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مهم

كنتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة بداخل الفرن، قد 
تتباين عملية التبريد وفًقا لدرجة حرارة الغرفة.

. 10. بمجرد تبريد الفرن، سيتوقف تشغيل الرمز 

11. افتح باب الفرن وامسح الجزء الداخلي بقطعة قماش 
رطبة، إلزالة الرماد من دورة التنظيف. ستحتاج 
األماكن التي يصعب الوصول إليها في الفرن إلى 
التنظيف باستخدام مقشرة من ألياف غير معدنية.

12. بمجرد أن يصبح الفرن نظيًفا، ال تنس إعادة وضع 
الدعامات والملحقات.

13. يكون الفرن اآلن جاهًزا لالستخدام.

مهم

إذا تم اكتشاف أي عارض في برمجة أو استخدام هذه 
الوظيفة، فعليك بالرجوع إلى دليل الصيانة والتركيب 

الُمرفق مع الفرن.

إلغاء وظيفة التحّلل الحراري

التحلّل الحراري هو وظيفة تلقائية، ومن َثمَّ يمكن 
فقط تنشيطها من برنامج المؤّقت. إللغاء عملية تحلّل 
حراري قيد التقدم من الضروري إعادة تعيين الفرن، 

باتباع التعليمات أدناه:

. عّين قرص التحّكم على الموضع   .1

 ستظهر شاشة عرض المؤّقت كالتالي

استناًدا إلى درجة الحرارة الداخلية للفرن، يمكن أن   .2
تنتج إحدى الحالتين التاليتين:

درجة حرارة داخلية خطيرة: في هذه الحالة،   )a
سيظل الباب مقفالً حتى وصول درجة الحرارة إلى 

مستويات آمنة.

درجة حرارة داخلية آمنة: إذا كانت درجة الحرارة   )b
داخل الفرن آمنة، فسيتم إلغاء قفل الباب على الفور.

بمجرد إلغاء قفل الباب والتمكن من فتحه، سيتم عرض   .3
الوقت مرة أخرى على شاشة عرض المؤّقت.
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البقع في الفرن، طالت مدة البرنامج.

أثناء دورة التنظيف بالتحلّل الحراري سيظل المصباح 
داخل الفرن قيد اإليقاف.

برمجة وظيفة التحّلل الحراري

مهم

قبل تنفيذ التحلّل الحراري، يجب إزالة جميع الملحقات 
واألطباق من الفرن، بما في ذلك األرفف و/أو قضبان 
التوجيه المتداخلة. للقيام بهذا، اتبع التعليمات في دليل 

التركيب والصيانة الُمرفق مع الفرن.

تحذير

نّظف أي سوائل منسكبة أو أوساخ زائدة من الداخل، 
حيث إن هذه األشياء قد تشتعل أثناء التحلّل الحراري 

وتسبب خطر نشوب حريق.

تحذير

قبل تشغيل وظيفة التحلّل الحراري، تأكد من أن الفرن 
ُمغلق بشكل صحيح.

أدر قرص التحّكم في الطهي إلى موضع التحلّل   .1
. الحراري 

بعد بضع ثواٍن، سيومض الرمز  على شاشة   .2
عرض الساعة، مع قراءة ’P2‘ )برنامج التحلّل 

الحراري 2.

يمكنك اآلن تغيير برنامج التحلّل الحراري إلى P1 أو   .3
: P2 أو P3 بالضغط على المفاتيح  أو 

P1: تحلّل حراري خفيف. يستمر لساعة.

P2: التحلّل الحراري المعتاد. يستمر لساعة و30 
دقيقة.

P3: التحلّل الحراري المكثف. يستمر لساعتين.

 . بمجرد تحديد البرنامج المرغوب فيه، اضغط   .4
سيتم تنشيط قفل الباب التلقائي على الفور.

تحذير

إذا لم يكن الباب مغلًقا بشكل صحيح، فلن يتم قفله 
وسيصدر صوت منّبه.

في حالة حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل المنّبه بالضغط 
على أي زر ساعة وأغلق الباب بشكل صحيح وأِدر 

قرص الوظيفة إلى الموضع  وأعد تحديد برنامج 
التحلّل الحراري كما هو موضح أعاله.

بمجرد قفل الباب، سيضيء رمز  على شاشة   .5
عرض الساعة وسيظهر الوقت المتبقي قبل نهاية 

التحلّل الحراري.

مهم

عند هذه النقطة، يكون الفرن قد تمت برمجته وتكون 
دورة التنظيف بالتحلّل الحراري قيد التنفيذ. أثناء 

الدورة، قد ال يتم اختيار أي من وظائف المؤّقت بالفرن 
)باستثناء قفل األطفال(.

ال تحاول فتح باب الفرن حيث قد يتسبب هذا في توقف 
عملية التنظيف.

عند االنتهاء من دورة تنظيف بالتحلّل الحراري،   .6
سيصدر صوت المنّبه وسيومض الرمز  وسترى 

الوقت »0:00« على شاشة عرض الساعة.

اضغط على أي من مفاتيح المؤّقت لتعطيل المنبه.  .7

. أِدر قرص التحكم إلى الموضع   .8

لقد انتهت عملية التسخين بالفرن. رغم ذلك، فالفرن   .9
ساخن للغاية وال يمكن استخدامه.

ستستمر عملية التبريد في العمل وسيظل الرمز  مضاًء 
حتى يبرد الفرن.
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اسكب برفق 200 مللي من المياه في أسفل تجويف   .2
الفرن.

المعلومات

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

قطعة قماش.

. أدر قرص التحكم إلى الموضع   .3

 Teka ستسمع صفيًرا يشير إلى أن دورة  .4
Hydroclean® قد بدأت. سيومض الرمز  ببطء 
وسيظهر الوقت المتبقي على انتهاء الدورة على شاشة 

العرض.

هام

ال يمكن تغيير مدة هذه الدورة. إليقاف الدورة قبل أن 
. تنتهي، أِدر قرص التحّكم إلى الموضع 

5. عندما يتم االنتهاء من الدورة، سيتوقف تشغيل الفرن 
من تلقاء نفسه، وسيصدر صوت منّبه وسيومض الرمز 

 بسرعة.

هام

ال تفتح باب الفرن إلى أن تكتمل وظيفة 
.®Hydroclean

دورة التبريد ضرورية حتى تعمل الوظيفة بشكل 
صحيح.

المس أي مستشعر بطرف إصبعك إليقاف المنّبه   .6
. وأوقف تشغيل الرمز 

. أِدر قرص التحكم إلى الموضع   .7

بات من الممكن اآلن إزالة أي آثار لألوساخ والمياه   .8
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.

وظيفة التنظيف الذاتي بالتحّلل الحراري
.HSB P وظيفة متوفرة في ُطرز التحلّل الحراري

تحذير

قبل تعيين دورة التنظيف بالتحلّل الحراري، قم بقراءة 
تعليمات السالمة بعناية، والتي ستجدها في بداية دليل 

التركيب والصيانة.

تسمح لك هذه الوظيفة بتنفيذ دورة تنظيف بالتحلّل 
الحراري والتي تخضع خاللها الشحوم المتراكمة لعملية 

كربنة، بسبب الوصول إلى درجات الحرارة المرتفعة 
داخل الفرن.

تكون التوصية العامة بتنفيذ دورة تنظيف بالتحلّل الحراري 
بعد كل 4-5 مرات من االستخدام، مستخدًما أكثر البرامج 
مالءمة وفًقا لمستوى البقع الموجودة في الفرن. كلما زادت 
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هام

يمكن تحديد هذه الوظيفة فقط عندما يتم ضبط وظائف 
. أوامر الفرن على وضع السكون 

بمجرد قفل الباب، يمكنك بدء الطهي بشكل طبيعي.

لتنشيط/تعطيل قفل الباب، اتبع هذه الخطوات:

المس  أو  إلى أن يبدأ الرمز  الموجود   .1
 على شاشة العرض في الوميض.

سيتم عرض حالة قفل الباب الحالية: »On )تشغيل(« 
إذا كانت نشطة »Off )إيقاف(« إذا كانت معّطلة.

. ستسمع عندئذ صفيًرا وسيبدأ القفل في  اضغط   .2
التنشيط إذا كان في حالة »Off )إيقاف(«، أو في 

التعّطل إذا كان في حالة »On )تشغيل(«.

تحذير

قبل القفل، تأكد من أن باب الفرن ُمغلق بشكل صحيح. 
وإن لم يكن، فلن يتم قفله وسيصدر صوت منّبه.

تجعل 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.

®TEKA HYDROCLEAN برمجة وظيفة

تحذير

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

في حالة حدوث هذا، أوقف تشغيل المنّبه بالضغط على 
أي زر ساعة وأغلق الباب بشكل صحيح واقفله مجدًدا 

وفًقا للتعليمات المذكورة أعاله.

بمجرد قفل/إلغاء قفل الباب بشكل كامل، سُتظهر شاشة   .3
 العرض حالة الباب الجديدة.

في حالة كان نظام القفل نشًطا، سيظهر الرمز  
المضاء باستمرار على شاشة العرض.

هام

، أِدر قرص الوظيفة  إللغاء قفل الباب أثناء الطهي
على وضع االستعداد وقم بإلغاء قفل الباب كما هو 

موضح أعاله.

بمجرد إلغاء قفل الباب، قم بإعادة قرص الوظيفة مرة 
أخرى إلى وضعه السابق لمتابعة الطهي.

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.

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

®Teka Hydroclean وظيفة
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برمجة وقت الطهي ووقت إيقاف الطهي

المس  أو  إلى أن يبدأ الرمز  الموجود   .1
 . على شاشة العرض في الوميض، ثم اضغط على 

ستظهر اإلشارة ’00:00‘ على شاشة العرض.

. بعد ذلك،  حدد وقت الطهي بلمس  أو   .2
سيصدر صفير مزدوج، وسيظهر وقت الطهي المتبقي 

على شاشة العرض وسيومض الرمز  ببطء.

المس  أو  إلى أن يبدأ الرمز  على شاشة   .3
. ستشاهد وقت  العرض في الوميض، ثم اضغط 

االنتهاء المتوقع على شاشة عرض المؤّقت.

. بعد ذلك،  ل وقت انتهاء الطهي بلمس  أو  َعدِّ  .4
سيصدر صفير مزدوج وسيتم عرض الوقت الحالي 

على شاشة العرض.

حدد وظيفة طهي ودرجة حرارة. سيبقى الفرن   .5
. تمت اآلن  مفصوالً مع إضاءة الرمزين  و

برمجة الفرن.

عندما يحين الوقت لبدء الطهي، سيتم تشغيل الفرن   .6
وسيعمل على وقت الطهي الذي تمت برمجته.

أثناء الطهي، سيتم عرض وقت الطهي المتبقي   .7
وسيومض الرمز  ببطء.

عندما ينتهي وقت الطهي، سيتوقف تشغيل الفرن،   .8
ويصدر صوت الطّنان، وسيومض الرمز  بسرعة.

المس أي مستشعر إليقاف صوت الطّنان وأوقف   .9
. سيتم تشغيل الفرن مرة أخرى. تشغيل الرمز 

10.عّين عناصر التََّحّكم على الموضع ? إليقاف تشغيل 
الفرن.

يمكنك تغيير وقت الطهي المتبقي في أي وقت بلمس  
أو  إلى أن يبدأ الرمز  في الوميض بسرعة. اآلن 

اضغط على  لتغيير الوقت.

تعليمات السالمة
قفل السالمة لألطفال

يمكن تحديد هذه الوظيفة في أي وقت أثناء استخدام الفرن.

لتنشيط الوظيفة، المس مفتاح  مع االستمرار لعدة ثواٍن 
حتى سماع صفير وظهور الرمز  على شاشة العرض. 

الساعة/المؤّقت في وضع القفل.

إذا كان الفرن قيد اإليقاف وقمت بتنشيط وظيفة السالمة 
لألطفال، فلن يعمل الفرن حتى وإن تم تحديد وظيفة طهي.

إذا تم تنشيط هذه الوظيفة أثناء الطهي، فإنها ستقوم فقط 

بقفل إعدادات الساعة اإللكترونية/المؤّقت.

لتعطيل الوظيفة، اضغط على مفتاح  لعدة ثواٍن حتى 
سماع صوت صفير.

القفل اليدوي للباب

متوفر في ُطرز التحّلل الحراري فقط.

تسمح هذه الوظيفة بقفل باب الفرن.



7 دليل المستخدم

العربية
تشغيل مؤّقت الفرن

برمجة الطّنان

المس  أو  حتى يبدأ الرمز  الموجود على   .1
 . شاشة العرض في الوميض، ثم اضغط على 

ستظهر اإلشارة ’00:00‘ على شاشة العرض.

حّدد الوقت الذي ترغب في أن ُيصدر المنبه بعده   .2
. ستسمع  صوًتا عن طريق الضغط على  أو 

صفيرين للتأكيد على أنه تم ضبط الوقت وستبدأ الساعة 
بالعد التنازلي بدًءا من الوقت الُمحدد. سيومض الرمز  

 ببطء.

بمجرد انقضاء الوقت، ستصدر إشارة صوتية لمدة 90   .3
ثانية وسيومض الرمز  بسرعة.

مالحظة

بفضل وظيفة الطّنان، لن يتم إيقاف تشغيل الفرن عند 
انقضاء الوقت.

4. المس أي مفتاح إليقاف المنّبه. سيختفي الرمز  بعد 
ذلك.

إذا كنت تريد تعديل الوقت على الطّنان، فكّرر الخطوات 
الُموضحة. عقب إدخال التحكم في الوقت، سيظهر الوقت 

المتبقي حالّيًا، والذي ستكون قادًرا على ضبطه.

مالحظة

بفضل وظيفة الطّنان، سيظهر الوقت المتبقي بشكل دائم 
على شاشة العرض. باستخدام هذه الوظيفة الُمبرَمجة، 
من غير الممكن عرض الوقت أو إجمالي وقت الطهي 

الُمبرَمج.

برمجة وقت الطهي

المس  أو  إلى أن يبدأ الرمز  الموجود   .1
 . على شاشة العرض في الوميض، ثم اضغط على 

ستظهر اإلشارة ’00:00‘ على شاشة العرض.

حّدد الوقت الذي ترغب في أن ُيصدر المنبه بعده   .2
. ستسمع  صوًتا عن طريق الضغط على  أو 

صفيرين للتأكيد على أنه تم ضبط الوقت وستبدأ الساعة 
بالعّد التنازلي بدًءا من الوقت الُمحدد. سيومض الرمز 

 ببطء.

حّدد وظيفًة ودرجة حرارة باستخدام أوامر الفرن.  .3

بمجرد انتهاء وقت الطهي، سيتم إيقاف تشغيل الفرن   .4
وسيصدر صوت منّبه وسيومض الرمز  بسرعة.

المس أي مفتاح إليقاف المنبه وإليقاف تشغيل الرمز   .5
. سيتم تشغيل الفرن مرة أخرى.

عّين عناصر التحكم على الموضع  إليقاف تشغيل   .6
الفرن.

يمكنك تغيير وقت الطهي المتبقي في أي وقت عن طريق 
لمس  أو  إلى أن يبدأ الرمز  في الوميض 

بسرعة. اآلن اضغط على  لتغيير الوقت.

مالحظة

بفضل وظيفة وقت الطهي، سيظهر الوقت المتبقي 
بشكل دائم على شاشة العرض. ال يمكنك مشاهدة 
الوقت الحالي على شاشة العرض عند تعيين هذه 

الوظيفة.

برمجة وقت إيقاف الطهي

1.  المس  أو  إلى أن يبدأ الرمز  الموجود 
 . على شاشة العرض في الوميض واضغط على 

ستشاهد الوقت الحالي على شاشة عرض المؤّقت.

حّدد الوقت الذي ترغب في أن ُيصدر المنبه بعده   .2
. ستسمع  صوًتا عن طريق الضغط على  أو 

صفيرين للتأكيد على أنه تم ضبط الوقت وستبدأ الساعة 
في العد التنازلي بدًءا من الوقت الُمحدد. سيومض 

الرمز  ببطء.

حدد وظيفة طهي ودرجة حرارة.  .3

عندما يتم االنتهاء من الدورة، سيتوقف تشغيل الفرن   .4
من تلقاء نفسه، وسيصدر صوت الطّنان وسيومض 

الرمز  بسرعة.

قم بلمس أي مستشعر إليقاف المنّبه وإليقاف تشغيل   .5
. سيتم تشغيل الفرن مرة أخرى. الرمز 

عّين عناصر التََّحّكم على الموضع  إليقاف تشغيل   .6
الفرن.

مكنك تغيير وقت الطهي المتبقي في أي وقت بلمس  
أو  إلى أن يبدأ الرمز  في الوميض بسرعة. اآلن 

اضغط على  لتغيير الوقت.
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في حال كنت تريد تعديل الوقت، المس  أو    •
حتى يبدأ الوقت في الوميض. 

المس  واتبع التعليمات الموجودة في النقطة السابقة.

مالحظة

يشتمل ضوء الساعة على وضع ليلي لذا فإن ضوء شاشة 
العرض سيخفت بين الساعتين 00:00 و6:00.

مالحظة

يشتمل ضوء الساعة على وضع ليلي لذا فإن ضوء 
شاشة العرض سيخفت بين الساعتين 00:00 و6:00.

تحذير

في حال انقطاع الطاقة، سيتم مسح إعدادات الساعة 
اإللكترونية/المؤّقت لديك.

التشغيل اليدوي

بعد ضبط الساعة، يكون الفرن جاهًزا لالستخدام. حدد   •
وظيفة طهي ودرجة حرارة.

المعلومات

في الطرز المزودة بتحكم إلكتروني بدرجة الحرارة، 
عند إدارة مفتاح الُمحّدد، فإّن عرض الساعة سُيظهر 

درجة الحرارة.

بعد تحديد درجة الحرارة، سيظهر عرض الساعة 
تلقائّيًا مرة أخرى.

لرؤية درجة الحرارة مرة أخرى أثناء الطهي، اضغط 
على زر  وأِدر قرص الحرارة في حال أردَت 

تغييره.

في حال حدوث ذلك، أِدر قرصي الوظيفة ودرجة 
. الحرارة إلى الموضع 

ستظهر اإلشارة 12:00، ومن ثم ستكون قادًرا على 
ضبط الوقت كما هو ُموضح أعاله.

في حال كان باب الفرن ُمقفالً قبل انقطاع الطاقة، 
سيظهر الرمز المقَفل حتى يتم إلغاء القفل.

قد يستغرق األمر عدة دقائق، وفًقا لدرجة الحرارة 
داخل الفرن، وأثناء هذا الوقت ال يمكنك إعادة ضبط 

الوقت.

بمجرد أن يتم إلغاء القفل، يمكنك ضبط الوقت كما هو 
ُموضح أعاله

ستالحظ أن الرمز  يضيء أثناء الطهي للداللة   •
على أن الحرارة يتم نقلها إلى الطعام. يختفي هذا الرمز 

عند الوصول إلى درجة الحرارة الُمحددة.

عّين عناصر التحكم على  إليقاف تشغيل الفرن.  •

المعلومات

عندما تبدأ في الطهي، سيعرض الفرن لديك الوقت 
الذي استغرقه الفرن في الطهي.

استخدام الفرن
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وصف الساعة اإللكترونية/المؤّقت

2 1 2

1 المفاتيح

: ُتمّكنك من برمجة وظائف الساعة   و و
اإللكترونية/المؤّقت.

 : فيما يخص الُطرز المزودة بتحكم إلكتروني في 
درجة الحرارة، اضغط على هذا الزر لمشاهدة درجة 

الحرارة أثناء الطهي.

2 إعدادات ساعة

الرموز
 المؤّقت: يضيء عند تحديد الساعة/ المؤّقت. ُيصدر 
إشارة صوتية عند انتهاء الوقت. ال يتم إيقاف تشغيل 

الفرن في نهاية فترة المؤّقت. يمكن استخدام هذه 
الوظيفة أيًضا أثناء قيام الفرن بالطهي.

 و البرمجة: يضيئان لإلشارة إلى برمجة الفرن 
)وقت الطهي أو وقت اإليقاف أو اإلجمالي(.

•  وقت الطهي: تسمح لك هذه الوظيفة ببرمجة وقت 
الطهي، والذي سيتم بعده إيقاف تشغيل الفرن بشكل 

تلقائي.

•  وقت إيقاف الطهي: يسمح لك هذا اإلعداد ببرمجة 
وقت إيقاف الطهي، والذي سيتم بعده إيقاف تشغيل 

الفرن بشكل تلقائي.

•  و وقت الطهي ووقت إيقاف الطهي: يسمح لك 
هذا اإلعداد ببرمجة وقت الطهي ووقت إيقاف الطهي. 
يتم تشغيل الفرن بشكل تلقائي في الوقت الُمحدد ويعمل 
لمدة وقت الطهي الُمحدد )وقت الطهي(. عندئذ يتوقف 

تشغيله بشكل تلقائي في الوقت المشار إليه )وقت إيقاف 
الطهي(.

 قفل الساعة/المؤّقت: يشير إلى أن مفاتيح اللمس 
الخاصة بالساعة/المؤّقت ُمقفلة، مما يمنع التعديالت من 

ِقبل األطفال الصغار.

وظائف أخرى

 التسخين: يشير إلى أن الفرن ينقل الحرارة إلى 
الطعام.

 HYDROCLEAN: يضيء عندما تكون وظيفة 
Teka Hydroclean® قيد التقّدم.

 التحّلل الحراري: لُطرز التحلّل الحراي فقط. يضيء 
عندما تكون وظيفة التحلّل الحراري قيد التقّدم.

 قفل الباب: لُطُرز التحلّل الحراي فقط. يشير إلى أن 
الباب ُمقفل، إما يدوّيًا أو تلقائّيًا عندما تكون وظيفة 

التحلّل الحراري قيد التقّدم.

تحذير

تتكّيف حساسية مفاتيح اللمس باستمرار مع الظروف 
البيئية. تأكد من أن سطح لوحة التحكم نظيف وخاٍل من 

العوائق عند توصيل الفرن بالقابس.

إذا لم تستِجب الساعة بشكل صحيح عند قيامك بلمس 
المفاتيح، فافصل الفرن من القابس لثواٍن قليلة ومن 
ثم وّصله مرة أخرى بالقابس. يتسبب القيام بهذا في 
الضبط التلقائي ألجهزة االستشعار حتى تتفاعل مرة 

أخرى للتحكم بأطراف اإلصبع.

ضبط الوقت

لضبط الوقت على الفرن، يجب أن يكون قرصا   •
. الوظيفة ودرجة الحرارة في الموضع 

عند قيامك بتوصيل الفرن بالقابس، ستشاهد الساعة   •
تومض بالتوقيت 12:00.

المس  أو  لضبط الساعات ومن ثم الدقائق.   •
ستسمع صفيًرا مزدوًجا للتأكيد على أنه تم ضبط 

الوقت.
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رموز ُمحّدد الوظيفة

وظائف الفرن

المعلومات

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

 إيقاف تشغيل الفرن

  التقليدي

  المشواة

  مشواة طويلة

  العنصر السفلي

  المشواة الطويلة مع المروحة

  التقليدي مع المروحة

  التوربيني

  بيتزا

  اقتصادي

  إزالة الصقيع

HYDROCLEAN  

  التحّلل الحراري

  تسخين ُمسبق سريع

HSB 630، HSB 635 ُطرز

HSB 645، HSB 644 ُطرز

  HSB 625 P، HSB 620 P، HSB 635 P، HSB 630 ُطرز
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وصف الفرن

لوحة التحكم

1  لوحة التحكم

2  قفل الباب )لطُرز 
التحلّل الحراري فقط(

3  عنصر المشواة

4  دعامات الدرج

5  رف الشبكة

6  الدرج

َلة 7  مفصَّ

8  الزجاج الداخلي

9  مخرج تبريد الهواء

10  تركيب الوحدة

11  المصباح

12  لوحة الحائط الخلفية

13  المروحة

14  اإلطار المحكم للفرن

15  الباب

1  قرص التحكم في الوظيفة

2  ساعة إلكترونية/مؤّقت

3  قرص التحكم في درجة الحرارة

1  قرص التحكم في الوظيفة

2  ساعة إلكترونية/مؤّقت / درجة الحرارة المحّددة

3  قرص التحكم في درجة الحرارة

 HSB ُطُرز

ُطُرز HSB P بخاصية التحّلل الحراري

1 2 3

min

MAX

1 2 3

1

10

12

13

14

15

5

6

7

8

3

2

4

9

11
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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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