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امواج مايكروويو اســتفاده شــده در پخت و پز ، امواج الكترومغناطيســى هستند اين گونه امواج 
اغلب در محيط اطراف ما به شكل امواج راديويى ، نور يا اشعه مادون قرمز است . 

فركانس آنها در محدوده 2450 مگاهرتز است . 

اصول استفاده 

- توسط فلزات بازتابيده مى شوند . 
- از درون ديگر اشيا عبور مى كنند . 

- توسط  مولكولهاى آب ، چربى و شكر جذب مى شوند . 
- وقتى غذا در معرض امواج مايكرويو قرار داده مى شــود مولكولهاى آن به شــدت به جنبش در 

مى آيند كه باعث گرمايش مى شود 
عمق نفوذ اين امواج در غذا حدود  2,5  سانتى متر است اگر غذا ضخيم تر باشد هسته و مغز غذا 

بوسيله رسانش يا هدايت گرمايى كه شيوه معمول پخت و پز است پخته مى شود . 
شايان ذكر است كه اين امواج داراى فعل و انفعاالت گرمايى ساده اى است كه براى سالمتى مضر 

نمى باشد. 

مواد مورد اســتفاده در بســته بندى اين وسيله قابل بازيافت است . آنها را بازيابى كنيد  
و با دفع آنها در محفظه هاى شهرى كه به اين منظور طراحى شده سهم خود در حفاظت از 

محيط زيست را ايفا كنيد . 
همچنين خود وســيله هم اجزاى متعدد قابل بازيافت دارد . بنابراين روى وســيله لوگوى خاصى زده 
شــده اســت كه نشــانگر اين است كه وســايل مســتعمل بايد همراه ديگر زباله مخلوط شوند . روال 
بازيافتى كه توسط كارخانه ما تدوين شده است در بهترين شرايط انجام مى شود و سازگار با بخشنامه 
اروپايى EC/2002/96  اســت كه مربوط به پســماند قطعات الكترونيكى است . در مورد نزديك ترين 
نقاط دفع پســماند وســايل مستعمل با شــوراى شهر يا فروشنده مشــورت كنيد . از همكارى شما در 

حفاظت از محيط زيست تشكر مى كنيم . 

ويژگى هاى آنها : 

حفاظت از محيط زيست

2

2
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اطالعات براي مصرف كننده

قبل از اينكه وسيله خود را به كار بيندازيد لطفاً مطالب اين دفترچه را با دقت مطالعه كنيد.

3

اين دفترچه راهنما در برگيرنده اطالعات مهمي درباره نحوه به كارگيري و نصب و نگهداري از دســتگاه 
مي باشد. لطفاً اين كتابچه راهنما را به عنوان منبع نزد خود نگهداريد و آنرا به افراد ديگري كه احتمال 

دارد دستگاه را از شما خريداري كند تحويل دهيد.

دستگاه شما با درنظر گرفتن شاخصهاي استاندارد براي پخت و گرم كردن غذا طراحي شده است توليد 
كننده دســتگاه مســئوليت هرنوع مشكل ايجاد شده با توجه به استفاده مناســب و دقيق از دستگاه را

مي پذيرد.
نبايد اجازه دهيد بچه ها يا كساني كه توانايي فيزيكي مناسب ندارند يا آشنايي كافي از استفاده دستگاه 

را ندارند از آن استفاده كنند مگر اينكه تحت نظارت كسي باشد كه با دستگاه آشنايي كامل دارد.
لطفاً مطمئن باشيد كه بچه ها با دستگاه بازي نمي كنند.

هشدار! اگر مي خواهيد اجازه دهيد بچه ها بدون نظارت و كنترل از دستگاه استفاده كنند اطالعات الزم 
و كافي اســتفاده از دســتگاه را به آنها بدهيد و مطمئن شويد كه آنها توانايي استفاده صحيح از دستگاه 

را دارند.
هشــدار! مايعات و غذاهاي آب دار نبايد در ماكروفر داغ شوند زيرا باعث انفجار مايع در داخل دستگاه 

مي شود.
فقط از لوازم و وسايل مناسب در فر استفاده كنيد.

اگر غذا را در پالســتيك يا بســته آن گرم مي كنيد حواســتان به گرم شــدن غذا باشد كه باعث احتراق 
نشود.

هشدار! اگر درزگيري هاي درب خراب شده است تا زماني كه دستگاه توسط سرويسكار تعمير نشود از 
فر استفاده نكنيد.

هشدار! تعمير دستگاه توسط افرادي كه تخصص ندارند و سرويس كار نمي باشند خطرناك است. 
هشــدار! قســمت هاي قابل دسترس دستگاه در طول اســتفاده داغ مي شود دقت داشته باشيد كه به 
قطعات گرم شــده داخل ماكروفر دست نزنيد. پيشــنهاد مي شود اجازه ندهيد كودكان به دستگاه 
خيلي نزديك شــوند و اگر دستگاه روشن اســت كودكان فقط تحت نظارت افراد بزرگتر به دستگاه 

نزديك شوند.
اگر از دســتگاه دود بلند شــد آن را خاموش كنيد يا از پريز برق بكشــيد درب ماكروفر را هنگام 

روشن بودن باز نكنيد زيرا ممكن است شعله هاي آتش بيرون بزند.
گرم كردن تخم مرغ يا آب پز كردن تخم مرغ در داخل ماكروفر توصيه نمي شــود زيرا ممكن است 
تخم مرغ بشــكند حتي بعد از اينكه پختن آن به پايان رســيد. گرم كردن مايعات و نوشيدني ها در 

ماكروفر توصيه نمي شود زيرا باعث پخش شدن ذرات مايعات داغ شده مي شود.
محتويات داخل شيشــه غذاي كودكان را قبل از اســتفاده خوب تكان دهيد و درجه حرارت آن را 
چك كنيد هرگز شيشــه كودك را با پســتانك ســر آن گرم نكنيد زيرا خطر شكستن و انفجار دارد 
قرار دادن ظرفهاي فلزي آشــپزخانه مانند چاقو، قاشــق، چنگال و يا بست هاي فلزي كه كيسه هاي 
يخ بسته را با آن مي بندند در داخل ماكروفر توصيه نمي شود. هميشه از دستكش هاي مخصوص 
براي برداشــتن ظــروف داغ از داخل ماكروفر اســتفاده كنيد برخي از ظروف گرمــاي غذا را جذب 
مي كنند و در نتيجه بســيار داغ مي شــود اگر غذا با حجم كم را مثل سوســيس يا شيريني كوچك 

مي پزيد يك ليوان آب را هم كنار ظرف غذا بگذاريد.
پخت غذا با مدت زمان بيشــتر باعث خشــك شــدن يا ســوختن آن مي شــود براي جلوگيري از اين 
مسئله مدت زمانهاي پيشنهادي در فرهاي قديمي را استفاده نكنيد. براي جلوگيري از آسيب ديدن 
دســتگاه آنرا وقتي كه خالي اســت يــا صفحه گردان در داخل آن نيســت روشــن نكنيد وقتي كه 

ماكروفر خاموش است لوازم جانبي را داخل آن قرار ندهيد.

توصيه هاي ايمني 
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 اخطار : 

4

مطمئن شويد كه در حين حمل و نقل وسيله شما هيچگونه آسيبى نديده باشد (شكستن 
درب يا شيشــه آن وغيره) با مشاهده هر نوع خرابى قبل از هر كار ديگرى با فروشنده 

تماس بگيريد . 

مطمئن شويد كه : 
- اتصال الكتريكى ولتاژ برق كافى داشته باشد . 

- كابلهاى برق در شرايط مطلوب باشند . 
- قطر سيم ها با نيازمندى هاى نصب سازگار باشند . 

- پريز برق شما بايد حداقل تحمل 16 آمپر برق را داشته باشد.
- اگر در هر يك از نكات باال شك داريد با كارشناس الكتريكي تماس بگيريد.

اتصاالت برقى را قبل از نصب وسيله در مكان مورد نظر برقرار كنيد . 
*ايمنى در برابر برق گرفتگى بايد با ايجاد ســاختار ســيم كشى مناسب ايجاد شود . در 
حين نصب و نگهدارى دســتگاه بايد از شــبكه برق قطع شــود فيوزها بايد قطع شده يا 

خارج شوند . 
  31/5 mm2 كابــل دســتگاه بايد اســتاندارد باشــد و شــامل ويژگــي هاي زير باشــد رســاناي
(فاز+ خنثي+ارت) به فاز 220 تا 240 ولت وصل باشــد و در سيســتم از ســوكت اســتاندارد 
IEC60083 اســتفاده شده باشد، يا با تجهيزات نصب شــده مطابق باشد. هادي امنيتي سبز و 
زرد رنگ بايد به ترمينال دســتگاه و سيم ارت دســتگاه متصل باشد براي اينكه راحتر بتوانيد 
از نكات ذكر شــده اســتفاده كنيد به شما پيشنهاد مي شــود اين موارد را در صفحه سرويس و 
خدمات يادداشت كنيد. پريز برق دستگاه بايد بعد از نصب دستگاه در جايگاهش قابل دسترس 

باشد.
رســاناي خنثي ماكروفر كه همان سيم آبي رنگ است بايد به رساناي خنثي سيستم متصل باشد 

اگر كابل دستگاه آسيب ديده باشد بايد توسط تكنسين هاي خدمات تعويض شود.

هشدار! 

4

شــركت سازنده مسئول هيچ يك از آســيبهاي احتمالي ناشي از نبود يا اتصال معيوب و 
نادرست سيم اتصال به زمين نمي باشد. 

اگر دستگاه مشكلي ايجاد شد حتماً دو شاخه دستگاه را از پريز آن جدا كنيد .

نصب دستگاه 

اتصاالت الكترونيكي 

قبل از اتصال
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نصب

دستگاه را مى توان زير كابينت و يا درون قسمت تعبيه شده نصب كرد ( فضاى باز يا بسته ) 
در شــرايطى كه ابعاد قســمت تعبيه شده متناسب با ابعاد دستگاه باشــد تا نصب توكار بدرستى انجام 

شود.
هرگز پس از جابجايى دستگاه از جاى سرد به جاى گرم ، فورا از دستگاه استفاده نكنيد ( ا الى 2 ساعت 

صبر كنيد . ) زيرا ميعان گازها باعث نقص دستگاه مى شود . 

تراز كردن دستگاه : 
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توصيف دستگاه 

A : صفحه كنترل 
B : محفظه داخلى 
C: صفحه گردان 

D : دستگيره درب 

A : صفحه كنترل 
B : محفظه داخلى 
C: صفحه گردان 

D : دستگيره درب 

صفحه گردان :
 جهــت پخت غذا نياز به دســتگيره نيســت اين 
صفحــه به دو طرف مى چرخــد و چنانچه نچرخيد 
چك كنيد كه تمام قسمتها را بدرستى سرجايش 
قرار  داده باشــيد . هيچگاه سعى نكنيد كه آنرا 
با دســت بچرخانيد زيرا باعث آسيب رساندن به 
آن مى شــود . از اين صفحه مى توانيد به عنوان 
ظــرف غذا هــم اســتفاده نماييد . جهــت جابه جا 

كردن آنرا از طرفين بلند نماييد . 
محافظ محور گردان (ضامن): 

صفحه گــردان شيشــه اى در هنــگام چرخيدن 
كنترل مى نمايد .

چرخهاى محافظ :
 چرخها مى بايست در جهت مناسب با صفحه قرار 

گرفته شوند. 
- چنانچه چرخها بدرستى نچرخيدند چك كنيد كه 

شى اضافى زير آنها قرار گرفته است يا خير. 

B

C

D

A

Fig.03

A

B

C

D

MWHA 434  مدل  

MWA 424  مدل  
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صفحه مشــبك :  مى توانيد جهت برشــته كردن يا كباب 
كردن غذا از آن استفاده نماييد . 

- تحت هيچ شرايطى نبايد اين صفحه را همراه با ظرف فلزى 
ديگرى در برنامه ماكروفر ، گريل + ماكروفر با فن و يا برنامه 
ماكروفر اســتفاده نماييد .  ولى مى توانيد غذا را در ســينى 
آلومينيومى به شــرطى كه با يك صفحه از اين صفحه مشبك 

جدا شده باشد حرارت دهيد . 

-ظــرف لعابى : مــى توان نصف اين ظــرف را آب ريخته و 
جهــت تهيــه خوراك ته ديــگ دار در برنامه پخــت فن از آن 

استفاده كرد . 

 توصيــه : اطمينــان حاصــل نماييد كه ظــرف لعابى را 

10

Use

بدرســتى در وســط صفحه مشــبك قرار داده باشــيد تا هوا 
بخوبى در جريان باشــد . در برنامه هــاى تركيبى ماكروفر از 
اين ظرف لعابى اســتفاده نكنيد، چون باعث آسيب رساندن 

به ظرف مى شود . 

- صفحه مشــبك + ظرف لعابى : جهــت كباب كردن و 
جمع آورى عصاره غذا صفحه را روى ظرف لعابى قرار دهيد. 

- شــبكه هاى كنارى: دو طبقه با چرخ تعبيه شــده كه به 
شما اجازه مى دهد طبقات را در 3 جايگاه قرار دهيد  . 

3طبقه مختلف بر اســاس روش پخــت و نوع غذا تعبيه 
شده اند. 

در تنظيمــات گريــل يا گريــل + ماكروفــر ، جهت پخت 
غذاهاى حجيم مثل گوشــت مى توانيــد از طبقه اول و 
جهت پخت غذاهاى نازك تر مثل سوســيس مى توانيد 

از طبقه سوم استفاده نماييد . 
در تنظيمات فر با فن ، مى توانيد طبقه يا ظرف لعابى به 

ميزان ظرف غذا را در طبقه اول يا دوم قرار دهيد .

توضيحات دستگاه

لوازم جانبى  :

  هشدار : ظرف لعابى را در برنامه هاى تركيبى 

4

   
ماكروفر استفاده نكنيد . باعث آسيب رساندن به ظرف 

مى شود . 

3
2
1



11

اين ولوم انتخابگر+/- به شــما اين امكان را مى دهد كه زمان ، مدت برنامه ، ميزان 
قدرت پخت ، وزن غذا و همچنين ميزان حرارت برنامه پخت با فن را تنظيم نماييد . 

 با استفاده از اين دكمه CLOCK مى توانيد زمان ( ساعت ) را تنظيم نماييد . 

با استفاده از دكمه CO/W  مى توانيد گزينه هاى انتخاب شده را تاييد نماييد . 

با استفاده از دكمه  START /STOP  مى توانيد برنامه را شروع ، قطع و يا كنسل 
نماييد . 

با ولوم انتخابگر  FUNCTION/AUTO PROGRAMME (برنامه اتوماتيك /عملكرد) 
مى توانيد نوع برنامه و نيز عملكرد اتوماتيك و نوع غذا را مشخص نماييد . 

ولوم انتخابگر برنامه اتوماتيك / عملكرد :

با كمك اين نمايشگر  مى توانيد برنامه ريزى پخت را 
انجام دهيد . 

A   زمان پخت 

the control panel

  زمان برنامه 
  ميزان قدرت ماكروفر

  وزن غذا ( گرم ) 
B توقف صفحه گردان (وات)

the control panel

C برنامه هاى اتوماتيك 

the control panel

the control panel

/W

  

 

 

.

 

EDCBA
Fig.10

the control panel

the control panel

the control panel

/W
C

A

B

D

the control panel

E

صفحه كنترل 

صفحه نمايشگر : 

A

the display

CB

the function / auto programme selector knob

Fig.12

the display

the function / auto programme selector knob

.

Fig.11

MWA 424  مدل  

MWA 424  مدل  
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A  دكمه هاى + و - : جهت تنظيم زمان ، زمان پخت ، حرارت و قدرت برنامه به كار مى رود . 

the control panel

B  دكمه هاى برنامه هاى پخت : جهت ديدن برنامه هاى مختلف پخت به كار مى رود  

the control panel

C  دكمه    C0 / W  : جهت تنظيم قدرت برنامه و ميزان حرارت استفاده مى شود . 

the control panel

D  دكمه ساعت : جهت تنظيمات زمان و زمان پخت بكار مى رود . 

the control panel

  دكمــه هــاى پخت اتوماتيك : جهــت انتخاب برنامه پخــت با توجه به نوع غــذا بكار مى رود 

the control panel

E

(غذاهاى پخته شده – گوشت – ماهى – سبزيجات و يا زخ زدايى ) 
 دكمه هاى (شــروع / توقف) :  START / STOP  : جهت شــروع برنامه و يا متوقف ســاختن 

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:

F

برنامه در حال اجرا به كار مى رود 
  دكمــه هــاى توقف صفحه گردان : اين دو دكمه جهت متوقف ســاختن موقت گردش صفحه 

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:

G

گردان مى شود . 
 دكمه هاى قفل دستگاه : جهت قفل فر در صورت عدم استفاده از آن است . 

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:H

A

Fig. 10

CB D E F

G H

صفحه كنترل 

با كمك اين صفحه نمايشگر ، مى توانيد برنامه ريزى پخت را انجام دهيد : 
A نمايشگر برنامه پخت 

the control panel

B ميزان قدرت ماكروفر ( وات )

the control panel

       وزن غذا ( گرم ) 
C دماى برنامه هاى اتوماتيك 

the control panel

D زمان برنامه / زمان 

the control panel

 نشانگر يخ زدايى اتوماتيك 

the control panel

E

صفحه نمايشگر : 

A

CB

Fig. 11

D E

MWHA 434  مدل  

MWHA 434  مدل  
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MWHA 434  مدل  

پس از اتصال دســتگاه به برق و يا پس از قطع برق عدد 00:00 روى صفحه نمايشــگر شــروع  به 
چشمك زدن مى نمايد .

طرز استفاده : 

تنظيم و يا تغيير ساعت : 

جهت تنظيم زمان :
جهت تنظيم زمان ولوم را بچرخانيد مثال  6:30

با فشار دكمه START/CLOCK آنرا تاييد نماييد. صداى 
زنگ شنيده شده نشان دهندة تنظيم شدن زمان مى باشد.

جهت تغيير زمان:
دكمه CLOCK را فشار دهيد. عدد زمان شروع به چشمك 

زدن مى نمايد.
زمان جديد را با چرخاندن ولوم انتخابگر تنظيم نماييد (مثال 7:30)
با فشار دكمه START/CLOCK آنرا تاييد نماييد. صداى 
زنگ شنيده شده نشان دهندة تنظيم شدن زمان مى باشد.

جهت تنظيم زمان :
دكمه هاى + / - را جهت تنظيم زمان استفاده نماييد  . مثال 6:30  

با فشــار دكمه CLOCK آنرا تاييــد نماييد . كه پس از آن صداى زنگ 
شنيده شده نشان دهنده تنظيم شدن زمان مى باشد . 

جهت تغيير  زمان تنظيم شده :
دكمه ســاعت  CLOCK  را فشــار دهيد . عدد زمان شروع به چشمك 

زدن مى نمايد . 
زمان جديد را با استفاده از دكمه هاى + /  - وارد نماييد ( مثال 7:30 ) 
با فشــار دكمه CLOCK ، آنرا تاييد نماييد . كه پس از آن صداى زنگ 

شنيده شده نشان دهنده تنظيم شدن زمان مى باشد . 

MWA 424  مدل  

پس از اتصال  دستگاه به برق و يا پس از قطع برق عدد  12:00 روى صفحه نمايشگر شروع به چشمك 
زدن مى نمايد . 

تنظيم و يا تغيير ساعت : 

 توصيه : چنانچه دكمه CLOCK  را نفشــاريد زمان نشان داده شده به طور اتوماتيك پس از 10 

10

Use

ثانيه ذخيره مى شود . 
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چنانچه فكر مى كنيد فضاى كافى براى چرخش اين صفحه در فر نيست قبل و يا در هنگام اجراى برنامه 
اين دكمه را بزنيد تا اين صفحه نچرخد . 

توجه : اين صفحه رانمى توانيد در حين اجراى برنامه اتوماتيك يخ زدايى متوقف سازيد.

جهت فعال كردن اين گزينه : 
دكمه هاى  و  را همزمان فشار داده و براى 2 ثانيه نگهداريد . عالمت   خاموش شده و صفحه 

گردان از چرخش باز مى ايستد . 

جهت كنسل كردن آن : 
جهت كنســل كردن اين گزينه روند باال را دوباره تكرار نماييد . چنانچه چرخش صفحه گردان را متوقف 

ساخته ايد مى بايست پس از گذشت نيمى از برنامه ظرف را چرخانده و محتويات آنرا هم بزنيد . 

چنانچه فكر مى كنيد فضاى كافى براى چرخش اين صفحه در فر نيست قبل و يا در هنگام اجراى برنامه 
اين دكمه را بزنيد تا اين صفحه نچرخد . 

توجه : اين صفحه رانمى توانيد در حين اجراى برنامه اتوماتيك يخ زدايى متوقف سازيد.

جهت فعال كردن اين گزينه : 

 و  را همزمان فشار داده و براى 2 ثانيه نگهداريد . عالمت  خاموش شده و صفحه 
/W

دكمه هاى 
گردان از چرخش باز مى ايستد . 

جهت كنسل كردن آن : 
جهت كنســل كردن اين گزينه روند باال را دوباره تكرار نماييد . چنانچه چرخش صفحه گردان را متوقف 
ساخته ايد مى بايست پس از گذشت نيمى از برنامه ظرف را چرخانده و محتويات آنرا هم بزنيد . 

متوقف ساختن صفحه گردان

متوقف ساختن صفحه گردان

/W

MWA 424  مدل  
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حاال دســتگاه شــما روشن است و زمان آن هم دقيق تنظيم شده اســت . با دستگيره درب را باز 
نماييد. غذا را داخل دستگاه گذاشته و درب را ببنديد . چنانچه درب را بدرستى نبنديد دستگاه 

شروع به كار نمى كند . 

چنانچه در حين اجراى برنامه درب باز بماند ، برنامه كنسل نمى شود بلكه متوقف مى شود . 
جهت شروع مجدد برنامه ، درب را ببنديد و دوباره دكمه START  را بفشاريد . 

چنانچه تا 10 ثانيه از طول برنامه دكمه اى فشــار داده نشــود . تنظيمات كنســل شده مجدداً مى 
بايست تنظيم گردد .

چنانچه تا 1 دقيقه بعد از برنامه ريزى هيچ دكمه اى را نفشــاريد 3 بوق زده مى شود 
كه نشــان دهنده شــروع برنامه  و يا تغيير دادن برنامه مى باشــد . چنانچه تا 1 دقيقه بعد از آن 
هيچ دســتورى به دستگاه ندهيد يك بوق زده مى شود و كليه تنظيمات شما كنسل شده و دوباره 

ساعت نشان داده مى شود .
هردو مدل 

جهت متوقف كردن برنامه دكمه STOP را پس از بستن درب بفشاريد . 
دكمه STOP  را دوباره بفشــاريد تا برنامه كنســل شــود يا ولوم انتخابگر را روى خاموش 

قرار دهيد.

جهت شــروع برنامه دوم پس از پايان اولى دكمه STOP را بفشــاريد درب را باز كنيد و دوباره 
ببنديد . 

جهت اطالع از ميزان قدرت ماكروفر دكمه C0 / W را بفشاريد تا روى صفحه نمايشگر آنرا چك 
نماييد.

سه بوق به مدت 2 دقيقه متناوبا نواخته مى شوند كه نشان دهنده پايان هر برنامه مى باشد . 
چنانچه درب باز بماند چراغ پس از 3 دقيقه خاموش مى شود . 

جهت رفع رطوبت دستگاه شما مجهز به برنامه فن تاخيرى مى باشد . با توجه به نوع برنامه پخت 
انتخابى ( برنامه تك ، گريل ، تركيبى ) ، فن فر بعد از پايان پخت هم بكار خود ادامه مى دهد . 

و به طور اتوماتيك متوقف مى شود . 

برنامه ريزى : 

موارد مصرف قدرت دستگاه : 

      
1000W/900            

    .   
 )         ( .....  

800W/700W        
600W   )   (   
500W        

400W/300W          
200W           
100W        

    1000    

programming

using the power levels

programming

using the power levels

programming

using the power levels

/W

programming

using the power levels

programming

using the power levels

MWA 424  مدل  

MWA 424  مدل  

MWA 424  مدل  

 ( MWA 424 - MWHA 434) 
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برنامه ريزى طبق ميزان قدرت : 

عملكرد ماكرو ويو

microwave functionmicrowave function

microwave function

بــا دكمه هاى انتخــاب  عملكرد ماكروفــر را انتخاب نماييــد . حداكثر 
ميزان قدرت ( 1000 ) وات است كه روى صفحه نمايشگر شروع به چشمك 

زدن مى نمايد . 
- چنانچــه مــى خواهيد ميزان قــدرت ماكروفر را كاهش دهيــد از كليد  
اســتفاده نماييد مثال 500 وات و ســپس با فشار دكمه C/W ميزان قدرت 
انتخابى را تاييد نماييد . اعداد ساعت روى صفحه نمايشگر شروع به چشمك 

زدن مى نمايند . 
- با كمك دكمه  زمان مورد نظر برنامه را تنظيم نماييد مثال 10 دقيقه . 

-بــا فشــار دكمــه START تنظيمات را تاييــد نماييد . چراغهاى فر روشــن  
مى شوند و برنامه شروع مى شود . 

بــا ولوم انتخابگر عملكرد ماكروفر را انتخــاب نماييد . حداكثر ميزان قدرت 
( 1000 ) وات اســت كــه روى صفحــه نمايشــگر شــروع به چشــمك زدن 

مى نمايد . 
- چنانچه مى خواهيد ميزان قدرت ماكروفر را كاهش دهيد از چرخش ولوم 
انتخابگر به ســمت "+ / –" اســتفاده نماييد مثال 500 وات و سپس با فشار 
دكمه C/W ميزان قدرت انتخابى را تاييد نماييد . اعداد ساعت روى صفحه 

نمايشگر شروع به چشمك زدن مى نمايند . 
- با كمك ولوم انتخابگرزمان مورد نظر برنامه را تنظيم نماييد مثال 10 دقيقه . 

-بــا فشــار دكمــه START تنظيمات را تاييــد نماييد . چراغهاى فر روشــن  
مى شوند و برنامه شروع مى شود . 

 توصيه ها : 

10

Use

چنانچــه در طــول مدت اجراى برنامه پخت ، درب فر را باز كنيد . فر متوقف شــده و زمان مانده را 
روى صفحه نمايشــگر نشــان مى دهد . جهت پايان برنامه فقط كافيست درب فر را ببنديد و دكمه 

start  را بفشاريد . 
 :MWHA 434  مدل 

در هر زمان كه خواستيد مى توانيد به راحتى زمان پخت را تغيير دهيد و اين كار را با فشار دكمه 
clock  و سپس توسط دكمه هاى "+ / –" انجام دهيد . 

:MWA 424  مدل
در هر زمان كه خواستيد مى توانيد به راحتى زمان پخت را توسط دكمه هاى +/- تغيير دهيد

برنامه فشرده :

   دكمه + را جهت تنظيم برنامه فشرده 30 ثانيه اى بفشاريد . در اين زمان 
ماكروفر حداكثر قدرت خود را كه 1000 وات است نشان مى دهد .  

دكمه START  را جهت شروع برنامه بفشاريد . 
   شــما مى توانيد برنامه فشــرده را تا 2 دقيقه تنظيم نماييد . همزمان كه 
دكمه + را بفشاريد 30 ثانيه به زمان برنامه اضافه مى شود . بنابراين دكمه را 

4 بار بفشاريد تا حداكثر مدت كه 2 دقيقه است را تنظيم نماييد . 

MWHA 434  مدل  

MWHA 434  مدل  

MWA 424  مدل  
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microwave function microwave function

.

microwave functionmicrowave function

گرم كردن روى 2 طبقه

گزينه هاى گرم كردن فر (گرم و سرد) 

جهت كسب نتيجه در مواقعى كه 2 غذا را همزمان مى خواهيد گرم كنيد ، از قدرت 500 وات دستگاه 
استفاده كنيد . يك ظرف را در صفحه گردان و ديگرى را در صفحه مشبك در طبقه 3 قرار دهيد . 

 توصيه : 

10

Use

ظروف را با درپوش و يا بشقاب ( برعكس ) بپوشانيد . زمانهاى زير در هنگاميكه شما غذاهاى سرد و يا 
ولرم را گرم مى كنيد الزم است. 

هنگامى كه ولوم انتخابگر را روى حالت  OFF(0) قرار دارد دكمه 
START را براى 1 ثانيه بفشــاريد تا برنامه 30 ثانيه اى را تنظيم 
نماييد در اين زمان ماكروفر حداكثر قدرت خود را كه 1000 وات 
است نشان مى دهد چراغ روشن مى شود و برنامه شروع مى گردد.

شــما مى توانيــد برنامه فشــرده را تا 2 دقيقــه و 30 ثانيه تنظيم 
نماييد هر دفعه كه دكمه START را بفشــاريد 30 ثانيه به زمان 
برنامه افزوده مى شــود . مى توانيد 5 دفعه اين كار را انجام دهيد 

تا حداكثر زمان 2 دقيقه و 30 ثانيه تنظيم شود.
پــس از ايــن كــه برنامه شــروع شــد مى توانيد با چرخــش ولوم 
انتخابگر به ســمت" + / - " مدت برنامه را تا 2 دقيقه و 30 ثانيه 

تغيير دهيد. 

چنانچه پس از پايان برنامه پخت همزمان غذا درون ماكروفر بماند و درب را باز 
نكنيد بعد از 2 دقيقه برنامه  HOT AND COLD  شــروع مى شــود كه باعث 
گرم نگهداشتن غذاى شما مى شود . و پس از 15 دقيقه 3 بوق به نشانه پايان 

برنامه به صدا درمى آيد.

برنامه پخت اتوماتيك

در اين برنامه زمان پخت و نوع برنامه بر اساس نوع غذا بصورت اتوماتيك تنظيم مى شوند . 
*در اين برنامه 3 نوع تنظيمات اتوماتيك وجود دارد : 

 : غذاهاى سرد ، پخته 

 : گوشت سرد 

 : سبزيجات سرد 

     ) (    
           ...  2  200    4  6    

               2  300    6  8    

MWHA 434  مدل  
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 نوغ غذايى كه مى خواهيد بپزيد را انتخاب نماييد : مثال ماهى

ولــوم انتخابگــر را به ســمت "- / +" بچرخانيد تــا حرف F روى 
صفحه نمايشــگر نشان داده شود و برنامه مورد نظرتان را تاييد 

نماييد
ولــوم انتخابگر را به ســمت - و + بچرخانيد تــا  وزن را انتخاب 

نماييد: مثال 150 گرم ، و با دكمه START تاييد نمايد.
مدت زمان الزمه بطور اتوماتيك محاســبه مى شود و سپس روى 

صفحه نمايشگر نشان داده مى شود و برنامه شروع مى شود .

- نــوغ غذايــى كه مى خواهيــد بپزيد را انتخــاب نماييد : مثال 
سبزيجات تازه

حداقــل وزن ( 100 گرم ) روى صفحه نمايشــگر نشــان داده 
مى شود و شروع به چشمك زدن مى نمايد . 

وزن را بــا كمك دكمه هاى + و - تنظيم نمايند : مثال 150 گرم 
، و با دكمه START تاييد نمايد.

مدت زمان الزمه بطور اتوماتيك محاسبه مى شود و سپس روى 
صفحه نمايشگر نشان داده مى شود و برنامه شروع مى شود .

برنامه ريزى زمان پخت اتوماتيك بر اساس حجم غذا : 

reheating on 2 levels
reheating on 2 levels

.

/W

reheating on 2 levels
reheating on 2 levels
reheating on 2 levels

reheating on 2 levels

تنظيمات 1 به مدت 12 دقيقه مى باشــد كه متناســب با ظرف پيتزا مى باشــد. چنانچه بخواهيد 
مى توانيد مدت زمان آن را تغيير دهيد تنظيمات 2 كه جهت پخت پيتزا يخ زده مى باشد براساس    
 طبق روش هاى غذاهاى ديگــر پيش برويد و 

C.
P 1

P 2

P 2

F P
F B
F C 

F.

U 1 U 2
U 3

Programming the automatic cooking time according to weight Display

- / +

- / +

automatic cook functions

Recommendations:

reheating on 2 levels

وزن پيتزا تعيين شــده اســت. بعد از تنظيــم 
سپس ميزان وزن پيتزا را وارد نماييد. 

برنامه ريزى تنظيم شده اتوماتيك قابل تغيير نمى باشد.

گوشت خوك، گاو و خروس: شما مى توانيد از بين 3 برنامه زير يكى را انتخاب نماييد.

 جهت گوشت تازه خوك

C.
P 1

P 2

P 2

F P
F B
F C 

F.

U 1 U 2
U 3

Programming the automatic cooking time according to weight Display

- / +

- / +

automatic cook functions

Recommendations:

reheating on 2 levels

تنظيمات 
 جهت گوشت تازه گاو

C.
P 1

P 2

P 2

F P
F B
F C 

F.

U 1 U 2
U 3

Programming the automatic cooking time according to weight Display

- / +

- / +

automatic cook functions

Recommendations:

reheating on 2 levels

تنظيمات 
 جهت گوشت تازه خروس

C.
P 1

P 2

P 2

F P
F B
F C 

F.

U 1 U 2
U 3

Programming the automatic cooking time according to weight Display

- / +

- / +

automatic cook functions

Recommendations:

reheating on 2 levels

تنظيمات 

ماهى: جهت پخت ماهى برنامه را انتخاب نماييد.
سبزيجات: شما مى توانيد از بين 3 برنامه زير يكى را انتخاب نماييد:

تنظيمات u2 و u1 را مى توان جهت پخت سبزيجات استفاده نمود.
تنظيمــات u3 را مى تــوان جهت پخت ســبزيجات يخ زده اســتفاده نمود. (جــدول راهنماى پخت 

اتوماتيك را ببينيد)

MWHA 434  مدل  

MWA 424  مدل  

.CC را انتخاب نماييد.
P 1

P 2

P 2

F P
F B
F C 

F.

U 1 U 2
U 3

Programming the automatic cooking time according to weight Display

- / +

- / +

automatic cook functions

Recommendations:

reheating on 2 levels

خوراكهاى تازه و آماده: جهت آماده سازى غذاهاى تازه و آماده برنامه 
 را 

C.
P 1

P 2

P 2

F P
F B
F C 

F.

U 1 U 2
U 3

Programming the automatic cooking time according to weight Display

- / +

- / +

automatic cook functions

Recommendations:

reheating on 2 levels

پيتــزا: جهت پخــت اتوماتيك پيتزا 2 نوع برنامه موجود اســت. جهت پيتزاى تــازه برنامه 
 را انتخاب نماييد.

C.
P 1

P 2

P 2

F P
F B
F C 

F.

U 1 U 2
U 3

Programming the automatic cooking time according to weight Display

- / +

- / +

automatic cook functions

Recommendations:

reheating on 2 levels

انتخاب نماييد و جهت پيتزاى منجمد برنامه 

MWA 424  مدل  

reheating on 2 levels
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اين برنامه مناسب جهت دوباره گرم كردن غذاهاى سرد و پخته شده 
مى باشــد كه بين  100  تا 1000 گرم باشــند ( مثل الزانيا ، ســيب 

زمينى ، بريانى گوشت و سيب زمينى ، ماهى و .......  ) 
-غذاها با تنظيمات ماكروفر دوباره گرم مى شوند . 

-غــذا را از درون بســته بنــدى بيــرون آورده و درون ظرف مقاوم 
حرارت با ســايز مشــابه قرار دهيد . جهت كســب نتيجــه بهتر ظرف 

ماكروفر را با پوشش مناسب و يا بشقاب برعكس بپوشانيد . 
-ظرف را روى صفحه گردان قرار دهيد . بمدت 2 دقيقه صبر نماييد 
و ســپس غذا را ســرو نماييد تا مطمئن شــويد داغى غذا كمتر شده 

باشد .

غذاهاى سرد
 و پخته شده 

تنظيمات P1جهت پخت و برشته كردن پيتزاى خام مى باشد . 
با انتخاب پيتزا در برنامه پخت اتوماتيك ( تنظيمات 1 ) و نيز تنظيمات  زمان 

مى توانيد پيتزا را بگذاريد آماده نشود . 
پيتــزا در برنامــه ماكروفر و گريل پخته مى شــود . هميشــه ظــرف پيتزا را 

مستقيما روى صفحه گردان قرار دهيد . 
-تنظيمات P2 جهت پخت و برشــته كردن پيتزاى منجمد به وزن 125 گرم 

تا  650 گرم مى باشد . 
جهت استفاده از ظرف مخصوص پيتزا وزن را تنظيم نماييد . 

هميشه ظرف پيتزا را مستقيما روى صفحه گردان قرار دهيد . 

 ( P1)پخت پيتزا خام
(P2)پخت پيتزا منجمد

اين برنامه مناسب جهت پخت گوشت دنده اى با وزن بين 500 گرم 
تا 2000 گرم مى باشد .

 جهت مدل 424
1-جهت پخت و برشــته كردن گوشت خوك از تنظيمات FP استفاده 

نماييد . 
2-جهت پخت و برشــته كردن گوشــت گاو از تنظيمات FB  استفاده 

نماييد . 
-گوشت با تنظيمات فن + ماكروفر، ماكروفر + گريل پخته مى شود . 

از ظرف مقاوم در ماكروفر ترجيحا سفالى استفاده نماييد . 
(ميزان پاشــيده شــدن مايعات به نسبت ظروف شيشــه اى در اين 

ظروف كمتر است .) 
-در صــورت امكان گوشــت را بــدون چربى بپزيد تــا از دود زياد و 
پاشيدن چربى جلوگيرى شود . بهترين نتيجه را زمانى خواهيد گرفت 

كه گوشت زياد ضخيم نباشد . 
-گوشت را از يخچال بيرون آورده و 1 ساعت در آشپزخانه  بگذاريد 

و سپس درون ماكروفر قرار دهيد . 
-گوشت را در طبقه 2 قرار دهيد . 

-بعد از پخت گوشــت را درون فويل آلومينيومى پيچانده و به مدت 
10 دقيقــه بــه همان حالــت بگذاريد . ايــن كار باعث مى شــود كه 

بافتهاى گوشت نرم تر و گوشت آبدارتر شود . 

 گوشت

424

434   -   424

راهنماى برنامه اتوماتيك 

Chilled, cooked

dishes

Beef

Fresh vegetables

Chilled, cooked

dishes

Beef

Fresh vegetables

guide to automatic functions

guide to automatic functions

guide to automatic functions

434   -   424
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-از اين برنامه مى توانيد جهت پخت ســبزيجات با وزن 100 گرم تا 1000 
گرم استفاده نماييد . 

-سبزيجات با تنظيمات ماكروفر پخته خواهند شد . 
-قبل از پخت سبزيجات موارد زير را اضافه نماييد : 

-تاميزان 200 گرم 2 قاشق غذا خورى آب 
-تا ميزان 500 گرم : 0/5 دسى ليتر آب
-تاميزان 1000 گرم : 1 دسى ليتر آب

-ظرف مناســب با حجم ســبزيجات و پوشــش مناســب جهت آن را استفاده 
نماييد ( به غير از پخت قارچ ) 

-ظرف را روى صفحه گردان شيشه اى قرار دهيد . 
پس از گذشــت نيمى از برنامه پخت زنگى به صدا در مى آيد كه به شما ياد 
 روى صفحه نمايشگر 

Chilled, cooked

dishes

Beef

Fresh vegetables

اورى مى كند كه غذا نياز به آب دارد و عالمت 
نشان داده مى شود . به ميزان الزم چربى و چاشنى به آن اضافه نماييد . 

بعد از پخت چند دقيقه صبر كنيد و سپس سبزيجات را سرو نماييد. 
* از تنظيمــات U1 جهــت پخت ســبزيجات ضخيم تر اســتفاده نماييد؛ مانند 

بروكلى، هويج خرد شده و ...
* از تنظيمــات U2 جهــت پخت ســبزيجات لطيف تــر كه آب بيشــترى دارند 
استفاده نماييد؛ مانند اسفناج، سيب زمينى قطعه قطعه شده ، بروكلى و ...

* ازتنظيمات U3 جهت پخت ســبزيجات منجمد اســتفاده نماييد؛ مانند هويج 
خرد شده ، بروكلى، اسفناج خرد شده و ....

سبزيجات تازه و منجمد

U1
U2

U3 

ايــن برنامه FC مناســب جهت پخت گوشــت ، جوجه و مرغ بــه وزن 500 تا 
2000 گرم مى باشــد . جوجه در برنامه تركيبى ماكروفر + پخت با فن پخته 
مى شود . از ظرف مقاوم در ماكروفر استفاده نماييد . ران مرغ را مى توانيد 
مستقيما روى سينى لعابى قرار دهيد . قبل ازپخت پوست مرغ را پاك كنيد 
. مــرغ را روى روغن نمــك و فلفل و ادويه جات بغلتانيد . ظرف كل جوجه را 

در گريل روى طبقه 1 بگذاريد . 
-ران مرغ تا 900 گرم را درون ســينى لعابى روى طبقه 7 قرار دهيد . پس 
از اتمــام پخــت بگذاريد مرغ و جوجه به مدت 5 دقيقه بماند و ســپس ميل 

نماييد .

 گوشت مرغ و خروس 

اين برنامه F مناســب جهت پخت ماهى به وزن 100 تا 1000 گرم مى باشد 
. انواع ماهى ها مناســب جهت پخت در ماكروفر مى باشــند . هميشه از تازه 

بودن ماهى مطمئن شويد. 
با برنامه ماكروفر ماهى را آماده سرو نماييد . 

مــى توانيد ماهى كامــل، تكه اى و يا بصورت فيله آنــرا بپزيد چنانچه ماهى 
كامل را مى خواهيد آماده نماييد، قسمتهاى ضخيم آنرا شكاف دهيد . 

ماهى را در يك ظرف گرد و مناسب جهت ماكروفر قرار دهيد و 2 تا 3  قاشق 
آب  ، آبليمو و يا سركه سفيد اضافه نماييد و درب آن را ببنديد . 

ظرف را روى صفحه گردان قرار دهيد . وقتى برنامه به نيمه رسيد تك زنگى 
 نشان داده مى شود كه از شما مى خواهد كه ماهى 

Chilled, cooked

dishes

Beef

Fresh vegetables

مى زند و عالمت 
را برگردانيد تا بهترين نتيجه پخت را داشته باشيد . 

ماهى

Chilled, cooked

dishes

Beef

Fresh vegetables

guide to automatic functions

guide to automatic functions
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guide to automatic functions

تازه

منجمد
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يخ زدايى

يخ زدايى سبزيجات در ماكروفر باعث صرفه جويى بسيار در زمان شما مى شود . جهت يخ زدايى 
غذا از برنامه يخ زدايى اتوماتيك (  AUTO DIFROST  )  يا برنامه ماكروفر( micronave) با 

ميزان قدرت 200 وات استفاده نماييد . 

 نكته :
تكه هاى گوشت يا ماهى را مى توانيد سريعا بعد از يخ زدايى بپزيد تكه هاى بزرگتر مثل گوشت 

دنده اى يا ماهى كامل هنوز پس از يخ زدايى كمى منجمد مى باشند . 
توصيه مى كنيم كه بگذاريد غذا كمى در دماى اتاق بماند ( حداقل به اندازه زمانى كه برنامه يخ 

زدايى اجرا شده است.) تا كامال از حالت انجماد خارج شود . 
مواد غذايى كه روى آنها يخ بسته نياز به مدت بيشترى جهت يخ زدايى دارند . در اين حالت بايد 

مدت يخ زدايى را افزايش دهيد 

 توصيه : زمان يخ زدايى بستگى به نوع دستگاه دارد و همچنين مواد ديگرى مثل نوع اندازه ، 
ميزان حرارت و كيفيت غذا نيز بستگى دارد . 

در اكثر مواقع مى بايست غذا را از درون بسته بندى خارج نماييد . به ياد داشته باشيد كه هر 
گونه قسمت فلزى درون بسته بندى را برداريد . 

بعد از گذشت نيمى از برنامه يخ زدايى تكه هاى مواد غذايى را مى بايست بچرخانيد و يا در 
صورت مخلوط بودن آنها را هم بزنيد و پخش نماييد. 

اگر مي خواهيد  از تكه هاي بزرگ گوشت يا ماهي استفاده كنيد كه مانع چرخيدن صفحه مي شود 
از برنامه توقف صفحه گردان استفاده كنيد تا صفحه متوقف شود و براحتي بتوانيد يخ گوشت ها را 

آب كنيد
درهنگام آب شدن يخ زير صفحه اي كه گوشت روي آن است يك ظرف كوچك قرار دهيد تا يخ هاي 

آب شده روي آن جمع شود اگر اين آب ها با غذا بماند مانع گرم شدن آن مي شود.
هرگز غذاي نپخته را دوباره فريز نكنيد.

 زمان برنامه يخ زدايى:
ميزان زمان مناسب جهت يخ زدايى بر اساس وزن غذا بطور اتوماتيك محاسبه مى شود . 

فرمان الزمه بر اساس درجه دماى غذا در هنگام شروع برنامه متفاوت است . زمان جهت غذاهاى 
منجمد در دماى 18- محاسبه شده و به ضخامت ، نوع ، سايز و بسته بندى آن بستگى دارد. 

(MWA 424 مدل) برنامه هاى انتخابى 
برنامه يخ زدايى اتوماتيك به شرح زير مى باشد : 

d1 : قدرت يخ زدايى 200 وات مى باشد . 
مى توانيد از گزينه d1 جهت مواد غذاهايى كه در  d2 ,d3 ,d4 ذكر نشده اند استفاده نماييد . زمان 

برنامه را به دلخواه اننتخاب نماييد . مى توانيد از جدول جهت انتخاب زمان استفاده نماييد . 
d2 : يخ زدايى گوشت ، گوشت خروس ، ماهى و سبزيجات 

d3 : يخ زدايى نان 
d4 : يخ زدايى غذاهاى آماده 
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يخ زدايى اتوماتيك :

ولوم انتخابگر را روى عالمت يخ زدايى اتوماتيك قرار داده كه عالمت 
d1 روى نمايشگر نشان داده مى شود

جهت غذاهايى كه در اين گروه ذكر نشــده اند ، مى توانيد از برنامه 
ماكروفــر با حــرارت 200 وات يا برنامه d1 اســتفاده نماييد . جهت 

زمان تقريبى به جدول زير مراجعه نماييد . 

 d2 ,d3 ,d4 با استفاده از ولوم انتخابگر + و – مى توانيد گزينه هاى
را انتخاب نماييد و سپس با فشار دكمه 0C/W آنرا تاييد نماييد . 

جهت يخ زدايى برنامه d1 زمان روى صفحه نمايشگر چشمك مى زند . 
در برنامه هاى d2 , d3 , d4  عالمت 100 گرم ( كه حداقل وزن جهت يخ 

زدايى مى باشد ) روى صفحه نمايشگر ظاهر مى شود . 

d1 . عالمت انتخابگر را به سمت + و – بچرخانيد تا زمان را تنظيم نماييد
و يــا وزن را در  d2 , d3 , ,d4  تنظيــم نماييد . با دكمه start تنظيمات را 

تاييد نماييد . 
زمان مناسب بطور اتوماتيك انتخاب مى شود زمان برنامه روى نمايشگر 

نشان داده مى شود و برنامه يخ زدايى شروع مى شود . 

/W

MWA 424  مدل  

 توصيه ها : 

10

Use

- زمان الزم براســاس درجه دماى غذا در هنگام شــروع برنامه متفاوت است. زمان جهت غذاهاى 
منجمد در دماى (18-) محاسبه شده است و به ضخامت، نوع، سايز و بسته بندى آن بستگى دارد.

-جهت غذاهايى با حجم بيش از 350 گرم بعد از گذشــت نيمى از برنامه يخ زدايى زنگ بصدا در 
مى آيد كه به شما ياد آورى كند موقع برگرداندن غذا ( از اين رو به آن رو كردن ) مى باشد و در 

اين هنگام كلمه TURN   روى صفحه نمايشگر به صدا در مى آيد . 
بعد از برگرداندن غذا درب را بســته و دكمه START را بفشــاريد تا برنامه يخ زدايى ادامه پيدا 

كند .
در برنامه يخ زدايى اتوماتيك زمان يخ زدايى قابل تغيير نيست . 

-جهت كســب بهترين نتيجه گزينه توقف چرخش ( TURN TABLE STOP ) در برنامه يخ زدايى 
اتوماتيك فعال نيست . 

جهت غذاهايى كه در اين گروه ذكر نشده اند ، مى توانيد از برنامه ماكروفر با حرارت 200 وات يا 
(MWA 424 مدل) . استفاده نماييد . جهت زمان تقريبى به جدول زير مراجعه نماييد d1 برنامه

برنامه يخ زدايى

يخ زدايى اتوماتيك :

دكمه يخ زدايى اتوماتيك "AUTO DEFROST" را فشار داده، در اين حالت عالمت 
g 100  و چراغ يخ زدايى روى نمايشگر نشان داده مى شود

جهت انتخاب وزن غذا، دكمه + را بفشــاريد. مثال 700 گرم . ســپس با فشار دكمه 
START ، برنامه را تاييد نماييد.

زمان مورد نياز ، بطور اتوماتيك محاسبه مى شود.
زمان برنامه روى نمايشگر نشان داده مى شود و برنامه يخ زدايى شروع مى شود.

MWHA 434  مدل  
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برنامه گريل

 اين برنامه جهت پخت و برشته كردن غذاهايى مثل گوشت مى باشد . اين برنامه را با 

Food Quantity Time

 / 
توجه نوع پخت مى توان قبل يا بعد از پخت استفاده كرد . 

 هشدار :

Use

قســمتهاى مختلف دســتگاه در طول مدت گريل ، خيلى داغ مى شــوند . كودكان به هيچ وجه نبايد 
نزديك دســتگاه شــوند .  در هنگام استفاده از گريل مى بايست دســتكش استفاده نماييد . زيرا 

ظرفها خيلى داغ مى شوند و نيز از ظروف مقاوم در برابر حرارت استفاده نماييد . 
-تنظيمات گريل 2 نوع است گريل متوسط يا شديد . 

بطور كلى توصيه مى كنيم كه جهت گريل گوشــت و ماهى گريل شــديد و جهت غذاهاى حساس تر 
از گريل متوسط استفاده نماييد . صفحه مشبك هم بر اساس حجم غذا در جايگاه مناسب قرار دهيد . 

برنامه ريزي گريل

  برنامه گريل ( متوسط يا شديد ) را 

Food Quantity Time

 و 

Food Quantity Time

با كمك دكمه هاى  
انتخاب نماييد .  

اعداد ســاعت روى صفحه نمايشــگر چشــمك مى زنند تا بتوانيــد زمان پخت را 
تنظيم نماييد . 

 با دكمه هاى + و – زمان پخت را تنظيم نماييد . 

Food Quantity Time

START : جهت تاييد دكمه START را بفشاريد چراغهاى فر روشن و برنامه شروع مى شود.

برنامه ريزي گريل

 GP3 ولــوم انتخابگــر را جهت انتخــاب برنامه گريل بچرخانيــد . عالمت
چشــمك مى زند . با فشــار C/W 0 آنرا تاييد نماييد . مدت زمان روى 

نمايشگر چشمك مى زند . 
ولــوم انتخابگر را جهت تنظيم ميزان كم گريل ( مثال GP2  ) به ســمت 
+ / – بچرخانيــد بــا فشــار C/W 0 آنرا تاييد نماييد اعــداد زمان روى 

نمايشگر چشمك مى زند . 
ولــوم انتخابگــر را جهت تنظيم زمان گريل به قســمت + / – بچرخانيد 

( مثال 20 دقيقه ) 
با فشــار دكمــه START برنامه راتاييد نماييد . چراغ روشــن و برنامه 

شروع مى شود 

Food Quantity Time

/W

MWA 424  مدل  
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 را بفشــاريد و با 

Food Quantity Time

 توصيــه : زمــان پخــت را در هر زمان مــى توانيد تنظيم نماييــد : فقط دكمه 

Use

دكمه هاى "+ / –" آنرا تنظيم نماييد . و سپس با دكمه START  برنامه را ادامه دهيد . 

Food Quantity Time

   
   4003-1             

 5007-5              

   1002-1             

  2004-2             

/5008-6             

 / //
 //

 

2509-7
8-6  
7-5
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راهنماى برنامه گريل

برنامه ماكروفر + گريل

غذا را درون ظرف لعابى روى صفحه مشبك قرار دهيد . 
( تا آب غذا در آن جمع شود . ) و همه را در طبقه 3 قرار دهيد . در نيمه برنامه پخت غذا را برگردانيد . 

 در اين برنامه مى توانيد همزمان از ماكروفر و گريل اســتفاده نماييد كه باعث پخت ســريع تر 

Food Quantity Programming Time

 / 
مى شود. شما مى توانيد از يكى از 2 طبقه گريل با قدرت ماكروفر تا 700 وات استفاده نماييد . 

  توجه : زمان برنامه را مى توان در هر لحظه با چرخاندن ولوم - / + تغيير داد چنانچه قصد تغيير 

Use

قدرت ماكروفر را داريد مى توانيد دكمه C/W 0 را فشار دهيد تا صفحه نمايشگر را بررسى نماييد.

       
     4  6    22  30    

    4    27  32    
    4    15  17    

     800    23  25    
      4  6    18   25    

Food Quantity Time

434   -   424

برنامه ريزي گريل

ولوم انتخابگر را روى برنامه گريل + ماكروفر قرار دهيد . ميزان حرارت 
500 وات روى نمايشــگر چشــمك مى زند كــه از شــما مى خواهد ميزان 

قدرت را انتخاب نماييد.
جهت تنظيم ميزان حرارت (مثال 300 وات) ولوم را به ســمت "+/-" و يا 
بادكمه C/W 0 آنرا تاييد نماييد عالمت GP3 چشــمك مى زند كه از شما 

مى خواهد ميزان گريل را مشخص نماييد. 
ولــوم انتخابگــر را جهت تنظيــم ميزان كم گريل ( مثال GP2  ) به ســمت 
"+/-" بچرخانيــد بــا فشــار C/W 0 آنرا تاييــد نماييد اعــداد زمان روى 

نمايشگر چشمك مى زند . 
ولــوم انتخابگــر را جهت تنظيم زمــان گريل به قســمت "+/-" بچرخانيد 

( مثال 20 دقيقه ) 
با فشار دكمه START برنامه راتاييد نماييد . چراغ روشن و برنامه شروع 

مى شود 

/W//

MWA 424  مدل  
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 راهنماى برنامه پخت ماكروفر + گريل 

Food Quantity Programming Time

 / 
از ظرف مقاوم در برابر حرارت ترجيحا سفالى استفاده نماييد . 

غــذا را درون ظــرف قــرار داده و آنــرا روى طبقه اول قــرار دهيد . غذا را در نيمــه برنامه پخت 
برگردانيد . اگر ممكن اســت گوشــت را بدون چربى  بپزيد تا از توليد دود و پخش شــدن چربى 
جلوگيرى نماييد . بعد از پخت به آن چاشــنى اضافه كرده و درون فويل آلومينيومى پيچانده و به 
مدت 10 دقيقه در همان حالت بگذاريد . اين كار جهت نرم شــدن بافت گوشــت و آبدارتر شدن 

آن مى شود 

را فشار داده و بوسيله "+/-" آن را تنظيم 

Food Quantity Programming Time

مدت پخت در هرزمانى قابل تنظيم است. فقط دكمه 
نماييد. با فشار دكمه START برنامه پخت ادامه مى يابد.

      (434)    (424)    
   )(   300/1    W200 +   W200 +GP3  45 -40    

     800    W200 +   W200 +GP3  23 -18    
   200/1    W500 +   W500 +GP3  27 -25    

  800    W300 +   W300 +GP3  32 -27    
   000/1    W300 +   W300 +GP3  40 -35    

    200/1    W300 +   W300 +GP2  55 -50    

برنامه ريزي گريل

  برنامه گريل + ماكروفر را انتخاب نماييد . ميزان 

Food Quantity Time

 و 

Food Quantity Time

با كمك دكمه هاى  
حرارت 500 وات روى نمايشــگر چشــمك مى زند كه از شــما مى خواهد 

ميزان حرارت را انتخاب نماييد.
جهــت تنظيــم ميزان حرارت (مثــال 300 وات) ولوم را به ســمت "+/-" 

بچرخانيد.
ساعت ديجيتالى شروع به چشمك زدن مى كند. 

ولــوم انتخابگر را جهــت تنظيم زمان گريل به قســمت "+/-"  بچرخانيد 
( مثال 20 دقيقه ) 

با فشــار دكمــه START برنامه راتاييــد نماييد . چراغ روشــن و برنامه 
شروع مى شود 

Food Quantity Programming Time

Food Quantity Programming Time

MWHA 434  مدل  
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عملكرد فن فر

 فن فربه شما اين امكان را مى دهد كه غذا را همانند فر سنتى پخته و برشته نماييد . 

برنامه ريزى عملكرد فن فر :

 برنامــه فن فــر را انتخاب نماييــد . عدد 200 درجــه روى صفحه 
نمايشــگر چشــمك مى زند تا بتوانيد ميزان حرارت مورد نظرتان را 

انتخاب نماييد . 
بــا ولوم انتخابگــر " + و – " ميزان حرارت را انتخــاب نماييد : مثال 
180 درجه و با C/W 0 آنرا تاييد نماييد . اعداد ســاعت شــروع به 

چشمك زدن مى نمايد . 
با ولوم انتخابگر " + و – " زمان مورد نياز پخت را تنظيم نماييد مثال 

40  دقيقه 
بــا فشــار دكمــه START آنرا تاييــد نماييد . چراغهاى فر روشــن 

مى شود و برنامه شروع مى شود .

/W

434   -   424

MWA 424  مدل  

 فن فربه شما اين امكان را مى دهد كه غذا را همانند فر سنتى پخته و برشته نماييد . 
با اين برنامه مى توانيد برنامه گريل و تهويه را همزمان اســتفاده نماييد كه بســيار مناســب جهت پخت 

يكسان غذاهايى با ضخامت بيشتر ( قطر بيشتر ) مى باشد . 
ميزان حرارت برنامه را از 50 درجه تا 200 درجه مى توانيد تنظيم نماييد . 

 برنامه فن فر را انتخاب نماييد . عدد 200 درجه روى صفحه نمايشگر 
چشمك مى زند تا بتوانيد ميزان حرارت مورد نظرتان را انتخاب نماييد . 

بــا ولوم انتخابگر " + و –"  ميزان حــرارت را انتخاب نماييد : مثال 180 
درجــه و با دكمــه C/W 0 آنرا تاييد نماييد . اعداد ســاعت شــروع به 

چشمك زدن مى نمايد . 

بــا ولــوم انتخابگر " + و –" زمــان مورد نياز پخــت را تنظيم نماييد مثال
 40  دقيقه 

با فشــار دكمه START آنرا تاييد نماييد . چراغهاى فر روشن مى شود 
و برنامه شروع مى شود . 

  توصيه : زمان پخت را مى توانيد در هر زمان با ولوم انتخابگر " + و –" تنظيم نماييد : 

Use

شما مى توانيد ماكروفر را كامال مثل برنامه فن فر از پيش گرم نماييد . 
زنگى كه بصدا در مى آيد نشان دهنده اين است كه به حرارت تنظيم شده رسيده است . 

عملكرد فن +گريل

/W

MWA 424  مدل  
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برنامه ريزى عملكرد فن فر :

 برنامــه فن فــر را انتخاب نماييــد . عدد 200 درجــه روى صفحه 
نمايشــگر چشــمك مى زند تا بتوانيد ميزان حرارت مورد نظرتان را 

انتخاب نماييد . 
بــا دكمــه هاى + و –  ميــزان حرارت را انتخــاب نماييد : مثال 180 
درجه و با دكمه شكل  آنرا تاييد نماييد . اعداد ساعت شروع به 

چشمك زدن مى نمايد . 
با دكمه هاى + و – زمان مورد نياز پخت را تنظيم نماييد مثال 40  دقيقه 

 با فشــار دكمــه START آنرا تاييــد نماييد . چراغهاى فر روشــن 
مى شود و برنامه شروع مى شود . 

MWHA 434  مدل  

   MWA 424 راهنماى پخت با استفاده از فن گريل :   مدل  
غذا را بدون ظرف در طبقه 1 گريل قرار دهيد . 

پس از گذشت نيمى از برنامه غذا را بچرخانيد 

  توصيه : زمان پخت را مى توانيد در هر زمان تنظيم نماييد : 

Use

فقط كافيست دكمه 1 را فشار داده و با دكمه هاى "+ / –"  آنرا تنظيم نماييد . و سپس با دكمه  
START  برنامه پخت را دوباره شروع نماييد . 

شما مى توانيد ماكروفر را كامال مثل برنامه فن فر از پيش گرم نماييد . 
زنگى كه بصدا در مى آيد نشان دهنده اين است كه به حرارت تنظيم شده رسيده است . 

 توصيــه : زمــان پخت را مى توان از 50 تا 250 درجــه در مقياس 10 درجه تنظيم نموده 

Use

زمان پخت هم از 0 تا 90 دقيقه قابل تنظيم اســت . اول بهتر اســت كه حداقل زمان را انتخاب 
نماييد و سپس اگر الزم بود آنرا افزايش دهيد رنگ غذا را هم چك نماييد . 

*هميشــه طبقات را ( صفحه مشــبك يا ظرف لعابى ) در طبقه 1 يا 2 قرار دهيد زيرا باعث پخش 
شدن متناسب حرارت و نيز افزايش كيفيت پخت مى شود . 

از ظروف مقاوم در برابر حرارت باال استفاده نماييد . در هنگام استفاده از دستگاه مواظب باشيد 
دستتان نسوزد زيرا برخى قسمتها خيلى داغ مى شوند . 

چنانچــه قصــد داريد پس از اجــراى برنامه فن ، غذايى را يخ زدايى نماييد توصيه مى شــود كه 
بگذاريد 10 دقيقه فر خنك شود اين كار نتيجه بهترى خواهد داشت . 

جهت پخت همزمان 2 عدد پاى سيب : 60 تا 90 دقيقه در 200 درجه سانتيگراد پيشنهاد ما اين 
اســت كه كيك اول را در ظرف لعابى و دومى را در ظرف پاى كه درون صفحه مشــبك مى باشــد 

و در طبقه سوم قرار دهيد . پس از سپرى شدن نيمى از برنامه 2 ظرف را با هم جابجا كنيد . 

        
   1000 C0190  38 - 36   

   1200   C 0 180  80 - 75   
   1000 C0170  90   
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 (MWA 424 - MWHA 434 ) جدول راهنماى برنامه فن فر  
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برنامه ريزى عملكرد پخت فن + ماكروفر : 

ولــوم انتخابگر را بچرخانيد تــا برنامه FAN + MW (فن +ماكروفر) 
چشــمك  نمايشــگر  صفحــه  روى  وات   500 . نماييــد  انتخــاب  را 

مى زند تا بتوانيد حرارت را تنظيم نماييد .
ولوم انتخابگر  + / – را جهت تنظيم قدرت پخت اســتفاده نماييد: مثال 
200 وات روى صفحه نمايشگر چشمك مى زند . با فشار C/W 0آنرا تاييد 

نماييد .
ولوم انتخابگر+ / – را جهت تنظيم درجه پخت استفاده نماييد: مثال 150 

درجه ( حداكثر قدرت براى پخت تركيبى 500 وات است) .
با فشار دكمه C/W 0 آنرا تاييد نماييد .اعداد زمان شروع به چشمك 

زدن مى كند 
ولوم انتخابگر+ / – را جهت تنظيم زمان (مثل 30 دقيقه) بچرخانيد.

با فشار دكمه START آنرا تاييد نماييد . 

 توصيه (MWHA 434) : زمان پخت در هر زمان قابل تنظيم است : فقط كافيست دكمه  را فشار 

16

Use

داده و با دكمه هاى + و – آنرا تنظيم نماييد . با فشار دكمه START  پخت را ادامه دهيد . 

 توصيه (MWA 424) : زمان برنامه را مى توان در هر لحظه با چرخاندن ولوم +/-  تغيير داد. چنانچه 

16

Use

قصد تغيير قدرت ماكروويو را داريد مى توانيد دكمه C/W 0 را فشــار دهيد تا صفحه نمايشــگر را بررسى 
نماييد.

 توصيه : چنانچه از برنامه تركيبى ماكروفر + فن استفاده مى نماييد از ظروف فلزى استفاده نكنيد . 

16

Use

 برنامه فن + ماكروفر به شما اين امكان را مى دهد كه برنامه اى تركيبى از پخت ماكروفر با فن فر 
داشته باشيد كه در وقت شما بسيار صرفه جويى مى شود . مقادير قدرت قابل دسترسى است : 100 

– 200 – 300 – 400 – 500 وات . درجه پخت قابل تنظيم از 50 تا 250 درجه سانتيگراد است . 
-مدت زمان هم از 0 تا 60 دقيقه قابل تنظيم است . 

 برنامه ريزى عملكرد پخت فن + ماكروفر : 

عملكرد FAN + MW (فن +ماكروفر) را انتخاب نماييد . 200 درجه روى 
صفحه نمايشگر چشمك مى زند تا بتوانيد حرارت را تنظيم نماييد .

دكمه هاى "+ / –" را جهت تنظيم درجه پخت استفاده نماييد : مثال 150 درجه. 
با فشــار C/W 0 آنرا تاييد نماييد . 500 وات روى صفحه نمايشگر چشمك 

مى زند . 
دكمه "+ / –" را جهت تنظيم قدرت پخت اســتفاده نماييد : مثال 200 وات 

(حداكثر قدرت براى پخت تركيبى 500 وات است.)
با فشار دكمه  آنرا تاييد نماييد . زمان برنامه ( 0:00 ) شروع به چشمك 
زدن مــى كنــد . از دكمه هاى "+ / –" را جهت تنظيــم زمان پخت مورد نظر 

استفاده نماييد مثل 30 دقيقه.
با فشــار دكمه START آنرا تاييد نماييد . چراغها روشــن و برنامه شــروع 

مى شود . 

برنامه پخت فن فر + ماكروفر 

Recommendations:

Cooking on 2 levels:

Warning:
Never preheat your oven in the fan cooking +  microwave function as this could damage
your appliance.

Recommendations:

Cooking on 2 levels:

Warning:
Never preheat your oven in the fan cooking +  microwave function as this could damage
your appliance.

/W

MWHA 434  مدل  

MWA 424  مدل  

Recommendations:

Cooking on 2 levels:

Warning:
Never preheat your oven in the fan cooking +  microwave function as this could damage
your appliance.
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از ظروف مقاوم در برابر حرارت ترجيحا سفالى استفاده نماييد . 
اگر امكان دارد گوشت را بدون چربى بپزيد تا از توليد دود و پخش شدن چربى جلوگيرى نماييد . 

بعــد از پخت چاشــنى را به آن اضافــه كرده و آنــرا درون آلومينيومى قرار داده و بــه مدت 10 دقيقه 
بگذاريد بماند . كه اين كار باعث نرم شدن بافت گوشت و آبدار تر شدن آن مى شود . 

پخت در 2 طبقه : جهت پخت 2 غذا بطور همزمان مثال يك گوشــت 800 گرمى و پوره ســيب زمينى 800 
گرمــى تنظيمات زير را انجام دهيد : 55 دقيقــه در 170 درجه قدرت ماكروفر 300 وات . توصيه مى كنيم 

پوره سيب زمينى را روى صفحه گردان و گوشت را در ظرف درون صفحه مشبك در طبقه 3 قرار دهيد . 

 مهم : هرگز در مواقع استفاده از برنامه فن + ماكروفر ، فر را از پيش گرم نكنيد چون باعث آسيب 

Use

رساندن به آن مى شود.

راهنماى پخت فن + ماكروفر 

        +       2    
   1300   C200W +200  37 -32        

    800   C200W +200  28 -23        
  1200   C200W +200  40 -35        

   800   C180W +300  37 -32        
   1200   C180W +300  52 -47        
   1000   C180W +300  42 -37        

قفل كودك 

جهت جلوگيرى از استفاده از ماكروفر مى توانيد آنرا با گزينه "CHILD  LOCK" قفل نماييد . 

-جهت فعال سازى اين گزينه :
 ) را در حاليكه درب دســتگاه باز اســت را همزمان 

Recommendations:

Cooking on 2 levels:

Warning:
Never preheat your oven in the fan cooking +  microwave function as this could damage
your appliance.

دكمــه هــاى   (جهت مدل 424  
بفشــاريد و 5 ثانيه نگهداريد تا شكل مقابل روى صفحه نمايشگر نشان داده 
شو د. بوق نواخته شده نشان دهنده اين است كه دستگاه قفل شده است و 

پس از آن هيچ برنامه اى قابل اجرا نيست . 

جهت كنسل كردن گزينه : 
 )را بفشاريد و در حالى كه 

Recommendations:

Cooking on 2 levels:

Warning:
Never preheat your oven in the fan cooking +  microwave function as this could damage
your appliance.

روند باال را انجام دهيد . دكمه هاى   (جهت مدل 424  
درب دســتگاه باز است تا 5 ثانيه بفشاريد عالمت كليد از روى صفحه نمايشگر مى رود و ساعت 

نشان داده مى شود و صداى بوق هم تاييد كننده اين تنظيمات است . 



31

نگهدارى و نظافت

تايمر زمان سنج

توصيه مى شود كه مرتب فر را تميز كنيد و باقى مانده هاى غذا را از داخل و خارج وسيله پاك كنيد 
. از پارچه صابونى و مرطوب استفاده كنيد . اگر دستگاه تميز نگاه داشته نشود سطح آن خراب شده 
و از عمر مفيد آن مى كاهد و احتماال باعث بروز شــرايط خطرناك مى شــود اگر درب يا پوشش درب 

آسيب ببيند تا زمانى كه توسط سرويسكار متخصص تعمير شود از دستگاه نبايد استفاده شود . 
از بخار شوى نبايد استفاده شود . 

از اشياى ساينده ، الكل ياحاللها استفاده نكنيد زيرا باعث آسيب رساندن به دستگاه مى شوند . 
در صورت بروز بوى نامطبوع ، آب محتوى آبليمو يا سركه را در ظرفى به مدت 2 دقيقه بجوشانيد و 

ديوارها را با كمى مايع ظرفشويى تميز كنيد . 
جهت تميز كردن قسمت بااليى فر المنتهاى گريل را بيرون آوريد . 

چرخهاى المنتهاى گريل را با فشار دادن گيره موجود در سمت چپ باال در بياوريد . 
صفحه گردان را براى تميز كردن مى توانيد در بياوريد . براى دسترســى آســان تر در هر دو ســمت آن 
حفره هايى تعبيه شده است . اگر محور متحرك را در آوريد چك كنيد كه آب به حفره محور موتور وارد 

نمى شود . مطمئن شويد كه صفحه گردان محور و پايه چرخ را به سرجاى خود باز گردانده ايد . 

ولوم انتخابگر را روى وضعيت OFF قرار دهيد.
ســپس دكمه تايمر  را فشــار دهيد، ولوم را جهت تنظيم زمان به سمت 

"- / +" بچرخانيد ، با فشار دكمه START آن را تاييد كنيد.
زمان تعيين شــده شــروع به شــمارش معكوس مى نمايــد. 3 زنگ به صدا 

درمى آيد كه نشان دهنده پايان زمان برنامه مى باشد.
جهت كنسل كردن برنامه درب را باز نماييد و دكمه STOP  را فشار دهيد.

MWA 424  مدل  

.

Fig. 1
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رفع اشكاالت احتمالى

چنانچه در عملكرد دســتگاه اشــكال احتمالى پيش آمد به معناى خراب شدن دستگاه نيست لطفا  
موارد زير را چك كنيد شايد اشكال رفع شود : 
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تست كارايى دستگاه

روش انــدازه گيرى كارآيى دســتگاه بر طبق اســتاندارد IEC / EN / NEEN 60705  اين روش 
توســط كميسيون الكتروتكنيكى بين المللى جهت مقايسه اســتاندارد ميزان كارآيى ماكروفرهاى 

مختلف ارائه شده است؛
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    با تشــكر از حســن انتخاب شما مشــترك محترم، خواهشمند اســت جهت نصب و راه اندازى دستگاه ، 
مطالب زير را مد نظر داشته باشيد :

    جهــت نصــب و راه انــدازى اوليــه دســتگاه 48 ســاعت قبــل بــا مركــز خدمــات طاليــى نيــكان
 ( 8232-021) تماس حاصل فرمائيد.

     اعالم شــماره اشــتراك درج شده روى ليبل گارانتى دســتگاه ، به مركز خدمات طاليى نيكان الزامى مى 
باشد . دستگاه فاقد ليبل گارانتى به هيچ عنوان شامل ضمانت شركت نيكان نمى باشد .

     لطفــاً قبــل از حضور نماينده مجاز خدمات طاليى نيكان در محل ، اقدام به بازنمودن بســته بندى و راه 
اندازى دستگاه ننمائيد. نقشه كليه محصوالت در كاتالوگ ارائه شده شركت موجود مى باشد .

    لطفاً قبل از تماس با مركز خدمات، نسبت به آماده سازى محل نصب دستگاه اقدام نمائيد. بعد از حضور 
سرويسكاران چنانچه محل آماده نباشد، هزينه اياب ذهاب دريافت مى گردد.

    در صورت نياز به استفاده از لوازم اضافى و اتصاالت ، هزينه آن به عهده مشترى خواهد بود.
    بعد از نصب و راه اندازى دستگاه، كارت گارانتى مربوطه را از سرويسكار دريافت نمائيد.

(لطفاً توجه بفرمائيد كه كليه اطالعات درخواستى در كارت گارانتى تكميل گردد .)
     شماره تلفن 88765300-021 جهت دريافت نظرات و انتقادات مشتركين محترم در نظر گرفته شده 
كه مستقيماً از دفتر مركزى پيگيرى مى گردد و موارد احتمالى شكايت از طريق اين واحد بررسى و توسط 

مسئول مربوطه پاسخ داده خواهد شد

 نكاتى در خصوص استاندارد دستگاه ها
 فر برقى:

به طريقه تعبيه مكان جهت تهويه در دفترچه راهنما توجه نمائيد.
حداكثر فاصله پريز برق با مكان نصب دســتگاه بايســتى 100 ســانتى متر باشــد و پشــت دستگاه قرار 

نداشته باشد و به راحتى در دسترس باشد.
 فر برق و گاز:

به طريقه تعبيه مكان جهت تهويه در دفترچه راهنما توجه نمائيد.
حداكثر طول شيلنگ گاز تا مكان نصب دستگاه بايستى 140 سانتى متر باشد.

حداكثر فاصله پريز برق با مكان دستگاه بايستى 100 سانتى متر باشد
پريز برق ، شيلنگ گاز و شير گاز نبايد پشت دستگاه قرار داشته باشد و به راحتى در دسترس باشد.

 جهت نصب دو دستگاه گاز سوز در يك محل بايد دو عدد شير گاز مجزا وجود داشته باشد
 ظرفشويى و لباسشويى:

جهت نصب دســتگاه فقط يك عدد شــير آب سرد ، 3/4 كه حداكثر 3 متر از دستگاه فاصله داشته 
باشد مورد نياز است.

حداكثر فاصله خروجى فاضالب تا دستگاه بايستى 150 سانتى متر باشد و از سطح زمين حداقل 60 
سانتى متر و حداكثر 90 سانتى متر ارتفاع داشته باشد.

 توجه: شــير آب و محل خروجى فاضالب نبايستى پشت دستگاه باشد و جهت اتصال به برق و شير 
آب نبايد مانعى وجود داشته باشد

هود:
 فضاى مورد نياز جهت عبور لوله خرطومى تعبيه شده باشد (حداقل 15 سانتى متر)، همچنين پريز 

برق به دستگاه نزديك و در دسترس باشد.
فاصله بين هود و صفحه اجاق بايد 70 سانتى متر باشد.

 صفحه گاز:
حداكثر فاصله شيلنگ گاز تا محل نصب ، 140 سانتى متر باشد.

در فضاى باالى صفحه گاز سطح كابينت قرار نگرفته باشد 

راهنماى نصب




