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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.  



 



  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 





 





 

Descrição do forno

  
  
  
  
  
  

Painel de comandos

 
 

 

  



Símbolos do seletor de funções 

 

Funções do forno 

 

 

  

 

 



 

AVISADOR

 

 desligar-se-á de forma 

automática.
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Carne 

Aves 

Peixe 

Fruta 

Pão 
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Décongeler lentement les aliments délicats ; pour décongeler et continuer de 
cuire à faible puissance. 

Cuire de la viande, du poisson et du riz. 

Décongeler rapidement de petites quantités et aliments pour bébés, comme 
par exemple les biberons. 

Chauffer et cuire les aliments. 

Cuire des légumes et pommes de terre. 

Cuire des gratins et des plats cuisinés. 

Décongeler et cuire de petites quantités. 

Chauffer des liquides. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 





 



 

  



 



  
  
  
  
  
  

 
 



 

Funktionswahlschaltersymbole

Backofenfunktionen 
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Kijk voor een beschrijving van het gebruik 

van alle functies in de bij uw oven 

meegeleverde bakgids. 



 

Beschrijving van de display

 

 

 

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.



DE TIJDSDUUR INSTELLEN

 Wanneer u de oven inschakelt, knippert 

12:00 op het scherm. 

 Druk op  of  om de uren aan te 
passen. 

 Druk op  om de uren te bevestigen. 

 Druk op  of  om de minuten aan te 
passen. 

 Druk op  om de minuten te 
bevestigen. 

 Als u het tijdstip wilt wijzigen, drukt u op 

 of  tot de tijd begint te knipperen. 

Druk op  en volg de instructies in de 
vorige punten.

DE KLOK VERBERGEN EN OPNIEUW 

WEERGEVEN

 Als u de klik wilt verbergen, drukt u  
gedurende 5 seconden in. 

 Als u de klik opnieuw wilt weergeven, 

drukt u  gedurende 5 seconden in.

Het gebruik van de oven

OVENFUNCTIES

 Na het instellen van de klok is de oven 

klaar voor gebruik. Selecteer een 

bereidingsfunctie met de functie 

selectieschakelaar en de temperatuur 

met de temperatuurregelaar.

 U zult zien dat het symbool tijdens het 
bakproces gaat branden om aan te geven 
dat warmte wordt overgebracht naar de 
etenswaren. Dit symbool gaat uit 
wanneer de geselecteerde temperatuur is 
bereikt. 

 Om de oven uit te zetten, de knoppen in 

stand zetten 

WERKING VAN DE TIMING VAN DE OVEN

De kookwekker programmeren

Druk op  of  totdat het symbool  
op het scherm gaat knipperen en druk op 

. Op het scherm verschijnt de 
aanduiding “0_00”. 

2. Selecteer de tijd waarna de kookwekker 

moet afgaan door te drukken op  of 
. Er klinken 2 pieptonen ter bevestiging 
en de aftelling vanaf de geselecteerde tijd 

wordt weergegeven. Het symbool  
gaat traag knipperen. 

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. 

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. 



 

3. Wanneer de tijd voorbij is, klinkt er 90 

seconden lang een geluidssignaal en 

gaat het symbool  snel knipperen.

Druk een willekeurige toets in om het 
geluidssignaal uit te schakelen. Op dat 

moment gaat het symbool  uit.

Als u de tijdsduur wilt wijzigen op de zoemer, 

drukt u op  of  tot  knippert en de 

uren niet meer knipperen; druk daarna op 

 en herhaal de stappen. Wanneer u naar 
de timerbediening gaat, verschijnt de 
momenteel resterende tijd die u kunt 
aanpassen.

Bereidingstijd programmeren 

1. Selecteer een functie en een 

bereidingstemperatuur via de oven 
bedieningspaneel. 

2. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

3. Selecteer de tijdsduur waarna u wilt dat 

het alarm inschakelt door te drukken op 

 of . U hoort 2 geluidssignalen om 
te bevestigen dat de tijdsduur werd 
ingesteld en dat de klok begint af te tellen 

vanaf de geselecteerde tijdsduur. Het  
symbool knippert. 

4. Zodra de bereidingstijd afgelopen is, 

schakelt de oven uit en weerklinkt een 

alarm en het  symbool begint te 
knipperen. 

5. Druk op  om het alarm te stoppen en 

schakel het  symbool uit. De oven 
schakelt opnieuw in. 

6. Zet de knoppen in stand  om de oven 

uit te zetten. 
U kunt de resterende baktijd op elk moment 

wijzigen door op  of  te drukken totdat 

het symbool  snel gaat knipperen. Druk 

vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

De eindtijd van de bereiding 

programmeren 

1. Selecteer een bereidingsfunctie en een 

temperatuur. 

2. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

3. Selecteer de tijdsduur waarna u wilt dat 

het alarm inschakelt door te drukken op 

 of . U hoort 2 geluidssignalen om 
te bevestigen dat de tijdsduur werd 
ingesteld en dat de klok begint af te tellen 

vanaf de geselecteerde tijdsduur. Het  
symbool knippert. 

4. Aan het einde van de cyclus schakelt de 

oven automatisch uit en weerklinkt een 

alarm en het  symbool begint te 
knipperen. 

5. Druk op  om het alarm te stoppen en 

schakel het  symbool uit. De oven 
schakelt opnieuw in. 

6. Zet de knoppen in stand  om de oven 

uit te zetten. 

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.



U kunt de resterende baktijd op elk moment 

wijzigen door op  of  te drukken totdat 

het symbool  snel gaat knipperen. Druk 

vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

De bereidingstijd en eindtijd te 

programmeren

Selecteer een bereidingsfunctie en een 
temperatuur. 

2. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

3. Selecteer de bereidingstijd door  of  

aan te raken. U hoort 2 pieptonen, de 
resterende tijdsduur verschijnt op het 

scherm en het  symbool knippert. 

4. Druk op  om de optie te selecteren. 

5. Druk op  of  tot het  symbool op 

het scherm begint te knipperen en druk 

daarna op . De “0_00” indicatie 
verschijnt op het scherm. 

6. Selecteer de eindtijd van de bereiding 

door te drukken op  of . 

7. De oven blijft losgekoppeld en de  en 

 symbolen lichten op. De oven is nu 
geprogrammeerd. 

8. Wanneer het moment is aangebroken om 

te beginnen koken, schakelt de oven in 
en blijft hij werken gedurende de 
geprogrammeerde tijdsduur. 

9. Tijdens de bereiding blijft de resterende 

bereidingstijd op het scherm en het  
symbool knippert langzaam. 

10. Als de bereidingstijd afgelopen is, 

schakelt de oven uit, er weerklinkt een 

alarm en het  symbool begint te snel 
knipperen. 

11. Druk op  om de zoemer te stoppen en 

schakel het  symbool uit. De oven 
schakelt opnieuw in. 

12. Zet de knoppen in stand  om de oven 

uit te zetten. 
U kunt de resterende baktijd op elk moment 

wijzigen door op  of  te drukken totdat 

het symbool  snel gaat knipperen. Druk 

vervolgens op  om de tijd te wijzigen.

MAGNETRON

Selecteer de magnetronfunctie. 

2. Het scherm geeft standaard 00:30 (Snel 

starten functie) weer. Druk op  of  
tot het scherm 1:00 weergeeft. 

3. Druk op  om te bevestigen. 

4. Het scherm geeft de standaard 

bereidingstijd weer. Selecteer de 
gewenste bereidingstijd door te drukken 

op  of . 

5. Druk op  om te bevestigen. 

6. Het scherm geeft de standaard 

Vermogensinstelling weer. Selecteer de 
gewenste vermogensinstelling door te 

drukken op  of . 

7. Druk op  om te bevestigen. 

8. Druk op  om de magnetron functie te 

starten met de gewenste parameters.

SNEL STARTEN

Selecteer de magnetronfunctie.

Druk op  en de magnetron begint 
onmiddellijk te werken in de Magnetron 
functie aan het maximum vermogen 
gedurende 30 seconden. 

3. Als de werkduur wilt verhogen, drukt u 

opnieuw op . Elke maal u deze toets 
indrukt, wordt de werkduur verhoogd met 
30 seconden.

  



 

ONTDOOIEN VOLGENS TIJDSDUUR

 

 

 

 

 
 

Druk op  om te bevestigen.

Druk op  om te bevestigen

F01 0.10 – 2.00 2:10 – 43 20 – 30 

F02 
0.10 – 2.50 2:20 – 58 20 – 30 

F03 0.10 – 2.00 2 – 40 20 – 30 

F04 0.10 – 0.50 2:36 – 13 10 – 20 

F05 0.10 – 0.80 2:25 – 19 10 – 20 

 

 

 

 
 

 

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.



 

VEILIGHEIDSBLOK

Deze functie kan op elk moment tijdens het 

gebruik van de oven worden ingeschakeld. 

Druk hiervoor een tijdje op de toets  totdat 

u een pieptoon hoort en het symbool  op 
het scherm verschijnt. De klok is 
vergrendeld. 

Als de oven is uitgeschakeld en u zet de 

kinderbeveiliging aan, dan zal de oven niet 

werken ook al selecteert u een bakfunctie. 

Als u deze functie aanzet terwijl de oven in 

werking is, wordt alleen de bediening van de 

elektronische klok vergrendeld. 

Om de functie uit te schakelen dient u een 

tijdje op de toets  te drukken totdat u een 
pieptoon hoort.

SHOWROOM MODUS

De showroom modus wordt gebruikt om 

klanten te tonen hoe de oven werkt zoals 

beschreven in elke functie, maar er is geen 

activering of verwarming belastingen. 

Druk op  en  om de showroom modus 
in te schakelen. 

Om de functie uit te schakelen, drukt u 

opnieuw op  en Als de oven is 
uitgeschakeld en u zet de kinderbeveiliging 
aan, dan zal de oven niet werken ook al 
selecteert u een bakfunctie.

  

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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 الـجـهـاز وصــف

 

لوحة التحكم   منفذ هواء للتبريد  

عنصر الشواء   مثبت الوحدة  

صينية الدعم   مصباح  

شبكة الشواية   لوحة الجدار الخلفي  

مفصل   مانع تسريب الفرن  

الزجاج الداخلي   الباب  
 

 لوحة التحكم

 

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

  



 

 وظيفة الرموز المختارة

 

 

 

 وظائف الفرن

 
 وايةش

 
+ شوايةيكرويڤ م

 
زر إغالق الفرن 

 
يكرويڤم

 

 

 

 مستويات طاقة الميكرويف

طاقة إنتاج الميكرويف األطعمة

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

اً ، تسخين أطعمة األطفال إزالة التجميد سريع
األطعمة طهي تسخين ، 

طهي الخضار ، واألطعمة 
تسخين ، طهي األطعمة بعناية 

تسخين ، وطهي أجزاء صغيرة من الطعام 
تسخين سوائل سريعة 

 

  

للحصوووعلى لووولىعصووواىلخدادووو ىاحووومن ا ىخووولىعاحووو  ى ووو ى
 .ال دزاتى،ىراجعى لدلىالطهيىال صاحبىللار ىالناصىبك



 وصف شاشة العرض

 مفاتيح 

ن برجمة الوظائف. تمكنك م 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 

ة أثناء الطهي بالفرن.  أيضاً إستخدام هذه الوظيف

تضئ لإلشارة إلى أن الفرن : البرمجية و 
مبرمج 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. 
   : يسمح لك هذا اإلعداد وقت توقف الطبخ

رمجة وقت الطهي للتوقف ، وبعد ذلك سيتم إيقاف بب
الفرن 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 رالمشا الوقت

يعمل على  إلغىاء تفعيىل مفىاتيح :  زر اآلمان.

، ممىىىا يمنىىىع إجىىىراء أو تعىىىديل بواسىىىطة  اللمىىىس
.األطفال الصغار

وظائف أخرى 

يشير إلى أن الفرن ينقل الحرارة  السخان :

 إلى الطعام

يضيء في حالة :  قت إزارة البرودةمؤ 

 . ن طريق الوقتتشغيل وظيفة إزارة البرودة ع

يضئ في حالة : إزارة البرودة بالوزن  

تشغيل وظيفة إزارة البرودة بالوزن 

 ضبط الوقت 

  عند توصيل الفرن سترى الساعة تضيء على

 لضبط الساعات  أو إضغط على

 لتأكيد الساعات.  إضغط على

 لضبط الدقائق   أو إضغط على

 دقائق. لتأكيد ال 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 ذاإ
 قم ثم ثوان لبضع فقم بفصل الفرن ، المفاتيح
 إل  بذلك القيام يؤدو. أخرى مرة بتوصيله
 مرة تتفاعل بحيث تلقائًيا المستشعرات ضبط
.باإلصبع التحكم مع أخرى

فىىي حالىىة انقطىىاا التيىىار الكهربىىائي ، سىىيتم مسىىح 
جديىىىىد  إعىىىىدادات السىىىىاعة وستضىىىى  الشاشىىىىة مىىىىن

. فقم بإعادة تعيينها ووكذلك البرنىام  مىرة بـ
أخرى.



 

 إخفاء وإظهار التوقيت 

  إذا كنت ترغب في إخفاء التوقيت قم بالضغط على 

ثواني.  لمدة 

 رى قم بالضغط إذا كنت ترغب في رؤية التوقيت مرة أخ

ثواني مرة أخرى.  لمدة  على 

  الفرن إستخدام

 وظائف الفرن 

 ستخدامالل 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  الحظ أن الرمز ت

الحرارة تنتقل إلى الطعام. ويختفي هذا الرمز عند 

الوصول إلى درجة الحرارة المحددة. 

 للقيام بإطفاء الفرن.  قم بضبط أدوات التحكم على

  مؤقت الفرن تشغيل

برمجة الجرس : 

 حتى يبدأ الرمز  أو  . أضغط  

 لظهور المؤشر  اءة ثم أضغط على باإلض
عل  الشاشة. 

 التنبيه صوت يصدر أن بعده تريد الذي الوقت حدد

 صوتين تسمع سوف.  أو  على بالضغط
 في الساعة وتبدأ الوقت ضبط تم قد أنه على للتأكيد
  الرمز يضيء سوف. المحدد الوقت من التنازلي العد

 .ببطء  

ت. ستصدر إشارة صوتية لمدة بمجرد أنتهاء الوق.

 بسرعة.  ثانية ويضئ الرمز  

 

. قم بالضغط على أي مفتاح إليقاف التنبيه، سيختفي 

 . الرمز

       على فاضغط ، الجرسوقت  تعديل في ترغب كنت إذا

 ثم ؛أيضا   والساعات  يضئ ال حتى   أو 

 عند. الموضحة الخطوات وكرر  على اضغط
 المتبقي الوقت سيظهر ، المؤقتضبط  صرعن إدخال
.ضبطه من ستتمكن والذي حاليا  

 برمجة وقت الطهو 

. حدد وظيفة ودرجة حرارة الطهي بإستخدام أوامر 
 الفرن. 

   لرمزا أيبد حتى   أو   على ضغطا. 
على ضغطا ثم ،اإلضاءة في لشاشةا على دلموجوا

 .ةالشاش على" ." المؤشر سيظهر.  

. حدد الوقت الذي تريد ظهور صوت التنبيه فيه 

 .  أو  بالضغط على 

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

 بعد تحديد درجة الحرارة. سيظهر التوقيت تلقائياً. 

ة الطهىىي ، سىىيعرض الفىىرن تلقائًيىىا إجمىىالي عنىىدما تبىىدأ دور
ضىىبط وقىىت الطهىىي أو فىىي حالىىة عىىدم وقىىت تقىىدم الىىدورة ، 
وقت إيقاف الطهي.

 انتهاء عند الفرن يتوقف لن ، الجرس وظيفة مع
الوقت

 دائم بشكل المتبقي الوقت سيظهر ، التنبيه وظيفة مع

 ال ، المبرمجة الوظيفة هذه معوالكن . الشاشة عل 

 الطهي وقت أوالفعلي المبرم   الوقت عرض يمكن

المبرم  الكامل



لتحديد اإلختيار. سوف تسمع صوتين  . أضغط 
للتأكد على أنه تم ضبط الوقت وستبدأ الساعة في 
العد التنازلي من الوقت المحدد. سوف يضيء الرمز 

 ببطء.    

العمل. . بمجرد انتهاء وقت الطهي. سيتوقف الفرن عن 
 وسيصدر صوت التنبيه وسيضيء الرمز 

   لرمزا تشغيل فيقاوإ لتنبيها فإليقا  على ضغطا . 
 .أخرى مرة الفرن تشغيل سيتموبعدها . 

 إليقاف تشغيل الفرن.  . أضبط أدوات التحكم على الوضع 

الضغط  طريق عن وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  مزالر يبدأ حتى أو على

.الوقت لتغيير   اضغط

 برمجة وقت التوقف عن الطهي 

 . حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة. 

باإلضاءة    لرمزا أيبد حتى  أو  على ضغطا. 

 على الحالي الوقت سيظهر.   ضغطا ثم ، لشاشةا على
 .الشاشة

بعده  . حدد الوقت الذي ترغب في صدور صوت التنبيه

 . أو  بالضغط على 

 مت دق نهأ نم دللتأک نتيرصفي ستسمع. للتأكيد    اضغط. 
. لشاشةا علی ددلمحا هيطلا تقو رهظيو تقولا طضب

 .ببطء    الرمزيضيء  سوف

 تشغيل فبإيقا نلفرا مسيقو ،دورة التشغيل  ءنتهاا عند. 

    لرمزاوسيضيء  ارنذإ تصو ريصد فسوو ، نفسه
 .بسرعة

   لرمزا تشغيل فبإيقا قمو لتنبيها فإليقا  على ضغطا. 

 .أخرى مرة الفرن تشغيل سيتموبعدها  

 إليقاف تشغيل الفرن.  . أضبط أدوات التحكم على الوضع 

الضغط  طريق عن وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  الرمز يبدأ حتى أو على

.الوقت يرلتغي   اضغط

  برمجة وقت الطهي و وقت إيقاف الطهي 

. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة.

 دلموجوا   لرمزا أيبد حتى   أو   على ضغطا. 

 سيظهر.  على ضغطا ثم ،اإلضاءة في لشاشةا على

 .الشاشة على" ." المؤشر

 أو الضغط على  طريق عن الطهي وقت حدد. 
 لشاشةا علی لمتبقيا تقولا رهظسيو ، نتيرصفي ستسمع

 .    زمرلايضئ  وفسو

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط 

باإلضاءة    لرمزا أيبد حتى  أو  على ضغطا.  

 على الحالي الوقت سيظهر.   ضغطا ثم ، لشاشةا على
 .الشاشة

.  أو  الطهي بالضغط على  انتهاءوقت . حدد 

 لتحديد اإلحتيار.   أضغط. 

.    و   الرمزينعن طريق  مفصولا  الفرن سيبقى. 

 .الفرن برمجة اآلن يتم

 وسيعمل الفرن تشغيل سيتم ، الطهي بدء وقت يحين عندما.  

 .عليه المبرمج الوقت في

 وسيومض المتبقي الطهي وقت عرض سيتم ، الطهي أثناء. 

 .   الرمز

 ، لالعم 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 الفرن.  . أضبط أدوات التحكم على الوضع 

الضغط  طريق عن 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 

 للتأكيد. . أضغط 



 

 طهيال 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 

 امباستخد يفوولميكرا ظيفةو ءلبد  على ضغطا. 
 . لمطلوبةااإلعدادات 

 

 البدأ السريع 

 لميكرويف. . حدد وظيفة ا

في العمل  ورلفا علی فيروولميکا دأيبو   علی طضغا. 

 .ثانية  دةلم اقةط بأقصی تفيرولميکا يفةوظ في

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

 .ثانية  بمقدار التشغيل وقت زيادة

 الوقت إزالة البرودة ب

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 .الشاشة على الرمز يظهر حتى  أو على اضغط. 

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط 

حدد وقت . وقت إزالة البرودة اإلفتراضي  الشاشة تعرض. 

 . أو   على بالضغطإزالة البرودة بالوقت المطلوب 

 يفةظو ةطسوابالبرودة  لةإزا يفةوظ دءلب   علی طضغا. 
 المطلوبة.  رلمعاييا مع تقولا

 إزالة البرودة بالوزن 

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 على الرمز يظهر حتى أو  على ضغطا. 
 .الشاشة

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط 

 حدد. افتراضي كإعدادمضئ " " الشاشة تعرض. 

 أو    على بالضغط المطلوبالبرودة  إزالة خيار

 . 

 للتأكيد.  . أضغط 

 الوزن اختر. للوزناإلضاءة اإلفتراضية  الشاشة تعرض. 

 . أو   على بالضغطالمطلوب 

 للتأكيد.  . أضغط 

لإلعدادات  فق اوالبرودة  لةإزا يفةوظ دءلب علی طضغا. 
 المطلوبة. 

 محح  ، بححالوزنالبححرو ة  إزالححة بححرامج التححالي الجححدو  يوضححح

 الوقحححوف وأوقحححاتالبحححرو ة  وإزالحححة ، لحححوزنا فواصحححل تحديحححد

(:موحدة حرارة  رجة في الطعام يكون أن لضمان)

وقت 

التوقف 

)دقيقة(

الوقت 

)دقيقة(

الوزن 

)كيلوجرام(
الطعام  البرنامج 

لحم  -  -  - 

دواجن  -  -  - 

 -  -   - . سمك 

فاكهة  -  -  - 

خبز  -  -  - 

تحويرل" كلمرة الشاشرة علرى يظهرر عندما
علرى اضرغط ثرم تدوير الطعام ثم, الباب قم بفتح", 

لإلستمرار.    

", تحويرل " كلمة الشاشة على يظهر عندما

   علرى اضرغط ثم تدوير الطعام ثم, الباب قم بفتح
لإلستمرار. 

 المساعدة بشأن على للحصول الطهي دليل انظر
الجليد إزالة أوقات



 المهام المشتركة 
بواسطة  التقليدية الفرن+  الميكروويف وظيفة حدد. 

 .الوظيفة محدد

 وقت حدد. االفتراضي الطهي وقت الشاشة تعرض. 

 . أو   على بالضغط المطلوب الطهي

 للتأكيد.  . أضغط 

 إعداد حدد. االفتراضي الطاقة إعداد الشاشة تعرض. 

 .  أو على بالضغط المطلوب الطاقة

 للتأكيد.  . أضغط 

لبدأ الوظيفة بإستخدام اإلعدادات  . أضغط 
 المطلوبة. 

 

 تعليمات اآلمان 

 زر اآلمان 

إستخدام يمكن إختيار هذه الوظيفة في أي وقت أثناء 
الفرن. 

 تسمع حتى ثوان لبضع على اضغط ، الوظيفة لتنشيط

ا  ."مغلق الفرن". الشاشة على   الرمز ويظهر ، صوت 

 ، األمانزر  وظيفة تنشيطوقمت ب مغلق ا الفرن كان إذا
 .طهي وظيفة اختيار تم إذا حتى الفرن يعمل فلن

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

    على اضغط ، األمانزر  وظيفة تنشيط إللغاء
ا تسمع حتى ثوان لبضع  .صوت 

 العرض صالة وضع

 ، العرض صاالت في العرض صالة وضع استخدام يتم
 كل في موضح هو كما الفرن عمل كيفية لعمالءل إلظهار
أحمال  تنشيطال يقوم هذا الوضع ب ولكن ، وظيفة
 .خينالتس

 . و  اضغط العرض وضع لتفعيل

 .مرة أخرى  و  اضغط العرض وضع تفعيلإللغاء 

  

 تدويرعن طريق  وقت أي في الحرارة درجة تغيير يمكن

الحرارة درجة في التحكم قرص

.واط اختيارها هي  الطاقة القصوى التي يمكن
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