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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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Kijk voor een beschrijving van het gebruik 

van alle functies in de bij uw oven 

meegeleverde bakgids. 



 

• 

• 

• 

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.



• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

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. 



 

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.



 



 

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.



 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

•  

• 

•   

Het maximumvermogen dat kan worden 

geselecteerd is 600W. De temperatuur kan op elk moment 

worden gewijzigd door te draaien aan de 

temperatuur bedieningsknop.



 

 المحتـويــات  

 60 ............................................... الـجـهـاز  وصــف
 60 ..................................................... التحكم لوحة
 60 ........................................ المختارة  الرموز وظيفة
 61 ................................................... الفرن  وظائف
 61 ..................................... الميكرويف طاقة مستويات
 62 ...........................................العرض  شاشة وصف

 62 .................................................الوقت  ضبط

 63 ...................................... التوقيت   وإظهار إخفاء

 63 ................................................... الفرن  إستخدام
 63 ............................................... الفرن  وظائف

 63 ......................................... الفرن  مؤقت تشغيل

 63 ......................................... الطهو وقت برمجة

 64 ........................... الطهي  عن التوقف وقت برمجة

 64 ................. ي الطه إيقاف وقت و الطهي وقت برمجة

 64 .................................................. الميكرويف

 65 ................................................. السريع  البدأ

 65 ....................................... بالوقت البرودة إزالة

 66 ............................................ المشتركة  المهام

 66 .................................................. اآلمان   تعليمات
 66 .................................................. اآلمان زر

 66 ....................................... العرض  صالة وضع

 66 ............................................... الفنية الخصائص
 66 ................................................. المواصفات

  



 الـجـهـاز  وصــف

 

لوحة التحكم    مصباح  

لشواء  ر اعنص  لوحة الجدار الخلفي   

صينية الدعم    مانع تسريب الفرن   

مفصل   الباب  

الزجاج الداخلي    شبكة الشواية   

منفذ هواء للتبريد   زجاجية   علبة

   مثبت الوحدة  
 

 لوحة التحكم

 

وظائف التحكم رقمية  حرارة  في درجة القرص الحكم  
شاشة العرض   مفاتيح تعمل باللمس 

 وظيفة الرموز المختارة



 

 

 

 

 وظائف الفرن 

 
  وايةش

 
شواية + يكرويڤ م

 
زر إغالق الفرن 

 
يكرويڤ م

 

 

 

 مستويات طاقة الميكرويف

طاقة إنتاج الميكرويف  األطعمة

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

أطعمة األطفال   إزالة التجميد سريعاً ، تسخين 
األطعمة  طهي تسخين ، 

ة  ، واألطعم  طهي الخضار
تسخين ، طهي األطعمة بعناية 

تسخين ، وطهي أجزاء صغيرة من الطعام  
تسخين سوائل سريعة 

 

  

للحصووووووووصف لكفوصوووووووافلكل لافدةووووووو   د فكصفودح  ف  فف
 .دل لزدتف،فردجعف للصفدلطهيفدل صاحبفلل ر فدل اصفبك



 وصف شاشة العرض

  مفاتيح 

وظائف. تمكنك من برجمة ال و  

  .: تمكنك من بدء وظائف الطهي 

الطهي. اف وظائف : تمكنك من إيق 

  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 

طهي بالفرن.  أيضاً إستخدام هذه الوظيفة أثناء ال

رمج  تضئ لإلشارة إلى أن الفرن مب:  البرمجية   و   
لتوقف أو كالهما(على )وقت الطهي أو وقت ا

يسمح لك هذا البرنامج ببرمجة وقت الطهي :   •
وقت الطهي ، وبعد ذلك الوقت يتم إيقاف تشغيل الفرن 

تلقائياً. 
يسمح لك هذا اإلعداد ببرمجة وقت توقف الطبخ :     •

ف الفرن لطهي للتوقف ، وبعد ذلك سيتم إيقاوقت ا
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
 (.توقف الطبخت وق)  إليه المشار الوقت 

اتيح:  زر اآلماا . اء تفعـيل مـف   يعـمل عل  إلـغ

، ممــا يمنع إجراء أت تعــديــل بواســــطــة  اللمس
.األطفال الصغار

وظائف أخرى 

يشير إلى أ  الفر  ينقل الحرارة إلى    السخا  :

  الطعام

يضيء في حالة تشغيل  :    قت إزارة البرودةمؤ  

  . قتوظيفة إزارة البرودة ع  طريق الو 

يضئ في حالة  : إزارة البرودة بالوز   

زارة البرودة بالوز   تشغيل وظيفة إ 

 ضبط الوقت 

عند توصيل الفرن سترى الساعة تضيء على  •

لضبط الساعات  أو إضغط على •

لتأكيد الساعات.  إضغط على •

لضبط الدقائق   أو إضغط على •

لتأكيد الدقائق.  إضغط على •

أو فإضغط على إذا كنت ترغب في تعديل الوقت  •

 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  دعن  صحيح بشكل الشاشة  تستجب  لم  إذا
  قم  ثم  ثوان لبضع  فقم بفصل الفرن  ، المفاتيح
  ضبط   إل   بذلك  القيام  يؤدت.  أخرى   مرة  بتوصيله

  مع  أخرى  مرة  تتفاعل  بحيث  تلقائًيا  المستشعرات
. باإلصبع التحكم

في حالة انقـطا  التيار الكهربائي ، ســــيتم مســــح 
ــة من جديد  ــاشـ ــم الشـ ــتضـ ــاعة وسـ إعدادات السـ

ـ  مرة  ها ووكذلك البرنامج. فقم بإعادة تعيين بــ
أخرى.



 

 إخفاء وإظهار التوقيت 

 الضغط على  إذا كنت ترغب في إخفاء التوقيت قم ب •

ثواني.   لمدة 

مرة أخرى قم بالضغط  إذا كنت ترغب في رؤية التوقيت  •

ثواني مرة أخرى.   لمدة  على 

 إستخدام الفرن  

 وظائف الفرن 

. لالستخدام جاهًزا الفرن يكون التوقيت ،  إعداد بعد •

الوظيفة  تحديد قرص باستخدام الطهي وظيفة حدد

 درجة في التحكم قرص خدامباست الحرارة ودرجة

.الحرارة

 

يضئ أثناء الطهي لإلشارة إلى أن  تالحظ أن الرمز  •

الحرارة تنتقل إلى الطعام. ويختفي هذا الرمز عند 

الوصول إلى درجة الحرارة المحددة. 

اء الفرن. م بإطفللقيا قم بضبط أدوات التحكم على •

  مؤقت الفرن تشغيل

برمجة الجرس : 

 حتى يبدأ الرمز  أو  . أضغط  

 لظهور المؤشر  باإلضاءة ثم أضغط على 
عل  الشاشة. 

 التنبيه صوت يصدر أ  بعده تريد الذي  الوقت حدد

 للتأكيد  صوتي   تسمع  سوف.    أو  على    بالضغط
 دالع في الساعة وتبدأ الوقت ضبط تم قد أنه على

  الرمز     يضيء  سوف.  المحدد  الوقت  م   التنازلي
 .ببطء

 بمجرد أنتهاء الوقت. ستصدر إشارة صوتية لمدة  .

 بسرعة.  ثانية ويضئ الرمز 

 

. قم بالضغط على أي مفتاح إليقاف التنبيه، سيختفي 

 . الرمز

       على فاضغط ،  وقت الجرس تعديل في ترغب تكن إذا

 ثم أيضاً؛  والساعات  يضئ ال حتى  أو  

 عند. الموضحة الخطوات وكرر على  اضغط
 المتبقي الوقت سيظهر ،  ضبط المؤقت عنصر إدخال
.ضبطه م  ستتمك  والذي حالياً 

 برمجة وقت الطهو 

فة ودرجة حرارة الطهي بإستخدام أوامر د وظي. حد
 الفر . 

الموجود      الرمز  يبدأ  حتى     أو      على  . اضغط

.  على اضغط ثم اإلضاءة،  في الشاشة على

 .الشاشة على" ." المؤشر سيظهر

. حدد الوقت الذي تريد ظهور صوت التنبيه فيه بالضغط 

 .  أو  على 

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

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

دـما  ا إجـمالي عـن ائيـً تـبدأ دورة الطهي ، ســـــيعرض الفرن تلـق
ضبط وقت الطهي أو وقت في حالة عدم وقت تقدم الدورة ،  

إيقاف الطهي.

 انتهاء عند الفر  يتوقف ل  ،  الجرس وظيفة مع
الوقت

 عل   دائم  بشكل  المتبقي  الوقت  سيظهر  ،  التنبيه  وظيفة  مع

 يمكن ال ، المبرمجة الوظيفة هذه معوالكن . الشاشة

  الكامل الطهي وقت  أوالفعلي المبرمج  الوقت عرض

المبرمج



للتأكد   . سوف تسمع صوتي لتحديد اإلختيار  . أضغط  
ة في العد على أنه تم ضبط الوقت وستبدأ الساع

  ضيء الرمز التنازلي م  الوقت المحدد. سوف ي
 ببطء.  

. بمجرد انتهاء وقت الطهي. سيتوقف الفر  ع  العمل.  
 وسيصدر صوت التنبيه وسيضيء الرمز 

   الرمز تشغيل وإيقاف التنبيه إليقاف   على اضغط . 
 .أخرى مرة الفر  تشغيل سيتموبعدها . 

 إليقاف تشغيل الفر .  ى الوضع  . أضبط أدوات التحكم عل

الضغط  طريق ع  وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  الرمز يبدأ حتى أو  على 

.الوقت لتغيير   اضغط

 برمجة وقت التوقف عن الطهي 

 رارة. . حدد وظيفة الطهي ودرجة الح

  علىباإلضاءة       الرمز  يبدأ  حتى   أو    على   اضغط.  

  على الحالي الوقت سيظهر.   اضغط ثم ، الشاشة
 . الشاشة

. حدد الوقت الذي ترغب في صدور صوت التنبيه بعده بالضغط 

 . أو   على  

  تم قد أنه م  للتأکد صفيرتي  سمعتس. للتأكيد    اضغط. 
  سوف.  الشاشة  علی  المحدد  يالطه  وقت  ويظهر  الوقت  ضبط

 .ببطء    الرمزيضيء 

 نفسه  تشغيل  بإيقاف  الفر   سيقوم  ، دورة التشغيل    انتهاء  عند.  

     الرمزوسيضيء  إنذار صوت يصدر وسوف  ،
 .بسرعة

   مزالر تشغيل بإيقاف وقم التنبيه إليقاف  على اضغط. 

 .أخرى مرة الفر  تشغيل سيتموبعدها  

 إليقاف تشغيل الفر .  تحكم على الوضع  . أضبط أدوات ال

الضغط  طريق ع  وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  الرمز يبدأ حتى أو  على 

.الوقت لتغيير   اضغط

  برمجة وقت الطهي و وقت إيقاف الطهي 

حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة.. 

  الموجود   الرمز يبدأ حتى   أو   على اضغط. 

 سيظهر.  على اضغط ثم ،اإلضاءة في الشاشة على

 . الشاشة على"  ." المؤشر

 ستسمع  أو  الضغط على    طريق  ع   الطهي  وقت  حدد.  
  وسوف الشاشة  علی  المتبقي الوقت  وسيظهر ، تي صفير

   .   الرمزيضئ 

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط  

باإلضاءة     الرمز يبدأ حتى  أو  على اضغط.  

  على الحالي الوقت سيظهر.   اضغط ثم ، الشاشة على
 . الشاشة

.   أو  الطهي بالضغط على   انتهاءوقت . حدد 

 تيار. لتحديد اإلح  أضغط. 

  متي.       و      الرمزينعن طريق    مفصولا   الفرن   سيبقى.  

 .الفرن برمجة اآلن

  وسيعمل الفرن تشغيل سيتم ، الطهي بدء وقت يحين عندما.  

 . عليه المبرمج الوقت في

 وسيومض المتبقي الطهي وقت  عرض سيتم ، الطهي أثناء. 

 .   الرمز

  ،  العمل  عن رنالف 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 الفر .   . أضبط أدوات التحكم على الوضع  

الضغط  طريق ع  وقت أي في المتبقي الطهي وقت تغيير يمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة  في  الرمز يبدأ حتى أو  على 

.توقال لتغيير   اضغط

 الميكرويف 

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 بشكل( السريع البدء وظيفة)  الشاشة تعرض. 

 شاشة تظهر حتى  أو على اضغطقم ب. افتراضي

 . التوقيت 

 للتأكيد.  . أضغط 

  الطهي  وقت حدد. االفتراضي الطهي وقت الشاشة رضتع. 

 . أو    على  غطبالض المطلوب



 

 للتأكيد.  . أضغط 

إعدادات   حدد. إعدادات الطاقة اإلفتراضية الشاشة  تعرض. 

 . أو     على بالضغطالطاقة المطلوبة 

 للتأكيد.  . أضغط 

اإلعدادات   باستخدام  الميكروويف  وظيفة  لبدء    على  اضغط.  
 . المطلوبة

 

 البدأ السريع 

 . حدد وظيفة الميكرويف. 

 فيفي العمل    الفور  علی  الميکروويف  ويبدأ     علی  اضغط.  

 .ثانية  لمدة  طاقة بأقصی الميکروفيت وظيفة

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

 .ةثاني  بمقدار التشغيل

 إزالة البرودة بالوقت 

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 . الشاشة على الرمز يظهر حتى  أو على  اضغط. 

 لتحديد اإلختيار.  . أضغط 

حدد وقت . اإلفتراضي وقت إزالة البرودة  الشاشة تعرض. 

 . أو    ىل ع  بالضغطإزالة البرودة بالوقت المطلوب 

 وظيفة بواسطةالبرودة  إزالة وظيفة لبدء   علی اضغط. 
 المطلوبة.  المعايير مع الوقت

 إزالة البرودة بالوزن 

. حدد وظيفة الميكرويف. 

 على الرمز يظهر حتى أو على  اضغط. 
 . الشاشة

 ار. لتحديد اإلختي . أضغط 

 حدد. افتراضي مضئ كإعداد" " الشاشة . تعرض

 أو        على  بالضغط  البرودة المطلوب  إزالة  خيار
. 

 للتأكيد.  . أضغط 

 الوز  اختر. اإلضاءة اإلفتراضية للوز  الشاشة . تعرض

 . أو   على المطلوب بالضغط

 للتأكيد.  . أضغط 

لإلعدادات  وفًقا  البرودة إزالة وظيفة لبدء علی . اضغط
 المطلوبة. 

 تحديد مع ، البرودة بالوزن إزالة برامج  التالي الجدول يوضح

 أن لضللمان)  الوقوف  البرودة وأوقات وإزالة ،  الوزن فواصللل

(:موحدة حرارة درجة في الطعام  يكون

وقت 

التوقف 

)دقيقة(

الوقت 

قيقة()د

الوز  

)كيلوجرام(
الطعام  البرنامج 

لحم   -  -  - 

دواج    -  -  - 

سمك   -    -  - 

فاكهة   -  -  - 

خبز   -  -  - 

تحويل" كلمة الشاااشااة على يظهر عندما
على اضااغط ثم تدوير الطعام  ثم, الباب بفتحقم ", 

لإلستمرار.     

",  ويل تح" كلمة الشااشاة على يظهر عندما

   على اضاغط ثم تدوير الطعام ثم, الباب قم بفتح
لإلستمرار.  

 المساعدة بشأ  على للحصول الطهي دليل انظر
الجليد إزالة أوقات



 لمشتركة المهام ا
بواسطة  التقليدية الفر +  الميكروويف ةوظيف 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 المطلوبة.   أضغط .  

 

 تعليمات اآلمان  

 زر اآلمان 

يمك  إختيار هذه الوظيفة في أي وقت أثناء إستخدام 
الفر . 

 تسمع حتى ثوا  لبضع على اضغط ،  الوظيفة لتنشيط

 .مغلق" "الفر . الشاشة على   الرمز ويظهر ،  اصوتً 

 فل  ،  زر األما  وظيفة وقمت بتنشيط مغلًقا الفر  كا  إذا
 .طهي وظيفة اختيار تم إذا حتى الفر  يعمل

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

 لبضع    على اضغط ،  زر األما  وظيفة تنشيط إللغاء
 .صوًتا تسمع حتى ثوا 

 وضع صالة العرض

 ، العرض صاالت في العرض صالة وضع استخدام يتم
 كل في موضح هو كما الفر  عمل كيفية للعمالء إلظهار
 .أحمال التسخي   وضع بتنشيطهذا ال  ال يقوم  ولك   ،   وظيفة

 .و   اضغط العرض وضع لتفعيل

 .مرة أخرى  و   اضغط العرض وضع إللغاء تفعيل

  الخصائص الفنية
  المواصفات

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

 وات 3200  ...................................................................... الطاقة المطلوبة •

 توا 2500وات/  Maxigrill .......................................................  1400طاقة الشواية/  •

 وات 1000  ......................................................... طاقة مخرج المايكروويف. •

 ميجاهرتز 2450  ............................................................... تردد المايكروويف… •

 ملم 455x595x562x  ...................................... العمق(.الطولاألبعاد الخارجية )العرض •

 ملم 475x365x323x ....................................... العمق(.الطولاألبعاد الداخلية )العرض •

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

 كجم 35,9  ................................................................................. وزن  •
  

 تدويرع  طريق  وقت أي في الحرارة درجة تغيير يمك 

الحرارة درجة في التحكم قرص

. واط الطاقة القصوى التي يمك  اختيارها هي 
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