
wykonać opisane powyżej kroki. 

Informacje widoczne na wyświetlaczu 
piekarnika jak również sposób ich 
wyświetlania opisano poniżej. 

EKRAN POCZĄTKOWY / TRYB 

OCZEKIWANIA 

Poniższy ekran pojawi się, gdy piekarnik nie 
pracuje, lecz jest podłączony do zasilania. 

Jeśli włączono blokadę panelu sterowania, z 
lewej strony wyświetlacza będzie widoczny 

symbol .  

Jeżeli zaprogramowano minutnik, zamiast 
bieżącej godziny na wyświetlaczu będzie 
widnieć odliczany czas, jak na rysunku 
poniżej. 

EKRAN WYBORU 

 

Podczas wybierania funkcji grzania, 
automatycznego przepisu lub funkcji 
elektronicznego programatora, wyświetlacz 
zostaje podzielony na dwie sekcje: 

LEWA SEKCJA: Ta część wyświetlacza 
pokazuje dostępne funkcje grzania, 
automatyczne przepisy oraz funkcje 

elektronicznego programatora. 

Aby wybrać daną opcję, należy obracać lewe 
pokrętło, aż pojawi się żądana funkcja. 
Następnie potwierdzić wybór za pomocą 

przycisku  (jeśli nie wciśnięto żadnego 
przycisku, piekarnik potwierdzi wybór 

automatycznie po upływie kilku sekund). 

PRAWA SEKCJA: Ta część wyświetlacza 
pokazuje wartości, które można ustawić w 
zależności od wybranego trybu: temperatura, 
waga, czas pieczenia, czas zakończenia 
pieczenia… 

Aby dokonać wyboru, należy obracać prawe 
pokrętło, aż pojawi się żądana wartość. 
Następnie potwierdzić wybór za pomocą 

przycisku  (jeśli nie naciśnięto żadnego 
przycisku, piekarnik potwierdzi wybór 
automatycznie po upływie kilku sekund).  

12:00

00:58
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EKRAN INFORMACJI O PIECZENIU 

 

Podczas pieczenia informacje o statusie 
pieczenia pojawią się na wyświetlaczu wokół 
dwóch centralnych okręgów: 

Wewnętrzny – okrąg temperatury. W 
kolorze czerwonym; oznacza wybraną 
temperaturę w podziałce. 

Zewnętrzny – okrąg czasu. 

• Okrąg jest czerwony, gdy wyświetlany jest 
czas, który upłynął od rozpoczęcia 
pieczenia. Co 2 minuty pojawi się biała 
kropka. 

• Okrąg jest niebieski, gdy wyświetlany jest 
czas pozostały do zakończenia pieczenia 
(odliczanie). Co 2 minuty zniknie biała 
kropka. 

Wewnątrz okręgów wyświetlane są 
następujące informacje o wybranych 
ustawieniach pieczenia 

1. Wybrana temperatura. Symbol °C będzie 
migać do momentu, aż zostanie osiągnięta 
wybrana temperatura i zawsze wtedy, gdy 
piekarnik przekazuje ciepło do potrawy. 
 

2. Czas pieczenia. 

− Jeśli minutnik nie został 
zaprogramowany, wyświetlany będzie 
czas, który upłynął od rozpoczęcia 
pieczenia; wokół tej wartości pojawi się 
czerwony okrąg. 

− Jeśli minutnik został zaprogramowany, 
wyświetlany będzie czas pozostały do 
zakończenia pieczenia (odliczanie); 
wokół tej wartości pojawi się niebieski 
okrąg. 

− Jeśli piekarnik został zaprogramowany, 
lecz ustawiono opóźnienie startu 
pieczenia, wyświetlany będzie całkowity 
zaprogramowany czas pieczenia 

3. Wybrane ustawienia pieczenia lub 
automatyczny przepis. 

Poza okręgami wyświetlają się następujące 
informacje dotyczące ustawień dodatkowych: 

PRAWA STRONA WYŚWIETLACZA. Tu 
pojawią się informacje związane z 
zaprogramowanymi funkcjami związanymi z 
czasem pieczenia. 

 Minutnik. Odliczanie czasu z 
sygnałem dźwiękowym informującym o 
zakończeniu pieczenia.

 Czas zakończenia pieczenia.

 Termosonda. Symbol pojawi się na 
wyświetlaczu, gdy podczas pieczenia 
używana jest termosonda. Wskazana 
temperatura to bieżący odczyt  termosondy.

LEWA STRONA WYŚWIETLACZA. 
Informacje o aktywowanych ustawieniach 
bezpieczeństwa. 

 Blokada uruchomienia. Gdy jest 
aktywna, wyświetla się symbol kłódeczki.

 



 

 GRZAŁKA DOLNA  

 
TERMOOBIEG + GRZAŁKA 

DOLNA (PIZZA)  

 PRZYCISK WŁ. / WYŁ  
TERMOOBIEG (NAWIEW + 

GRZAŁKA PIERŚCIENIOWA)  

 
GRZAŁKA GÓRNA + GRZAŁKA 

DOLNA   SLOW FOOD 

 
GRZAŁKI GÓRNA I DOLNA + 

NAWIEW  
 ECO 

 
GRILL  ROZMRAŻANIE 

 GRILL + NAWIEW   GOTOWANIE NA PARZE 

 GRILL + GRZAŁKA DOLNA   

FUNKCJE KOMBINOWANE Z 

GOTOWANIEM NA PARZE 

(20% PARA) 

 MAXIGRILL  

 Ustawienia z szybkim nagrzewaniem

GOTOWANIE NA PARZE 

Jeśli wybrano funkcję Gotowanie na parze 

, dostępne są dodatkowe programy: 

100% PARA 

REGENERACJA – 

PRZEWODNIK 

SOUS VIDE 

TWARDOŚĆ WODY 

ODKAMIENIANIE 

POŁĄCZONE FUNKCJE

ę ż ą ć

ż ą ć ę ą

GRZAŁKA GÓRNA + GRZAŁKA 

DOLNA

TERMOOBIEG

GRILL + NAWIEW

Opis poszczególnych funkcji grzania 

można znaleźć w poradniku pieczenia 

dołączonym do piekarnika. 



PIECZENIE Z TRADYCYJNYMI 

FUNKCJAMI 

 
Wybór funkcji. 

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku 
. 

Obracać lewe pokrętło, aż na wyświetlaczu 
pojawi się symbol żądanej funkcji grzania. 

Obrócić prawe pokrętło lub nacisnąć przycisk 

 - temperatura zalecana dla wybranej 
funkcji pojawi się z prawej strony 
wyświetlacza. 

W razie potrzeby zmienić temperaturę 
obracając prawe pokrętło. 

Potwierdzić wybór za pomocą przycisku . 

Piekarnik rozpocznie pieczenie. 

W dowolnym momencie pieczenia można: 

• Zmienić funkcję grzania za pomocą 
lewego pokrętła 

• Zmienić temperaturę pieczenia za 
pomocą prawego pokrętła. 

• Zaprogramować minutnik, czas 
pieczenia lub czas zakończenia 

pieczenia naciskając przycisk . 

• Zmienić ustawienia minutnika, czasu 
pieczenia lub czasu zakończenia 

pieczenia naciskając przycisk . 

GOTOWANIE NA PARZE 

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku 

. 

2. Obracać lewe pokrętło, aż na 
wyświetlaczu pojawi się symbol funkcji 

Gotowanie na parze . 

3. Obracać prawe pokrętło, by wybrać jeden 
z programów Gotowania na parze. 

4. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku 

. 

5. Obracać prawe pokrętło, by wybrać 
odpowiednią temperaturę. 

6. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku 

. 

7. Obracać prawe pokrętło, by wybrać 
odpowiedni czas pieczenia (dostępne 
tylko w niektórych funkcjach grzania). 

8. Nacisnąć przycisk , by rozpocząć 
proces pieczenia.

W dowolnym momencie procesu pieczenia 
można: 

• Zmienić czas pieczenia za pomocą 

przycisku . 

• Zmienić temperaturę pieczenia za 

pomocą przycisku . 

FUNKCJE KOMBINOWANE Z 

GOTOWANIEM NA PARZE 

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku 

.

Obracać lewe pokrętło, aż na 
wyświetlaczu pojawi się symbol funkcji 
kombinowanych z gotowaniem na parze 

. 

3. Obracać prawe pokrętło, by wybrać 
odpowiednią funkcję kombinowaną. 

4. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku 

. 

5. Obracać prawe pokrętło, by wybrać 
odpowiednią temperaturę. 

6. Nacisnąć przycisk  lub  by 
rozpocząć proces pieczenia.
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W dowolnym momencie nacisnąć przycisk 

, by rozpocząć proces pieczenia. 



 

AUTOMATYCZNE SZYBKIE 

NAGRZEWANIE

We wskazanych wyżej funkcjach występuje 
szybkie nagrzewanie. 

Podczas szybkiego nagrzewania podświetla 

się symbol . 

Przed włożeniem potrawy do piekarnika 
należy odczekać aż symbol zniknie z 
wyświetlacza. 

Szybkie nagrzewanie zawsze jest aktywne. 

By wyłączyć szybkie nagrzewanie, należy 

przez kilka sekund naciskać przycisk . 

AUTOMATYCZNE PROGRAMY 

PIEKARNIKA 

DRÓB   

 KURCZAK 

   KACZKA 

   GĘŚ 

   INDYK 

   UDKA 

MIĘSO   

 WIEPRZOWINA 

 WOŁOWINA 

 JAGNIĘCINA 

 KOTLETY 

RYBY   
 MORSZCZUK 

 ŁOSOŚ 

CHLEB 

 BIAŁY CHLEB 
 CIEMNY CHLEB 

  PEŁNOZIARNISTY CHLEB 

PIZZA   
 NA GRUBYM CIEŚCIE 

 NA CIENKIM CIEŚCIE 

DESERY  

 CIASTKA W FOREMKACH 

   DUŻY PLACEK Z OWOCAMI 

   MAŁE CIASTO 

 CIASTA NA BLASZE 

W dowolnym momencie nacisnąć przycisk 

, by rozpocząć proces pieczenia 



PARA

ŁOSOŚ 
 FILET RYBNY 

 ZIEMNIAKI 

  SZPARAGI 

 BROKUŁY 

 MARCHEWKA 

 GROCH 

 KALAFIOR 

 RYŻ NA MLEKU 

 KUKURYDZA 

Przepisy, które wymagają nagrzania pustego piekarnika.

Przepisy, które wymagają obracania żywności. 

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku 

. Następnie nacisnąć przycisk . 

Wybór przepisu. 

Obracać lewe pokrętło, aż na wyświetlaczu 
pojawi się rodzaj żywności, który będzie 
przyrządzany w piekarniku. 

Przepisy dostępne dla wybranego rodzaju 
żywności pojawią się z lewej strony 
wyświetlacza. Za pomocą prawego pokrętła 
wybrać odpowiedni przepis, potwierdzić za 

pomocą przycisku . 

Następnie z prawej strony wyświetlacza 
pojawią się informacje, które należy 

uzupełnić, by zaprogramować wybrany 
przepis. 

W zależności od wybranego przepisu należy 
wprowadzić następujące dane: 

WAGA ŻYWNOŚCI: Ustawić odpowiednią 
wagę za pomocą prawego pokrętła, następnie 

potwierdzić za pomocą przycisku . 

TEMPERATURA: Potwierdzić sugerowaną 
temperaturę lub zmienić ustawienia za 
pomocą prawego pokrętła, następnie 

potwierdzić wybór za pomocą przycisku . 

POZIOM ZRUMIENIENIA: Dla niektórych 
przepisów można wybrać stopień 
zrumienienia: 

•  Mocne zrumienienie. 

•  Średnie zrumienienie 

•  Lekkie zrumienienie 

Gdy wprowadzono wszystkie informacje, 

potwierdzić wybór za pomocą przycisku . 

Proces pieczenia rozpocznie się: na 
wyświetlaczu pojawi się ekran pieczenia, 
tj. następujące informacje
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Kiedy proces pieczenia zakończy się, przez 
90 sekund będzie rozbrzmiewał sygnał 
dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie migać 
symbol wybranego przepisu. Nacisnąć 
dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał 
dźwiękowy. 

Piekarnik wyłączy się automatycznie. 

W dowolnym momencie procesu pieczenia 
można: 

Zmienić temperaturę pieczenia naciskając 

przycisk . Potwierdzić wybór za pomocą 

przycisku . 

Ustawić minutnik za pomocą przycisku . 

Zmienić ustawienia bieżącego minutnika 

za pomocą przycisku . 

Aby ustawić lub zmienić czas pieczenia albo 
czas zakończenia pieczenia, patrz rozdział 
„Ustawienia programatora piekarnika” w 
dalszej części instrukcji. 

NAGRZEWANIE PUSTEGO PIEKARNIKA 

W przypadku przepisów oznaczonych w tabeli 

symbolem  piekarnik należy nagrzać przed 
włożeniem do środka jakiejkolwiek żywności. 

Po wybraniu jednego z tych przepisów, gdy 
rozpocznie się pieczenie, na wyświetlaczu 

pojawi się symbol . Kiedy piekarnik osiągnie 
temperaturę pieczenia, symbol będzie migać i 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący, 
że można umieścić potrawę wewnątrz 
piekarnika.  

Po otwarciu drzwi piekarnika w celu włożenia 
żywności sygnał dźwiękowy wyłączy się 
automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się 
pozostały czas pieczenia. 

 

OBRACANIE ŻYWNOŚCI

W przypadku przepisów oznaczonych w tabeli 

symbolem żywność trzeba obracać 

podczas pieczenia.

Piekarnik sygnalizuje, kiedy należy wykonać 
czynność, za pomocą sygnału dźwiękowego i 

symbolu na wyświetlaczu.

Otwarcie drzwi piekarnika w celu obrócenia 
żywności spowoduje automatyczne 
wyłączenie sygnału dźwiękowego. 

00:58
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W ciągu pierwszych 10 minut pieczenia 
można zmienić wagę żywności oraz 
poziom zrumienienia lub ustawić czas 
zakończenia pieczenia. 
Po upływie tego czasu ustawienia zostaną 
zapisane i nie będzie możliwości zmiany 
ustawień. 
Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć 

przycisk , piekarnik powróci do ekranu 
wyboru. 
Postępować zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi powyżej. 



FUNKCJE PROGRAMATORA 

Do programowania można użyć 
następujących funkcji programatora: 

Minutnik: Po upływie 
zaprogramowanego czasu włączy się sygnał 
dźwiękowy. Proces pieczenia NIE zatrzyma 
się, gdy zabrzmi sygnał dźwiękowy. Funkcji 
minutnika można używać również wówczas, 
gdy nie uruchomiono procesu pieczenia

Czas pieczenia: Możliwość 
zaprogramowania czasu pieczenia.

Po upływie zaprogramowanego czasu 
pieczenia zabrzmi sygnał dźwiękowy, symbol 

 będzie migać, a piekarnik automatycznie 
przestanie się nagrzewać. 

Nacisnąć dowolny przycisk, by wyłączyć 
sygnał dźwiękowy oraz piekarnik. 

 Czas zakończenia pieczenia: Możliwość 
zaprogramowania godziny końca pieczenia.  

Po upływie ustawionego czasu zakończenia 
pieczenia zabrzmi sygnał dźwiękowy, symbol 

 będzie migać, a piekarnik automatycznie 
przestanie się nagrzewać. 

Nacisnąć dowolny przycisk, by wyłączyć 
sygnał dźwiękowy oraz piekarnik. 

Programowanie pieczenia z opóźnieniem 

(czas pieczenia  + czas zakończenia 

pieczenia ): Możliwość zaprogramowania 
obu czasów. Piekarnik włączy się 
automatycznie i będzie pracował przez 
ustawiony czas (czas pieczenia). Urządzenie 
wyłączy się automatycznie po upływie 
zaprogramowanej godziny (czas zakończenia 
pieczenia).

Dostęp do funkcji programatora jest możliwy 
w trakcie procesu pieczenia. Można także 
zmienić bieżące ustawienia pieczenia. 

USTAWIANIE FUNKCJI PROGRAMATORA 

 

1. Nacisnąć przycisk , aby wejść do menu 
opcji programatora. 

2. Za pomocą lewego pokrętła wybrać 
odpowiednią funkcję. 

3. Za pomocą prawego pokrętła ustawić czas 
pieczenia lub czas zakończenia pieczenia. 

4. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku 

. 

5. Ponownie wyświetli się ekran pieczenia. 
Zaprogramowane funkcje będą widoczne 
z prawej strony centralnego okręgu. 

00min
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Minutnik można ustawić w dowolnym 
momencie – bez względu na to czy 
uruchomiono proces pieczenia. 

Pozostałe opcje programatora są dostępne 
tylko wtedy, gdy uruchomiono proces 
pieczenia. 

Aby zaprogramować tę funkcję, należy 
ustawić kolejno czas pieczenia oraz czas 
zakończenia pieczenia. 

Nie ma możliwości ustawienia czasu 
zakończenia pieczenia, który jest 
wcześniejszy niż bieżąca godzina. 

Podczas programowania czasu 
zakończenia pieczenia w środkowej 
części ekranu będzie wyświetlana 
aktualna godzina, aby ułatwić wybór 
odpowiedniej wartości. 



 

OTWIERANIE PRZEDNIEGO PANELU 

• Przez kilka sekund naciskać przycisk . 

• Przedni panel zacznie powoli otwierać się 
(uchyli się na ≈ 15°). 

• Ręcznie otworzyć przedni panel. 

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ 

Uruchomienie każdej z funkcji wymaga 
uprzedniego napełnienia zbiornika wodą. 

Zbiornik należy napełnić zimną, świeżą wodą 
pitną do wskazanego poziomu „MAX” i włożyć 
do otworu umieszczonego za przednim 
panelem (max 0,8 l). 

 

UZUPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ 

Zbiornik wody starcza na jedną sesję 
gotowania trwającą ok. 50 - 60 minut. 

Jeśli zaistnieje konieczność uzupełnienia 
wody, na wyświetlaczu pojawi się komunikat, 
oznaczający, że zbiornik na wodę jest pusty. 

Wodę należy uzupełnić do wysokości 0,5 l, 
aby nie doszło do jej przelania podczas 
odpompowywania wody z powrotem do 
zbiornika. RYZYKO PRZELANIA! 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ 

Po wyłączeniu urządzenia niewykorzystana 
woda znajdująca się w wytwornicy pary jest 
odpompowywana z powrotem do zbiornika. 

 

W zależności od ustawionej temperatury 
oraz długości procesu gotowania na parze 
proces odpompowywania wody może 
trwać nawet 1 godzinę. Zawsze należy 
czekać do momentu aż na wyświetlaczu 

pojawi się symbol  by wyjąć zbiornik 
na wodę, włączyć kolejne gotowanie na 
parze lub wyłączyć piekarnik. Przerwanie 
procesu odpompowywania wody 
spowoduje ponowne uruchomienie 
procesu odpompowywania wody, co 
sprawi, że pompa będzie pracować „na 
sucho” oraz wydawać bardzo głośne 
dźwięki pracy. Ryzyko uszkodzenia 
pompy. 

Panel można otwierać w trakcie pracy 
urządzenia. 

Nie używać wody sterylizowanej ani 
destylowanej. Minerały zawarte w wodzie 
są niezbędne w procesie pieczenia w 
piekarniku parowym. 

Podczas napełniania zbiornika na wodę 
górna część zbiornika nie jest całkowicie 
uszczelniona. Przepełnienie zbiornika 
może spowodować wyciek ze zbiornika w 
trakcie przenoszenia. 

Woda w zbiorniku może być gorąca! 
Ryzyko poparzenia! 



Po zakończeniu odpompowywania wody do 
zbiornika na wyświetlaczu pojawi się symbol 

 , należy wtedy wykonać jedną z 
poniższych czynności: 

• Wyjąć i opróżnić zbiornik na wodę. 

• Wytrzeć zbiornik do sucha, następnie 
włożyć z powrotem do otworu. Wyczyścić i 
wytrzeć do sucha wnętrze komory 
urządzenia. 

• Drzwi urządzenia pozostawić otwarte: 
piekarnik ostygnie, a komora wyschnie. 

Jeżeli nie wyjęto zbiornika, a nowy cykl 
gotowania rozpocznie się, wówczas na 

wyświetlaczu pojawi się symbol . 

Podczas pracy urządzenia 

ZATRZYMYWANIE CYKLU GOTOWANIA 

Proces gotowania można w każdej chwili 

zatrzymać naciskając przycisk  lub 
otwierając drzwi. 

Po naciśnięciu przycisku  włączy się 
funkcja redukcji pary, aby podczas otwierania 
drzwi jej stężenie było mniejsze. 

W tym momencie: 

• Wytwarzanie pary zostanie wstrzymane. 

• Ściany komory urządzenia oraz zbiornik na 
wodę są nadal bardzo gorące. Ryzyko 
poparzenia! 

• Odliczanie czasu zatrzyma się, a na 
wyświetlaczu pojawi się pozostały czas 
gotowania (o ile został ustawiony). 

Wedle potrzeby można: 

1. Obrócić lub zamieszać potrawę w celu 

równomiernego ugotowania. 

2. Zmienić ustawienia gotowania. 

Aby wznowić proces gotowania, należy 
zamknąć drzwi urządzenia i nacisnąć przycisk 

. 

ZAKOŃCZENIE CYKLU GOTOWANIA 

Cykl gotowania zakończy się po upływie 
ustawionego czasu gotowania lub po 

naciśnięciu przycisku . Rozlegnie się 
potrójny sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat „END”, a urządzenie 
rozpocznie proces redukcji pary.  

Zadaniem tej funkcji jest stopniowe 
uwalnianie pary z komory piekarnika, aby po 
otwarciu drzwi urządzenia jej stężenie było 
mniejsze.

Po wyłączeniu urządzenia wentylator 
kontynuuje pracę jeszcze przez pewien czas, 

Zaleca się wyjąć i opróżnić zbiornik 
zawsze zaraz po zakończeniu cyklu 
gotowania, gdyż pozwoli to uniknąć 
rozwoju bakterii i odkładania się kamienia. 

Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia w 
trakcie lub po zakończeniu cyklu 
gotowania. Wydobywające się gorące 
powietrze / para mogą spowodować 
poparzenia. Należy cofnąć się lub stanąć z 
boku. Trzymać dłonie na uchwycie aż do 
całkowitego otwarcia drzwi, by uniknąć 
poparzenia. 

Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia w 
trakcie lub po zakończeniu cyklu 
gotowania. Wydobywające się gorące 
powietrze / para mogą spowodować 
poparzenia. Należy cofnąć się lub stanąć z 
boku. Trzymać dłonie na uchwycie aż do 
całkowitego otwarcia drzwi, by uniknąć 
poparzenia. 



 

co ma na celu obniżenie temperatury w 
komorze urządzenia. 

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol , 
oznacza to, że proces odpompowywania 
wody zakończył się i można wyjąć zbiornik na 
wodę. 

Wyjąć zbiornik, opróżnić i wytrzeć do sucha. 
Pozwolić, by wnętrze komory ostygło, 
następnie umyć je i wytrzeć do sucha. Drzwi 
urządzenia pozostawić otwarte, tak aby 
komora wyschła całkowicie. 

ODPROWADZENIE PARY 

Normalnym zjawiskiem jest, że z otworu z 
przodu piekarnika w pewnych odstępach 
czasu wydobywa się para. 

Jest to szczególnie widoczne w okresie 
zimowym lub w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności. 

POZOSTAŁOŚCI WODY W KOMORZE 

URZĄDZENIA 

Podczas procesu gotowania na najniższym 
poziomie prowadnic umieścić brytfannę, by 
zbierać spływające płyny. Pozostałości wody 
na ścianach komory wytrzeć ściereczką.  

Upewnić się, że po każdym użyciu piekarnika 
opróżniono zbiornik na skropliny znajdujący 
się pod drzwiami urządzenia. W przeciwnym 
wypadku może dojść do przelania 
nagromadzonej wody oraz zniszczenia 
zabudowy kuchennej. Dostęp do zbiornika 
jest możliwy po otwarciu drzwi urządzenia..

 

Instrukcje bezpieczeństwa 

BLOKADA URUCHOMIENIA (BLOKADA 

PANELU STEROWANIA) 

Funkcję można włączyć w dowolnym 
momencie: 

• Gdy piekarnik jest wyłączony. Blokada 
uruchomienia uniemożliwi włączenie 
urządzenia za pomocą przycisku. 

• Gdy piekarnik jest uruchomiony. Jeżeli 
włączono funkcję w trakcie procesu 
pieczenia lub gdy zaprogramowano 
pieczenie z opóźnieniem, panel sterowania 
nie będzie reagował na dotyk, nie będzie 
możliwości użycia pokręteł ani zmiany 
ustawień pieczenia. 

Aby włączyć tę funkcję, należy jednocześnie 

nacisnąć i przytrzymać przyciski  oraz , 

aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na 

wyświetlaczu pojawi się symbol . Panel 

sterowania został zablokowany.

Aby wyłączyć funkcję blokady, 

ponownie należy jednocześnie nacisnąć i 

przytrzymać przyciski  oraz  , aż 

rozlegnie się sygnał dźwiękowy a symbol  

zniknie z wyświetlacza

 



Odkamienianie 

PROCES USUWANIA OSADU 

KAMIENNEGO 

1. Za pomocą lewego pokrętła wybrać 

funkcję Gotowanie na parze . 

2. Obracać prawe pokrętło aż symbol funkcji 

Odkamienianie  pojawi się z prawej 
strony wyświetlacza. 

3. Nacisnąć przycisk , by uruchomić 
proces odkamieniania. 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
“0.5”, wyjąć zbiornik na wodę. 

5. Wlać do zbiornika 0,5 l roztworu 
odpowiedniego środka odkamieniającego. 
Włożyć zbiornik do urządzenia. 

6. Nacisnąć przycisk . Proces 
odkamieniania rozpoczął się. Czas 
trwania to ok. 30 minut. 

7. Podczas procesu odkamieniania na 

wyświetlaczu widnieje symbol  oraz 
postęp wyrażony w procentach. 

8. Gdy wyświetlaczu pojawi się symbol  
i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, należy 
wyjąć oraz opróżnić zbiornik na wodę. 

9. Nalać do zbiornika 0,5 l zimnej wody, a 
następnie włożyć zbiornik na miejsce. 

10. Zamknąć panel. Rozpocznie się pierwszy 
cykl płukania. 

11. Gdy na wyświetlaczu ponownie pojawi się 

symbol  i rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy, należy wyjąć oraz opróżnić 
zbiornik na wodę. 

12. Nalać do zbiornika 0,5 l zimnej wody, a 
następnie włożyć zbiornik na miejsce. 

13. Zamknąć panel. Rozpocznie się drugi cykl 
płukania. 

14. Po zakończeniu cyklu płukania oraz do 
momentu wyjęcia zbiornika na wodę na 

wyświetlaczu będzie widniał symbol  
oraz rozbrzmiewał sygnał dźwiękowy. 

15. Wyjąć, opróżnić oraz osuszyć zbiornik na 

wodę. 

Pieczenie z użyciem termosondy 

Termosonda mierzy temperaturę wewnątrz 
pieczeni. Piekarnik wyłączy się automatycznie 
po osiągnięciu temperatury zaprogramowanej 
dla termosondy.

• Zaprogramować odpowiednią funkcję 
grzania według wskazówek opisanych 
powyżej. 

• Następnie na wyświetlaczu pojawi się menu 

termosondy . 

• Za pomocą prawego pokrętła ustawić 
odpowiednią temperaturę. 

• Nacisnąć przycisk  lub , by 
potwierdzić ustawienia i uruchomić proces 
pieczenia

  

Kiedy termosonda nie jest używana, 
gniazdko w piekarniku zawsze należy 
zabezpieczyć zatyczką. W przeciwnym 
wypadku może dojść do uszkodzenia 
piekarnika. 



 

Rozwiązywanie problemów 

Wyświetlacz Opis 

Woda miękka 

Woda średnia 

Woda twarda 

Odkamienić urządzenie 

Symbol miga – rozpoczął się proces odkamieniania 

Wlać 0,5 l roztworu środka odkamieniającego /  świeżej wody do 

zbiornika. 

Wlać 0,8 l zimnej wody do zbiornika do cyklu płukania. 

ę

Brak zbiornika na wodę 
Zbiornik jest pusty, należy wlać 0,5 l wody 

Zbiornik należy wyjąć, opróżnić i włożyć z powrotem. 

Tryb DEMO 

Koniec 

Funkcja Teka Hydroclean® 

Funkcja ta pozwala w łatwy sposób usunąć 
tłuszcz oraz wszystkie zabrudzenia, które 
przywarły do ścian komory piekarnika.  

Aby ułatwić czyszczenie, nie dopuszczać do 
nagromadzenia się zbyt wielu 
zanieczyszczeń. Regularnie czyścić 
piekarnik. 

PROGRAMOWANIE FUNKCJI TEKA 

HYDROCLEAN® 

 
Funkcję czyszczenia należy uruchomić 
wyłącznie wtedy, gdy piekarnik jest zimny. 

Uruchomienie funkcji, gdy piekarnik jest 
gorący, może mieć niepożądane skutki (np. 
uszkodzić emalię).  

Usunąć wszystkie akcesoria, tj. blachy, 
ruszty, wsporniki boczne oraz prowadnice 
teleskopowe, z wnętrza piekarnika.  

W tym celu należy postępować zgodnie z 
instrukcją montażu i konserwacji 
dołączonej do piekarnika.  

1. Gdy piekarnik jest zimny, rozłożyć 
ściereczkę na dnie komory. 

Nie wlewać wody do gorącego piekarnika, 

ponieważ można uszkodzić emalię.  



 

2. Ostrożnie wylać 200 ml wody na dno 
komory piekarnika. 

 

3. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  

. 

4. Ustawić temperaturę na 90º C. 

5. Ustawić programator czasu na 4 minuty.  

6. Po upływie 4 minut zabrzmi sygnał 
dźwiękowy, zaś piekarnik przestanie 
grzać.  

7. Ustawić pokrętło wyboru w pozycji . 

8. Odczekać około 20 minut, aby wnętrze 
piekarnika ostygło. 

 

9. W tym momencie resztki wody oraz brud 
można usunąć za pomocą wilgotnej 
szmatki.  

Funkcję czyszczenia Hydroclean® należy 
uruchomić w niskiej temperaturze. Czas 
stygnięcia piekarnika zależy od temperatury 
otoczenia. 

 

Jeśli po użyciu funkcji Hydroclean® zachodzi 

potrzeba dokładniejszego czyszczenia, użyć 

neutralnych detergentów i delikatnych gąbek.

  

Aby uzyskać najlepszy rezultat 

czyszczenia, do szklanki wody dodać 

łyżeczkę łagodnego płynu do mycia 

naczyń, następnie wylać wodę na 

ściereczkę rozłożoną na dnie komory 

piekarnika.

Nie otwierać drzwiczek do momentu, aż 

urządzenie całkowicie ostygnie.  

Jest to konieczne dla zapewnienia 

poprawnego działania funkcji 

Hydroclean®.

Przed przystąpieniem do wycierania 

wnętrza piekarnika należy upewnić się, 

czy ściany komory odpowiednio ostygły. 
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  وصف الجهاز

  لوحة التحكم 

 
 

تابع لتمرير خالل القوائم الموجودة على الجانب األيسر من الشاشة. مفتاح وضع الطهي 

الشاشة

 
تابع لتمرير خالل القوائم الموجودة على الجانب األيمن من الشاشة. مفتاح إعدادات الطهي 

 
مفاتيح اللمس 

تشغيل / إغالق الفرن   تغيير درجة حرارة الفرن. 

(PCAالوصول إلى مساعد الطهي الشخصي )  زر التأكيد تشغيل / إغالق الضوء الداخلي افتح اللوحة. 

الوصول إلى توقيت وإعدادات البرمجة.  بدء وإيقاف تشغيل الفرن. 

 

لوحة التحكم  

عنصر الشواية  

دعامات الصينية  

رف الشواية  

الصينية 

مفصلة  

الزجاج الداخلي  

منفذ تبريد الهواء  

تركيب الوحدة  

المصباح  

لوحة الحائط الخلفي  

المروحة  

حشية الفرن  

الباب 



 

 التشغيل وضبط الوقت 

عند توصيل الفرن بالكهرباء ألول مرة، سيظهر الشعار 
ا بوميض   على الشاشة. 12:00متبوع 

 ضبط الوقت من أجل استخدام الفرن.يجب عليك 

للقيام بذلك، حدد الساعة مع التحكم األيسر والدقائق مع 
 اليمين.

الزر أو االنتظار   أكد اإلعدادات عن طريق الضغط على
 لبضع ثوان.

قم بتأكيد مظهر الوقت )قياسي / رجعي / إخفاء الساعة( 

 أو االنتظار لبضع ثوان. بالضغط على الزر 

إشارة صوتية تؤكد أن الوقت قد تم ضبطه على سيتم سماع 
 الشاشة.

 :لتغيير الوقت

مع وضع الفرن في وضع االستعداد )شاشة البدء(، استمر 

الزر حتى يبدأ الوقت في الوميض.  في الضغط على
 اتبع الخطوات السابقة لتغيير الوقت. 

تصلب الماء

بعد ضبط الساعة، تحتاج إلى ضبط صالبة الماء. •

يظهر خيار صالبة المياه على الشاشة. •

بتدوير مفتاح التحكم األيمن.لتغيير الخيار قم  •

لتأكيد الخيار. اضغط  •

إذا كنت ترغب في تعديل صالبة الماء، بعد اإلعدادات  •

األولى، قم بتدوير مفتاح التحكم األيسر إلى الموضع 

. المقابل لوظيفة البخار 

صالبة  قم بتدوير التحكم األيمن حتى يظهر رمز  •

الماء على الجانب األيمن من الشاشة.

لتأكيد الخيار. اضغط  •

قم بتدوير مفتاح التحكم الصحيح لتحديد صالبة المياه  •

المطلوبة.

للتأكيد. اضغط على  •

النوع 

تصلب الماء

Ca + Mg 
(ppm )

الدرجة  
اإلنجليزية  

°[eH ]

الدرجة الفرنسية  
°[dF ]

الدرجة األلمانية  
°[dH ]

سلس  8إلى  0 15إلى  0 11إلى  0 150إلى  0

متوسط  20إلى  9 35إلى  16 25إلى  12 350إلى  151

صلب  28إلى  21 50إلى  36 35إلى  26 500إلى  351

وضع صالة العرض

مع تنشيط الوضع التوضيحي، يمكنك التحكم في الفرن دون 
تسخين. يوصى بتنشيط هذا الوضع إذا كان الفرن موصوال  

 في صالة العرض.

 تنشيط الوضع التوضيحي

على وضع البرمجة في نفس واضغط على األزرار  
يظهر "تشغيل الوضع التوضيحي" على الوقت، حتى 

 الشاشة.

 ثم، اضبط الوقت على الفرن. 

بشكل دائم على اللوحة " DEMOسيتم عرض كلمة " 
 وسيعمل الفرن بشكل طبيعي، ولكن دون تسخين. 

كرر نفس العملية. إللغاء تنشيط الوضع التوضيحي، 

  

تكيف حساسية مفاتيح اللمس باستمرار مع الظروف 
البيئية.

تأكد من أن سطح لوحة التحكم نظيف وخالي من 
العوائق عند توصيل الفرن.

إذا لم تستجب الشاشة بشكل صحيح عند لمس المفاتيح، 
وان ثم قم بتوصيله مرة أخرى. فافصل الفرن لبضع ث

ا بحيث تتفاعل  يؤدي هذا إلى ضبط المستشعرات تلقائي 
مرة أخرى مع التحكم في اإلصبع.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم مسح إعدادات 
صالبة المياه. قم بإعادة تعيينها والبرنامج مرة أخرى 

التيار.بعد عودة 



  وصف لوحة التحكم

المعلومات التي ستجدها على شاشة عرض الفرن وكيف 
 سيتم عرض ذلك موضحة أدناه. 

  تشغيل الشاشة / االستعداد

سوف تظهر هذه الشاشة عندما ال يعمل الفرن، ولكن ال 
 يزال متصال . 

 

فسيظهر الرمز على إذا تم تنشيط قفل لوحة المفاتيح، 
 الجانب األيسر من الشاشة.

إذا تمت برمجة المؤقت، فسوف تتوقف الشاشة عن عرض 
 الوقت وتظهر العد التنازلي، كما يظهر في الصورة.

  االختيارشاشة 

 اختيار الوظائف.

عند اختيار وظيفة الطهي أو الوصفة التلقائية أو برنامج 

 المؤقت، سيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين:

يعرض هذا الجزء من الشاشة إعدادات الطهي   القسم األيسر.

المتاحة والوصفات التلقائية وبرامج المؤقت. 

لتحديد أيٍّ من هذه العناصر، أدر القرص األيسر حتى تظهر 

بالزر )إذا لم تضغط الوظيفة المطلوبة وتأكيد التحديد 

على أي أزرار، فسيؤكد الفرن هذا تلقائيًا بعد بضع ثواٍن(.

يعرض هذا الجزء من الشاشة القيم التي يمكن  ن.القسم األيم

ضبطها وفقًا للوضع المحدد: درجة الحرارة والوزن والمدة 

ووقت االنتهاء ...

لتحديد قيمة، أدر القرص األيمن حتى تظهر القيمة المطلوبة 

بالزر )إذا لم تضغط على أي أزرار، وقم بتأكيد التحديد 

 ثواٍن(.   فسيؤكد الفرن هذا تلقائيًا بعد بضع

  

12:00

00:58
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شاشة معلومات الطهي

أثناء الطهي، ستظهر المعلومات المتعلقة بحالة الفرن على 

الشاشة حول دائرتين مركزيتين:

باألحمر. يمثل درجة الحرارة   الداخلية.دائرة درجة الحرارة  

المحددة على مقياس.

دائرة الوقت الخارجي.

عند إظهار مدة طهي الطعام، تكون الدائرة حمراء.  •

ستظهر نقطة بيضاء كل دقيقتين. 

عند إظهار مقدار الوقت المتبقي إلنهاء وقت الطهي  •

)العد التنازلي(، تكون الدائرة زرقاء. ستختفي النقطة 

اء كل دقيقتين.البيض

داخل هذه الدوائر، يتم عرض معلومات الطبخ التالية:

حتى  ºCسوف يومض الرمز درجة الحرارة المحددة.  .

يتم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة وكلما كان الفرن  

ينقل الحرارة إلى الطعام.

وقت الطهي .

إذا لم تتم برمجة المؤقت، فسيتم عرض وقت الطهي  −

وستظهر دائرة حمراء على مدار الوقت.المنقضي 

إذا تم ضبط المؤقت، فسيظهر الوقت المتبقي حتى  −

انتهاء الطهي )العد التنازلي( وستكون الدائرة زرقاء.

إذا تمت برمجة الفرن، ولكن تم ضبطه على التأخير  −

)لم يبدأ الطهي بعد(، فسيظهر إجمالي وقت الطهي 

المبرمج.

صفة التلقائي.إعدادات الطبخ أو اختيار و .

خارج الدوائر، يتم عرض المعلومات التالية على اإلعدادات 

اإلضافية:

إذا تمت برمجة إعدادات الوقت،  الجانب األيمن من الشاشة.

فإن المعلومات ذات الصلة تظهر على الجانب األيمن من 

الشاشة.

العد التنازلي مع إشارة مسموعة  المؤقت   .

لإلشارة إلى انتهاء وقت الطهي.

 وقت االنتهاء   .

يظهر على الشاشة عندما يتم طهي مسبار الغذاء.    .

الطبق باستخدام مسبار اللحم. يظهر الرمز مع درجة حرارة  

مسبار اللحوم الفعلية. 

معلومات عن إعدادات السالمة  الجانب األيسر من الشاشة.

المنشطة.

سيضيء قفل أمان األطفال عند قفل لوحة المفاتيح.      .

تفعيله.

 



  وظائف الفرن 

العنصر السفلي  

توربو + العنصر السفلي  

مفتاح إغالق الفرن  التربو  

الطبخ البطيء  تقليدي  

تقليدي مع المروحة   بيئي 

 
الشواية إزالة التجمد 

الشواية مع المروحة  البخار  

الشواية + العنصر السفلي     
وظائف البخار المدمجة

% بخار()

الشواية   

اإلعدادات مع التسخين السريع 

وظائف البخار

وظائف البخار ، هناك بعض عند اختيار وظيفة البخار

الخاصة:

% بخار

دليل التجديد 

طعام سريع التجهيز

تصلب الماء 

إزالة الترسبات

الوظائف المشتركة

مع بعض الوظائف التقليدية. عند تحديد  البخاريمكن دمج وظيفة 

، يمكن دمج الوظائف التاليةالوظيفة  

الشواية

تقليدي

التربو

الشواية مع المروحة

  

للحصووووووووصف لكفوصوووووووافلكل لافدةووووووو   د فكصفودح  ف  ف
 .دل صاحبفلل ر فدل اصفبكدل لزدتف،فردجعف للصفدلطهيف



 

الطهي مع الوظائف التقليدية

الوظائف.اختيار 

الزر.  قم بتشغيل الفرن بالضغط على 

أدر القرص األيسر حتى يتم الوصول إلى الوظيفة المطلوبة. 

، وستظهر درجة أدر المفتاح األمين أو اضغط عليه

الحرارة الموصى بها للوظيفة المختارة على اليمين. 

إذا رغبت في ذلك، يمكن تغيير درجة الحرارة عن طريق 

تحويل المفتاح األيمن. 

 أكد اختيارك بالزر.

سيبدأ الفرن عملية الطهي. 

في أي وقت أثناء عملية الطهي يمكنك:

تحويل المفتاح األيسر.تغيير وظيفة الطبخ عن طريق  •

تحويل المفتاح  تغيير درجة حرارة الطهي عن طريق •

األيمن.

عن طريق برمجة مؤقت الطبخ أو وقت التوقف/ اإلنهاء  •

.الضغط على الزر 

تعديل الموقتات المبرمجة أو أوقات اإليقاف/ اإلنهاء  •

.بالضغط على الزر

بالبخار الطهي

الزر. قم بتشغيل الفرن بالضغط على  .

الوصول إلى وظيفة البخارأدر المفتاح األيسر حتى يتم   .

.

أدر المفتاح األيمن لتحديد برنامج البخار المطلوب. .

أكد اختيارك بالزر. .

أدر المفتاح األيمن لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. .

أكد اختيارك بالزر. .

أدر المفتاح األيمن لتحديد وقت التشغيل المطلوب )في  .

بعض الوظائف فقط(.

لبدء عملية الطهي. لى اضغط ع .

في أي وقت أثناء عملية الطهي يمكنك:

.عن طريق الضغط على الزرتغيير وقت الطهي  •

.عن طريق الضغط على الزرتغيير درجة حرارة الطهي   •

الطهي بوظيفة البخار المدمجة

الزر. قم بتشغيل الفرن بالضغط على  .

.أدر المفتاح األيسر حتى يتم الوصول إلى الرمز .

أدر المفتاح األيمن لتحديد الوظيفة المطلوبة. .

أكد اختيارك بالزر. .

أدر المفتاح األيمن لتحديد درجة حرارة التشغيل  .

المطلوبة.

لبدء عملية الطهي. أو  اضغط على  .

التسخين السريع التلقائي

الوظائف المشار إليها تشمل التسخين السريع.

.أثناء التسخين السريع، يضيء الرمز 

نوصي باالنتظار حتى يختفي هذا الرمز قبل وضع الطعام.

يتم تنشيط هذا الخيار دائًما.

. إللغاء تنشيط خيار التسخين السريع، اضغط لبضع ثوان على
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في أي وقت، وسوف  يمكن الضغط على المفتاح 

تبدأ عملية الطهي.

في أي وقت، وسوف  يمكن الضغط على المفتاح 
تبدأ عملية الطهي.



  (PCAالطهي بمساعد الطهي الشخصي )

وصفات الفرن التلقائية

 الدواجن

 دجاج 

 بط    

 أوز     

 رومي    

أفخاذ الدجاج    

اللحوم

 صغير خنزير  

 بقري  

 َضأْن 

لحم الضلع  

  األسماك
 َسَمُك النَّاِزلِّي  

السلمون  

  الخبز

 خبز أبيض  

 خبز بني 

خبز القمح الكامل  

  البيتزا
 عجينة سميكة 

عجينة رفيعة 

  الحلويات

 الكيك في القوالب  

 كعكة فواكه كبيرة    

 صغيرة فطيرة      

كيك في الصينية 

  البخار

السلمون 

شرائح السمك  

البطاطس  

نبات الهليون  

البروكلي  

الجزر  



 

البازالء 

القنبيط  

الحليب األرز  

 الذرة  

وصفات تتطلب تسخين الفرن فارغا . 

 الوصفات التي تتطلب تقليب الطعام. 

  الطهي بمساعد الطهي الشخصي 

. اضغط على الزر قم بتشغيل الفرن بالضغط على الزر  

.

اختيار الوصفة.

 در المفتاح األيسر حتى يظهر نوع الطعام الذي تريد طبخه.أ

ستظهر الوصفات المتاحة لنوع الطعام المحدد على الجانب 
األيسر من الشاشة. مع المفتاح األيمن حدد الوصفة المطلوبة 

 .وقم بتأكيدها مع الزر 

ومن ثم، في القسم األيمن من الشاشة، ستظهر المعلومات 
 التي يحتاجها الفرن لبرمجة الطهي.

 ل: حسب الوصفة المحددة، سيطلب منك الفرن إدخا

حدده من خالل المفتاح األيسر وقم بالتأكيد من :  وزن الطعام

 .خالل زر 

قم بتأكيد درجة الحرارة المقترحة للوصفة  درجة الحرارة:
أو حدد درجة أخرى بالمفتاح األيمن وقم بالتأكيد عليه بالزر 

. 

بالنسبة لبعض الوصفات، يمكنك تحديد  مستوى التحميص:
 النهاية:

 عالي التحميص عالي: •

 متوسط التحميص متوسط: •

 بسيط التحميص منخفض: •

عندما يتم اختيار جميع اإلعدادات، قم بتأكيدها مع الزر  
. 

سيبدأ الفرن في الطهي وستظهر شاشة الطهي بدال  من شاشة 
 التحديد، مع إظهار المعلومات التالية:

 درجة حرارة الطهي المختارة  •

 وقت الطهي المتبقي •

 الوصفة المختارة •

 90عند انتهاء وقت الطهي، ستصدر إشارة صوتية لمدة 
انية تقريب ا وسيومض رمز الطهي على الشاشة. اضغط ث

 على أي زر إليقاف اإلشارة الصوتية.

 سيتم إيقاف الفرن تلقائي ا.

1,0kg

0,9

1,1

1,2

0,8

دقائق من الطهي، يمكنك من تغيير الوزن  في أول 
ومستوى اللون البني، أو ضبط وقت االنتهاء.

بعد هذا الوقت، سيتم ضبط هذه اإلعدادات وال يمكن 
تغييرها.

وسيعود  لتغيير إعدادات الطهي هذه، انقر فوق الزر
الفرن إلى شاشة التحديد. 

اتبع التعليمات أعاله.



 :في أي وقت أثناء عملية الطهي يمكنك

. التأكيد عن طريق لمس الزر تغيير درجة حرارة الطبخ 

. بزر 

. بالضغط على الزر  اضبط المؤقت

  .عن طريق الضغط على الزر تغيير الموقت الحالي

لتعيين برنامج أو تعديله، راجع قسم "برامج الطهي 

المضبوط وقته" والذي يمكن العثور عليه بشكل إضافي في 

 .دليل المستخدم هذا

  التسخين فارغا  

، يجب بالنسبة للوصفات الموضحة في الجدول بالرمز

الفرن قبل وضع أي طعام.تسخين 

على   عند تحديد إحدى هذه الوصفات، سيظهر الرمز

الشاشة مع بدء الطهي. عندما يصل الفرن إلى درجة حرارة 

الطهي، سيومض الرمز وستصدر إشارة صوتية إلعالمك 

بأنه يمكن اآلن وضع الطعام في الفرن.

عندما يتم فتح الباب لوضع الطعام، سوف تنطفئ اإلشارة 

مسموعة تلقائيًا، وسيظهر الوقت المتبقي على شاشة الطبخ.ال

 تقليب الطعام

بالنسبة للوصفات الموضحة في الجدول بواسطة الرمز 
TURN ،.يجب تقليب الطعام أثناء الطهي 

سوف يخبرك الفرن بموعد القيام بذلك بإشارة مسموعة 
 على شاشة الطهي. TURNوسيظهر رمز 

سيؤدي فتح باب الفرن لتقليب الطعام إلى إيقاف اإلشارة 
ا. الصوتية تلقائي 

  إعدادات مؤقت الفرن

  خيارات المؤقت

 يمكنك استخدام خيارات المؤقت التالي لبرنامج الطبخ:

سوف تصدر إشارة مسموعة عند انتهاء المؤقت:  
الوقت المبرمج. الطهي لن يتوقف عندما يصدر صوت 

ا   عندما ال يكون الفرن في الموقت. يمكن ضبط المؤقت أيض 
 حالة الطهي.

يسمح لك بتحديد مدة طهي الفرن.وقت الطهي:  

سوف تصدر إشارة صوتية في نهاية الوقت المبرمج، 

وسيتوقف الفرن عن التسخين تلقائيًا. وسيومض الرمز

اضغط على أي زر إليقاف اإلشارة الصوتية وإيقاف الفرن.

يتيح لك ضبط الوقت الذي  وقت االنتهاء من الطبخ:

يتوقف فيه الفرن عن الطهي. 

سوف تصدر إشارة مسموعة عند الوصول إلى الوقت 

وسيتوقف الفرن عن التسخين  المحدد، ويومض الرمز

تلقائيًا. 

اضغط على أي زر إليقاف اإلشارة الصوتية وإيقاف الفرن.

 وقت االنتهاء(: مدة الطهي +بدء الطهي المتأخر )

يتيح لك برمجة الفرن لبدء الطهي تلقائيًا وإغالقه تلقائيًا 

 بمجرد انتهاء الوقت المبرمج. 

00:58
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يمكنك ضبط مؤقت في أي وقت بغض النظر عما إذا 
كان الفرن يطهي أم ال.

تتوفر بقية خيارات المؤقت فقط بينما يكون الفرن 
يطهي.



 

يمكنك الوصول إلى خيارات البرمجة في أي وقت أثناء 

 الطهي. وبالمثل، يمكنك تغيير أي برنامج موجود.  

  برمجة خيارات المؤقت

البرمجة أثناء الطهي.

للوصول إلى قائمة  اضغط على الزر .1

 خيارات المؤقت.
أدر المفتاح األيسر لتحديد خيار البرنامج  .

المطلوب.

أدر المفتاح األيمن الختيار المدة أو وقت االنتهاء  .

 اختياره.حسب الخيار الذي تم 

أكد اختيارك بالزر. .

سوف تظهر شاشة الطهي مرة أخرى. ستتمكن  .

من رؤية المؤقتات المبرمجة على يمين الدائرة 

المركزية.

 
ملء خزان المياه

حة األماميةفتح اللو

لبضع ثوان. اضغط المفتاح  •

العملية بطيئة.هذه (. ºتفتح اللوحة األمامية قليالً )≈ •

أكمل فتح اللوحة يدويًا. •

ملء خزان المياه

تتطلب جميع الوظائف أن يكون خزان المياه ممتلئًا.

بمياه الشرب الباردة "  MAXامأل خزان المياه حتى عالمة "

الفتحة الموجودة خلف اللوحة األمامية والعذبة وأدخله في 

لتر(. )بحد أقصى 
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يمكن فتح اللوحة أثناء تشغيل الفرن.

ال تستخدم الماء المعقم أو المقطر للطبخ مع فرن البخار. 
المعادن الموجودة في الماء ضرورية لعملية الطهي.

عند ملء خزان المياه، ال يتم إغالق الجزء العلوي من 
ملء الخزان إلى الخزان بالكامل. من المحتمل أن يؤدي  

تسرب المياه من الخزان عند نقله.

لبرمجة هذا الخيار، اضبط مدة الطهي ووقت االنتهاء 
على التوالي.

لن يسمح لك الفرن بتحديد وقت االنتهاء قبل الوقت 
الحالي.

عند برمجة وقت االنتهاء، سيعرض القسم األوسط 
الوقت الحالي لمساعدتك في االختيار.



تعبئة المياه

عادة ما تكفي محتويات خزان المياه لجلسة طهي واحدة 

دقيقة. و  تتراوح مدتها بين 

ومع ذلك، إذا احتاج خزان المياه إلى إعادة التعبئة، تظهر 

 المياه.رسالة تعبئة 

لتر لضمان عدم  فقط قم بتعبئة خزان المياه بحد أقصى 
تدفق المياه عند ضخه مرة أخرى إلى خزان المياه. خطر 

الفيضان.

تفريغ خزان المياه

عند إيقاف تشغيل الجهاز، يتم ضخ المياه المتبقية في خزان 
المياه.

 

ا على ضبط درجة الحرارة وطول وظائف الطهي  اعتماد 
بالبخار، قد يستغرق هذا األمر ما يصل إلى ساعة واحدة 

ا حتى تظهر  على الشاشة قبل   حتى يكتمل. انتظر دائم 
إزالة خزان المياه أو محاولة تشغيل وظيفة بخار ثانية أو 
إيقاف تشغيل الطاقة إلى فرن البخار. إذا تمت قطع الضخ 

ل اإلنهاء، فسيتم إعادة ضبط الضخ، مما قد يتسبب في قب
جفاف مضخة المياه الداخلية وإحداث ضوضاء اهتزاز 
عالية أثناء تشغيلها. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في 

تلف المضخة.

 بعد ضخ المياه مرة أخرى إلى خزان المياه، ستظهر 
ا يتطلب اإلجراءات التالية: على الشاشة رمز 

إزالة وتفريغ خزان المياه.قم ب •

قم بتجفيف خزان المياه وإدخاله مرة أخرى في الفتحة  •
الموجودة أعلى التجويف. نظف وجفف مساحة الطهي.

ا حتى تبرد مساحة الطهي  • اترك باب الجهاز مفتوح 
ا. وتجف تمام 

إذا لم يتم إزالة خزان المياه من الفرن وبدأ تشغيل دورة 

.طهي جديدة، يعرض الفرن الرمز 

وظائف الفرن العامة 

إيقاف دورة الطبخ

يمكنك إيقاف عملية الطهي في أي وقت عن طريق الضغط 

على الباب أو فتحه. 

يشتمل الفرن على وظيفة تقليل البخار التي يتم تنشيطها عند 

، لتحرير البخار تدريجيا  من الضغط على المفتاح
التجويف، بحيث يكون هناك قدر أقل من البخار للتدفق 

خارج الفرن عند فتح باب الجهاز.

عند هذه النقطة:

يتوقف إنتاج البخار مؤقتا . •

ال تزال جدران التجويف وخزان المياه ساخنة للغاية.  •
خطر الحرق!

يتوقف الموقت وتعرض الشاشة وقت التشغيل المتبقي  •
)إذا تم ضبط ذلك(.

ذلك، في هذه المرحلة، يمكنك:إذا كنت ترغب في 

تقليب الطعام أو تحريكه للتأكد من أنه سيتم طهيه  .
بالتساوي.

قم بتغيير بارمترات الطهي. .

إلعادة تشغيل العملية، أغلق الباب واضغط على المفتاح 

. 

يكون الماء في الخزان ساخن ا. خطر االحتراق!قد 

ُينصح بإزالة خزان المياه وإفراغه بعد دورة الطهي. 
البكتيريا والحجر الجيري داخل الجهاز.هذا يمنع تكوين  

عند فتح الباب أثناء أو عند االنتهاء من دورة الطهي، 
احذر من تدفق الحرارة و / أو البخار الخارج من غرفة 
ع الطهي. تراجع للخلف أو للجانب لتجنب الحروق. ض

يديك على باب الفرن حتى يتم فتح الباب بالكامل لتجنب 
التعرض للحروق.



 

نهاية دورة الطهي

 في نهاية المدة المحددة أو عند الضغط على المفتاح 
إلنهاء دورة الطهي، سوف تسمع ثالثة أصوات، وستظهر 

ويبدأ الفرن وظيفة تقليل البخار.،  " END"الشاشة كلمة 

تعمل هذه الوظيفة على إطالق البخار تدريجيا  من التجويف، 
د بحيث يكون هناك قدر أقل من البخار للتدفق من الفرن عن

فتح باب الجهاز.

مروحة التبريد في التشغيل لفترة زمنية يمكن أن تستمر 
محددة بعد إيقاف تشغيل الجهاز. هذه وظيفة طبيعية تهدف 

إلى خفض درجة الحرارة داخل الفرن.

على الشاشة، فهذا يعني أنه تم ضخ   عندما تظهر الرمز
المياه وأنه يمكن إزالة خزان المياه.

ا. اترك مساحة الطهي ت برد أخرج خزان المياه وجففه جيد 
للحظة ثم نظفها وجففها بقطعة قماش. يجب ترك الباب 

ا. ا لبعض الوقت حتى يجف الجهاز تمام  مفتوح 

تدفق البخار

من الطبيعي أن يكون هناك تدفق بخار متقطع، يخرج من 
مقدمة الفرن.

هذا ملحوظ بشكل خاص في فصل الشتاء أو في بيئات 
الرطوبة العالية.

المياه المتبقية في الفرن

لتقليل المياه المتبقية في الفرن، يوصى بإدخال صينية في 
مستوى الرف السفلي. يبدأ التكثيف الصادر من الطعام 

تجفيف المياه المتبقية المتبقية بالتنقيط على الدرج. يمكن 
بسهولة بقطعة قماش. احرص على تجفيف صينية التنقيط 
أسفل الباب بعد كل استخدام. يمكن لتراكم السوائل في هذا 
الدرج أن يتدفق بسرعة ويتلف الخزانات المحيطة. يتم 

الوصول إليها من خالل الباب المفتوح.

  السالمة تعليمات

  قفل السالمة

يمكن اختيار هذه الوظيفة في أي وقت أثناء استخدام الفرن.

لن يسمح قفل الطفل بتشغيل الفرن عند  مع الفرن مغلقا. •

.لمس الزر

إذا تم تنشيط الخاصية أثناء عملية   مع الفرن قيد االستخدام. •

الطهي في الفرن أو تعيينه على التأخير، فلن تستجيب 

لوحة المفاتيح ولن يكون من الممكن استخدام األوجه أو 

تغيير إعدادات الطهي.

ستمرار على األزرار، اضغط مع االلتنشيط هذه الخاصية

في وقت واحد حتى تسمع صوت ا ويظهر  واألزرار 

على الشاشة. لوحة التحكم مقفلة اآلن. الرمز

 ، المس مع االستمرار أزرارإللغاء تنشيط هذه الخاصية

في وقت واحد مرة أخرى حتى تسمع صوت ا ويختفي    و

. الرمز 

  

عند فتح الباب أثناء أو عند االنتهاء من دورة الطهي، 
احذر من تدفق الحرارة و / أو البخار الخارج من غرفة 
الطهي. تراجع للخلف أو للجانب لتجنب الحروق. ضع 
يديك على باب الفرن حتى يتم فتح الباب بالكامل لتجنب 

التعرض للحروق.



  إزالة الترسبات

  إجراء إزالة الترسبات

بتدوير المفتاح األيسر للدخول إلى قائمة البخارقم   .
.

قم بتدوير المفتاح األيمن حتى يظهر رمز إزالة  .

على الجانب األيمن من الشاشة. الترسبات 

لبدء وظيفة إزالة الترسبات. اضغط على  .

على الشاشة، قم بإزالة خزان  " " عندما يظهر  .
المياه.

لتر من محلول إزالة الترسبات الكافي في  اسكب  .
خزان المياه وأعد خزان المياه مرة أخرى.

. تبدأ دورة إزالة الترسب وتستغرق اضغط على  .
دقيقة. حوالي 

عملية إزالة الترسبات صامتة وخالل هذه العملية،  .
لمئوية للعملية ورمز إزالة تعرض الشاشة النسبة ا

.الترسبات 

ا، قم  عندما تظهر الشاشة  . ويصدر الفرن صوت 
بإزالة خزان المياه وإفراغه.

لتر من المياه العذبة وأعد  امأل خزان المياه بـ  .
خزان المياه مرة أخرى.

إغالق اللوحة وستبدأ دورة الشطف األولى. .

ويصدر الفرن  الشاشة مرة أخرىعندما ٌتظهر  .
ا، قم بإزالة خزان المياه وإفراغه. صوت ا جديد 

من الماء البارد وضع  lاملء خزان المياه مع  .
خزان المياه مرة أخرى.

أغلق اللوحة. تبدأ دورة الشطف الثانية. .

عندما تنتهي دورة الشطف، تعرض الشاشة الرمز  .

الة خزان المياه.ويصدر صوت، حتى تتم إز 

قم بإزالة خزان المياه وتفريغه وتجفيفه .

  مسبار الغذاء.

يقوم مجس الطعام بقياس درجة الحرارة الداخلية للطعام الذي 

يتم طهيه وينهي الوظيفة النشطة عند الوصول إلى درجة 

حرارة محددة.

اضبط برنامج وظيفة الطبخ المطلوبة كما هو موضح  •

سابقا.

في نهاية الخطوات الموضحة، ستظهر قائمة مسبار   •

على الشاشة. الطعام 

أدر المفتاح األيمن لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. •

لتأكيد وبدء وظيفة الطهي. أو  اضغط  •

 

يرجى تغطية المقبس داخل التجويف إذا كنت ال تستخدم 
تغطية المقبس سوف يتسبب مسبار الطعام. الفشل في 

في أضرار للفرن.



 

استكشاف األخطاء وإصالحها

الشاشة  الوصف 

إزالة الترسبات

الماء السلس. 

الماء المتوسط. 

الماء الصلب. 

يجب إزالة الترسبات عن الجهاز. 

إزالة الترسبات.  - تبدأ عملية اللمعان 

خزان المياه. لتر من مزيل الترسبات/ المياه العذبة في   إملء 

لتر من الماء البارد في خزان المياه للشطف.  إملء 

خزان المياه

إشارة إلى أن خزان المياه ناقص.  

لتر من الماء.  الخزان فارغ، يرجى ملء 

يجب إزالة خزان المياه وإفراغه وإعادة إدخاله. 

رسائل أخرى

وضع صالة العرض 

انتهاء الوظيفة 

 

 ®Teka Hydrocleanوظيفة 

هذه الوظيفة تجعل من السهل إزالة الشحوم وغيرها من 
بقايا الطعام التي قد تكون عالقة على جانبي الفرن.

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

 TEKAبرمجة وظيفة 
HYDROCLEAN ® 

الفرن قم دائًما بتشغيل الدورة على فرن بارد. قد تتأثر 
ويتلف الطالء إذا تم تشغيله عندما يكون الفرن ساخًنا جًدا.

أواًل، قم بإزالة األدراج وجميع الملحقات من الفرن 
الداخلي، بما في ذلك دعامات الدرج وقضبان اإلرشاد 

التلسكوبية.

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

بينما يكون الفرن باردا ، قم بنشر قطعة قماش في قاع  .
الفرن.

ال تصب الماء في فرن ساخن ألن هذا يمكن أن يتلف طالء  

الفرن.



مل من الماء بلطف في قاع تجويف الفرن.   صب  .

.أدر قرص التحكم في الوضع  .

درجة مئوية اضبط درجة الحرارة إلى  .

 دقائق على الموقت. 4مدة اضبط  .

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

.أدر قرص التحكم في الوضع  .

دقيقة حتى يبرد الفرن من الداخل. انتظر حوالي  .

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

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

إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيف أعمق بعد استخدام 

وظيفة Hydroclean®، فاستخدم المنظفات المحايدة 

الكاشط.واإلسفنج غير   

للحصول على أفضل النتائج، أضف ملعقة صغيرة من منظف 

.الغسيل الخفيف إلى كوب الماء قبل سكبه على القماش

الفرن حتى تكتمل مرحلة التبريد.ال تفتح 

®  Hydrocleanيعد ذلك ضرورًيا لكي تعمل وظيفة 

بشكل صحيح.

قبل لمس السطح الداخلي للفرن، تأكد من تبريده بشكل 
 صحيح.
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