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ازاينكه اين ماكروفر را انتخاب كرده ايد از شــما متشــكريم نكته مهمي در اين دســتگاه در نظر 
گرفته شده است  استفاده آسان و راحت از آن مي باشد.

اين ماكروفر تلفيقي از ويژگي هاي فر قديمي و روشهاي جديد باهم است.
همــان  را  پخــت  دقيــق  روشــهاي  اجــراي  امــكان  فــر  ايــن  تنظيمــات  مختلــف  راههــاي 
طــور كــه مــي خواهيــد برايتــان فراهــم تنظيــم شــده اســت كــه امــكان اســتفاده از آن

 آسان باشد.
روي صفحه كنترل راهكارهاي عملي و دقيقي براي شما طراحي شده. اطالعات روي صفحه كنترل 

امكان استفاده آسان را ايجاد كرده  است.

اطالعات براي مصرف كننده

اين ماكرو فر داراي امواج الكترومغناطيســي مي باشد و اين گونه امواج اغلب در محيط اطراف ما 
بصورت امواج راديويي ، نور و يا اشعه مادون قرمز است. 

فركانس اين امواج در محدوده2,450 هرتز مي باشد و داراي ويژگي هاي زير است:
-توسط فلزات بازتابيده مي شود.

-از درون ديگر اشياء عبور مي كنند.
-توسط مولكولهاي آب ،چربي و شكر جذب مي شود. 

وقتي كه غذا در داخل ماكروفر قرار مي گيرد ملكولهاي آن به شدت به جنبش درمي آيد كه باعث 
گرمايش مي شود.

اشعه ماكروفر تا عمق 2,5 سانتي متري سطح غذا نفوذ مي كند، اگر تكه هاي غذا ضخيم باشد مغز غذا 
توسط رسانش (هدايت گرمايي )كه شيوه معمول پخت مي باشد پخته مي شود .

الزم است كه بدانيد اين ماكروفر داراي فعل و انفعاالت گرمايي ساده اي است كه براي سالمتي مضرر 
نمي باشد 

محتويات بسته دستگاه ساخته شده از موادي هستند كه مي توان از آنها  استفاده مجدد كردو با دفع 
آنها در محفظه هاي شهري كه به اين منظور طراحي شده است سهم خود را در حفاظت از محيط زيست 

ايفا كنيد. 
اين عالمت مشخص شده روي بسته بندي دستگاه ها نشان مي دهد كه اين مواد قابل بازيافت 
اســت در نتيجــه آنها را جدا از زبالــه هاي غير قابل تجزيه بگذاريد روال بازيافتي كه توســط 
كارخانه ما تدوين شــده است در بهترين شــرايط انجام مي شود و سازگار با يخشنامه اروپايي 
EC/2002/96 اســت كه مربوط به پســماند قطعات الكترونيكي است .درمورد نزديك ترين 
نقاط دفع پسماند وسايل مستعل با شوراي شهر يا فروشنده مشورت كنيد .از همكاري شما در حفاظت 

از محيط زيست تشكر مي كنيم. 

اصول اجرايي

حفاظت از محيط زيست

22
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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 سوختن 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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 هشــدار! دقت كنيــد كه درهنگام جابجايي دســتگاه ضربه اي به آن وارد نشــود 

4

(شكســتن درب يا شيشــه آن غيره) اگر هر نوع ضربه اي به دســتگاه وارد شد قبل از 
استفاده با فروشگاهي كه دستگاه را خريديد تماس بگيريد.

- مطمئن شويد كه: اتصاالت الكتريكي با ولتاژ مناسب صورت گيرد.
- كابل مناسب باشد.

- ضخامت سيم ها مناسب باشد.
- اتصاالت الكتريكي حداقل با 16 آمپر صورت گيرد.

- اگر در هر يك از نكات باال شك داريد با كارشناس الكتريكي تماس بگيريد.
 اتصاالت الكتريكي قبل از جايگيري دستگاه بايد انجام شود.

 بــراي حفظ امنيت،اتصاالت الكتريكي بايد صحيح صورت گيــرد و در طول نصب و انجام عمليات 
بايد دوشاخه دستگاه از پريز برق جدا و فيوز آن خاموش باشد.

  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 
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نصب

دســتگاه ممكن اســت زير كابينت يا داخل جايگاه مخصوص در آشــپزخانه با ابعاد متناسب مطابق شكل 
نصب شود.

هرگز بعد از جابه جا شدن دستگاه از جاي سرد به جاي گرم سريعاً از آن استفاده نكنيد. يك يا دو ساعت 
صبر كنيد زيرا ممكن است چگالش دستگاه باعث نقص آن شود.

جايگيري دستگاه

5
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صفحه گردان: حتي زماني كه اســتفاده از دســتگيره الزم نيست از 
صفحه گردان استفاده كنيد.

صفحــه گردان به هرطرف مي چرخد و اگر نچرخيد مطمئن شــويد كه 
تمام اجزا درست سرجايشان قرار گرفته اند. سعي نكنيد كه صفحه را 
با دست بچرخانيد زيرا باعث خراب شدن چرخ دنده هاي آن مي شود .

صفحه گردان را همچنين مي توان به عنوان ظرف پخت غذا استفاده 
كرد براي جابجا كردن از ضامن زير آن كمك بگيريد و صفحه گردان 

را بلند كنيد.
صفحه گردان را در جهت چرخش چرخ دنده ها بلند كنيد( مطابق شكل)
چرخهاي زير صفحه بايد با صفحه هم جهت باشند ( مطابق شكل)

اگر چرخ دنده ها درست نچرخيد چك كنيد يك شي ء اضافي زير آن 
قرار گرفته است يا خير.

توضيحات دستگاه 

6

B

C

A

D
6

appliance

Control panel

Oven cavity

Fig. 1

B

C

Turntable

Door handle

Description

A

D

C صفحه گردان A صفحه كنترل 
D دستگيره درب Bمحفظه داخلي  

C صفحه گردان A صفحه كنترل 
D دستگيره درب B محفظه داخلي  

6

Fig. 2

MWK 434 مدل

MWK 424 مدل
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صفحه مشــبك (شــكل يك): بــراي برشــته كردن يا 
گريل غذا اســتفاده مي شودتحت هيچ شرايطي نبايد 
ايــن صفحه را همراه با ظــرف فلزي ديگري در برنامه 
ماكروفــر ،گريــل +ماكروفر ،فن+ماكروفر اســتفاده 
نمائيد.ولي مي توانيد غذا را در ســيني آلومينيمومي 
به شــرطي كه با يك صفحه از اين صفحه مشبك جدا 

شده باشد ، حرارت دهيد.
ظــرف لعابي (شــكل2): مــي توانيد روي ايــن ظرف آب 
بريزيد و از بخار آن براي پخت غذا استفاده كنيد و يا روي 

ظرف غذا بپزيد.

7

1
2
3

Description

حتمــاً ظرف لعابــي را در طبقه ميانــي ماكروفر  قرار 
دهيد تــا امكان چرخــش آزاد هــوا در فضاي داخل 
وجود داشــته باشــد از ظــرف لعابي به طــور همزمان براي 
پختن و گرم كردن اســتفاده نكنيد زيرا ممكن است باعث 

خراب شدن آن شود.

صفحه مشــبك+ظرف لعابــي: براي كباب كــردن و جمع 
كردن آب غذا استفاده كنيد و صفحه مشبك راروي ظرف 

لعابي قرار دهيد (مطابق شكل)
شبكه هاي كناري(شكل4):

دوطبقه با چرخ تعبيه شــده كه به شما اجازه مي دهد 
طبقات را در سه جايگاه قرار دهيد.

بســتگي به نوع غذا و روش پخت مي توان از هر سه 
طبقه براي پختن استفاده كرد(شكل4و 5)

در تنظيمــات گريل يــا گريل + ماكروفــر: جهت پخت 
غذاهاي حجيم مثل گوشــت مي توانيد از طبقه اول و 
جهت پخت غذاهاي نازكتر مثل سوســيس مي توانيد 
از طبقه ســوم اســتفاده نمائيد.در تنظيمات فر با فن 
مي توانيد طبقه يا ظرف لعابي به ميزان ظرف غذا رادر 

طبقه اول يا دوم قرار دهيد.

توضيحات  

لوازم /قطعات جانبي

توصيه ها:

  هشــدار! از ظرف لعابي در برنامه هاى تركيبي ماكروفر اســتفاده نكنيد. امكان آســيب 

4

   
رسانيدن به ظرف وجود دارد.

7

Fig.4

Fig.5

1
2
3

Fig. 2

Description
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A   برحست نوع غذاهاي مختلف از برنامه متنوع و مختلف استفاده كنيد (غذاهاي مانند گوشت، 

the control panel

ماهي و سبزيجات)

B   دكمه تائيد:

the control panel

جهت تائيد تنظيمات درجه حرارت و برنامه هاي مختلف.

C  دكمه ساعت:

the control panel

براي تنظيمات تايمر و ساعت.

D  دكمه قفل:

the control panel

قفل دستگاه و جلوگيري از استفاده فر.

 دكمه شروع و توقف:

the control panel

E

براي شروع برنامه يا كنسل كردن و يا متوقف كردن برنامه در حال اجرا.

  دكمه كنترل +/-:

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:

F

براي انجام تنظيمات زمان مدت پخت، درجه حرارت و تعيين سطح قدرت دستگاه.

ماكروويو
ماكروويو و فن گرمايي
ماكروويو+ گريل باال
 ماكروويو+گريل متوسط
 فن گريل

8

FUNCTION/AUTOMATIC PROGRAMMING selector knob:

CONFIRMATION button: 

CLOCK button:

LOCK button:

START-STOP button.

Control Knob + / -:

control panel

E

Description

B C FA D

8

FUNCTION/AUTOMATIC PROGRAMMING selector knob:

CONFIRMATION button: 

CLOCK button:

LOCK button:

START-STOP button.

Control Knob + / -:

control panel

Description

  (MWK 424 مدل) توضيحات

صفحه كنترل

انتخاب برنامه پخت

پخت اتوماتيك
يخ زدايى اتوماتيك

فن گرمايي
گريل متوسط

گريل باال 
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توضيحات

صفحــه كنترل براى تنظيم برنامه هاى مختلف 
شما را راهنمايى مى كند.

A  تقســيم بندى غذاها بــراى برنامه ريزى 

the control panel

اتوماتيــك پخــت (ماننــد گوشــت، ماهــى و 
سبزيجات)

B برنامه ريزى اتوماتيك (پخت و يخ زدايى )

the control panel

C درجه حرارت (درجه سليوس)

the control panel

H(وات)قدرت ماكروفر
وزن غذا(گرم)

D  قفل صفحه كنترل

the control panel

 صفحه نمايشگر پخت

the control panel

E

  آيكون مدت زمان پخت

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:

F

  عالمت پايان پخت (شروع پخت با تاخير)

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:

G

 برنامه ريزى مدت زمان

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:H

( Auto) زمان يخ زدايى به طور اتوماتيك I

J نشانه مدت زمان تنظيم شده

K نشانگر طبقه

L نشانه صفحه گردان

A دكمه خاموش /روشن

the control panel

 Standby با استفاده از اين دكمه زماني كه فر در حالت
اســت مي توان آن را روشــن كــرد يا در زمــان اجراي 

برنامه پخت آنرا كنسل كرد
B دكمه برنامه هاي پخت

the control panel

براي اجراي برنامه هاي مختلف پخت استفاده مي شود.
C دكمه برنامه ريزي اتوماتيك

the control panel

برحســب نــوع غذا مــي توان برنامــه را انتخــاب كرد و 
غذاهاي مانند ( گوشت- ماهي – سبزيجات و ...)

D دكمه يخ زدايى

the control panel

آب كردن يخ غذا به صورت اتوماتيك با توجه به نو غذا 
(  غذاهايي مانند گوشت-ماهي – سبزيجات و ...)

c/w. دكمه 

the control panel

E

براي تنظيم درجه حرارت و سطح قدرت فر استفاده مي شود.
 دكمه ساعت

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:

F

براي تنظيم ساعت و مدت زمان پخت استفاده مي شود 
  دكمه قفل

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:

G

براي جلوگيري از استفاده فر استفاده مى شود
 دكمه توقف صفحه گردان

+ and - buttons:

Cooking mode buttons:

°C/W button: 

CLOCK button:

Automatic programme buttons:

START and STOP buttons:

Turntable stop buttons:

Lock buttons:H

براى توقف موقت صفحه گردان استفاده مى شود
I دكمه+ و –

براى تنظيم تايم، مدت زمان پخت، درجه حرارت و سطح 
قدرت فر

J دكمه شروع – توقف

براى شروع برنامه، كنسل كردن يا متوقف كردن برنامه 
در حال اجرا 

A

LI

C D E

J

B

F G H K

8

B E F IC D G HA J

  (MWK 434مدل) توضيحات

صفحه كنترل
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زمانى كه دســتگاه را روشــن مى كنيد و يا اگر دستگاه به مدت زمان طوالنى خاموش باشد و بعد 
روشن شود روى صفحه نمايشگر عالمت                    به حالت فلش زدن مشخص شود.

براى تنظيم زمان: براى مثال 06:30

براي تغيير زمان:

طرز استفاده

تغيير/تنظيم زمان

10

Use

10

Use

10

Use

10

Use

10

Use

 را فشــار دهيد روي صفحه نمايشــگر زمان به حالت 

10

Use

دكمه 
چشمك زن مشخص مي شود.

 ساعت جديد را تنظيم كنيد.

10

Use

با استفاده از دكمه 
براي تنظيم دقيقه از دكمه هاي - يا + اســتفاده كنيد سپس با 

فشار دادن دكمه         آن را تائيد كنيد.
صداي زنگ به معناي تائيد تنظيمات انجام شده مى باشد.

 را فشار ندهيد زمان تنظيم 

10

Use

توصيه: اگر شما دكمه 

10

Use

شده به طور اتوماتيك بعد از 10 ثانيه در حافظه دستگاه ذخيره 
مي شود.

اگــر فكــر مي كنيد كه براي چرخيدن صفحه گردان در داخل فر فضاي كافي وجود ندارد با فشــار دادن 
دكمه توقف چرخش صفحه گردان قبل از شروع برنامه يا در طول اجراي آن چرخش آنرا متوقف كنيد 

نكته: در طول اجراي مرحله يخ زدايى غذا چرخش صفحه گردان متوقف نمي شود.
:MWK 434 جهت مدل

براي فعال كردن اين برنامه مراحل زير را انجام دهيد:
روي صفحه نمايشگر مشخص مي شود و سپس چرخش متوقف مي شود. 

10

Use

را فشار دهيد عالمت

10

Use

دكمه 
براي كنسل كردن اين برنامه:

را فشار دهيد.

10

Use

دكمه 
زمانــي كــه از برنامه توقف صفحه گردان اســتفاده مي كنيد بايد مرحله پخت را آغاز كنيد و در اواســط 

اجراي برنامه گردش را متوقف كنيد.
:MWK 424 جهت مدل

جهت فعال كردن اين برنامه مراحل زير را انجام دهيد: 
روي صفحه نمايشــگر مشــخص مي شود و 

10

Use

و         را به طور همزمان فشــار دهيد و عالمت

10

Use

دكمه 
سپس چرخش صفحه متوقف مي شود

 و را فشار دهيد.

10

Use

براي كنسل كردن برنامه دكمه
زمانــي كــه از برنامه توقف صفحه گردان اســتفاده مي كنيد بايد مرحله پخت را آغاز كنيد و در اواســط 

اجراي برنامه گردش را متوقف كنيد .

متوقف ساختن صفحه گردان

10

Use

00:00:00

10

Use

دكمه  - يا + را تنظيم و مدت زمان 06 يا دلخواه را فشار دهيد.
با فشار دادن دكمه         مدت زمان تنظيم شده را تائيد كنيد.

سپس براى تنظيم دقيق دكمه - يا + را مجدد فشار دهيد.
براى تائيد تنظيمات دكمه        را فشار دهيد.

صداي زنگ به معناي تائيد تنظيمات انجام شده مى  باشد.

10

Use

10

Use
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برنامه ريزي

 MWK 434 مدل

زماني كه دستگاه را روشن مي كنيد زمان صحيح تنظيم شده است.
براي باز كردن درب از دستگيره آن استفاده كنيد و غذا را داخل آن قرار دهيد و درب را ببنديد .

اگر درب كامالً بسته نشود دستگاه شروع به كار كردن نمي كند.
اگر درب فر در طول اجراي برنامه باز شــود برنامه كنســل نمي شود فقط متوقف مي شود و براي شروع 

را دوبار فشار دهيد .

10

Use

دوباره كار فر درب فر را كامالً ببنديد و دكمه 
اگربعد از انجام تنظيمات و بعد از 10 ثانيه دكمه استارت (شروع) دستگاه را نزنيد چراغ هاي زمان كم 

نور مي شود.
را فشــار دهيد و درب 

10

Use

اگر بخواهيد در هنگام پايان برنامه اول، دومين برنامه را تنظيم كنيد دكمه 
فر را باز كنيد و دوباره آن را ببنديد.

 را براي كنسل كردن برنامه فشار دهيد (پيام OFF روي صفحه نمايشگر مشخص مي شود.)

11

EN

دكمه 
سه بار صداي زنگ به نشانه پايان برنامه شنيد ه مي شود.
اگر درب باز بماند چراغ بعد از 3 دقيقه خاموش مي شود.

 دوباره 

11

EN

وقتي كه دستگاه شما بعد از 30 دقيقه در حالت Standby قرا گرفت مي توانيد با فشار دكمه 
آن را فعال كنيد (پيام ON روي صفحه نمايشگر دوباره نمايان مي شود.)

را فشــار داده و نگه داريد. ســپس برنامه در حال اجرا، كنسل مي شود. (پيام 

10

Use

به مدت 2ثانيه دكمه
OFF روي صفحه نمايشگر نمايان مي شود.)

3 بار صداي زنگ به نشانه پايان برنامه شنيده مي شود.
 اگر در باز بماند چراغ فر بعد از 3 دقيقه خاموش مي شود.

براي از بين بردن رطوبت دســتگاه فن به حالت اتوماتيك شــروع به كار كردن مي كند بر اساس برنامه 
انتخاب شده، تا پايان برنامه كار كردن آن ادامه پيدا مي كند و به طور اتوماتيك متوقف مي شود.

 
 

طرز استفادهسطح قدرت

جهت گرم كردن ســريع مايعات، نوشيدني ها و 1000/900وات
غذاهايي كه آب زياد دارند مانند سوپ

پخت سبزيجات تازه يا منجمد800/700 وات
آب كردن شكالت600 وات

500 وات
پخت ماهي، غذاهاي دريايي، گرم كردن در 2طبقه 

پخت سبزيجات خشك شده با دماي كم 
پخت يا گرم كردن غذاهاي داراي تخم مرغ

پخت آرام مواد غذايى روزانه و محصوالت لبنى300/400 وات
يخ زدايي دستي ،نرم كردن كره و بستني200 وات
يخ زدايي شيرينى هاي كرم دار100 وات

بازدهي ماكروويو: 1000 وات

سطح قدرت دستگاه

MWK 424 مدل
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بــراي تنظيم برنامه فشــرده 30 ثانيــه اى دكمه + را فشــار دهيدروي 
صفحه نمايشگر باالترين قدرت ماكروويو كه 1000وات مي باشد نمايان 

  را فشار دهيد.

10

Use

مي شود. براي شروع برنامه دكمه  

شــما مي توانيد برناه فشــرده را تــا2 دقيقه و 30  ثانيه تنظيم كنيــد و هربار كه دكمه + را 
فشار مي دهيد 30 ثانيه به مدت زمان اضافه مي شود. براي رسيدن به حداكثر مدت زمان 

2 دقيقه، دكمه را چهار بار فشار دهيد. 

(MWK 434مدل) برنامه ريزي باتوجه به سطح قدرت دستگاه

 (MWK 424 مدل) برنامه ريزي با توجه به سطح قدرت

 توصيه ها: اگر درب فر در طول پخت غذا باز شود برنامه فر متوقف مي شود و مدت زمان باقي 

10

Use

 

12

microwave function

Use

مانده روي صفحه نمايشگر مشخص مي شود براي ادامه برنامه درب فر را دوباره ببنديد و دكمه 
را فشار دهيد. مدت زمان پخت را مي توان دوباره با فشار دادن دكمه هاي +و- تنظيم كرد.

عملكرد ماكرو ويو

12

microwave function

Use

12

microwave function

Use

12

Programming by power level Display

Note: 

microwave function

keeping food warm 

Use

12

microwave function

Use

12

microwave function

Use

12

microwave function

Use

 برنامه هاي ماكروويو را 

12

microwave function

Use

با اســتفاده از دكمه هاي انتخابگــر 
انتخاب كنيد.

باالترين قدرت دستگاه كه 1000وات مي باشد روي صفحه نمايشگر 
نمايــان مي شــود و مدت زمــان پخت به حالت فلش زدن مشــخص 

مي شود.1:00
 برنامه را تائيد كنيد.

12

microwave function

Use

با فشار دكمه 
 را 

12

microwave function

Use

اگــر مي خواهيد قــدرت ماكروويو را پاييــن بياوريد دكمه 
فشــار دهيد و دكمه -  را فشــار دهيد براي مثال به قدرت 500 
وات برســانيد و برنامه اي انتخابي را با فشــار دكمه شروع / پايان 

تائيد كنيد.
چراغهاي فر روشن مي شود و برنامه شروع به كار كردن مي كند.

دكمه انتخاب گر ماكروويو را فشار دهيد.
باالترين قدرت دستگاه كه 1000وات مي باشد روي صفحه نمايشگر نمايان 

مي شود و مدت زمان پخت به حالت چشمك زن مشخص مي شود1:00
با فشــار دكمه +و- تنظيمات مدت زمــان را انجام مي دهيد براي مثال 

10 دقيقه
دكمه  را فشار دهيد 

اگر بخواهيد مي توانيد قدرت ماكروويو را پايين بياوريد دكمه +و- را 
فشــار دهيد براي مثال به 500 وات برسانيد. براي تائيد برنامه دكمه 

 را فشار دهيد .

10

Use

12

microwave function

Use

12

microwave function

Use

12

microwave function

Use

برنامه فشرده 

گرم نگه داشتن غذا

اگــر غذا را بعد از به پايان رســيدن برنامه در داخل ماكروويــو نگه داريد و درب 
دســتگاه را باز نكنيد برنامه گرم نگه داشــتن غذا بعد از 2 دقيقه اتوماتيك فعال 
مي شود و غذاي شما را گرم نگه مي دارد و بعد از 15 دقيقه صداي زنگ دستگاه 
بلند مي شود كه به شما اطالع دهد مدت گرم نگه داشتن غذا به پايان رسيده است

MWK 434 مدل
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براي كسب نتيجه بهتر وقتي مي خواهيد دو ظرف را گرم كنيد قدرت گرم كردن را روي 500 وات 
بگذاريد يك ظرف را روي صفحه گردان قرار دهيدو ظرف ديگر را در طبقه سوم.

 توصيه:

10

Use

روي ظرف غذا را با پوشش مخصوص ماكروويو بپوشانيد جدول زير مدت زمانهاي مناسب جهت گرم 
كردن غذاهاي فريز شده يا غذاهايي با دماي معمولي را به شما پيشنهاد مي كند.

وقتــي كه از اين برنامه اســتفاده مي كنيد با توجه به نوع برنامــه انتخابي براي پخت مدت زمان و درجه 
حرارت به طور اتوماتيك تنظيم مي شود.

چهار برنامه پخت اتوماتيك در قسمت صفحه كنترل براي انتخاب وجود دارد.

(MWK 434 مدل) برنامه ريزي پخت اتوماتيك بنا بر وزن آنها 

وقتي كه از اين برنامه استفاده مي كنيد با توجه به نوع برنامه انتخابي براي پخت مدت زمان و درجه 
حرارت به طور اتوماتيك تنظيم مي شود. چهار برنامه پخت اتوماتيك در قسمت صفحه كنترل براي 

انتخاب وجود دارد 

گرم كردن در دو طبقه

برنامه پخت اتوماتيك

13

heating on two levels

Use

13

heating on two levels

Use

گوشت تازه

ماهي تازه

غذاهاي پخته آماده

سبزيجات تازه

 

12

microwave function

Use

 برحسب نوع غذايي كه مي خواهيد و با استفاده از دكمه هاي  

13

heating on two levels

Use

روي دكمه انتخاب گر 
برنامه مورد نظرتان را انتخاب كنيد. 

 را فشار دهيد.

13

heating on two levels

Use

 براي مثال سبزيجات تازه  دكمه 

كمترين وزن،100 گرم روي صفحه نمايشــگر مشــخص مي شــود و 
شروع به چشمك زن مي كند. 

براي تطابق وزن مانند 150 گرم دكمه + را فشار دهيد و براي تائيد 
  را فشار دهيد.

10

Use

دكمه  

13

heating on two levels

Use

13

heating on two levels

Use

13

heating on two levels

Use

13

heating on two levels

Use

مدت زمان الزم جهت پخت به طور اتوماتيك حساب مي شود و اين مدت زمان 
روي صفحه نمايشگر نشان داده مي شود و سپس برنامه شروع مي گردد.

مدت زمان حجم غذا(مقدار غذا) نوع غذا

6-4 دقيقه ظرف 2×200 گرم  سيب زميني، كرفس، حبوبات و غيره
8-6 دقيقه ظرف2×300 گرم غذاهاي تركيبي مانند تاس كباب، 

خوراك گوشت و غيره
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(MWK 424 مدل) برنامه ريزي پخت اتوماتيك بنا بر وزن آنها
 برحسب نوع غذايي كه مي خواهيد و با استفاده از دكمه 

13

heating on two levels

Use

روي دكمه انتخاب گر  
هاي + و – برنامه مورد نظرتان را انتخاب كنيد. 

  را فشار دهيد

13

heating on two levels

Use

براي مثال سبزيجات تازه  دكمه  

كمترين وزن،100 گرم روي صفحه نمايشــگر مشــخص مي 
شود و شروع به چشمك زن مي كند. 

بــراي تطابق وزن مانند 150 گرم دكمه + را فشــار دهيد و 
 را فشار دهيد. 

10

Use

براي تائيد دكمه 

13

heating on two levels

Use

13

EN

automatic cooking functions

heating on two levels

Use

13

heating on two levels

Use

مدت زمان الزم جهت پخت به طور اتوماتيك حساب مي شود و اين مدت زمان 
روي صفحه نمايشگر نشان داده مي شود و سپس برنامه شروع مي گردد.

غذاهاي پخته 
آماده

اين برنامه درباره گرم كردن غذاهاي ســرد آماده مي باشــد كه وزنشان 
بيــن 100 تــا 1000گرم مي باشــد (مانند الزانيا، ســيب  زمينى، بريانى 

گوشت و سيب زمينى و ... )
غذا با توجه به تنظيمات ماكروفر دوباره گرم مى شوند.

 براي بهتر گرم شدن دور ظرف غذا را با پوشش هاي مخصوص ماكروويو بپوشانيد.

گوشت تازه

اين برنامه مناسب براي پخت گوشت بين 500 تا 2000 گرم مناسب است 
پخــت با توجه به گرماي ماكروويو و گرماي پخش در فضاي ماكروويو صورت 
مي گيرداز ظروف مقاوم در برابر گرماي ماكروويو اســتفاده كنيد.اگر امكان 
دارد براي كبابي كردن گوشت از گوشت هاي بدون چربى براي جلوگيري از 
ريزش چربي استفاده كنيد و براي نتيجه بهتر تكه هاي گوشت را خيلي نازك 
كنيد يك ساعت قبل از اينكه گوشت را درون فر قرار دهيد آن را از فريزر 
خارج كنيد و در دماي معمولي اتاق قرار دهيد. ظرف را روي طبقه دوم قرار 
دهيد بعد از پخت گوشــت برشته شده را با فويل آلومينيومي بپوشانيد و 
بگذاريد به مدت 10 دقيقه بماند اين كار باعث مي شــود فيبرهاي گوشت 

استراحت كند و گوشت برشته شده نرم شود.

سبزيجات تازه

اين برنامه براي پخت ســبزيجات تازه بين 100 تا 1000 گرم مي باشــد 
ســبزيجات تــازه را براي پخت انتخــاب كنيد و قبل از پخــت مواد زير را 

اضافه كنيد:
باالتر از 200 گرم:2 قاشق پر آب

باالتر از 500 گرم: نيم دسي ليتر آب
باالتر از 1000گرم: 1 دسي ليتر آب

از ظــرف مناســب براي پختن ســبزيجات اســتفاده كنيــد و روي ظرف را 
بپوشانيد (به غير از زماني كه قارچ مي پزد). ظرف را روي صفحه گردان 
قرار دهيد. بعد از پخت چند دقيقه صبر كنيد و سپس غذا را ميل كنيد.

ماهي تازه

اين برنامه براي پختهاي با وزن بين 100 تا 1000گرم مناسب مي باشد. 
پخــت بــا توجه به تنظيمــات ماكروويو صورت مي گيــرد. از ظروف مقاوم 
در برابــر گرمــاي ماكروويو اســتفاده كنيــد ظــرف را روي صفحه گردان 

قرار دهيد.

14

Fresh fish

guide to automatic functions

Use

14

Fresh fish

guide to automatic functions

Use

14

Fresh fish

guide to automatic functions

Use

14

Fresh fish

guide to automatic functions

Use

راهنماي برنامه هاي پخت اتوماتيك
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يخ زدايى

براي آب كردن يخ سبزيجات فريز شده اگر از برنامه معمولي ماكروويو استفاده كنيد مدت زمان 
زيادي صرف آب كردن يخ مصرف مي شود بنابراين بهتر است از برنامه آب كردن يخ اتوماتيك 

استفاده كنيد و يا قدرت 200 وات دستگاه را تنظيم كنيد.

 نكته: 

15

Use

تكه هاي كوچك گوشت يا ماهي بعد از آب شدن يخ بالفاصله قابل پخت مي باشد. اما تكه هاي بزرگتر 
گوشــت يــا ماهي حتي بعــد از اجراي برنامه آب كردن يــخ نيز هنوز حالت فريز  را دارند لذا به شــما 
پيشنهاد مي شود براي رسيدن به حالت طبيعي اجازه دهيد گوشت يا ماهي بعد از اجراي برنامه مدت 

زماني در دماي معمولي بمانند.
غذاهايي كه داراي تكه هاي يخ مي باشند مدت زمان بيشتري براي آب شدن يخ احتياج دارند بنابراين 

بايد مدت زمان اجراي برنامه را بيشتر كنيد.

 توصيه:

15

Use

مدت زمان آب كردن يخ به نوع فر، نوع و سايز و حجم غذا و درجه حرارت بستگي دارد.
در بيشتر موارد بايد ابتدا غذاى آماده را از بسته آن خارج كنيد و دقت داشته باشيد كه بايد هنوز 

تكه هاي فلزي مربوط به بسته بندي را نيز از غذا جدا كنيد.
در اواســط اجراي برنامه بايد غذا را در ظرف به هم بزنيد و تكه هاي آن را از هم جدا كنيد تا يخ آن 

بهتر آب شود. 
اگر تكه هاي بزرگ گوشــت يا ماهي را در ماكروويو قرارداده ايد كه صفحه گردان مانع جابه جا كردن 
آن مي شــود از برنامه توقف صفحه گردان اســتفاده كنيد و سپس غذا را به راحتي در داخل دستگاه 
جابه جا كنيد اگر يخ تكه هاي گوشت و ماهي با جا به جا شدن كامل آب نشد بايد گرماي بيشتر به آن 

بدهيد.
هرگز غذاي يخ زده را نپزيد.

 مدت زمان برنامه آب كردن يخ غذا:

15

Use

مدت زمان آب كردن يخ غذا براى غذاهاي زير دماي 18- درجه سانتي گراد حساب مي شود. 
مدت زمان واقعي براي اجراى برنامه بستگي به تكه ها، سايز و نوع بسته بندي غذا دارد.

15

Use

برنامه يخ زدايى

 را فشار دهيد و برنامه غذاي مورد 

16

Use

دكمه يخ زدايى اتوماتيك 
 انتخــاب كنيد براي 

16

Use

نظرتــان را با اســتفاده از دكمه هاي 
مثال:ماهي تازه

(MWK 434مدل)

كمترين وزن، 100گرم، روي صفحه نمايشگر نمايان مي شود. اگر 
مــي خواهيد وزن غــذا را دقيق تنظيم كنيد با اســتفاده از دكمه 
+وزن زا تطبيق دهيد براي مثال 150 گرم و با اســتفاده از دكمه 

 تنظيمات را تائيد كنيد.

16

Use

مدت زمان الزم به طور اتوماتيك محاســبه مي شود و سپس مدت 
زمان مورد نظر روي صفحه نمايشــگر مشــخص مــي گرددو برنامه 

شروع مي شود.

16

Use

16

Use

16

Use
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 توصيه: بر حســب وزن غذا مدت زمان اجراي برنامه به طور اتوماتيك محاسبه مي شود و اين 

16

Use

مدت زمان به درجه حرارت غذا بستگي دارد و زمان براي غذاهاي زير C.18- تنظيم مي شود.
در هنــگام اجراي برنامه براي غذاهاي بيشــتر از 350 گرم در اواســط اجراي برنامه صداي زنگ 
شــنيده مي شــود كه به اين معنا است كه براي بهتر آب شــدن يخ غذا آن را جابه جا كنيد و پيام 
جابه جا كردن غذا (Turn) روي صفحه نمايشــگر مشخص مي شود بعد از جابه جا كردن غذا درب 

 را براي ادامه اجراي برنامه فشار دهيد.

16

Use

فر را دوباره ببنديد و دكمه  
دراين برنامه نمي توانيد مدت زمان را تغيير دهيدو توقف چرخش صفحه گردان نيز امكان پذير نمي باشد.

(مدل MWK 424)برنامه يخ زدايى

 را فعال كنيد و برنامه 

16

Use

برنامه انتخابگر آب كردن اتوماتيك  
غذاي مورد نظر را با اســتفاده از دكمه + و – انتخاب كنيد. براي 

14

Fresh fish

guide to automatic functions

Use

مثال ماهي تازه 

سپس دكمه Enter را فشار دهيد
 كمترين وزن، 100 گرم، روي صفحه نمايشگر مشخص مي شود

دكمه انتخاب گر+/- را فعال كنيد و اگر مي خواهيد وزن غذا را دقيق تنظيم كنيد 
از دكمــه هاي انتخاب گر اســتفاده كنيد براي مثــال وزن 150 گرم را تنظيم كنيد. 

  را فشار دهيد.

16

Use

سپس براي تائيد دكمه  
مدت زمان الزم به طور اتوماتيك مصاحبه مي شــود و ســپس روي صفحه نمايشگر 

مشخص مي گردد و برنامه شروع مي شود.

16

Comments

turn

defrost function 

Use

16

Use

برنامه گريل

 اين برنامه براي پخت و برشــته كردن گوشــت استفاده مي شود. بنابر دستور پخت ميتوانيد قبل 

Use

از پخت گوشت از اين برنامه براي برشته كردن آن استفاده كنيد.

 نكته:در هنگام پخت درب فر بايد حتماً بســته باشــد زماني كه گريل در حال استفاده است اطراف 

Use

دستگاه گرم مي شود. دستگاه دور از دسترس كودكان قرار گيرد زماني كه ظرف غذا را از داخل فر بر 
مي داريد حتماً از دستگيره مناسب استفاده كنيد و دقت كنيد كه از ظروف مناسب استفاده كنيد  و از 

ظروف چيني يا شيشه اي استفاده نكنيد.

برنامه ريزي گريل

 استفاده كنيد و از 

Use

 و يا گريل باال 

Use

حالت گريل متوسط 
  استفاده كنيد.

16

Use

دكمه هاي 
 مدت زمان پخت بر روي صفحه نمايشگر شروع به چشمك زدن مي كند. 

با استفاده از دكمه هاي + و – مدت زمان مورد نظر را تنظيم كنيد.
   تائيد كنيد ســپس 

16

Use

تنظيمات صورت گرفته را با فشــار دادن دكمه  
برنامه شروع به اجرا مي شود. 

 توصيه: هر زمان كه بخواهيد مي توانيد مدت زمان پخت را تنظيم كنيد. 

Use

 را فشــار دهيد و با فشــار دكمه + و – زمان مــورد نظر را تنظيم كنيد و با 

Use

بــراي انجام اين كار دكمه  
 تنظيمات را تائيد كنيد.

16

Use

دكمه 

Use Use

16

Use
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راهنماي جايگاه گريل

برنامه ماكروويو+ گريل

غذا را روي طبقه قراردهيد ظرف لعابي را در طبقه پايين قرار دهيد ( براي جمع كردن آب غذا)  
و در اواسط پخت غذا را جابه جا كنيد

ايــن برنامه امكان اســتفاده همزمــان گريل و ماكروويــو را براي پخت ســريعتر ايجاد مي كند و 
مي توانيد از قدرت باالي 700وات براي هر دو برنامه استفاده كنيد.

    
 -  4-6 22  30   

    4 27  32  
   4 15 17  

  800 23  25  
    46  18 25  

برنامه فن گريل 

جدل راهنماي پخت با برنامه فن گريل

 اين برنامه امكان استفاده همزمان گريل +فن را براي شما ايجاد مي كند و امكان پخت همزمان را 

18

fan assisted grill function

Note
The cooking time may be adjusted at any moment:
Do this by simply turning the + / - knob.

Use

Food Quantity Temperature Time

cooking guide for the fan assisted grill position 

ايجاد مي كند. درجه حرارت پخت را بين 50 الي 200 درجه تنظيم كنيد.

برنامه ريزي فن گريل
براي فعال كردن فن گريل دكمه انتخابگر را انتخاب كنيد 

مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دكمه هاي + و – تنظيم كنيد 

براي مثال 15 دقيقه براي تائيد دكمه    را فشار دهيد
براي تنظيمات درجه حرارت از دكمه +/- استفاده كنيد براي مثال 
  را فشــار 

16

Use

18 درجه ســانتي گراد و براي تائيد تنظيمات دكمه 
دهيد. برنامه شروع به كار مي كند

 نكته:

16

Use

مدت زمان در هر لحظه قابل تنظيم است و با استفاده از دكمه + و – تنظيم كنيد 

غذا را در ظرف قرار دهيد و روي طبقه يك قرار دهيد
در اواسط اجراي برنامه غذا را در ظرف جابجا كنيد تا بهتر پخته شود

18

fan assisted grill function

Note
The cooking time may be adjusted at any moment:
Do this by simply turning the + / - knob.

Use

Food Quantity Temperature Time

cooking guide for the fan assisted grill position 

         
   1000 C1900    36  38   

  1.200 C180075  80   
   1000 C170090   

(MWK 424مدل)

18

fan assisted grill function

Note
The cooking time may be adjusted at any moment:
Do this by simply turning the + / - knob.

Use

Food Quantity Temperature Time

cooking guide for the fan assisted grill position 
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(MWK 434 جهت مدل )برنامه ريزي گريل + ماكروويو 

18

Use

  را براي انتخاب گريل + ماكروويو استفاده كنيد. 

16

Use

از دكمه  
بــراي تنظيم مدت زمان الزم برنامه گريل +ماكروويو از دكمه+ و – 
اســتفاده كنيد . براي مثال مدت زمــان 20 دقيقه تنظيم كنيد و با 

 تنظيمات را تائيد كنيد

18

Use

فشار  دكمه 
 را فشار دهيد و براي تنظيم 

18

Use

براي تنظيم قدرت دستگاه دكمه 
قدرت دســتگاه از دكمه هاي + و –  اســتفاده كنيد. سپس با دكمه  

   تنظيمات را تائيد كنيد

16

Use

دستگاه شروع به كار مي كند و برنامه اجرا مي شود

  توصيه : مدت زمان پخت در هر زماني قابل تنظيم است:

16

Use

  را فشار دهيد و با استفاده از دكمه هاي + و – زمان مورد نظر را 

18

Use

براي انجام اين كار دكمه  
  را فشار دهيد

16

Use

تنظيم كنيد سپس براي تائيد دكمه 

(MWK 424 )برنامه ريزي گريل+ ماكروويو مدل 

18

Use

برنامه ريزي گريل و ماكروويو

بــا فعال كردن دكمه انتخابگر برنامه گريــل +ماكروويو را انتخاب كنيد 
مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دكمه + و – تنظيم كنيد و با دكمه  

  تنظيمات انجام شده را تائيد كنيد.
ســطح قدرت گريل را تنظيم كنيد ( 1 تا 3) براي مثال با 2 سپس براي 

تائيد دكمه    را فشار دهيد 
براي مثال قدرت 3000 وات را تنظيم كنيد و تنظيمات را با فشار دادن 

  تائيد كنيد.

16

Use

دكمه  

 از ظرف مقاوم در برابر گرماي ماكروويو استفاده كنيد و از ظرفهاي چيني و سفالي كه تحمل گرمايي 

18

Use

باال را ندارند استفاده نكنيد
غذا را در ظرف قرار دهيد و آن را روي طبقه 1 دســتگاه بگذاريد . در اواســط اجراي برنامه غذا را بهم 
بزنيد تا بهتر پخته شــود و اگر ممكن اســت در هنگام كباب كردن گوشت براي جلوگيري از ريختن چربي 

از گوشت بدون چربي استفاده كنيد
بعد از پخت غذا به مدت 10 دقيقه ظرف غذا را با فويل آلومينيومي بپوشانيد و اجازه دهيد فيبر گوشت 

استراحت كند و گوشت كباب شده نرم شود.

راهنماي پخت ماكروويو+ گريل

18

Use

18

Use

18

Use

19

EN

microwave + grill function

cooking guide for micro-wave + grill function

Note
The cooking time may be adjusted at any moment:
Do this by simply turning the + / - knob.

Use

Food Quantity Programming Time

        
   ) (  1.300   200  +   40  45   

  800 200 +   18  23   
   1.200 500 +   25  27   

  800 300 +   27  32   
  1000 300 +   35  40   
   1.200   300   +  50  55   
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برنامه فن و گردش گرما در هنگام پخت

  اين برنامه امكان پخت و برشته كردن غذا مانند پخت در فرهاي قديمي را ايجاد مي كند 

19

Use

(MWK 434 جهت مدل ) برنامه ريزي پخت فن فر

با استفاده از دكمه انتخابگر برنامه فن فر را انتخاب كنيد 
  تنظيم كنيد 

16

Use

مــدت زمان مورد نظر را با اســتفاده از دكمه هاي  
 

18

Use

بــراي مثــال مدت زمــان 40 دقيقــه را تنظيم كنيد با فشــار دكمه 
تنظيمات را تائيد كنيد

براي تنظيم درجه حرارت دكمه C/W 0 را  فشــار دهيد و با استفاده از 
دكمــه + و – درجه حرارت مــورد نظر را تنظيم كنيد براي مثال درجه 180 
درجه سانتي گراد سپس براي تائيد تنظيمات دكمه C/W 0  را فشار دهيد 
   را فشار دهيد سپس فر شروع به  كار كردن مي 

16

Use

براي تائيد دكمه  
كند و برنامه اجرا مي شود

(MWK 424 جهت مدل ) برنامه ريزي پخت فن فر

 برنامه فن فر را فعال كنيد 

20

fan oven cooking mode

Note:

Recommendations:

Use

با فشار دكمه 
با استفاده از دكمه +/- مدت زمان مورد نظر را تنظيم كنيد .

براي مثال 40دقيقه.
با فشار دكمه ENTERتنظيمات را تائيد كنيد 

درجــه حرارت مورد نظر را با اســتفاده از دكمــه +/- تنظيم كنيد 
براي مثال 180درجه .

 را فشــار دهيد به اين 

20

fan oven cooking mode

Note:

Recommendations:

Use

جهت تائيد تنظيمات انجام شــده دكمه 
صورت فر روشن مي شود و شروع به كار مي كند.

19

Use

20

fan oven cooking mode

Note:

Recommendations:

Use

19

Use

20

fan oven cooking mode

Note:

Recommendations:

Use

 را فشار دهيد 

18

Use

  توصيه: مدت زمان را در هر لحظه اى مى توانيد تنظيم كنيد فقط دكمه 

16

Use

  را فشار دهيد

16

Use

و سپس با استفاده از دكمه + و – تنظيمات را انجام دهيد و بعدبراي تائيد دكمه 
مــي توانيد ماكروويو را درهنگام اســتفاده فن فر از قبل گــرم كنيد ووقتي كه دماي فر به درجه 

حرارت مورد نظر برسدصداي زنگ شنيده مي شود

  پيشنهادات

16

Use

درجه حرارت را مي توان بين 50 تا 250درجه سانتي گراد تنظيم كرد.
مدت زمان را مى توان بين 0 تا 9 ســاعت و 59 دقيقه تنظيم كرد. بهتر اســت مدت زمان كمتر را 

تنظيم كرد و سپس اگر الزم بود زمان را افزايش داد به رنگ غذا توجه كنيد .
لــوازم جانبــي را در طبقه 1 يا 2 قرار دهيد و بدين وســيله گرما به خوبي در فر پخش مي شــود 
زمانــي كه ظروف را از داخل فر بر مي داريد دقت داشــته باشــيد كه با دســتكش برداريد زيرا 

ظروف بسيار گرم است.
اگر از برنامه آب كردن يخ غذا (يخ زدايى) اســتفاده مي كنيد پيشنهاد مي شود اجازه دهيد كه تا 

10 دقيقه غذا در فر بماند و سپس برداريد.
بــراي پختن دو پاي ســيب از درجه حرارت 200 درجه و مدت زمان 60 الي 90 دقيقه اســتفاده 
كيند پيشــنهاد مي شــود پاي اول را روي صفحه لعابي قرار دهيد و پاي دوم را روي طبقه ســوم 

بگذاريد و اواسط پخت جاي دوپاي را جابه جا كنيد.
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20-25   
35-45   
30-20   
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45-40   
30-40   

جدل راهنماي پخت با برنامه فن

   
 )1 (  

   
   

 )500  (  

 
190  
170  
160  

*220  

 
1  
2  
1  
2  

  
90  

55-65   
90-180  
25-30   

20

Use

* فر در دماى تعيين شده از قبل گرم شود.



24

برنامه گرماي چرخشي+ماكروويو

اســتفاده اي همزمــان فن+ ماكروويــو در پخت بهتر و صرفه جويي زمان به شــما كمك مي كند و قدرت 
ماكروويو بر حسب مدلهاي آن بين 100-200-300 وات يا 100 تا 500 وات قابل تغيير است

درجه حرارت بين 50 تا 250 درجه ســانتي گراد قابل تنظيم اســت. مدت زمان نيز بين 0 تا 60 دقيقه 
قابل تنظيم است.

(MWK 434 مدل) برنامه ريزي پخت ماكروويو +فن

 را براي فعال كردن انتخاب گر فشار دهيد . 

16

Use

دكمه 
مــدت زمان الزم را با اســتفاده از دكمــه +و – تنظيم كنيد براي مثال 30 

 تنظيمات را تائيد كنيد .

18

Use

دقيقه با فشار دكمه  
بافشــار C/W 0 دكمه درجه حرارت مورد نظــر را تنظيم كنيد براي مثال 

دماي .18 درجه.
 ســطح قــدرت ماكروويو را تنظيــم كنيد و يا 

21

Use

 بــا فشــار دوباره دكمه 
استفاده ازدكمه + و – قدرت دستگاه را كم و زياد كنيد براي مثال قدرت 

2000 وات را تنظيم كنيد.
  تنظيمات را تائيد كنيد سپس فر شروع به كار مي كند 

16

Use

با فشار دكمه 
و برنامه اجرا مي شود.

  را فشــار دهيد و تنظيمات 

18

Use

  توصيه: مدت زمان پخت در هر دقيقه قابل تنظيم اســت . دكمه  

16

Use

  را فشار دهيد 

16

Use

را با + و – انجام دهيد سپس دكمه  

 پيشنهادات : وقتي از برنامه فن و ماكروويو با هم استفاده مي كنيد ظروف فلزي داخل فر نگذاريد.

16

Use

پخت در دو طبقه :

براي پخت دو نوع غذا به طور هم زمان براي مثال 800 گرم گوشــت گوســاله  و 800 گرم ســيب 
زميني تنظيمات زير را انحام دهيد:

55 دقيقه با درجه حرارت 170 درجه ســانتى  گراد و قدرت 3000وات پيشــنهاد مي شــود ظرف 
سيب زميني را روي صفحه گردان و ظرف گوشت گوساله را روي طبقه سوم قرار دهيد.

 نكته: در هنگام استفاده از برنامه ماكروويو + فن، فر را از قبل گرم نكنيد زيرا باعث آسيب 

21

Use

رساندن به دستگاه مي شود.
21

Use

21

Use
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(MWK 424 مدل) برنامه ريزي پخت ماكروويو +فن

برنامه فن فر+مايكروويو را اتنخاب كنيد.
مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دكمه +/- تنظيم كنيد. 
ENTER براي مثال 30 دقيقه ســپس با فشــار دادن دكمه

تنظيمات را تائيد كنيد.
درجه حرارت مورد نظر را نيز با اســتفاده دكمه +/- تنظيم 
كنيد براي مثال 180درجه ســانتي گراد .سپس براي تائيد 

دكمه ENTERرا فشار دهيد
قدرت مايكروويو را نيز تنظيم كنيد براي مثال 200وات .

  رافشــار دهيد ســپس فر 

20

fan oven cooking mode

Note:

Recommendations:

Use

جهــت تائيد تنظيمات دكمه 
روشن مي شود و برنامه شروع مي شود

22

fan oven + micro-wave cooking function

Please note
Never preheat your oven in the fan oven + microwave mode because this could damage the

appliance.

Use

22

fan oven + micro-wave cooking function

Please note
Never preheat your oven in the fan oven + microwave mode because this could damage the

appliance.

Use

جدول راهنماي پخت فن + ماكروويو

 به ظروفي كه در ماكروويو استفاده مي كنيد دقت داشته باشيد كه مقاوم دربرابر گرماي 
فر باشد و ظروف چيني و سفالي نباشد كه زود شكسته مي شود.

اگر امكان دارد در هنگام كباب كردن گوشت از گوشت بدون چربي استفاده كنيد و بعد از پخت 
روي آن را با فويل آلومينيومي به مدت 10 دقيقه بپوشانيد اين كار باعث مي شود كه فيبرهاي گوشت 

استراحت كند و غذا نرم شود.

     )(     

     1.300  200+200  32 -37     
   

  800  200+200  23 -28     
   

/  1.200  200+200  35 -40  
   

   
   

   800  300+180  32 -37     
   

   1.200  300+180  47 -52     
   

   1000  300+180  37 -42     
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برنامه ريزي پخت با تاخير زماني و انتخاب پايان زمان پخت: 
دســتگاه شما امكان برنامه ريزي را برايتان فراهم مي كند بنابراين برحسب زماني كه انتخاب كرده ايد 
برنامه پخت به پايان مي رســد اين قابليت براي همه برنامه هاي پخت امكان پذير اســت به غير از آب 

كردن يخ غذا(يخ زدايى) .

برنامه مورد نظر را انتخاب كنيد براي مثال فن فر، مدت زمان و درجه حرارت را تنظيم 
كنيد و با فشار دكمه  0 C/W  (ENTER) تنظيمات را تائيد كنيد.

ســپس دكمه ساعت را دوباره فشار دهيد به اين صورت پايان زمان پخت به 
حالت چشــمك زن روي صفحه نمايشگر نمايان مي شود.مدت زمان را با دكمه 

+ و – تنظيم كنيد براي مثال 13:10
) تائيد كنيد. 

16

Use

) Clock آن را با دكمه
شــروع گرم كردن بــا تاخير و برنامه پخــت در زمان 13:10بــه پايان خواهد 

رسيد.

براي جلوگيري از اســتفاده دســتگاه، از برنامه قفل كودك اســتفاده كنيد. براى فعال كردن اين برنامه 
دكمه  را فشــار دهيد و براي پنج ثانيه نگه داريد تا زماني كه عالمت كليد روي صفحه نمايشــگر 
مشــخص مي شــود صداي زنگ به معناي تائيد قفل شــدن درب بلند مي شــود. در اين حالت ديگر هيچ 

برنامه اي قابل اجرا نيست.

براي كنسل كردن:
مرحله قبل را دوباره تكرار كنيد به اين صورت كه دكمه  را به مدت 5 ثانيه فشــار دهيد ســپس 

عالمت كليد روي صفحه نمايشگر پاك مي شود و صداي زنگ به معناي تائيد بلند مي شود.

 نور صفحه نمايشــگر را تنظيم 

23

با اســتفاده از دكمه 
 را بــه مدت 5ثانيه نگه داريد ســپس 

23

كنيــد  دكمه 
پيام COروي صفحه نمايشــگر مشــخص مي شود به اين 
ترتيب با استفاده از دكمه هاي + و- نور را تنظيم كنيد

را فشار دهيد
 

23

براي تائيد تنظيمات دكمه 

بــا اســتفاده از دكمه  نور صفحه نمايشــگر را تنظيم 
كنيــد  دكمــه  را بــه مــدت 5ثانيــه نگه داريــدو با 

استفاده از دكمه هاي + و- نور را تنظيم كنيد

دكمه قفل كودك

تنظيمات نور صفحه نمايشگر

23
23

23

24

Maintenance & Cleaning

Use

setting the brightness of the display

(MWK 434 جهت مدل) برنامه ريزي

(MWK 424 مدل ) تنظيمات نور دستگاه
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فر را مرتبا تميزكنيد و اضافه ها ومانده هاي غذا  را از داخل و خارج دستگاه پاك كنيد .براي تميز 
كردن از مقداري آب و صابون و اســفنج مرطوب اســتفاده كنيد .اگر دستگاه را مرتبا تميز نكنيد 
آســيب مي بيند .اگر درب يا جداره هاي درب خراب شــد تا زماني كه توســط سرويس كار تعمير 

نشود نبايد از آن استفاده كرد. 
دستگاه را با بخار شو تميز نكنيد. 

از مواد پاك كننده قوي يا پارچه هاي زبر براي تميز كردن دستگاه و درب آن استفاده نكنيد زيرا 
باعث آسيب رساندن به فلز و شيشه درب مي شود.

اگر داخل فر بوي نا خوشايندي مي دهد يا كثيف شده است يك فنجان آب را با آب ليمو به مدت 
دو دقيقه بجوشــانيد وسپس ديواره هاي فر را با آن تميز كنيد براي تميز كردن فضاي داخلي فر 

المنت گريل را برداريد. (مطابق شكل يك)
بست هاي كناري المنت را باز كنيد. (مطابق شكل 2)

براي بهتر تميز كردن صفحه گردان مي توانيد آن را جابجا كنيد.

نگهدارى و نظافت

23

Fig. 1
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اگر در مورد درست كار كردن دستگاه شك داريد به اين معنانيست كه حتماً دستگاه شما دچار ايراد شده 
است. موارد زير را چك كنيد.

عيب يابي
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روش اندازه گيرى كارايى دســتگاه بر طبق اســتاندارد IEC/EN/NF EN 60705 مى باشــد.
كميســيون هيئت بين المللــي الكترونيكي نكات اســتانداردي جهت ارزيابي مــدل هاي مختلف 

مايكروويو و فرها تنظيم كرده است. نكات زير جهت ارزيابي اين مدل ها توصيه مي شود .

تست بازدهي دستگاه

            /   

  
  

1000   

  

750  

1618
  

13 15 
  

500   

  

500   

   227 
    

   
220    

  475   6 7  700   
   827 

    

 
  

900  14  700   
    

838    

  
  

500   11 12 200       

  
  

250  6 7   200   
    

   

 
 

  
1100  2325  

   
 +700  

   827 
    

  1200  

2426    +500   
      

    
    .  

35 40 
 200 
 +200 

     
       

    

  700  20  
 +220 

+200  
  828  
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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 :

   - جهت نصب و راه اندازى اوليه دســتگاه 48 ســاعت قبل با مركز خدمات طاليى نيكان ( 021-8232) 
تماس حاصل فرمائيد.

   - اعالم شــماره اشــتراك درج شــده 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 .

   - لطفاً قبل 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، نســبت به آماده ســازى محل نصب دســتگاه 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 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 دستگاه فقط يك عدد شير آب سرد ، 3/4 كه حداكثر 3 متر از دستگاه فاصله داشته 

باشد مورد نياز است.
حداكثر فاصله خروجى فاضالب تا دســتگاه بايستى 150 سانتى متر باشد و از سطح زمين حداقل 

60 سانتى متر و حداكثر 90 سانتى متر ارتفاع داشته باشد.
 توجه: شير 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




