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معرفی محصول

راهنمای استفاده از دستگاه

صفحه کنترل

ــش از  ــگزاریم. پی ــما سپاس ــتون از ش ــوالت آریس ــد محص ــت خری ــی، باب ــتری گرام مش

ــد.! ــه نمایی ــت مطالع ــه دق ــا را ب ــه راهنم ــتگاه دفترچ ــتفاده از دس اس

۱.صفحه کنترل

۲.فن

۳. المنت حرارتی چرخشی )غیر قابل 

مشاهده(

۴. نگهدارنده طبقات )سطح آن در جلوی 

فر نشان داده شده است(

۵. درب دستگاه

۶. المنت حرارتی باال/ گریل

۷. المپ

۸. صفحه مشخصات )برداشته نشود(  

۹. المنت حرارتی پایین )غیر قابل مشاهده(

1. ولوم انتخاب

لوازم جانبی

ــت  ــود. جه ــتفاده می ش ــرد اس ــک عملک ــاب ی ــط انتخ ــر توس ــردن ف ــن ک ــرای روش ب

خامــوش کــردن فــر ولــوم انتخــاب را پیچانــده و آن را در موقعیــت “0” قــرار دهیــد. 

۲. برگشت به عقب

برای برگشت به منوی تنظیمات قبل استفاده می شود. 

۳. نمایشگر

۴. دکمه تایید

جهت تایید عملکرد انتخاب شده یا مقادیر تنظیم شده استفاده می شود.

۵. ولوم تنظیم

برای حرکت در منوها و انتخاب یا تغییر تنظیمات از این ولوم کنترل استفاده نمایید.

ــال  ــه صــورت فشــاری فع ــرل ب ــا توجــه داشــته باشــید: تمــام ولوم هــای کنت  لطف

ــارج شــود. ــای خــود خ ــا از ج ــد ت ــوم را فشــار دهی می شــوند. ول

سینی مشبک پخت سینی روغن گیر سینی پخت ریل های تلسکوپی

تعــداد لــوازم جانبــی موجــود در دســتگاه ها ممکــن اســت بــر اســاس مــدل خریــداری 

شــده متفــاوت باشــد.

در صورت نیاز به لوازم جانبی دیگر می توانید با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید. 
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قرار دادن سینی مشبک پخت و دیگر لوازم جانبی

ــد،  ــل دهی ــات ه ــای طبق ــی در نگهدارنده ه ــورت افق ــه ص ــت را ب ــبک پخ ــینی مش س

ــند.   ــاال می باش ــمت ب ــه س ــده ب ــه برآم ــواره دارای لب ــه دی ــد ک ــل نمایی ــان حاص اطمین

لــوازم جانبــی دیگــر ماننــد ســینی روغن  گیــر، و ســینی پخــت نیــز بــه همــان روش بــه 

ــد. صــورت افقــی قــرار می گیرن

نصب ریل های تلسکوپی

جهت ایمن سازی نگهدارنده ها، قسمت پایین گیـره را به سمت نگهدارنده طبـقات فشار 

داده تا محکـم شوند. بررسی نمایید که ریـل ها بتوانند آزادانه حرکت کنند. ایـن مراحل 

را برای نگهدارنده طبقات دیگر به همان روش تکرار کنید. 

لطفا به یاد داشته باشید: ریل های تلسکوپی می توانند در تمام 

سطوح قرار گیرند.

نگهدارنده طبقات را از فر بیرون آورده و پالستیک محافظ را از ریل ها خارج کنید. 

گیــره باالیــی ریــل را بــه نگهدارنــده طبقــات ببندیــد و تــا جایــی کــه ممکــن اســت آن را 

هــل دهید.گیــره دیگــر را بــه ســمت محــل خــود پاییــن آوریــد. 

خارج کردن و نصب مجدد نگهدارنده های طبقات

ــرده و  ــد ک ــاال بلن ــمت ب ــه س ــات آن را ب ــای طبق ــردن نگهدارنده ه ــارج ک ــرای خ • ب

بخش هــای پایینــی را بــه ســمت خــارج از محــل قرار گیــری آنهــا بکشــید: هــم اکنــون 

ــوند. ــارج ش ــد خ ــات می توانن ــای طبق نگهدارنده ه

ــاالی  ــمت ب ــا را در قس ــدا آنه ــات، ابت ــای طبق ــدد نگهدارنده ه ــری مج ــرای قرارگی • ب

خــود قــرار دهیــد. آنهــا را نگــه داشــته و بــه درون محفظــه پخــت هــل دهیــد، ســپس 

آنهــا را در محــل قــرار گیــری پایینــی خــود پاییــن آوریــد.

عملکردها

خاموش

گریل 

گریل توربو 

فن 

)conventional(* سنتی

جهت خاموش کردن فر استفاده می شود.

برای پخت گوشت یا کیک های مغزدار تنها در یک طبقه مورد استفاده قرار می گیرد.

برای پخت گوشت یا تهیه کیک های کرم دار تنها در یک طبقه استفاده می شود.

ــا  ــبزیجات ی ــن س ــت گراتی ــیس ها، پخ ــاب و سوس ــتیک ها، کب ــردن اس ــل ک ــرای گری ب

تُســت کــردن نــان اســتفاده می شــود. هنــگام گریــل گوشــت بهتــر اســت بــرای جمــع 

کــردن آب حاصــل از گوشــت از ســینی روغــن گیــر اســتفاده نماییــد. تابــه را در هــر 

ــر آب آشــامیدنی در  ــی لیت ــرار داده و ۵۰۰ میل ــر ســینی مشــبک پخــت ق ســطحی زی

ــد.   آن بریزی

ــتفاده  ــرغ( اس ــت گاو، م ــت )ران، گوش ــزرگ گوش ــای ب ــردن تکه ه ــاب ک ــرای کب ب

ــرای جمــع کــردن آب حاصــل از پخــت از ســینی روغــن گیــر  می شــود. بهتــر اســت ب

اســتفاده نماییــد. تابــه را در ســطحی زیــر ســینی مشــبک پخــت قــرار داده و ۵۰۰ میلــی 

ــد  ــه دمــای پخــت یکســان در چن ــاز ب ــرای پخــت همزمــان غذاهــای مختلــف کــه نی ب

ــرای  ــوان ب ــرد را می ت ــن عملک ــود. ای ــتفاده می ش ــد اس ــه( دارن ــر ۳ طبق ــه )حداکث طبق

ــا یکدیگــر اســتفاده نمــود.  پخــت غذاهــای مختلــف بــدون ترکیــب بــوی آنهــا ب

پخت کانوکشن 
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لیتــر آب آشــامیدنی بــه آن اضافــه نماییــد. در صــورت وجــود جوجــه گــردان می تــوان 

در ایــن عملکــرد از آن اســتفاده نمــود. 
)MAXI COOKING( پخت قدرتی

بــرای پخــت تکه هــای بــزرگ گوشــت )بیــش از ۲.۵ کیلوگــرم( از ایــن عملکــرد اســتفاده 

می شــود. براســاس ســایز گوشــت از طبقــات اول یــا دوم اســتفاده نماییــد. فــر نیــازی 

بــه پیــش گرمایــش نــدارد. پیشــنهاد می شــود کــه گوشــت را هنــگام پخــت برگردانیــد 

تــا هــر دو ســمت آن بــه صــورت یکنواخــت طالیــی شــود. همچنیــن بهتــر اســت جهــت 

جلوگیــری از خشــک شــدن بیــش از حــد گاهــی اوقــات آن را چــرب نماییــد.

ــای  ــرد در دم ــن عملک ــت از ای ــده از پخ ــا مان ــه ج ــای ب ــردن کثیفی ه ــز ک ــت تمی جه

ــده  ــاال )حــدود ۵۰۰ درجــه ســانتیگراد( اســتفاده می شــود. دو چرخــه تمیزکنن ــی ب خیل

ــت از  ــر اس ــو(. بهت ــه ســریع )اک ــک چرخ ــل و ی ــه کام ــک چرخ ــود دارد: ی ــودکار وج خ

چرخــه ســریع تــر بــه صــورت دوره ای در فاصلــه هــای زمانــی مشــخص و از چرخــه 

کامــل تنهــا در زمانــی کــه فــر بســیار کثیــف می باشــد اســتفاده نمایید.پیــش از اســتفاده 

بــرای پخــت گوشــت کبابــی شــکم پــر و فیلــه گوشــت در یــک طبقــه از ایــن عملکــرد 

ــع از  ــاوب مان ــوای آرام و متن ــردش ه ــود گ ــا وج ــت ب ــن حال ــد. در ای ــتفاده نمایی اس

خشــک شــدن بیــش از حــد غــذا خواهــد شــد. هنگامیکــه عملکــرد اقتصــادی )اکــو( در 

حــال اســتفاده مــی باشــد المــپ اکــو در زمــان پخــت خامــوش شــده و بــا فشــار دکمــه 

ــه  ــرف بهین ــو و مص ــه اک ــتفاده از برنام ــت اس ــد. جه ــد ش ــال خواه ــدد فع  مج

ــاز نماییــد.  ــا زمانــی کــه غــذا کامــل پختــه نشــده نبایــد درب فــر را ب انــرژی، ت

جهت پیش گرمایش سریع فر استفاده می شود. 

پیش گرمایش سریع 

فن اقتصادی )اکو( 

سیستم تمیز کننده خودکار

از ایــن عملکــرد تمامــی ریل هــا و ســینی ها را از فــر خــارج نماییــد. در صــورت وجــود 

چربــی تــازه آن را کامــال از فــر پــاک نماییــد. ســپس چربی هایــی کــه نمی تــوان تمیــز 

کــرد را توســط تمیــز کننــده خــودکار پــاک نماییــد.

ایــن عملکــرد بــه صــورت خــودکار بهتریــن دمــا و برنامــه پخــت مناســب گوشــت را 

ــال  ــن فع ــرعت پایی ــا س ــن ب ــاوب ف ــورت متن ــه ص ــت ب ــن حال ــد. در ای ــاب می کن انتخ

ــاد غــذا گــردد.  ــع از خشــک شــدن بســیار زی ــا مان شــده ت

ــرغ را  ــب م ــت مناس ــه پخ ــا و برنام ــن دم ــودکار بهتری ــورت خ ــه ص ــرد ب ــن عملک ای

ــا ســرعت پاییــن فعــال  ــاوب فــن ب ــه صــورت متن ــت ب ــن حال ــد. در ای انتخــاب مــی کن

ــذا گــردد.  ــاد غ ــع از خشــک شــدن بســیار زی ــا مان شــده ت

تنظیمات

عملکردهای ویژه

گوشت ۹-۱

مرغ ۹-۲

ــی،  ــدار صوت ــدای هش ــدی ص ــتگاه، بلن ــان دس ــان، زب ــر ) زم ــات ف ــر تنظیم ــت تغیی جه

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوان( م ــر، ت ــو(، مقادی ــادی )اک ــت اقتص ــنایی، حال روش

ــره مصــرف  ــال اســت، جهــت ذخی ــت اکــو فع ــه حال ــد: هنگامیک ــا توجــه نمایی  لطف

انــرژی نــور نمایشــگر کاهــش یافتــه و چــراغ خامــوش می شــود. هــر زمــان کــه دکمــه 

ای فشــرده شــود، بــه صــورت خــودکار دوبــاره فعــال خواهــد شــد. 
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ایــن عملکــرد بــه صــورت خــودکار بهتریــن دمــا و برنامــه پخــت مناســب انــواع پاســتا 

ــد.  ــاب می کن را انتخ

ایــن عملکــرد بــه صــورت خــودکار بهتریــن دمــا و برنامــه پخــت مناســب انــواع نــان را 

ــد.  ــاب می کن انتخ

ایــن عملکــرد بــه صــورت خــودکار بهتریــن دمــا و برنامــه پخــت مناســب انــواع پیتــزا 

ــد.  ــاب می کن را انتخ

ایــن عملکــرد بــه صــورت خــودکار بهتریــن دمــا و برنامــه پخــت مناســب انــواع کیــک 

)کیــک هــای اســفنجی، کیــک هــای مغــزدار، تــارت هــا و غیــره( را انتخــاب می کنــد. 

بــرای کمــک بــه ور آمــدن و پــف کــردن خمیرهــای شــیرین یــا تــرش اســتفاده مــی 

شــود. بــرای حفــظ کیفیــت، اگــر فــر پــس از برنامــه پخــت قبلــی هنــوز گــرم اســت 

ایــن عملکــرد را فعــال نکنیــد. 

ــون  ــا قان ــرژی اســتفاده می شــوند ب ــوان مرجــع مصــرف ان ــه عن ــی کــه ب *عملکردهای

ــند. ــق می باش ــا مطاب No.65/2014 اروپ

کاسرول ۹-۳

نان ۹-۴

پیتزا ۹-۵

شیرینی ۹-۶

پف کردن ۹-۷

برای حفظ گرما و تردی غذاهای پخته شده استفاده می شود. 

گرم نگهدارنده ۹-۸

ــا  ــودن آنه ــدار ب ــردی و آب ــظ ت ــی و حف ــت و ماه ــم گوش ــت آرام و مالی ــرای پخ ب

ــک  ــردن و کم ــته ک ــت برش ــت ها را جه ــدا گوش ــت ابت ــر اس ــود. بهت ــتفاده می ش اس

ــرای ماهــی از ۲  ــه تفــت دهیــد. زمــان پخــت ب ــه حفــظ آب طبیعــی آن ابتــدا در تاب ب

ــت از ۴  ــرای گوش ــرم و ب ــرای ۳ کیلوگ ــاعت ب ــا ۵ س ــا ۴ ی ــرم ت ــرای ۳۰۰ گ ــاعت ب س

ــد.  ــاوت می باش ــرم متف ــرای ۳ کیلوگ ــاعت ب ــا ۷ س ــا ۶ ی ــرم ت ــرای ۱ کیلوگ ــاعت ب س

بــرای گوشــت، محــدوده زمانــی از ۴ ســاعت بــرای ۱ کیلوگــرم تــا ۷-۶ ســاعت بــرای 

۳ کیلوگــرم می باشــد.

هنگامیکــه بــرای اولیــن مرتبــه دســتگاه روشــن مــی شــود بایــد زبــان و ســاعت آن را 

تنظیــم نماییــد: زبــان انگلیســی بــه صــورت “ENGLISH” در نمایشــگر حرکــت می کنــد. 

 پــس از انتخــاب زبــان دســتگاه، بایــد زمــان حــال را نیــز تنظیــم نمــود: دو عــدد جهــت 

تنظیــم ســاعت در نمایشــگر چشــمک خواهنــد زد.

بــا اســتفاده از ولــوم کنتــرل در میــان لیســت زبان هــای موجــود حرکــت کــرده و زبــان 

مــورد نظــر خــود را انتخــاب نماییــد.  را جهــت تاییــد انتخــاب خــود فشــار دهیــد.

 توجه نمایید: زبان دستگاه را می توانید از منوی “تنظیمات” تغییر دهید.

آرام پز ۹-۹

 استفاده از دستگاه در اولین مرتبه

۱. انتخاب زبان دستگاه

۲. تنظیم زمان

10
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بــا اســتفاده از ولــوم تنظیــم ســاعت درســت را انتخــاب کــرده و  را فشــار دهیــد: 

دو عــدد جهــت تنظیــم دقیقــه در نمایشــگر چشــمک خواهنــد زد.

با چرخاندن ولوم تنظیم، دقیقه را انتخاب و جهت تایید  را فشار دهید.

توجه نمایید: پس از قطع برق باید زمان را دوباره تنظیم نمایید. 

۳. تنظیم مصرف برق
بــرای مصــرف میــزان بــرق فــر بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده تــا بــا شــبکه بــرق 

خانگــی کــه دارای میــزان بیــش از ۳ کیلــووات می باشــد مطابــق گــردد: اگــر در منــزل 

شــما از تــوان پایین تــر اســتفاده مــی شــود ، بایــد ایــن مقــدار را کاهــش دهیــد. 

ولــوم انتخــاب را بچرخانیــد تــا گزینــه تنظیمــات بــه صــورت “SETTING” در نمایشــگر 

نشــان داده شــود. ســپس  را  جهــت تاییــد فشــار دهیــد.

فــر تــازه خریــداری شــده ممکــن اســت بویــی تولیــد کنــد کــه از رونــد تولیــد در آن 

باقــی مانــده اســت. ایــن بــو کامــال طبیعــی اســت.پیش از شــروع پخــت غــذا، پیشــنهاد 

مــی کنیــم کــه فــر را بــه صــورت خالــی حــرارت داده تــا ایــن بــو از بیــن بــرود. هرگونه 

مقــوا یــا ورق هــای شــفاف محافــظ را از فــر خــارج کــرده و تمــام لــوازم جانبــی داخــل 

آن را بیــرون آوریــد.

با چرخاندن ولوم تنظیم گزینه “Low” را انتخاب و جهت تایید  را فشار دهید.

۴. گرم کردن فر

ــردی  ــا از عملک ــد، ترجیح ــرارت دهی ــاعت ح ــک س ــدود ی ــای C200° ح ــر را در دم ف

ــد.  ــتفاده نمایی ــن”( اس ــا “کانوکش ــن” ی ــد “ف ــوا )مانن ــردش ه ــا گ ــراه ب هم

از توضیحات تنظیم عملکردها پیروی نمایید.

ــن  ــرای اولی ــول ب ــتفاده از محص ــس از اس ــت پ ــر اس ــید: بهت ــته باش ــه داش ــا توج لطف

ــد. ــه نمایی ــاق را تهوی ــوای ات ــه ه مرتب

ــوم انتخــاب، فــر روشــن شــده و عملکــرد مــورد نظــر در نمایشــگر  ــا چرخانــدن ول ب

نشــان داده مــی شــود. نمایشــگر عالمــت عملکــرد مــورد نظــر را همــراه بــا تنظیمــات 

ــد. ــان می ده ــه نش پای

بــرای انتخــاب یــک مــورد از منــو )نمایشــگر اولیــن مــورد موجــود را نشــان مــی دهــد( 

، ولــوم تنظیــم را بچرخانیــد تــا گزینــه مــورد نظــر نشــان داده شــود. 

 سپس جهت تایید  را فشار دهید. نمایشگر تنظیمات پایه را نشان می هد.

 استفاده از دستگاه

۱. انتخاب عملکرد

۲. تنظیم عملکرد

پس از انتخاب عملکرد مورد نظر می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید.

نمایشگر تنظیمات را نشان داده و شما می توانید به ترتیب آنها را تغییر دهید. 

دما/ سطح گریل
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پــس از چشــمک زدن اعــداد در نمایشــگر بــا چرخانــدن ولــوم تنظیــم آن را تغییــر داده 

و بــرای تاییــد  را فشــار دهیــد. جهــت تغییــر تنظیمــات دیگــر )در صــورت امــکان( 

آن را ادامــه دهیــد.

 نکته: پس از فعال شدن عملکرد ، می توانید با استفاده از ولوم تنظیم، دما را 

تغییردهید.

مدت زمان

ــا اســتفاده از ولــوم تنظیــم  هنگامیکــه عالمــت  در نمایشــگر چشــمک زن می شــود ب

زمــان پخــت مــورد نظــر را تنظیــم کــرده و بــرای تاییــد  را فشــار دهیــد.

ــه  ــازی ب ــد، نی ــام دهی ــتی انج ــورت دس ــه ص ــت را ب ــت پخ ــد مدیری ــر می خواهی اگ

ــه  تنظیــم زمــان پخــت نداریــد: بــرای تاییــد  را فشــار داده و عملکــرد شــروع ب

ــود.  ــد نم کار خواه

در ایــن حالــت: نمــی توانیــد توســط برنامــه ریــزی شــروع بــا تاخیــر از تنظیــم زمــان 

پایــان پخــت اســتفاده نماییــد.

 نکتــه: زمــان پخــت تنظیــم شــده را مــی تــوان بــا فشــار  در حیــن پخــت تغییــر 

داد:: بــرای تغییــر از ولــوم تنظیــم اســتفاده کــرده و بــرای تاییــد  را فشــار دهیــد.

تنظیمات زمان پایان پخت )شروع با تاخیر(

در بعضــی عملکردهــا، هنگامیکــه زمــان پخــت تنظیــم می شــود مــی توانیــد بــا برنامــه 

ریــزی زمــان پایــان پخــت، زمــان شــروع را بــا تاخیــر اجــرا نماییــد. با چشــمک زن شــدن 

عالمــت  نمایشــگر زمــان پایــان را نشــان می دهــد.

بــرای تنظیــم زمــان پایــان پخــت مــورد نظــر ولــوم تنظیــم را پیچانــده و بــرای تاییــد    

 را فشــار دهیــد. عملکــرد شــروع بــه کار خواهــد کــرد.

غــذا را درون فــر قــرار داده، درب آن را ببندیــد: پــس از محاســبه زمــان مــورد نظــر 

تــا زمــان پایــان تنظیــم شــده ، در زمــان مــورد نیــاز فــر بــه صــورت خــودکار شــروع 

بــه کار خواهــد نمــود. 

بــا برنامــه ریــزی زمــان پخــت بــا تاخیــر مرحلــه پیــش گرمایــش غیــر فعــال می شــود: 

ــی  ــت کم ــان پخ ــن زم ــد بنابرای ــور نظــر می رس ــت م ــای پخ ــه دم ــی ب ــه آرام ــر ب ف

ــد. ــت می باش ــدول پخ ــان داده در ج ــان نش ــر از زم طوالنی ت

ــزی  ــان برنامه ری ــان پای ــر زم ــرای تغیی ــم ب ــوم تنظی ــد از ول ــان انتظــار، می توانی در زم

شــده اســتفاده نماییــد یــا جهــت تغییــر تنظیمــات  را فشــار دهیــد.

۳. فعال کردن عملکرد

۴. پیش گرمایش

ــرده و  ــد ک ــت را تایی ــان پخ ــان پای ــار  زم ــا فش ــاز ب ــورد نی ــات م ــس از تنظیم پ

ــد. ــال نمایی ــرد را فع عملک

ــا شــروع پخــت، نمایشــگر مناســب ترین ســطح هــر عملکــرد را  ــد: ب  توجــه نمایی

ــد. ــنهاد می ده پیش

می توانید با چرخاندن ولوم انتخاب به سمت  عملکرد فعال را متوقف نمایید.

پیــش  مرحلـــه  دارای  عملکـــردها  از  بعضــی 

گرمـــایش می باشند: هنگامیکـــه عملکـــرد شـروع 

ــه  ــه مرحل ــد ک ــود، نمایشــگر نشــان می ده می ش

ــت. ــده اس ــال ش ــش فع ــش گرمای پی
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بــا پایــان ایــن مرحلــه، یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و نمایشــگر نشــان می دهــد 

کــه فــر بــه دمــای تنظیــم شــده رســیده اســت:

ــه  ــت ب ــه پخ ــد ک ــان می ده ــگر نش ــود و نمایش ــی ش ــنیده م ــی ش ــدار صوت ــک هش ی

ــت. ــیده اس ــان رس پای

ــت  ــان پخ ــدون زم ــد )ب ــار دهی ــت  را فش ــه پخ ــتی در ادام ــت دس ــرای حال ب

برنامــه ریــزی شــده( یــا بــرای افزایــش زمــان پخــت بــا تنظیــم مــدت زمــان جدیــد 

ــا ســطح گریــل حفــظ  ــوم تنظیــم را بچرخانیــد. در هــر دو حالــت، تنظیمــات دمــا ی ول

خواهــد شــد. 

ــا فعــال کــردن گریــل بعــد از تکمیــل پخــت    توجــه: بعضــی از عملکرد هــای فــر ب

ــد.  ــی غــذا را برشــته کنن ــد ســطح روی می توانن

ــد، درب را بســته و  ــرار دهی ــر ق ــذا را درون ف ــرده ، غ ــاز ک ــان، درب را ب ــن زم در ای

ــد.  پخــت را شــروع نمایی

 نکتــه: قــرار دادن غــذا پیــش از پایــان مرحلــه پیــش گرمایــش اثرمنفــی در نتیجــه 

پخــت خواهــد داشــت. بــاز کــردن درب در زمــان انجــام پیــش گرمایــش باعــث توقــف 

آن خواهــد شــد.

زمان پخت شامل مرحله پیش گرمایش نمی شود. 

ــا  ــد آن را ب ــر می توانی ــورد نظ ــرارت م ــه ح ــیدن ب ــا و رس ــر دم ــرای تغیی ــه ب همیش

ــد. ــر دهی ــم تغیی ــوم تنظی ول

۵. پایان پخت

برشته کردن

هــر زمــان کــه بخواهیــد مــی توانیــد بــا چرخانــدن ولــوم انتخــاب بــه  فــر را خامــوش 

و عملکــرد را متوقــف نماییــد.

هنــگام خامــوش بــودن فــر، مــی تــوان از نمایشــگر بــه عنــوان تایمــر اســتفاده نمــود. 

ــرای فعــال کــردن عملکــرد، از خامــوش بــودن فــر اطمینــان حاصــل نماییــد. ســپس   ب

ــود. ــمک زن می ش ــگر چش ــت  در نمایش ــد: عالم ــم را بچرخانی ــوم تنظی ول

بــرای تنظیــم مــدت زمــان مــورد نظــر ولــوم تنظیــم را بچرخانیــد و بــا  تایمــر 

را فعــال نماییــد. یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و نمایشــگر نشــان مــی دهــد کــه 

تایمــر شــمارش معکــوس زمــان انتخــاب شــده را بــه پایــان رســانده اســت.

هنگامیکــه نمایشــگر پیغــام مربوطــه را نشــان مــی دهــد در صــورت نیــاز  را فشــار 

داده تــا چرخــه برشــته کــردن بــه مــدت ۵ دقیقــه فعــال شــود.

تایمر
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    نکته: تایمر هیچ برنامه پختی را فعال نمی کند. 

بــرای تغییــر زمــان تنظیــم شــده در تایمــر ولــوم تنظیــم را چرخانــده و هــر زمــان کــه 

مــی خواهیــد جهــت خامــوش کــردن تایمــر  را فشــار دهیــد.

پس از فعال شدن تایمر، می توانید این عملکرد را انتخاب و فعال نمایید.

بــرای روشــن کــردن فــر ولــوم انتخــاب را بچرخانیــد، ســپس عملکــرد مــورد نظــر را 

انتخــاب نماییــد. پــس از شــروع عملکــرد، تایمــر شــمارش معکــوس را بــدون اختــالل در 

عملکــرد بــه صــورت مســتقل ادامــه خواهــد داد. 

جهــت غیــر فعــال کــردن تایمــر، ولــوم انتخــاب را چرخانــده و روی  قــرار دهیــد تــا 

عملکــرد در حــال اجــرا متوقــف شــود، ســپس  را فشــار دهیــد. 

قفل صفحه کلید 

بــرای قفــل کــردن صفحــه کلیــد، بــه صــورت همزمــان  و  را حداقــل ۵ ثانیــه 

فشــار داده و نگــه داریــد.

برای غیر فعال کردن قفل همین کار را دوباره انجام دهید. 

    توجــه نماییــد: مــی توانیــد در زمــان پخــت ایــن عملکــرد را فعــال نماییــد. بــرای 

ــه   ــوم انتخــاب ب ــدن ول ــا چرخان ــد ب ــی، هــر زمــان کــه بخواهیــد می توانی حفــظ ایمن

فــر را خامــوش نماییــد.

سیستم تمیز کننده خودکار- چربی زدایی حرارتی

ــد  ــی مانن ــوازم جانب ــد کــه تمــام ل ــن عملکــرد، بررســی نمایی پیــش از فعــال کــردن ای

ــده  ــز کنن ــد. جهــت انتخــاب عملکــرد تمی ــر خــارج نموده ای ــات را از ف ــده طبق نگهدارن

ــد. ــوم انتخــاب را بچرخانی خــودکار ول

دوچرخه تمیز کننده خودکار وجود دارد: یک چرخه کامل و یک چرخه سریع )اقتصادی(. 

ــن  ــطح ایم ــه س ــر ب ــل ف ــرارت داخ ــه ح ــا زمانیک ــود، ت ــل می ش ــه کام ــه چرخ هنگامیک

ــد. ــد ش ــاز نخواه ــل درب ب ــد قف برس

سپس نمایشگر زمان حال را نشان می دهد. 

ــان را  ــان پای ــوان زم ــی ت ــتی م ــای دس ــر عملکرده ــد دیگ ــید: همانن ــته باش ــه داش توج

ــم نمــود. ــز تنظی ــده خــودکار نی ــز کنن ــرای چرخــه تمی ب

بــا چرخانــدن ولــوم کنتــرل، چرخــه مــورد نظــر را انتخــاب کــرده و جهــت تاییــد  

ــه  ــرده و درب ب ــه کار ک ــروع ب ــر ش ــودکار ف ــده خ ــه تمیزکنن ــد. چرخ ــار دهی را فش

ــده و  ــر ش ــگر ظاه ــدار در نمایش ــام هش ــک پیغ ــود: ی ــل می ش ــودکار قف ــورت خ ص

ــد.   ــان می ده ــرا را نش ــال اج ــه در ح ــت چرخ ــوس موقعی ــمارش معک ــان ش همزم
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جدول پخت

پیش عملکردغذا
گرمایش

)C°(دما
زمان پخت

 )دقیقه(

سطح و
 لوازم 
جانبی

کیک اسفنجی
-۱۶۰-۱۸۰۳۰-۹۰۲/۳

۴       ۹۰۱-۱۸۰۳۰-۱۶۰بله

کیک مغزدار 
)چیزکیک، 
اشترودل، 
پای میوه(

-۱۶۰-۲۰۰۳۰-۸۵۳

۹۰-۲۰۰۳۵-۱۶۰بله
۱       ۴

بیسکوئیت / 

تارت

-۱۷۰-۱۸۰۱۵-۴۵۳

۴       ۴۵۱-۱۷۰۲۰-۱۶۰بله

۵   ۳    ۱ ***۴۵-۱۷۰۲۰-۱۶۰بله

کلوچه پفی

-۱۸۰-۲۰۰۳۰-۴۰۳

۴       ۴۵۱-۱۹۰۳۵-۱۸۰بله

۵   ۳    ۱***۴۵-۱۹۰۳۵-۱۸۰بله

مرنگ

۱۵۰۳-۹۰۱۱۰بله

۴       ۱۵۰۱-۹۰۱۳۰بله

۵   ۳    ۱***۱۶۰-۹۰۱۴۰بله

پیتزا )نازک، 

ضخیم(

-۲۲۰-۲۵۰۲۰-۴۰۲

۴       ۴۰۱-۲۴۰۲۰-۲۲۰بله

۵   ۳    ۱***۵۰-۲۴۰۲۵-۲۲۰بله

قرص نان ۱ 

کیلوگرم
-۱۸۰-۲۲۰۵۰-۷۰۲

۵۰۲-۲۲۰۳۰-۱۸۰-نان رول

۴       ۶۰۱-۲۰۰۳۰-۱۸۰بلهنان

پیتزا منجمد
۱۵۳-۲۵۰۱۰بله

۴       ۲۰۱-۲۵۰۱۰بله

کیک شور

)پای سبزیجات، 

پای کیش(

۵۵۲/۳-۱۹۰۴۰-۱۸۰بله

۴       ۶۰۱-۱۹۰۴۵-۱۸۰بله

۵   ۳    ۱***۷۰-۱۹۰۴۵-۱۸۰بله

ولووان/ کراکر با 

خمیر هزارال

۳۰۳-۲۰۰۲۰-۱۹۰بله

۴       ۴۰۱-۱۹۰۲۰-۱۸۰بله

۵   ۳    ۱***۴۰-۱۹۰۲۰-۱۸۰بله

۶۵۳-۲۰۰۴۰-۱۹۰-الزانیا/ سوفله
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پاستای پخته شده 
۴۵۳-۲۰۰۲۵-۱۹۰-/ کانلونی

گوشت بره/ 
گوساله/ گاو/ 

خوک )۱کیلوگرم(
-۱۹۰-۲۰۰۶۰-۹۰۳

مرغ/ خرگوش / 
اردک )۱کیلوگرم(

-۲۰۰-۲۳۰۵۰-۸۰۳

بوقلمون/ مرغابی 
)۳ کیلوگرم(

-۱۹۰-۲۰۰۹۰-۱۵۰۲

ماهی پخته )فیله، 
کامل(

۶۰۳-۲۰۰۴۰-۱۸۰بله

سبزیجات شکم پر 
)گوجه،کدوسبز، 

بادمجان(
۶۰۲-۲۰۰۵۰-۱۸۰بله

۶۵-۳۳ )باال(-نان تست شده

ماهی فیله / 
۴     ۳*۳۰-۲۲۰ )متوسط(-خرد شده

سوسیس/ کباب/ 
-دنده/ همبرگر

 ۳-۲

)متوسط-

باال(

۱۵-۳۰*۴      ۵

مرغ بریان ۱.۳-۱ 
۲ )متوسط(-کیلوگرم

۵۵-۷۰**۱      ۲

گوشت کبابی خام 
۳**۵۰-۲۳۵ )متوسط(-۱ کیلوگرم

۳**۹۰-۲۶۰ )متوسط(-ران بره

سیب زمینی 
کبابی

۳**۵۵-۲۳۵ )متوسط(-

۲۵۳-۳۱۰ )باال(-گراتین سبزیجات

۴       ۱***۱۰۰-۲۰۰۵۰بلهالزانیا و گوشت

گوشت و سیب 
زمینی

۴       ۱***۱۰۰-۲۰۰۴۵بله

ماهی و 
سبزیجات

۴       ۱**۵۰-۱۸۰۳۰بله

وعده غذایی 
کامل: تارت 

میوه )سطح۵(/ 
الزانیا )سطح ۳(/ 
گوشت )سطح۱(

۵   ۳    ۱***۱۲۰-۱۹۰۴۰بله

گوشت بریان 

شکم پر
-۲۰۰۸۰-۱۲۰***۳

برش های 
گوشت 

)خرگوش، مرغ، 
بره(

-۲۰۰۵۰-۱۰۰***۳

*پس از گذشته نیمی از زمان پخت غذا را برگردانید.)در صورت نیاز(

**پس از گذشت ۲/۳ از زمان پخت غذا را برگردانید )در صورت نیاز(.

***مدت زمان تخمینی: غذاها می توانند بر اساس نظر شخصی در زمان های مختلف 

از فر خارج شوند.
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سنتی    گریل   گریل توربو   فن   پخت کانوکشن    فن اقتصادی )اکو(  عملکردهای
دستی

 عملکردهای گوشت        ماکیان        کاسرول          نان         پیتزا      شیرینی جات
خودکار

سینی مشبک پخت      سینی پخت یا ظرف کیک در سینی مشبک پخت 

   

سینی روغن گیر/ سینی دسر/ قالب های پخت روی سینی مشبک پخت

 سینی روغن گیر   سینی روغن گیر با ۵۰۰ میلی لیتر آب  سینی پخت

لوازم جانبی

نظافت و نگهداری از دستگاه

  پیش از انجام تعمیرات یا نظافت دستگاه از خنک بودن آن اطمینان حاصل نمایید. 

 از بخار شوی استفاده نکنید.

 از ســیم ظرفشــویی، الیــه بردارهــای ســاینده یــا مــواد شــوینده ســاینده / 

ــد. ــتفاده نکنی ــتگاه اس ــطح دس ــیب در س ــاد آس ــل ایج ــه دلی ــده، ب خورن

 دستکش محافظ بپوشید.

 پیش از هرگونه نظافت یا تعمیر باید تمام اتصاالت دستگاه را قطع نمایید.

سطح بیرونی

• بــا یــک دســتمال میکروفایبــر مرطــوب ســطوح دســتگاه را تمیــز نماییــد. در صــورت 

ــا PH خنثــی بــه آن اضافــه نماییــد.  وجــود کثیفــی زیــاد، چنــد قطــره مــواد شــوینده ب

نظافــت را بــا یــک دســتمال خشــک بــه پایــان برســانید.

ــن  ــدام از ای ــر هرک ــد. اگ ــتفاده نکنی ــده اس ــا خورن ــاینده ی ــوینده س ــواد ش  • از م

محصــوالت بــه صــورت اتفاقــی بــا ســطح دســتگاه تمــاس پیــدا کــرد، بــه ســرعت آن را 

ــا یــک دســتمال میکروفایبــر مرطــوب تمیــز نماییــد. ب

سطوح داخلی

• پــس از هــر مرتبــه اســتفاده از دســتگاه، منتظــر بمانیــد تــا خنــک شــود. ســپس آن را 

تمیــز نماییــد، جهــت برداشــتن تکــه هــای غــذا یــا لکه هــای ایجــاد شــده از باقــی مانــده 

غــذا، ترجیحــا زمانیکــه هنــوز کمــی گــرم اســت ایــن کار را انجــام دهیــد. جهــت خشــک 

کــردن قطــرات تشــکیل شــده از پخــت غذاهــای حــاوی آب زیــاد، صبــر کنیــد تــا فــر 

کامــال خنــک شــود و ســپس آن را بــا یــک دســتمال یــا اســفنج، تمیــز و خشــک نماییــد.

• شیشه درب را با یک مایع شوینده مناسب تمیز نمایید.

• جهت نظافت آسان تر می توانید درب فر را خارج نمایید.

لوازم جانبی

پس از استفاده، لوازم جانبی را در محلول مایع شستشو غوطه ور نمایید. در صورت داغ 

بودن آنها را با دستکش های مخصوص فر نگه دارید. باقی  مانده های غذا را می تـوان بـا 

استفاده از یک برس شستشو یا یک اسفنج تمیز نمود.

 در زمان اجرای چرخه تمیز کننده خودکار فر را لمس نکنید. 

 کــودکان و حیوانــات خانگــی را در زمــان کار و پــس از اتمــام چرخــه تمیــز کننــده 

خــودکار )تــا زمانیکــه تهویــه هــوای آن بــه اتمــام برســد( از دســتگاه دور نگــه داریــد.

ــتفاده از  ــا اس ــت را ب ــل از پخ ــواد حاص ــا م ــد ت ــکان می ده ــما ام ــه ش ــرد ب ــن عملک ای

دمایــی در حــدود ۵۰۰ درجــه ســانتیگراد تمیــز نماییــد. در ایــن دمــا، باقــی مانده هــای 

غــذا تبدیــل بــه خاکســتر شــده و پــس از خنــک شــدن فــر می تــوان بــه آســانی بــا یــک 

دســتمال مرطــوب آن را تمیــز نمــود. 

 تمیز کردن محفظه پخت با سیستم تمیزکننده خودکار )چرب زدایی حرارتی(
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اگــر فــر در زیــر یــک صفحــه اجــاق نصــب شــده اســت ، اطمینــان حاصــل نماییــد کــه 

تمـــام مشعـــل هــا یــا صفحــات برقــی در زمــان فعــال شــدن چرخــه تمیزکننده خــودکار 

ــند.  ــوش می باش خام

تمــام لــوازم جانبــی )شــامل نگهدارنــده هــای طبقــات( را پیــش از فعــال کــردن چرخــه 

تمیزکننــده خــودکار )چربــی زدایــی حرارتــی( از فــر خــارج نماییــد.

ــودکار  ــده خ ــز کنن ــرد تمی ــتفاده از عملک ــش از اس ــه، پی ــن نتیج ــب بهتری ــرای کس ب

ــد. ــز نمایی ــوب تمی ــتمال مرط ــک دس ــا ی ــود را ب ــای موج ــتر ه خاکس

فــر دارای دو نــوع عملکــرد تمیــز کننــده خودکار)چربــی زدایــی حرارتــی( مــی باشــد: 

چرخــه کامــل بــرای تمیــز کــردن فــر بســیار کثیــف، و چرخــه ســریع  )اکــو( کــه زمــان 

ــای  ــه ه ــتفاده در فاصل ــرای اس ــر ب ــرژی کمت ــرف ان ــا مص ــیده و ب ــول کش ــری ط کمت

زمانــی معیــن بــه کار مــی رود.

ــوی  ــا ب ــوده ی ــد کــه دســتگاه بســیار کثیــف ب ــی فعــال نمایی ــن عملکــرد را تنهــا زمان ای

ــد. ــام می رس ــه مش ــت ب ــان پخ ــوع در زم نامطب

 لطفــا توجــه نماییــد: در زمــان چرخــه تمیــز کننــده خــودکار درب فــر بــاز نمــی 

شــود و تــا زمانیکــه دمــا بــه ســطح قابــل قبــول برگــردد قفــل خواهــد مانــد.

ــاق کامــال  ــا زمانیکــه هــوای ات در زمــان چرخــه تمیــز کننــده خــودکار و پــس از آن )ت

ــه نماییــد. ــاق را تهوی تمیــز شــود( ات

تعویض المپ

در صــورت ســوختن المــپ جهــت تعویــض آن بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس گرفتــه 

و از تعویــض المــپ ســوخته بــا المپ هــای موجــود در بــازار خــودداری نماییــد.

خارج کردن و قرارگیری مجدد درب

۱. جهــت خــارج کــردن درب، آن را کامــل بــاز نمــوده و گیره هــا را پاییــن آوریــد تــا 

از موقعیــت قفــل بــودن خــود خــارج شــوند.

۲. تا آنجا که می توانید درب را ببندید. 

درب را با هر دو دست محکم نگه دارید- آن را از دستگیره  نگیرید.

در حالیکــه درب را بــه ســمت بــاال می کشــید )a( بــه صــورت همزمــان آن را ببندیــد تــا 

از جــای خــود آزاد شــود )b( و بتوانیــد بــه آســانی درب را خــارج نماییــد.

درب را روی سطحی صاف و نرم قرار دهید.

۳. جهــت قــرار دادن درب در جــای خــود، درب را بــه ســمت فــر حرکــت داده، 

ــن  ــیار ایم ــاط و بس ــا احتی ــرده، ب ــف ک ــم ردی ــا ه ــل آن ه ــا مح ــوال را ب ــای ل گیره ه

ــد.  ــرار دهی ــود ق ــای خ ــی را در ج ــمت باالی قس

۴. درب را پایین برده، سپس آن را کامال باز نمایید. 

گیره های پایینی را در موقعیت اصلی خود قرار دهید: 

مطمئن شوید که آنها را کامال پایین آورده اید.
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 ۵. درب را ببندیــد و بررســی نماییــد کــه بــا صفحــه کنتــرل در یــک راســتا قــرار 

گرفتــه باشــد. اگــر ایــن حالــت وجــود نداشــت مراحــل بــاال را دوبــاره تکــرار نماییــد. 

اگــر درب بــه درســتی کار نکنــد آســیب خواهیــد دیــد.

بــه آرامــی آن را فشــار دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه گیره هــا در جــای درســت خــود 

قــرار گرفتــه انــد.

عیب یابی  

راه حلدلیل احتمالیمشکل

برق قطع شده است. فر کار نمی کند.
دستگاه از برق جدا 

شده است.

جریان برق و اتصال دستگاه به برق را 
بررسی نمایید.

در صورت وجود مشکل فر را خاموش 
و مجدد روشن نمایید.

درب باز نمی شود.

قفل درب خراب 

است. 
چرخه تمیز کننده 
خودکار در حال 
فعالیت می باشد.

در صورت وجود مشکل فر را خاموش 
و دوباره روشن نمایید. صبر کنید تا 
عملکرد به پایان رسیده و فر خنک 

شود.

 ”F“ نمایشگر حرف

را همراه با یک 

عدد نشان می دهد.

مشکل نرم افزاری 

وجود دارد.

با نزدیک ترین خدمات طالیی نیکان 

تماس گرفته و عدد پس از “F” را 

بخوانید.

ــرای پخــت  ــی و ســطوح مــورد اســتفاده ب ــوازم جانب جــدول مناســب ترین عملکــرد، ل

ــذا در  ــه غ ــه ای ک ــت از لحظ ــای پخ ــت. زمان ه ــان داده اس ــذا را نش ــف غ ــواع مختل ان

ــروع  ــاز( ش ــورت نی ــش )در ص ــش گرمای ــاب پی ــدون احتس ــود، ب ــته می ش ــر گذاش ف

ــوازم  ــوع ل ــذا و ن ــزان غ ــه می ــوده و ب ــی ب ــت تقریب ــای پخ ــا و زمان ه ــود. دم می ش

ــراه  ــده هم ــنهاد ش ــات پیش ــن تنظیم ــتگی دارد. از پایین تری ــتفاده بس ــورد اس ــی م جانب

ــات  ــود، از تنظیم ــده ب ــه نش ــی پخت ــزان کاف ــه می ــذا ب ــر غ ــد، اگ ــتفاده نمایی ــا آن اس ب

ــب هــای کیــک فلــزی  ــوازم جانبــی موجــود و ترجیحــا قال ــد. از ل ــر اســتفاده نمایی باالت

ــس  ــد از پیرک ــن می توانی ــد. همچنی ــتفاده نمایی ــت اس ــینی پخ ــره و س ــای تی ــا رنگ ه ب

ــوازم جانبــی اســتفاده نماییــد، امــا توجــه داشــته باشــید کــه  ــا تابه هــای ســرامیک و ل ی

ممکــن اســت زمــان پخــت کمــی بیشــتر طــول بکشــد.

نکات مفید

نحوه مطالعه جدول پخت

پخت غذاهای مختلف به صورت همزمان

عملکــرد “فــن” بــه شــما کمــک می کنــد تــا غذاهــای مختلــف )ماننــد ماهــی و 

ســبزیجات(  کــه نیــاز بــه دمــای پخــت مشــابه دارنــد را در طبقــات مختلــف بــه صــورت 

ــاه تــری دارد را خــارج  همزمــان قــرار دهیــد. غذایــی کــه نیــاز بــه زمــان پخــت کوت

ــد. ــی می مان ــر باق ــر دارد در ف ــت طوالنی ت ــان پخ ــه زم ــاز ب ــه نی ــی ک ــرده و غذای ک

اطالعــات تمــاس در ضمانــت نامــه درج شــده اســت. لطفــا هنــگام تمــاس بــا خدمــات 

طالیــی نیــکان کــد موجــود در برگــه مشــخصات دســتگاه را همــراه خــود داشــته باشــید.

تماس با خدمات طالیی نیکان








