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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.  
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 الجهازوصف 

لوحة التحكم   منفذ تبريد الهواء  

دعامات الصينية   تركيب الوحدة  

رف الشواية   لمصباح  

مفصلة   حشية الفرن  

الزجاج الداخلي   الباب 

  
صينية فوالذية مقاومة للصدأ 

الصورة( )ال تظهر في 

مالتحكلوحة 

 
 

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

  



 

  وظائف الفرن 

 

 

البخار   إزالة الترسبات  

 

  وصف الشاشة

  مفاتيح 

تمكنك من برجمة الوظائف.  و  

: يمكنك من تشغيل وإيقاف وظائف الطهي.  

: يمكنك من فتح لوحة التحكم للوصول إلى خزان   

المياه. 

الرموز 

التحذير:     الموقت.  مؤقت  تحديد  يتم  عندما  تضيء 

الفرن  ينطفئ  ال  الوقت.  يحين  عندما  إشارة صوتية  يعطي 

نهاي الوظيفة في  هذه  استخدام  أيًضا  يمكن  المؤقت.  مدة  ة 

أثناء الطهي في الفرن.

الطهي:     وقت  وقت  برمجة  البرنامج  هذا  لك  يتيح 
الطهي، وبعد ذلك سيتم إيقاف الفرن تلقائيًا. 

يعمل على إلغاء تفعيل مفاتيح اللمـ     .زر اآلمان :

مما يمنع إجراء أي تعديل بواسطة األطفال الصغار.

رى  ف أخ وظائ 

: إلى    السخان  الحرارة  ينقل  الفرن  أن  إلى  يشير 
الطعام  

الماء:   تصلب  تصلب  خيارات  تظهر  بينما  تضيء 

المياه على الشاشة. 

الترسبات: إزالة    إزالة  وظيفة  تشغيل  أثناء  تضيء 

الترسبات. 

تضيء عندما يحتاج خزان المياه إلى إعادة نقص المياة:  

ملئه. 

مع   بإستمرار  اللمس  مفاتيح  حساسية  تتكيف 
الظروف البيئية.  

  وخال    نظيف   التحكم   لوحة   سطح   أن   من  تأكد
 . تشغيل الفرن اإلتساخات عند من
  لمس  عند  صحيح   بشكل   الشاشة  تستجب  لم  إذا

  قم   ثم  ثوان  لبضع  فقم بفصل الفرن  ،  المفاتيح
  إلى   بذلك  القيام   يؤدي .  أخرى   مرة   بتوصيله
  مرة   تتفاعل  بحيث  تلقائيًا  المستشعرات   ضبط
. باإلصبع التحكم مع أخرى 

للحصوووعلى لووولىيفووواىلخدادووو ىاحووومن ا ى ووو ىيا ووو  ى ووو ى
 .دلد ىالطهيىالمصا بىللارنىالناصىبكالمدزاتى،ىراجعى



إعداد الوقت

الساعة   • سترى  بالقاب    الفرن  بتوصيل  تقوم  عندما 
. تومض على 

لضبط الساعات. أو اضغط   •

لتأكيد الساعات.  اضغط   •

لضبط الدقائق.  أو اضغط   •

لتأكيد الدقائق.  اضغط    •

 أو    إذا كنت ترغب في تعديل الوقت  اضغط   •

الوم في  الوقت  يبدأ  اضغط  حتى  واتبع    يض. 

التعليمات الواردة في النقاط السابقة. 

لماءتصلب ا

بعد ضبط الساعة  تحتاج إلى ضبط صالبة الماء.  •

في الوميض.  يبدأ رمز صالبة المياه   •

لتغيير الخيار، قم بتدوير مفتح التحكم في المعلمة.  •

لتأكيد الخيار. اضغط   •

إذا كنت ترغب في تعديل تصلب الماء  بعد اإلعدادات   •

مفت  بتدوير  قم  إلى  األولى   الوظيفة  في  التحكم  اح 

. الموضع المقابل إلعداد تصلب الماء  

الخيار،   • لتغيير  بالوميض.  المحدد  الحالي  الخيار  يبدأ 

قم بتدوير مفتح التحكم في المعلمة. 

لتأكيد الخيار. اضغط   •

النوع 

الماءتصلب 

Ca + Mg 
(ppm )

الدرجة  
اإلنجليزية  

°[eH ]

الدرجة الفرنسية  
°[dF ]

لمانية  الدرجة األ
[°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

  استخدام الفرن

وظائف الفرن

الفرن جاهًزا ضبط  بعد   • الماء  يصبح  الساعة وتصلب 

لالستخدام. 

باستخدام مفتاح تحديد الوظيفة    حدد وظيفة البخار  •

ودرجة الحرارة باستخدام مفتاح التحكم في المعلمة. 

لبدء وظيفة الطهي.  اضغط على   •

يضئ أثناء الطهي لإلشارة إلى أن   تالحظ أن الرمز   •

الطعام.   إلى  تنتقل  عند الحرارة  الرمز  هذا  ويختفي 

الوصول إلى درجة الحرارة المحددة.

تشغيل مؤقت

ضبط برنامج الجرس 

على   . اضغط  الوظيفة  تشغيل  حتى    أو    أثناء 

الرمز   على    وميض  اضغط  ثم  الشاشة،  على 

"على الشاشة._وسيظهر "  المؤشر 

ي . أن  تريد  الذي  الوقت  فيه  حدد  التنبيه  صوت  صدر 

. سوف تسمع صوتين لتأكيد  أو   غط على  بالض
من   التنازلي  العد  في  الساعة  وستبدأ  الوقت  ضبط 

في الوميض ببطء.  الوقت المحدد. سيبدأ الرمز  

التيار الكهربائي، سيتم مسح إعدادات  الة  في ح انقطاع 
على   وميض  وسيتم  شاشة    الساعة  على 

بعد  أخرى  مرة  والبرنامج  تعيينها  بإعادة  قم  الساعة. 
عودة التيار. 

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

التيار. بعد عودة 

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

 .ستعرض الشاشة درجة الحرارة
 بعد تحديد درجة الحرارة. سيظهر التوقيت تلقائياً.  



 

  بمجرد انتهاء الوقت، ستصدر إشارة صوتية لمدة   .

بسرعة. ثانية وسيومض الرمز  

.بيه. سيختفي الرمز المس أي مفتاح إليقاف التن .
اضغط   الجرس    على  الوقت  تعديل  في  ترغب  كنت  إذا 

الساعات    أو    على   وميض  يتوقف  ثم حتى  ؛ 

على   إدخال    اضغط  عند  الموضحة.  الخطوات  وكرر 

والذي   حاليًا  المتبقي  الوقت  سيظهر  المؤقت   تحكم  عنصر 

ستتمكن من ضبطه. 

ضبط وقت الطهي 

حرار . ودرجة  وظيفة  أوامحدد  باستخدام  الطهي  ر  ة 
 الفرن.

الموجود  حتى يبدأ الرمز   أو  اضغط على   .

على   اضغط  ثم  الوميض،  في  الشاشة  . على 
" على الشاشة. _ ستظهر اإلشارة " 

فيه   . التنبيه  صوت  يصدر  أن  تريد  الذي  الوقت  حدد 

. سوف تسمع صوتين لتأكيد  أو   بالضغط على  
ف الساعة  وستبدأ  الوقت  من  ضبط  التنازلي  العد  ي 

في الوميض ببطء.  الوقت المحدد. سيبدأ الرمز  

بمجرد انتهاء وقت الطهي، سيتم إيقاف تشغيل الفرن،   .
.وسيصدر صوت التنبيه وسيومض الرمز 

على   . الرمز   اضغط  بإيقاف  وقم  المنبه  إليقاف 
. سيعمل الفرن مجدداً. 

أي وقت المتبقي في  الطهي  عن طريق    يمكنك تغيير وقت 

الرمز    أو  اللم  على   يبدأ  الوميض    حتى  في 

لتغيير الوقت.  بسرعة. اضغط على  

  ملء خزان المياه

األماميةفتح اللوحة  

. اضغط على مفتاح  •

ه العملية بطيئة. هذ(. ºتفتح اللوحة األمامية قليالً )≈ •

أكمل فتح اللوحة يدويًا.  •

ملء خزان المياه

الوظائف أن يكون خزان المياه ممتلئًا. تتطلب جميع 

" عالمة  حتى  المياه  خزان  الشرب  "  MAXامأل  بمياه 

اللوحة   خلف  الموجودة  الفتحة  في  وأدخله  والعذبة  الباردة 

لتر(.  د أقصى األمامية )بح

انتهاء   عند  الفرن  إيقاف  يتم  لن  الجرس،  وظيفة  مع 
الوقت. 

  دائم بشكل  المتبقي وقت لا  سيظهر ،   التنبيه   وظيفة مع
  ال   ،   المبرمجة  الوظيفة  هذه  والكن مع.  الشاشة   على
  الطهي   وقت  الفعلي المبرمج أو   الوقت  عرض  يمكن
المبرمج الكامل

يمكن فتح اللوحة أثناء تشغيل الفرن.

فرن   مع  للطبخ  المقطر  أو  المعقم  الماء  تستخدم  ال 
ضرورية   الماء  في  الموجودة  المعادن    ليةلعمالبخار. 

الطهي. 

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

إلى تسرب المياه من الخزان عند نقله. 



تعبئة المياه

واحدة   طهي  لجلسة  المياه  خزان  محتويات  تكفي  ما  عادة 

دقيقة.  و  تتراوح مدتها بين 

التعبئة  تظهر  إلى إعادة  المياه  احتاج خزان  إذا  ومع ذلك  

 رسالة تعبئة المياه.

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

الفيضان. 

تفريغ خزان المياه

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

 
ستعرض  ب المياه،  خزان  إلى  أخرى  مرة  المياه  ضخ  عد 

التي تتطلب اإلجراءات التالية:  الشاشة رسالة  

قم بإزالة وتفريغ خزان المياه.  •

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

الطهي. 

تبرد   • حتى  مفتوًحا  الجهاز  باب  الطهي  اترك  مساحة 
وتجف تماًما. 

  وظائف الفرن العامة

إيقاف دورة الطبخ

.  يمكنك إيقاف عملية الطهي مؤقتًا في أي وقت بفتح الباب

عند هذه النقطة: 

يتوقف إنتاج البخار مؤقتاً.  •

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

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

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

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

قم بتغيير بارمترات الطهي.  .

 إلعادة تشغيل العملية، أغلق الباب 

تغيير إعدادات درجة الحرارة أو الوقت

لضبط درجة الحرارة، قم بتدوير مفتاح التحكم في المعلمة  

المفتاح   على  اضغط  في  ثم  الحالية  المدة  ستبدأ   .

أو   الوميض على الشاشة. لضبط الوقت، اضغط على  

مفتاح     على  اضغط  تشغيل  ابدأثم  إعادة  اآلن  سيتم   .
الفرن باستخدام اإلعدادات المعدلة. 

لطهيدورة انهاية 

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

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

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

الجهاز. 

يكون الماء في الخزان ساخنًا. خطر االحتراق! قد 

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

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

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

الباب بالكامل لتجنب التعرض للحروق. 



 

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

إلى خفض درجة الحرارة داخل الفرن. 

تدفق البخار

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

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

المياه المتبقية في الفرن

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

المتبقية   المتبقية  المياه  تجفيف  يمكن  الدرج.  على  بالتنقيط 
بسهولة بقطعة قماش. احرص على تجفيف صينية التنقيط  
أسفل الباب بعد كل استخدام. يمكن لتراكم السوائل في هذا  

بسرعة   يتدفق  أن  المحيطة.  الدرج  الخزانات  يتم  ويتلف 
المفتوح.  خالل  الباب  من  إليها  الوصول 

السالمةتعليمات 

قفل السالمة

يمكن اختيار هذه الوظيفة في أي وقت أثناء استخدام الفرن. 

خالل    و    لتنشيط الوظيفة، اضغط في نفس الوقت على  

حتى ثوان   ا  عدة  ويظهر  صوتًا  الشاشة.    لرمز  تسمع  على 
الفرن مقفالً. 

إذا تم تنشيط هذه الوظيفة أثناء الطبخ ، فستقوم فقط بإقفال الشاشة  
والمفاتيح.

الوقت على   نفس  في  اضغط  األمان،  تنشيط وظيفة حظر  إللغاء 

خالل عدة ثوان  حتى تسمع صوتًا  و 

 وضع صالة العرض 

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

 .و     اضغط العرض وضع لتفعيل

تفعيل مرة   و      اضغط   العرض  وضع  إللغاء 
.أخرى

إزالة الترسبات 

  إجراء إزالة الترسبات

إزالة   . إعداد  إلى  الوظيفة  في  التحكم  مفتاح  بتدوير  قم 

.الترسبات  

لتحديد وظيفة إزالة الترسبات.  اضغط على   .

ويوجد صوت تنبيه متقطع.  " CAL"تظهر الشاشة   .

ء وظيفة إزالة الترسبات. بدل اضغط على   .

إشارة   . تظهر  تصدر    " " عندما  الشاشة،  على 
أصوات تنبيه قصيرة. أخرج خزان 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 

العملية،   . هذه  وخالل  صامتة  الترسبات  إزالة  عملية 
الوقت المتبقيظهر الشاشة إشارة تُ 



”  ويصدر الفرن لتر  عندما تظهر الشاشة إشارة “ .
صوتًا، قم بإزالة خزان المياه وإفراغه. 

بـ   .  المياه  خزان  وأعد    امأل  العذبة  المياه  من  لتر 
األولى. تبدأ دورة الشطف   مرة أخرى. خزان المياه 

مجدداً ويصدر    لتر”  “عندما تظهر الشاشة إشارة   . 
الفرن صوتًا جديداً، قم بإزالة خزان المياه وإفراغه. 

لتر من الماء البارد وضع    املء خزان المياه مع   . 
ف الثانية. تبدأ دورة الشطخزان المياه مرة أخرى. 

”.  Endض الشاشة “عندما تنتهي دورة الشطف، تعر . 
الرسالة   عرض  خزان    "DEP"سيتم  إزالة  تتم  حتى 

المياه. 

قم بإزالة خزان المياه وتفريغه وتجفيفه.  . 

استكشاف األخطاء وإصالحها

الوصف  الشاشة 

إزالة الترسبات

الماء السلس. 

الماء المتوسط. 

الماء الصلب. 

يجب إزالة الترسبات عن الجهاز. 

إزالة الترسبات.  -تبدأ عملية اللمعان 

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

خزان المياه للشطف. لتر من الماء البارد في  إملء 

لمياهن اخزا

 إشارة إلى أن خزان المياه ناقص. 

 لتر من الماء.  الخزان فارغ، يرجى ملء 

رسائل أخرى 

 صالة العرض ع وض

 انتهاء الوظيفة 

 ® Teka Hydrocleanوظيفة  

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

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

 

 ® TEKA HYDROCLEANبرمجة وظيفة 

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

جًدا. 

الفرن   من  الملحقات  وجميع  األدراج  بإزالة  قم  أوالً، 
ب اإلرشاد  الداخلي،  وقضبان  الدرج  دعامات  ذلك  في  ما 
التلسكوبية. 

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

بينما يكون الفرن بارداً، قم بنشر قطعة قماش في قاع   .
ن ساخن ألن هذا يمكن أن يتلف طالء  ماء في فرال تصب الالفرن.

الفرن.



 

مل من الماء بلطف في قاع تجويف الفرن.   صب  .

.وضع  تحكم في الأدر قرص ال  .

درجة مئوية  اضبط درجة الحرارة إلى  .

 .الموقت على دقائق 4 مدةاضبط  .

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

 .أدر قرص التحكم في الوضع   .

دقيقة حتى يبرد الفرن من الداخل.  انتظر حوالي   .

آث . أي  إزالة  اآلن  الز يمكن  والماء  لألوساخ  الفرن  ار  من  ائد 
باستخدام قطعة قماش رطبة. 

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

الغرفة.

إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيف أعمق بعد استخدام  

يدة  فاستخدم المنظفات المحا،  ®Hydrocleanوظيفة 

 الكاشط. واإلسفنج غير 

 
  الخصائص الفنية

  المواصفات

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

 وات  2300  ...................................................................... الطاقة المطلوبة  •

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

 وات  1200  .......................................................................... .بخار طاقة •

 ملم  x455595x562  ...................................... العمق(.الطولعرضخارجية )الاألبعاد ال •

 ملم  475x405x232 ....................................... العمق(.الطولاألبعاد الداخلية )العرض •

 لتًرا  40  .......................................................................... سعة الفرن.  •

 كجم  34,3  ................................................................................. وزن  •
 

 

من   صغيرة  ملعقة  أضف  النتائج،  أفضل  على  للحصول 

على   سكبه  قبل  الماء  كوب  إلى  الخفيف  الغسيل  منظف 

.القماش

الفرن حتى تكتمل مرحلة التبريد. ال تفتح 

وظيفة   تعمل  لكي  ضروريًا  ذلك  ®  Hydrocleanيعد 

بشكل صحيح.

 بشكل  تبريده من تأكد ن،للفر الداخلي السطح لمس قبل

 .صحيح



www.teka.com
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