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MWR 32 BI, MWR 32 BIA :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: MWR 32 BI

MODEL:MWR 32 BIA
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مشتری گرامی

ــه  ــم ک ــان را می دهی ــن اطمین ــد کاال، ای ــما در خری ــاب ش ــن انتخ ــکر از حس ــن تش ضم

ــده و  ــد ش ــت تولی ــیار باکیفی ــواد بس ــردی از م ــردی و کارب ــدرن، عملک ــو م مایکرووی

ــاخت. ــد س ــرآورده خواه ــما را ب ــارات ش انتظ

ــو  ــا از مایکرووی ــرده ت ــه ک ــت مطالع ــه دق ــه را ب ــن دفترچ ــتورالعمل های ای ــا دس لطف

ــد. ــه دســت آوری ــن نتیجــه را ب خــود بهتری

مدارک و دفترچه های این محصول را برای استفاده های آینده نزد خود نگه دارید.

ــذاری  ــورت واگ ــد. در ص ــرار دهی ــود ق ــترس خ ــا را در دس ــه راهنم ــه دفترچ همیش

ــد. ــل دهی ــا تحوی ــه آنه ــز ب ــا را نی ــه راهنم ــر دفترچ ــراد دیگ ــه اف ــو ب مایکرووی

بســته بندی دســتگاه دارای عالمــت GREEN POINT می باشــد. تمــام اجــزای بســته بندی 

ماننــد مقــوا، پلــی اســتایرن، و پالســتیک های بســته بندی را در ســطل زباله هــای 

ــه  ــوید ک ــن ش ــد مطمئ ــق می توانی ــن طری ــه ای ــد. ب ــرار دهی ــب ق ــوص و مناس مخص

ــد. ــد ش ــتفاده خواهن ــاره اس ــته بندی دوب ــات بس قطع

دورانداختن بسته بندی

    دور انداختن لوازمی که مدتی است استفاده نشده اند

مطابــق بــا قوانیــن اروپایــی EC/2002/96 در مدیریــت زباله هــای الکتریکــی و تجهیــزات 

ــک  ــای خش ــع زباله ه ــل دف ــد در مح ــی نبای ــی خانگ ــوازم برق ــی )WEEE(، ل الکترونیک

شــهری گذاشــته شــوند.

ــی  ــه خوب ــات آن ب ــا قطع ــده ت ــته بندی ش ــه دس ــد جداگان ــته بای ــخ گذش ــوازم تاری ل

ــراد و  ــالمت اف ــه س ــیب ب ــوند و از آس ــت ش ــه و بازیاف ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م

ــه خــط خــورده در  ــوازم دارای عالمــت ســطل زبال محیط زیســت جلوگیــری گــردد.  ل

ــا مصرف کننــدگان بداننــد کــه چنیــن  ــد گذاشــته شــود ت تمــام محصــوالت مشــابه بای

ــد. ــته بندی نماین ــه دس ــد جداگان ــواردی را بای م

مصرف کنندگـان می توانند بـا شهرداری محل خود یا فروشنـده لوازم تمـاس گرفتـه و 

اطالعات مربوط به مکان مناسب دور انداختن لوازم برقی قدیمی خانه را بپرسند.
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بررســی کنیــد ولتــاژ ورودی نشــان داده در صفحــه مشــخصات بــا ولتــاژ بــرق خروجــی 

مــورد اســتفاده یکســان باشــد.

ــته بندی  ــزای بس ــته و اج ــی را برداش ــوازم جانب ــام ل ــرده، تم ــاز ک ــتگاه را ب درب دس

ــد. ــارج کنی ــان را خ ــقاب چرخ ــده بش ــفید نگه دارن ــتایرن س ــی اس ــد پل مانن

ــی  ــن پوشــش از خراب ــد! ای ــرار دارد را برنداری ــی ق ــکا کــه در ســقف داخل پوشــش می

ــرد. ــد ک ــری خواه ــذا جلوگی ــای غ ــی و تکه ه ــط چرب ــو توس ــاز مایکرووی اشعه س

هشــدار! مایکروویــو بــا یــک کاغــذ محافــظ پیچیــده شــده اســت. پیــش از روشــن کردن 

دســتگاه بــرای اولیــن مرتبــه ، ایــن کاغــذ را بــه دقــت برداشــته و بــرای ایــن کار از داخل 

ــروع کنید. ش

ــو  ــت. درب مایکرووی ــده اس ــیبی ندی ــه آس ــو هیچ گون ــه مایکرووی ــوید ک ــن ش مطمئ

کامــال بســته بــوده و داخــل درب و جلــوی قســمت بــاز شــونده درب ســالم می باشــد. 

در صــورت وجــود هرگونــه آســیب بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

ــر  ــت، اگ ــراب اس ــاخه خ ــا دوش ــرق ی ــل ب ــر کاب ــد؛ اگ ــتفاده نکنی ــو اس از مایکرووی

ــا  ــت ، ب ــاده اس ــا افت ــده ی ــیب دی ــر آس ــا اگ ــد ی ــتی کار نمی کن ــه درس ــو ب مایکرووی

ــد. ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم

دســتگاه را روی ســطحی صــاف و ثابــت قــرار دهیــد. دســتگاه نبایــد در اطــراف منابــع 

گرمایشــی، رادیــو یــا تلویزیــون قــرار گیــرد.

ــا اجســامی  ــا رطوبــت ی در طــول نصــب، مطمئــن شــوید کــه ســیم بــرق در تمــاس ب

بــا لبــه تیــز در پشــت مایکروویــو قــرار نــدارد. دمــای بــاال می توانــد بــه ســیم آســیب 

بزنــد.

هشدار! پس از نصب مایکروویو مطمئن شوید که به دوشاخه دسترسی دارید.

ــدن و  ــرق، بری ــیم ب ــردن س ــا جدا ک ــود ، ب ــی خ ــوازم خانگ ــن ل ــش از دور انداخت پی

دور انداختــن آن، دســتگاه را غیر قابــل اســتفاده کنیــد.

دستورالعمل های نصب
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نصب الکتریکی

نصب الکتریکی باید توسط تکنسین برق حرفه ای مطابق با قوانین انجام گیرد. 

پیــش از نصــب مایکروویــو بــه منابــع بــرق، بررســی کنیــد کــه ولتــاژ و فرکانــس منابــع 

بــا میــزان نشــان داده شــده در برچســب مشــخصات موجــود در جلــوی محفظــه و در 

برگــه ضمانتنامــه یکســان اســت. ایــن مــوارد را همــراه بــا دفترچــه نگــه داریــد.

ــا  ــظ ی ــک محاف ــا ی ــت( ی ــترس اس ــه در دس ــاخه)جایی ک ــق دوش ــرق از طری ــال ب اتص

ترانــس بــا مقاومــت بــاال و وجــود حداقــل 3 میلی متــر فاصلــه میــان اتصــاالت آن بــرای 

ــو انجــام می شــود. ــان نظافــت مایکرووی ــا زم ــان از قطــِع ضــروری ،ی اطمین

مطابق با قوانین اتصال دستگاه باید دارای اتصال سیم ارت صحیح باشد. 

هشدار: مایکروویو باید به زمین متصل شده باشد.

اگــر ســیم منبــع بــه مایکروویــو وصــل شــده باشــد، جهــت تعویــض آن، بــه علــت نیــاز 

بــه لــوازم مخصــوص بایــد توســط خدمــات طالیــی نیــکان انجــام شــود.

خدمــات طالیــی نیــکان هیچ گونــه مســئولیتی در برابــر آســیب ها و خســارات ناشــی از 

عــدم رعایــت دســتورالعمل های نصــب بــر عهــده نخواهنــد داشــت.

پس از نصب

مایکروویــو تنهــا زمانیکــه درب بــه درســتی بســته شــده 

اســت عمــل خواهــد کــرد.

ــو و  ــل مایکرووی ــتفاده داخ ــه اس ــن مرتب ــش از اولی پی

ــت و  ــش نظاف ــای بخ ــد روش ه ــی را مانن ــوازم جانب ل

ــد. ــز کنی ــو  تمی ــداری مایکرووی نگه

ــو  ــه مایکرووی ــز محفظ ــان را در مرک ــده چرخ نگهدارن

قــرار داده، حلقــه چرخــان و صفحــه چرخــان را در بــاالی 

آن بگذاریــد ، مطمئــن شــوید کــه آنهــا بــه درســتی در 

جــای خــود قــرار گرفته انــد. هــرگاه مایکروویــو مــورد 

اســتفاده قــرار گرفــت، بشــقاب چرخــان و لــوازم جانبــی 

مربوطــه بایــد درون مایکروویــو و در موقعیــت درســت 
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ــد. بشــقاب چرخــان می توانــد در هــر دو جهــت بچرخــد. خــود قــرار گیرن

در زمان نصب ، دستورالعمل های ارائه شده را جداگانه دنبال کنید.

     ایمنی مایکروویو

ــه خصــوص زمانیکــه از  ــد ب ــدون نظــارت رهــا نکنی ــو را ب   هشــدار! هرگــز مایکرووی

کاغــذ، پالســتیک یــا مــواد مشتعل شــونده دیگــر اســتفاده می کنیــد. خطــر آتش ســوزی 

وجــود دارد!

ــته  ــعله ها بس ــدن ش ــان خاموش ش ــا زم ــد، درب را ت ــارج ش ــتگاه دود خ ــر از دس   اگ

ــا منبــع  ــا دوشــاخه را از پریــز بکشــید و ی نگــه داریــد. مایکروویــو را خامــوش کــرده ی

ــو را قطــع کنیــد.  بــرق مایکرووی

  هشــدار! الــکل خالــص یــا نوشــیدنی های الــکل دار را در مایکروویــو گــرم نکنیــد. خطــر 

آتش ســوزی وجــود دارد.

  هشــدار: مایعــات یــا دیگــر غذاهــا را درون ظــروف بســته، گــرم نکنیــد. ایــن مــوارد 

مســتعد ترکیــدن هســتند.

  کودکان باید مورد نظارت قرار بگیرند تا با دستگاه بازی نکنند.

  اگــر مایکروویــو دارای حالــت عملکــرد ترکیبــی می باشــد )مایکروویــو همــراه بــا دیگر 

مــوارد گرمایشــی( بــه دلیــل حــرارت بــاالی تولید شــده نبایــد بــه کــودکان  اجــازه داده 

شــود از مایکروویــو اســتفاده نماینــد.

  هشدار! مایکروویو نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد اگر:

- درب به درستی بسته نشده باشد.

- لوالهای درب خراب باشند.

- سطوح تماس میان درب و جلوی مایکروویو خراب باشد.

- شیشه درب آسیب دیده باشد.

- با وجود عدم حضور اجزای فلزی داخل دستگاه جرقه الکتریکی وجود دارد.

مایکروویو تنها پس از تعمیر توسط تکنسین خدمات طالیی نیکان قابل استفاده می باشد.

ــود در  ــی موج ــای حرارت ــود. المنت ه ــتگاه داغ می ش ــل دس ــردن داخ ــگام کار ک   هن

ــد. دســتگاه را لمــس نکنی
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  هنگام کار کردن لوازم جانبی دستگاه داغ می شود. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

ــردن  ــت تمیز ک ــز جه ــزی تی ــای فل ــا الیه بردار ه ــر ی ــاینده زب ــای س   از تمیز کننده ه

درب شیشــه ای اســتفاده نکنیــد. ایــن مــوارد باعــث ایجــاد خراشــیدگی در ســطح شــده 

و در نتیجــه امــکان شکســتگی شیشــه وجــود خواهــد داشــت.

مراقب باشید!

ــر  ــا س ــراه ب ــه هم ــا شیش ــری ی ــیدنی ها را در بط ــا نوش ــودک ی ــذای ک ــچ گاه غ   هی

ــی  ــه خوب ــا ب ــم زده ی ــذا را ه ــردن غ ــس از گرم ک ــد. پ ــرم نکنی ــوش گ ــا درپ ــه ی شیش

ــه  ــش از دادن ب ــذا را پی ــای غ ــود. دم ــش ش ــت پخ ــرارت یکنواخ ــا ح ــد ت ــکان دهی ت

ــود دارد. ــوختگی وج ــر س ــد . خط ــی کنی ــودک بررس ک

ــم اســت  ــذا، بســیار مه ــا ســوختگی غ ــش از حــد ی ــری از گرم شــدن بی ــرای جلوگی   ب

ــم  ــای ک ــردن غذاه ــگام گرم ک ــاال را هن ــیار ب ــای بس ــا توان ه ــی ی ــای طوالن ــه زمان ه ک

انتخــاب نکنیــد. بــرای مثــال، بــرای یــک رول نــان اگــر تــوان بســیار باالیــی انتخــاب شــده 

ــه می ســوزد. ــس از 3 دقیق باشــد پ

   بــرای تســت کردن، تنهــا از عملکــرد گریــل اســتفاده کــرده و در تمــام مــدت 

مایکروویــو را تحــت نظــر داشــته باشــید. اگــر بــرای تســت نــان از عملکردهــای ترکیبــی 

ــرد. ــش بگی ــاه آت ــد ممکــن اســت در زمــان کوت اســتفاده کنی

ــتگاه  ــمت های داغ دس ــا قس ــی ب ــوازم برق ــر ل ــرق دیگ ــیم ب ــه س ــوید ک ــن ش   مطمئ

تمــاس نداشــته و یــا زیــر مایکروویــو گیــر نکــرده باشــد. ممکــن اســت عایــق ســیم ذوب 

شــود. خطــر اتصال-کوتــاه!

هنگام گرم کردن مایعات مواظب باشید!

ــو نزدیــک نقطــه  هنگامیکــه مایعــات )آب، قهــوه، چــای، شــیر و غیــره( درون مایکرووی

ــیده  ــرون پاش ــه بی ــرف ب ــت از ظ ــن اس ــوند ممک ــارج ش ــان خ ــیده و ناگه ــوش رس ج

شــوند. خطــر آســیب و ســوختگی وجــود دارد!

ــم زن  ــه ه ــک میل ــات، ی ــردن مایع ــگام گرم ک ــف هن ــرایط مختل ــری از ش ــرای جلوگی ب
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ــد.  ــرار دهی ــرف ق ــه ای را درون ظ شیش

ایمنی مایکروویو

این مایکروویو منحصرا جهت استفاده خانگی مناسب می باشد!

از مایکروویو تنها جهت آماده سازی غذا استفاده کنید.

با پیروی از نکات زیر مانع از خرابی مایکروویو یا شرایط خطرناک دیگر شوید:

  مایکروویــو را بــدون نگهدارنــده چرخــان روشــن نکنیــد، و حلقــه چرخــان و بشــقاب 

مربوطــه را در جــای خــود قــرار دهیــد.

ــن  ــد ممک ــی درون آن نباش ــر غذای ــد. اگ ــن نکنی ــی روش ــز خال ــو را هرگ   مایکرووی

اســت باعــث افزایــش شــارژ الکتریکــی شــده و مایکروویــو آســیب ببینــد. خطــر آســیب 

ــی! و خراب

  بــرای برنامه دهــی مایکروویــو بــه صــورت آزمایشــی یــک لیــوان آب درون 

مایکروویــو بگذاریــد. آب امــواج کوتــاه را بــه خــود جــذب کــرده و مایکروویــو آســیب 

ــد. ــد دی نخواه

  منافذ تهویه را نپوشانید و مسدود نکنید.

ــروف  ــتفاده از ظ ــش از اس ــد. پی ــتفاده کنی ــو اس ــب مایکرووی ــروف مناس ــا از ظ   تنه

ــواع ظــروف را مالحظــه  ــو، بررســی کنیــد کــه مناســب باشــند )بخــش ان در مایکرووی

ــد(. کنی

ــش از  ــن پوش ــد. ای ــو را برنداری ــی مایکرووی ــقف داخل ــکا در س ــش می ــز پوش   هرگ

ــری  ــو جلوگی ــاز مایکرووی ــه اشعه س ــه قطع ــذا ب ــای غ ــی و تکه ه ــاندن چرب آسیب رس

می کنــد.

بــا  از نگه داشــتن قطعــات مشتعل شــونده درون مایکروویــو خــودداری کنیــد.    

روشن شــدن مایکروویــو امــکان ســوختگی ایــن قطعــات وجــود دارد.

  از مایکروویو به عنوان فضایی برای نگهداری لوازم استفاده نکنید.

  تخم مرغ هــای پوســته دار و پختــه شــده نبایــد درون مایکروویــو گــرم شــوند چراکــه 

حتــی پــس از پایــان گرم شــدن نیــز امــکان ترکیــدن آنهــا وجــود دارد.

  از مایکروویــو بــرای ســرخ کردن اســتفاده نکنیــد. کنتــرل دمــای روغــن گــرم شــده 
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ــاه غیر ممکــن اســت. توســط امــواج کوت

  جهــت جلوگیــری از ســوختگی ، همیشــه بــرای گرفتــن ظــروف و لمــس مایکروویــو از 

دســتکش های مخصــوص مایکروویــو اســتفاده کنیــد.

ــن  ــد. ای ــداده و از نشســتن روی آن خــودداری کنی ــه ن ــو تکی ــاز مایکرووی ــه درب ب   ب

ــا حداکثــر وزن  ــد. درب ت ــوالی آن آســیب می زن ــه مایکروویــو خصوصــا ناحیــه ل کار ب

ــد. ــل کن ــد تحم ــرم را می توان 8 کیلوگ

ــار را  ــرم ب ــر 8 کیلوگ ــد حداکث ــی می توانن ــه کروم ــه پای ــان و س ــده چرخ   نگهدارن

تحمــل نماینــد. جهــت جلوگیــری از آســیب مایکروویــو ، بیــش از ایــن مقــدار بــار قــرار 

ندهیــد. 

احتیاط

ــذا  ــای غ ــده و باقی مانده ه ــز ش ــب تمی ــورت مرت ــه ص ــد ب ــتگاه بای ــدار! دس   هش

ــیب زده و  ــطح آن آس ــه س ــو ب ــزی مایکرووی ــظ تمی ــدم حف ــود. ع ــته ش از آن برداش

ــی  طــول عمــر دســتگاه را کاهــش می دهــد و در نتیجــه باعــث ایجــاد خطــرات ناگهان

می شــود.

ــردن  ــت تمیز ک ــز جه ــزی تی ــای فل ــا الیه بردار ه ــر ی ــاینده زب ــای س   از تمیز کننده ه

ــیدگی در  ــاد خراش ــث ایج ــوارد باع ــن م ــد. ای ــتفاده نکنی ــو اس ــه درب مایکرووی شیش

ســطح و در نتیجــه شکســتگی شیشــه خواهــد شــد.

ــد  ــا( بای ــاری درب ه ــمت های کن ــه و قس ــوی محفظ ــه درب )جل ــل ب ــطوح متص   س

ــد. ــه درســتی انجــام گیرن ــو ب ــا عملکردهــای مایکرووی ــز نگهــداری شــود ت بســیار تمی

تعمیرات

  هشــدار-امواج کوتــاه! محافــظ خارجــی مایکروویــو نبایــد برداشــته شــود. انجــام ایــن 

ــاک می باشــد. ــه تعمیراتــی توســط افــراد غیر مجــاز خطرن امــر و هرگون

ــد  ــاک بای ــده اســت، جهــت جلوگیــری از شــرایط خطرن ــرق آســیب دی   اگــر ســیم ب

توســط تکنســین های متخصــص خدمــات طالیــی نیــکان تعویــض گــردد. عــالوه بــر ایــن، 

ــاز اســت.  ــه ابزار هــای مخصــوص نی ــن کار ب ــرای انجــام ای ب

  تعمیــرات دســتگاه، بــه خصــوص اجــزای حــاوی بــرق تنهــا بایــد توســط تکنســین های 
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خدمــات طالیــی نیــکان انجــام شــود.

مزایای مایکروویو

در لــوازم پخــت و پــز ســنتی، حــرارت از المنت هــای برقــی یــا مشــعل های گازی تابیــده 

ــا  ــادی ب ــرژی زی ــن، ان ــد. بنابرای ــوذ می کن ــذا نف ــه غ ــراف ب ــی از اط ــه آرام ــده و ب ش

ــو و ظــروف حــاوی غــذا هــدر مــی رود. ــه هــوا، اجــزای مایکرووی حرارت دهــی ب

در مایکروویــو، حــرارت توســط خــود غــذا تولیــد شــده و از داخــل بــه بیــرون منتقــل 

ــا  ــو ی ــه مایکرووی ــای محفظ ــوا، دیواره ه ــه ه ــی ب ــت گرمای ــچ هدر رف ــردد. هی می گ

ظــروف )در صورتیکــه مخصــوص مایکروویــو باشــند( وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر 

ــرم می شــود. ــذا گ ــا غ تنه

به طور خالصه مزایای مایکروویو ها به شرح زیر می باشند:

1. زمــان پخــت کوتاه تــر؛ بــه طــور کلــی در مقایســه بــا مایکروویوهــای ســنتی، زمــان 

ــد. ــش می یاب ــما 3/4 کاه ش

2. یخ زدایی بسیار سریع غذاها؛ خطر گسترش باکتری کاهش می یابد.

3. ذخیره انرژی.

4. با کاهش زمان پخت ارزش مواد غذایی حفظ می گردد.

نحوه عملکرد مایکروویو

مایکروویــو دارای قطعــه ای بــا ولتــاژ بــاال بــه نــام مگنتــرون می باشــد کــه انــرژی بــرق 

را بــه انــرژی امــواج کوتــاه تبدیــل می-کنــد. ایــن امــواج الکترومغناطیســی توســط یــک 

ــک  ــا اســتفاده از ی ــه و ب ــو رفت ــه داخــل مایکرووی ــال ب ــه صــورت کان ــر مــوج ب هدایتگ

ــا صفحــه چرخــان پخــش خواهــد شــد. پخش کننــده فلــزی ی

ــای  ــط دیواره ــده و توس ــر ش ــات منتش ــام جه ــاه در تم ــواج کوت ــو ام درون مایکرووی

ــد. ــوذ می کن ــا نف ــه غذاه ــت ب ــور یکنواخ ــه ط ــن ب ــوند، بنابرای ــس می ش ــزی منعک فل

چرا غذا گرم می شود:

بیشتر غذاها حاوی آب بوده که امواج کوتاه باعث لرزش مولکول های آب می شود.

ــد کــرده کــه باعــث افزایــش حــرارت غذاهــا،  ــان مولکول هــا گرمــا تولی اصطــکاک می

ــود. ــا می ش ــای غذاه ــظ گرم ــا حف ــت ی ــی، پخ یخ زدای
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از آنجا که حرارت در داخل غذا شکل می گیرد:

  غذاها می توانند بدون چربی و روغن یا با مقدار بسیار کم آنها پخته شوند.

  یخ زدایی، گرم کردن یا پخت در  مایکروویو سریع تر از مایکروویوهای سنتی می باشد.

  ویتامین ها، موادمعدنی و مواد غذایی حفظ خواهند شد؛

  نه تنها رنگ طبیعی که عطر آنها نیز تغییر نمی کند.

امــواج کوتــاه بــه ظــروف چینــی، شیشــه، مقــوا یــا الســتیک وارد می شــوند امــا از فلــز 

نمی تواننــد عبــور کننــد. بــه ایــن دلیــل ظــروف فلــزی یــا ظــروف دارای قســمت های 

فلــزی نبایــد در مایکروویــو مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

امواج کوتاه توسط فلز منعکس می شوند.

آنها از شیشه و چینی عبور می کنند.

 و توسط غذا جذب می شوند.

معرفی مایکروویو 

1. صفحه کنترل

2. شیشه ی درب

3. گیره ها

4. حلقه چرخان

5. نگهدارنده چرخان

6. سینی چرخان

7. بشقاب پخت

8. سه پایه کوتاه

9. سه پایه بلند

10. انتخابگر عملکرد

11. انتخابگر زمان
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معرفی عملکردها

عملکرد عالمت
توان خروجی 

مایکروویو 
غذاها

گرم 
190 واتنگهدارنده

یخ زدایی آرام برای غذاهای حساس؛ 

گرم نگه داشتن غذاها

360 واتیخ زدایی
پخت با حرارت کم، جوشاندن برنج

یخ زدایی سریع 

570 واتحداقل
ذوب کره

گرم کردن غذای کودک

810 واتمتوسط

پخت سبزیجات و غذاها
پخت و گرم کردن با احتیاط

گرم کردن و پخت تکه های کوچک غذا
گرم کردن غذای حساس
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مایکروویو

ــا  ــی ی ــج، ماه ــیب زمینی، برن ــبزیجات، س ــرارت س ــت و ح ــرای پخ ــرد ب ــن عملک از ای

گوشــت اســتفاده می شــود.

1. انتخابگر عملکرد را چرخانده و موقعیت آن را روی عملکرد مایکروویو قرار دهید.

2. انتخابگر ساعت را بچرخانید و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.

عملکردهای اصلی

عملکرد عالمت
توان خروجی 

مایکروویو 
غذاها

1000 واتحداکثر
پخت و گرم کردن مایعات و غذاهای 

آماده

برشته کردن تست300 وات1

گریل کردن ماکیان و گوشت. پیتزا490 وات2

660 وات3
پخت گوشت قالبی و انواع غذاهای 

گراتین

تهیه گوشت های گرد850 وات4

سیب زمینی " گراتین"1000 وات5

گریل کردن غذاها---گریل
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گریل

با استفاده از این عملکرد سطح رویی غذاها را به سرعت برشته کنید.

1. انتخابگر عملکرد را چرخانده و آن را در موقعیت عملکرد گریل قرار دهید.

2. انتخابگر زمان را بچرخانید و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.

مایکروویو + گریل

ــای  ــی و غذاه ــیب زمینی های کباب ــان، س ــا، ماکی ــت الزانی ــرای پخ ــرد ب ــن عملک از ای

ــود. ــتفاده می ش ــده اس ــت ش تس

ــل  ــو + گری ــرد مایکرووی ــت عملک ــده و آن را در موقعی ــرد را چرخان ــر عملک 1. انتخابگ

قــرار دهیــد.

2. انتخابگر زمان را بچرخانید و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.

عملکرد پیتزا

از این عملکرد برای پخت پیتزا استفاده می شود.

ــل  ــو + گری ــرد مایکرووی ــت عملک ــده و آن را در موقعی ــرد را چرخان ــر عملک 1. انتخابگ
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)حالــت2( قــرار دهیــد.

2. انتخابگر زمان را بچرخانید و زمان مورد نیاز )7 دقیقه( را تنظیم کنید.

استفاده از بشقاب پخت

عمومــا هنــگام پخــت غذاهایــی ماننــد پیتــزا یــا پــای ، در گریــل یــا مایکروویــو، خمیــر یــا 

شــیرینی خیــس می شــوند. بــا اســتفاده از بشــقاب پخــت از ایجــاد ایــن حالــت جلوگیــری 

ــرد و  ــه غــذا ت ــاال رســیده و روی ــای ب ــه دم ــه ســرعت ب ــد. کــف بشــقاب پخــت ب کنی

ــود. ــی می ش طالی

بشــقاب پخــت می توانــد بــرای بیکــن، تخم مرغ هــا، سوســیس و غیــره مــورد اســتفاده 

ــرار گیرد. ق

نکته های بسیار مهم:

ــو  ــتکش مایکرووی ــه از دس ــود همیش ــیار داغ می ش ــت بس ــقاب پخ ــه بش ــا ک   از آنج

ــد. ــتفاده کنی اس

  بشقاب پخت را بدون بشقاب شیشه ای درون مایکروویو قرار ندهید.

ــتیکی( را  ــه های پالس ــد کاس ــد )مانن ــاوم نمی باش ــرارت مق ــر ح ــه در براب   ظروفی ک

ــد. درون بشــقاب پخــت نگذاری

نحوه آشپزی با بشقاب پخت

ــا ســطح تــوان  ــا 5 دقیقــه ب ــا انتخــاب عملکــرد مایکروویــو + گریــل بــه مــدت 3 ت 1. ب

ــد. ــش دهی ــت را پیش گرمای ــقاب پخ ــو 600 وات بش مایکرووی

2. جهت طالیی شدن غذاها، بشقاب پخت را با یک برس، روغنی کنید.
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ــد.  ــرار دهی ــت ق ــقاب پخ ــتقیم در بش ــورت مس ــه ص ــازه را ب ــا ت ــد ی ــذای منجم 3. غ

می توانیــد غذاهــای منجمــد )ماننــد پیتــزای منجمــد( را بــدون یخ زدایــی قبلــی قــرار 

دهیــد.

4. بشقاب پخت را در شیشه چرخان در مایکروویو قرار دهید.

ــح  ــد توضی ــان پخــت را همانن ــل را انتخــاب کــرده و زم ــو و گری ــرد مایکرووی 5. عملک

زیــر تنظیــم کنیــد.

زمان زمان پختوزنغذا
استراحت

پیشنهادات

پیتزا

اگر پیتزا باریک 2 دقیقه5 دقیقه200 گرم
است.

اگر پیتزا ضخیم است 
زمان را 2-1 دقیقه 

افزایش دهید.

2 دقیقه6 دقیقه300 گرم

2 دقیقه7 دقیقه400 گرم

پای کیش و 
انواع پای

2 دقیقه5 دقیقه200 گرم
یک حرارت جبرانی 

از زمان استراحت 

دریافت می شود

2 مرتبه بچرخانید. 2 دقیقه6 دقیقه300 گرم

2 مرتبه بچرخانید.2 دقیقه8 دقیقه---همبرگر
چیپس های 
1 مرتبه بچرخانید.---5 دقیقه400 گرممایکروویو

نحوه تمیز کردن بشقاب پخت

بهتریــن روش بــرای تمیز کــردن بشــقاب پخــت شســتن آن بــا آب داغ و مــواد 

ــفنج های  ــا اس ــردار ی ــای الیه ب ــد. از برس ه ــز می باش ــا آِب تمی ــی ب ــوینده و آبکش ش

زبــر اســتفاده نکنیــد . ایــن مــوارد باعــث آســیب بــه الیــه رویــی شــده و آن را خــراب 

خواهــد کــرد.
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نکات خیلی مهم:

  از آنجــا کــه بشــقاِب پخــت دارای رویــه تفلــون می باشــد، اســتفاده نادرســت باعــث 

آســیب آن خواهــد شــد.

  هرگز غذا را در بشقاب برش نزنید. پیش از این کار غذا را از بشقاب بردارید.

غذا را توسط کفگیرهای پالستیکی یا چوبی برگردانید.

نکات عمومی برای یخ زدایی

1. جهــت یخ زدایــی تنهــا از ظــروف مخصــوص مایکروویــو )چینــی، شیشــه، پالســتیک های 

مناســب( اســتفاده کنید.

2. عملکرد یخ زدایی با وزن و جدول ها، مربوط به یخ زدایی غذاهای خام می باشد.

3. زمــان یخ زدایــی براســاس میــزان و ضخامــت غــذا متفــاوت می باشــد. هنــگام 

ــت در  ــا را یکنواخ ــید. غذا ه ــته باش ــر داش ــز در نظ ــی را نی ــد یخ زدای ــردن، رون فریز ک

ــد. ــته بندی کنی ــرف بس ظ

ــم  ــد. قســمت های ضخی ــو تقســیم کنی ــدازه فضــای داخــل مایکرووی ــه ان ــا را ب 4. غذاه

ماهــی یــا ران مــرغ بایــد بــه ســمت بیــرون قــرار گیرنــد. قســمت های حســاس تر بایــد 

ــد در تمــاس  ــل آلومینیومــی نبای ــل آلومینیومــی محافظــت شــوند. مهــم: فوی ــا فوی ب

ــای  ــاد جرقه ه ــث ایج ــاس باع ــن تم ــرد. ای ــرار بگی ــو ق ــی مایکرووی ــه داخل ــا محفظ ب

ــود. ــی می ش الکتریک

مهــم: فویــل آلومینیومــی نبایــد در تمــاس بــا دیوارهــای محفظــه قــرار گیرنــد، چراکــه 

باعــث جرقه هــای الکتریکــی می-شــوند.

5. قسمت های ضخیم باید چندین مرتبه چرخانده شوند.

6. غذاهــای منجمــد را بــا یــک دســت ترین روش ممکــن تقســیم کنیــد، بــه علــت نازکی، 

قســمت های باریــک ســریعتر از قســمت های ضخیــم باالیــی یخ زدایــی می شــوند.

ــی  ــد کامــال یخ زدای ــر خامــه ای و خامــه، نبای ــد کــره، پنی ــی، مانن 7. غذاهــای دارای چرب

شــوند. اگــر آنهــا در دمــای اتــاق نگــه داشــته شــده اند، در چنــد دقیقــه آمــاده مصــرف 

می شــوند. در مــورد خامــه ی بســیار منجمــد، اگــر دارای تکه هــای یــخ می باشــد، بایــد 

پیــش از مصــرف داخــل آن مخلــوط شــود.
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توانسطح توانموقعیت

200 واتیخ زدایی/ گرم نگهدارنده

400 واتیخ زدایی

8. ماکیان را در باالی بشقاب چرخان قرار داده تا آب گوشت به راحتی چکه کند.

9. نان باید در یک دستمال پیچیده شود تا از خشک شدن زیاد آن جلوگیری شود.

10. غذا را در فاصله های زمانی منظم بچرخانید.

11. غذاهــای منجمــد را از بســته بندی خــارج کــرده و گیره هــای فلــزی را از آن جــدا 

ــل  ــزر اســتفاده می شــود قاب ــرای نگهــداری غذاهــا در فری ــه ب ــی ک ــد. اگــر ظروف کنی

اســتفاده بــرای گرم کــردن و آشــپزی باشــد، تنهــا درپــوش آنهــا را برداریــد. در غیــر 

ایــن صــورت، غذاهــا را در ظــروف مناســب مایکروویــو قــرار دهیــد.

ــده و  ــه ش ــد دور ریخت ــان، بای ــوص در ماکی ــه خص ــی، ب ــی از یخ زدای ــات ناش 12. مایع

ــدا نکنــد. ــا غذاهــای دیگــر تمــاس پی تحــت هیــچ شــرایطی ب

13. بــه یــاد داشــته باشــید کــه یــک زمــان اســتراحت در عملکــرد یخ زدایــی نیــاز اســت 

تــا غــذا بــه طــور کامــل یخ-زدایــی شــود.

یخ زدایی

جهت یخ زدایی غذاها عملکرد مایکروویو را با یکی از توان های زیر انتخاب کنید :

جــدول زیــر یخ زدایی هــای متفــاوت و زمان هــای اســتراحت )جهــت اطمینــان از 

ــا  ــراه ب ــذا هم ــف غ ــای مختل ــواع و وزن ه ــرای ان ــت( را ب ــای پخ ــت دم ــش یکنواخ پخ

می دهــد. نشــان  الزم  توصیه هــای 

وزنغذا
)دقیقه(

زمان 
یخ زدایی 
)دقیقه(

زمان 
استراحت 

)دقیقه(
توصیه

تکه های گوشت،گوساله، 
گاو، خوک

یک مرتبه بچرخانید.1002-35-10
یک مرتبه بچرخانید.2004-55-10
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وزنغذا
)دقیقه(

زمان 
یخ زدایی 
)دقیقه(

زمان 
استراحت 

)دقیقه(
توصیه

تکه های گوشت،گوساله، 
گاو، خوک

دو مرتبه بچرخانید.50010-1210-15

دو مرتبه بچرخانید.100021-2320-30

دو مرتبه بچرخانید.150032-3420-30

سه مرتبه بچرخانید.200043-4525-35

گوشت گوزن
دو مرتبه بچرخانید.5008-1010-15

سه مرتبه بچرخانید.100017-1920-30

گوشت چرخ کرده
دو مرتبه بچرخانید.1002-410-15

سه مرتبه بچرخانید.50010-1420-30

سوسیس
دو مرتبه بچرخانید.2004-610-15

یک مرتبه بچرخانید.5009-1215-20

یک مرتبه بچرخانید.10-65-2505ماکیان قسمت های ماکیان
دو مرتبه بچرخانید.30-2420-100020مرغ

سه مرتبه بچرخانید.35-4225-250038مرغ خوابیده در مواد

یک مرتبه بچرخانید.10-55-2004فیله ماهی

یک مرتبه بچرخانید.10-65-2505ماهی قزل آال

یک مرتبه بچرخانید.10-35-1002میگو

دو مرتبه بچرخانید.5008-1115-20

میوه
یک مرتبه بچرخانید.2004-55-10

یک مرتبه بچرخانید.3008-95-10

دو مرتبه بچرخانید.50011-1410-20

نان
یک مرتبه بچرخانید.2004-355-10

یک مرتبه بچرخانید.50010-1210-15

دو مرتبه بچرخانید.80015-1710-20

15-1010-2508کره
15-810-2506پنیر خامه ای

15-810-2507خامه
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پخت با  مایکروویو

هشدار! بخش  "ایمنی مایکروویو"  را پیش از آشپزی با مایکروویو به دقت مطالعه کنید.

هنگام پخت با مایکروویو توصیه های زیر را انجام دهید:

  پیــش از گرم کــردن یــا پخــت غذاهــا بــا پوســت )ماننــد ســیب، گوجــه، ســیب زمینی، 

ــش از  ــوید. پی ــی ش ــع از ترکیدگ ــا مان ــد ت ــاد کنی ــوراخ ایج ــا س ــیس( درون آنه سوس

شــروع بــه تهیــه ، غذاهــا را بــرش دهیــد.

  قبــل از اســتفاده از ظــروف، از مناســب بودن آن جهــت اســتفاده در مایکروویــو 

ــد( ــه کنی ــروف را مالحظ ــواع ظ ــش ان ــل کنید.)بخ ــان حاص اطمین

  هنــگام پخــت غذاهایــی بــا رطوبــت خیلــی کــم )ماننــد یخ زدایــی نــان، تهیــه پاپ کــورن 

و غیــره( تبخیــر بســیار ســریع اتفــاق می افتــد. بنابرایــن مایکروویــو ماننــد شــرایطی کــه 

ــرایط  ــن ش ــوزد. در ای ــرعت می س ــه س ــذا ب ــرده و غ ــه کار ک ــروع ب ــت ش ــی اس خال

ــاز پخــت را  ــورد نی ــان م ــد زم ــد. بای ــو و ظــرف آســیب ببینن ــن اســت مایکرووی ممک

تنظیــم کــرده و مراقــب رونــد پخــت باشــید.

  هرگز مقدار زیاد روغن را )برای سرخ کردن( در مایکروویو گرم نکنید.

ــرارت  ــر ح ــاوم در براب ــه مق ــود ک ــرف خ ــده را از ظ ــه ش ــش پخت ــای از پی   غذاه

نمی باشــند خــارج کنیــد. 

  اگــر چندیــن ظــرف ماننــد فنجــان داریــد تمــام آنهــا را یکنواخــت و مرتب در بشــقاب 

ــان بچینید. چرخ

ــای  ــای آن از گیره ه ــه ج ــد. ب ــزی نبندی ــای فل ــا گیره ه ــتیکی را ب ــه های پالس   کیس

پالســتیکی اســتفاده کنیــد. در کیســه ها چنــد ســوراخ ایجــاد کــرده تــا هــوا بــه آســانی 

ــود. ــارج ش از آن خ

  هنگام گرم کردن یا پخت غذا، بررسی کنید که به حداقل دمای C°70  برسند.

  در طــول پخــت، ممکــن اســت درون درب مایکروویــو بخــار تشــکیل شــود و شــروع 

بــه چکه کــردن کنــد. ایــن شــرایط عــادی بــوده و ممکــن اســت در دمــای پاییــن اتــاق 

بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد. ایــن حالــت تاثیــری در ایمنــی مایکروویــو نــدارد. پــس 

از اتمــام پخــت، آب حاصــل از تبخیــر را پــاک کنیــد.
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ــه  ــا بخــار ب ــا ســطح پهــن اســتفاده کنیــد ت   هنــگام گرم کــردن مایعــات، از ظروفــی ب

آســانی تبخیــر شــود.

ــوان در  ــطح ت ــت و س ــان پخ ــه زم ــرده و ب ــه ک ــت تهی ــتور پخ ــق دس ــا را طب غذاه

جدول هــا دقــت کنیــد.

ــر اســاس شــرایط  ــوده و ب ــش ب ــرای نمای ــا ب ــر تنه ــه تصاوی ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب

ــر اســت زمــان و  ــاوت باشــند. بهت ــد متف ــوع غــذا می-توانن ــت و ن ــا، رطوب ــه ، دم اولی

ســطح تــوان را بــرای هــر موقعیــت تنظیــم کنیــد بــر اســاس ویژگی هــای دقیــق غــذا 

ممکــن اســت نیــاز بــه کم کــردن یــا بیشــترکردن زمــان یــا کاهــش یــا افزایــش ســطح 

تــوان داشــته باشــید.

پخت با مایکروویو

1. حجم بیشتر غذا، به زمان بیشتری برای پخت نیاز دارد. به یاد داشته باشید که:

  حجم دو برابر << زمان پخت دو برابر

  حجم نصف،  زمان پخت نصف

2. دمای پایین تر ، زمان پخت بیشتر

3. غذاهای حاوی مایعات سریع تر گرم می شوند.

ــت.  ــد داش ــری خواهی ــت یکنواخت ت ــد ، پخ ــان بگذاری ــقاب چرخ ــذا را در بش ــر غ 4. اگ

اگــر غــذای ضخیــم را در قســمت بیرونــی بشــقاب قــرار دهیــد و ضخامــت کمتــری در 

مرکــز بشــقاب بگذاریــد، می توانیــد انــواع مختلــف غــذا را بــه صــورت همزمــان گــرم 

کنیــد.

5. می توانیــد هــر زمان کــه بخواهیــد درب مایکروویــو را بــاز کنیــد. بــا انجــام ایــن کار 

ــه  ــار دکم ــتن درب و فش ــا بس ــود. ب ــوش می ش ــودکار خام ــورت خ ــه ص ــو ب مایکرووی

شــروع، مایکروویــو دوبــاره شــروع بــه کار خواهــد کــرد.

6. غذاهایــی کــه پوشــیده شــده اند زمــان کمتــری بــرای پخــت نیــاز داشــته و 

ــازه  ــد اج ــتفاده بای ــورد اس ــای م ــود. درپوش ه ــظ می ش ــر حف ــای آن بهت ویژگی ه

ــار از آن  ــه بخ ــند ک ــی باش ــوراخ های کوچک ــاه را داده و دارای س ــواج کوت ــور ام عب

ــود. ــارج ش خ
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جدول ها و پیشنهادات- پخت سبزیجات

مقدار غذا

)گرم(

افزودن 

مایعات

توان 

)وات(

زمان 

)دقیقه(

زمان  
استراحت 

)دقیقه(
دستورالعمل ها

گل کلم

بروکلی

قارچ

500

300

250

800

800

800

9-11

6-8

6-8

2-3

2-3

2-3

آن را خرد 

کنید.

آن را 

بپوشانید.

لوبیا و هویج

هویج منجمد

300

250

800

800

7-9

8-10

2-3

2-3

آن ها را خرد یا 

ورقه کنید. آن 

را بپوشانید.

3-72-2508005سیب زمینی

آن را پوست 
کنده و به 

قطعات مساوی 
خرد کنید. آن 

را بپوشانید.

پاپریکا

تره فرنگی

250

250

800

800

5-7

5-7

2-3

2-3

آن ها را خرد یا 

ورقه کنید. آن 

را بپوشانید.

 100
میلی لیتر

 25
میلی لیتر

 25
میلی لیتر

 25
میلی لیتر

 50
میلی لیتر

 100
میلی لیتر

 50
میلی لیتر

 25
میلی لیتر
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مقدار غذا

)گرم(

افزودن 

مایعات

توان 

)وات(

زمان 

)دقیقه(

زمان  
استراحت 

)دقیقه(
دستورالعمل ها

جوانه 
بروکسل 

منجمد
3008006-82-3

آن را 

بپوشانید.

3-102-2508008کلم ترش
آن را 

بپوشانید.
 25

میلی لیتر

 50
میلی لیتر

جدول ها و پیشنهادات- پخت ماهی

پخت با گریل

مقدار غذا

)گرم(

توان 

)وات(

زمان 

)دقیقه(

زمان  
استراحت 

)دقیقه(
دستورالعمل ها

123-50060010فیله ماهی
برای پخت روی آن را 

بپوشانید. در نیمه زمان پخت، 
آن را برگردانید.

800ماهی کامل
800

400

2-3

7-9
2-3

برای پخت روی آن را 
بپوشانید. در نیمه زمان پخت، 
آن را برگردانید. در صورت 

تمایل می توانید لبه های کوچک 
ماهی را نیز سرپوش بگذارید.

برای بهترین نتیجه از پخت با گریل، از شبکه فلزی همراه با مایکروویو استفاده کنید. 

نکات مهم:

ــده و  ــارج ش ــی دود از آن خ ــو کم ــل مایکرووی ــتفاده از گری ــه اس ــن مرتب 1. در اولی
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ــد  ــه ناشــی از روغن هــای اســتفاده شــده در زمــان تولی ــه مشــام می رســد ک ــی ب بوی

مایکروویــو می باشــد.

2. درب مایکروویــو هنــگام اســتفاده از گریــل بســیار داغ می شــود. کــودکان را از 

ــد. ــه داری ــتگاه دور نگ دس

3. هنــگام اســتفاده از گریــل دیوار هــای محفظــه و شــبکه فلــزی بســیار داغ می شــوند. 

بایــد از دســتکش های مایکروویــو اســتفاده کنیــد.

ــورت  ــه ص ــا ب ــد المنت ه ــول کار کن ــان معم ــش از زم ــی بی ــل در زمان ــر گری 4. اگ

موقــت توســط ترموســتات ایمنــی خامــوش می شــوند.

5. مهــم! هنگامیکــه غــذا را گریــل کرده ایــد یــا در ظــرف پخته ایــد بایــد بررســی کنیــد 

ــروف  ــواع ظ ــش ان ــد. بخ ــب باش ــو مناس ــرای مایکرووی ــتفاده ب ــورد اس ــرف م ــه ظ ک

ــد. ــو را مالحظــه کنی مایکرووی

ــا  ــود و روی المنت ه ــش ش ــی پخ ــه چرب ــت ک ــن اس ــل ممک ــتفاده از گری ــگام اس 6. هن

ــص و  ــان دهنده نق ــوده و نش ــی ب ــال طبیع ــرایط کام ــن ش ــوزد. ای ــه و بس ــرار گرفت ق

ــد. ــرد نمی باش ــی در عملک خراب

7. پــس از پایــان پخــت، فضــای داخلــی و لــوازم جانبــی را تمیز کــرده تــا باقی مانده هــای 

غذا خشــک نشــوند.

دستورالعملزمان )دقیقه(مقدار )گرم(غذا

ماهی

باس

ساردین/ گورنارد

800

8-6 ماهی

18-24

15-20

کمی کره که روی 
آن بمالید پس از 
گذشت نیمی از  
زمان پخت آن 
را برگردانده و 

ادویه بزنید.
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دستورالعملزمان )دقیقه(مقدار )گرم(غذا

گوشت

26-822-6 عددسوسیس

پس از گذشت 
نیمی از زمان 

پخت به آن چنگال 
زده و برگردانید.

20-318 عددهمبرگر منجمد

گوشت دنده خوک

) حدود 3سانتی متر ضخامت(
40025-30

پس از گذشت 
نیمی از زمان 
پخت آن را 

چرب کرده و 
برگردانید.

موارد دیگر

3-1/2 41 عددتست
برشته شدن آن را 

نگاه کنید.

10-25 عددساندویچ تست شده
برشته شدن آن را 

نگاه کنید.

گریــل را 2 دقیقــه حــرارت دهیــد. در غیــر ایــن صــورت، از شــبکه فلــزی اســتفاده کنید. 

ــای  ــد. زمان ه ــه کنن ــن در آن چک ــا آب و روغ ــد ت ــرار دهی ــه ق ــک کاس ــبکه را در ی ش

نشــان داده شــده تنهــا جهــت اطــالع بــوده و بــر اســاس عملکــرد ترکیــب و مقــدار غــذا 

ــت  ــی و گوش ــه ماه ــردن ب ــش از گریل ک ــر پی ــد. اگ ــر می کن ــت تغیی ــرایط های پخ ش

روغــن ســبزیجات، ادویــه و ســبزیجات زده و چنــد ســاعت آن را در مــواد بخوابانیــد 

ــه آن نمــک اضافــه کنیــد. ، طعــم آن هــا بهتــر می شــود. پــس از گریل کــردن تنهــا ب

ــود  ــدن وج ــکان ترکی ــد ام ــگال بزنی ــیس ها چن ــه سوس ــردن، ب ــش از گریل ک ــر پی  اگ

نخواهــد داشــت.پس از گذشــت نیمــی از زمــان گریــل، رونــد پخــت را بررســی کــرده 
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و در صــورت نیــاز غــذا را برگردانیــد.

گریــل، مخصــوص پخــت تکه هــای باریــک گوشــت و ماهــی می باشــد . تکه هــای 

ــد  ــم بای ــده شــوند امــا تکه هــای ضخی ــه برگردان ــد یــک مرتب ــک گوشــت تنهــا بای باری

ــوند. ــده ش ــه برگردان ــن مرتب چندی

جدول و پیشنهادات- مایکروویو + گریل

جدول و نکات  مایکروویو و گریل

ــا گریــل بــرای پخــت ســریع مناســب بــوده و همزمــان غذاهــا  عملکــرد مایکروویــو ب

ــن" از آن  ــای "گراتی ــه غذاه ــرای تهی ــد ب ــن، می توانی ــرد. بنابرای ــد ک ــی خواه را طالی

اســتفاده کنیــد.  مایکروویــو و گریــل بــه صــورت متنــاوب می باشــند. مایکروویــو غــذا 

ــد. ــته می کن ــل آن را برش ــه و گری را پخت

ظرفمقدار )گرم(غذا
توان 

)وات(
موقعیت

زمان 

)دقیقه(

پاستا "گراتین"

پیتزا

17-49012 ظرف باریک500 گرم

7

سیب زمینی 
22-100020ظرف باریک800 گرم"گراتین"

الزانیا
تقریبا 800 

گرم
20-100015ظرف باریک

پنیر کاتیج "گراتین"
تقریبا 500 

گرم
20-85018ظرف باریک
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ــتفاده در  ــرای اس ــه ب ــوید ک ــن ش ــو مطمئ ــروف در  مایکرووی ــرار دادن ظ ــش از ق پی

ــد. ــتفاده کنی ــو اس ــب مایکرووی ــروف مناس ــا از ظ ــت. تنه ــب اس ــو مناس مایکرووی

ظــروف اســتفاده شــده در عملکردهــای ترکیبــی بایــد بــرای مایکروویــو و اســتفاده در 

گریــل مناســب باشــند. بخــش انــواع ظــروف مــورد اســتفاده را مالحظــه کنیــد.

ــر  ــوده و عملکــرد ب ــر آمــده تنهــا جهــت نمایــش ب ــاد داشــته باشــید کــه تصاوی ــه ی ب

ــد. ــر باش ــد متغی ــذا می توان ــوع غ ــت و ن ــا، رطوب ــی، دم ــرایط ابتدای ــاس ش اس

اگــر زمــان کافــی بــرای برشــته کردن غذاهــا نداریــد، عملکــرد گریــل را بــه مــدت 5 

یــا 10 دقیقــه افزایــش دهیــد. 

انــواع غذاهــای گراتیــن و ماکیــان بیــن 3 تــا 5 دقیقــه زمــان پخــت بیشــتری نیــاز داشــته 

و دمــا بــه صــورت یکنواخــت در غــذا پخــش خواهــد شــد.

اگــر دســتورالعملی خــالف ایــن مــوار د وجــود نــدارد، بشــقاب چرخــان بایــد در فرآینــد 

پخــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

اعــداد نشــان داده در جدول هــا هنگامــی کاربــرد دارنــد کــه فضــای مایکروویــو خنــک 

ــو نمی باشــد(. ــش مایکرووی ــه پیش گرمای ــازی ب باشــد )نی

ظرفمقدار )گرم(غذا
توان 

)وات(
موقعیت

زمان 

)دقیقه(

2 عدد ران مرغ 

تازه ) در سه پایه(

هر کدام 

200 گرم
10-6608ظرف باریک

گوشت تکه ای
تقریبا 500 

گرم

ظرف بلند و 

پهن
85017-19

سوپ پیاز "گراتین"
2 فنجان 200 

گرم

کاسه های 

سوپ
6602-4
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چه نوع ظرفی باید استفاده کرد؟

عملکرد مایکروویو

جهــت عملکــرد مایکروویــو ، بــه یــاد داشــته باشــید کــه امــواج کوتــاه توســط ســطوح 

فلــزی منعکــس می شــوند. شیشــه، ظــروف چینــی، ســفال، پالســتیک، و کاغــذ بــه امــواج 

ــد. ــور می دهن ــاه اجــازه عب کوت

بــه همیــن دلیــل، تابه هــای فلــزی و ظــروف دارای قســمت یــا تزئینــات فلــزی 

ــد. ظــروف شیشــه ای و ســفالی  ــرار گیرن ــو مــورد اســتفاده ق ــد در مایکرووی نمی توانن

ــا اجــزای فلــزی )ماننــد درب هــای کریســتال( نمی تواننــد در مایکروویــو  ــا تزئینــات ی ب

ــد. ــرار گیرن ق

ــوز  ــفال های نس ــا س ــی ی ــه، چین ــا، شیش ــتفاده در مایکروویو ه ــرای اس ــده آل ب ــس ای جن

ــیار  ــای بس ــا چینی ه ــه ی ــند. شیش ــرارت می باش ــر ح ــاوم در براب ــتیک های مق ــا پالس ، ی

ــتفاده  ــل اس ــردن( قاب ــد گرم ک ــاه )مانن ــای کوت ــرای زمان ه ــا ب ــکننده تنه ــازک و ش ن

می باشــند.  

ــاد آن  ــدن زی ــث داغ ش ــه باع ــد ک ــل می کن ــروف منتق ــه ظ ــرارت را ب ــذای داغ ، ح غ

ــد! ــتفاده کنی ــو اس ــتکش های مایکرووی ــد از دس ــه بای ــردد. همیش می گ

گریل

در عملکرد گریل، ظروف مایکروویو باید تا دمای حداقل C°300 مقاوم باشند.

ظروف پالستیک برای استفاده در گریل مناسب نمی باشند.

عملکرد ترکیبی

در عملکــرد مایکروویــو + گریــل ، ظــروف مایکروویــو بایــد بــرای اســتفاده در 

مایکروویــو و گریــل مناســب باشــند.

ظروف آلومینیومی و فویل

بــا رعایــت مــوارد زیــر غذاهــای از پیــش پختــه، در ظــروف آلومینیــوم یــا فویل هــای 

ــو قــرار داده شــوند: آلومینیومــی می تواننــد در مایکرووی

  توصیه های مندرج در بسته بندی را به یاد داشته باشید.

ــا در  ــد بیــش از 3 ســانتی متر ارتفــاع داشــته باشــند ی  ظــروف آلومینیومــی نمی توانن
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تمــاس بــا دیواره هــای محفظــه قــرار گیرنــد )حداقــل فاصلــه 3 ســانتی متر(. هرگونــه 

درپــوش آلومینیومــی بایــد برداشــته شــود.

ــر از  ــد. اگ ــرار دهی ــان ق ــقاب چرخ ــاالی بش ــتقیم در ب ــی را مس ــروف آلومینیوم   ظ

شــبکه فلــزی اســتفاده می-کنیــد، ظــروف را در یــک بشــقاب چینــی قــرار دهیــد. هرگــز 

ظــروف را مســتقیم در شــبکه فلــزی  نگذاریــد.

  از آنجــا کــه امــواج کوتــاه تنهــا از بــاال وارد غــذا می شــوند زمــان پخــت طوالنی تــر 

خواهــد بــود. در صــورت عــدم اطمینــان، بهتریــن روش اســتفاده از ظــروف مخصــوص 

ــد. ــو می باش مایکرووی

ــی  ــان یخ زدای ــاه در زم ــواج کوت ــکاس ام ــرای انع ــد ب ــی می توان ــل آلومینیوم   فوی

اســتفاده شــود. غذاهــای حســاس ماننــد ماکیــان یــا گوشــت چرخ کــرده، بــا پوشــاندن 

ــوند. ــت ش ــرارت محافظ ــن ح ــاال رفت ــد از ب ــا می توانن ــا/ لبه ه انته

  مهــم: فویــل آلومینیومــی نمی توانــد در تمــاس بــا دیوارهــای محفظــه قــرار گیرنــد. 

در غیــر ایــن صــورت باعــث جرقــه خواهنــد شــد.

درپوش ها

ــای  ــا نواره ــتیکی ی ــا پالس ــه ای ی ــای شیش ــه از درپوش ه ــردد ک ــه می گ ــما توصی ــه ش ب

چســبنده اســتفاده کنیــد : 

ــت  ــای پخ ــوص در زمان ه ــه خص ــوند. )ب ــاد می ش ــر زی ــع از تبخی ــوارد مان ــن م 1. ای

ــی( بســیار طوالن

2. زمان پخت کوتاه تر خواهد شد؛

3. غذا خشک نمی شود.

4. عطر آن حفظ می گردد.

ــش فشــار نشــود.  ــا باعــث افزای ــاز باشــد ت ــذ ب ــا مناف ــد دارای ســوراخ ی ــوش بای درپ

کیســه های پالســتیکی بایــد بــاز باشــند. شیشــه شــیر کــودک یــا ظــروف غــذای کــودک 

و مــوارد مشــابه تنهــا بــدون درپــوش آن می تواننــد گــرم شــوند. در غیر این صــورت 

ممکــن اســت بســوزند.

جدول زیر نظرات عمومی نوع مناسب ظرف غذا را با هر شرایطی نشان می دهد.



31

M
IC

RO
W

A
V

E

مایکروویو

گریل
مایکروویو 

+ گریل یخ زدایی/ 

گرما
پخت

1- شیشه و چینی 

خانگی، عدم مقاومت در برابر شعله، قابل 

شستشو در ماشین ظرفشویی

خیرخیربلهبله

سرامیک لعاب دار

بلهبلهبلهبلهشیشه و سفال مقاوم در برابر شعله

2-ظروف چینی، سنگی

خیرخیربلهبلهبدون لعاب یا لعاب بدون تزئینات فلزی

2-ظروف سفال

لعاب دار

بدون لعاب

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

2-ظروف پالستیک

           100C° مقاوم در برابر حرارت تا دمای

  250C° مقاوم در برابر حرارت تا دمای

بله

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

3-نوار پالستیکی 

نوار پالستیکی مخصوص غذا

سلفون

خیر

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیرخیرخیربله4-کاغذ، مقوا، کاغذ پوستی

فلز

فویل آلومینیومی

5-بسته بندی آلومینیومی  

لوازم جانبی )شبکه فلزی(

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

حالت عملکرد

نوع ظرف

ــدون درپوش هــای شیشــه ای  ــره ای و ب ــا نق ــی ی ــدون حاشــیه های طالی 1. از ظــروف ب
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اســتفاده کنیــد.

2. نکات مندرج در دفترچه را به یاد داشته باشید.

ــوراخ  ــه ها را س ــد. کیس ــتفاده نکنی ــه ها اس ــتن کیس ــرای بس ــزی ب ــای فل 3. از گیره ه

ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــش غذاه ــرای پوش ــا ب ــا تنه ــد. از ورق  و نواره کنی

4. از بشقاب های کاغذی استفاده نکنید.

ــوم  ــد. آلومینی ــوش اســتفاده کنی ــدون درپ ــا از ظــروف آلومینیومــی کم عمــق ب 5. تنه

ــد. ــدا کن ــا دیواره هــای محفظــه تمــاس پی ــد ب نبای

نظافت ونگهداری مایکروویو

نظافت تنها روش نگهداری از دستگاه است که باید مرتب انجام شود. 

ــاک  ــا پ ــده غذاه ــا باقی مان ــردد ت ــز گ ــه تمی ــد همیش ــما بای ــو ش ــدار! مایکرووی هش

ــد ممکــن اســت ســطح آن خــراب شــده،  ــو را تمیــز نگــه نداری شــوند. اگــر مایکرووی

ــود. ــاد ش ــری ایج ــرایط پرخط ــه ش ــش و در نتیج ــو کاه ــد مایکرووی ــر مفی عم

هشــدار! هنــگام تمیز کــردن دســتگاه، بــرق مایکروویــو بایــد قطــع باشــد. دوشــاخه را از 

پریــز جــدا کــرده یــا مــدار بــرق مایکروویــو را خامــوش کنیــد.

ــراش  ــب خ ــه موج ــی ک ــده، الیه بردارهای ــا خورن ــاینده ی ــده س ــوالت تمیزکنن از محص

ــود. ــه می ش ــاد لک ــث ایج ــد. باع ــتفاده نکنی ــز اس ــوازم تی ــا ل ــوند ی ــطح می ش س

از فشار باال یا لوازم خانگی بخار شوی استفاده نکنید.

سطح جلویی

ــر  ــرد. اگ ــز ک ــوب تمی ــتمال مرط ــک دس ــا ی ــد ب ــو را بای ــول، مایکرووی ــور معم ــه ط ب

دســتگاه خیلــی کثیــف اســت، چنــد قطــره مایــع ظرفشــویی بــه آب تمیز کننــده اضافــه 

ــا یــک دســتمال خشــک تمیــز کنیــد. ــو را ب کنیــد. پــس از آن مایکرووی

ــا جلــوی آلومینیومــی ، از محصــوالت تمیزکننــده شیشــه و یــک  در مایکروویــو هایــی ب

دســتمال نــرم بــدون پــرز اســتفاده کــرده و  بــدون وارد کــردن فشــار از یــک گوشــه 

بــه گوشــه دیگــر آن را تمیــز کنیــد.

ــن  ــد. ای ــاک کنی ــرغ را پ ــفید تخم م ــای س ــا لکه ه ــته ی ــی، نشاس ــک، چرب ــریعا آه س

باعــث خوردگــی می شــوند. لکه هــا 
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اجازه ندهید ذره ای آب وارد مایکروویو شود.

داخل مایکروویو

ــتمال  ــک دس ــا ی ــی را ب ــای داخل ــو ، دیواره ه ــتفاده از مایکرووی ــه اس ــر مرتب ــس از ه پ

مرطــوب تمیــز کنیــد. ایــن آســان ترین روش بــرای پاک کــردن لکه هــای آب و 

ــند. ــبیده باش ــل چس ــطح داخ ــه س ــت ب ــن اس ــه ممک ــد ک ــی می باش غذای

ــرای پاک کــردن لکه هــای ســخت، از یــک محصــول تمیزکننــده غیر ســاینده اســتفاده  ب

کنیــد. از محصــوالت خورنــده یــا ســاینده اســتفاده نکنیــد.

همیشــه درب و جلــوی مایکروویــو را تمیــز نگــه داریــد تــا درب بــه راحتــی و درســت 

بــاز و بســته شــود.

مطمئن شوید که آب داخل سوراخ های تهویه مایکروویو وارد نمی شود. 

ــار  ــه خصــوص هــر ب ــد. ب ــز کنی ــده را خــارج و تمی ــب بشــقاب چرخــان و نگهدارن مرت

ــد. ــام دهی ــه را انج ــت محفظ ــا نظاف ــات حتم ــدن مایع ــس از ریخته ش پ

مایکروویو را بدون قرار دادن چرخان و نگهدارنده در جای خود روشن نکنید.

 اگــر محفظــه مایکروویــو خیلــی کثیــف اســت، یــک لیــوان آب در بشــقاب چرخــان قــرار 

داده و مایکروویــو را بــه  مــدت 2 تــا 3 دقیقــه در حداکثــر تــوان روشــن کنیــد. بخــار 

ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــانی ب ــه آس ــوان ب ــرده  و می ت ــرم ک ــا را ن ــده کثیفی ه ــد ش تولی

دســتمال مرطــوب آن را تمیــز کنیــد.

بــوی نامطبــوع )ماننــد بــوی ناشــی از پخــت ماهــی( بــه آســانی از بیــن خواهــد رفــت. 

ــوه در آن  ــر قه ــق پ ــک قاش ــه و ی ــان آب ریخت ــک فنج ــو در ی ــره آب لیم ــد قط چن

بریزیــد تــا از جوشــیدن و ســرریز آب جلوگیــری کنیــد. آب را بــه مــدت 2 تــا 3 دقیقــه 

در حداکثــر تــوان مایکروویــو حــرارت دهیــد.

سقف مایکروویو

ــه پاییــن کشــیده و  ــل را ب ــد گری ــو کثیــف شــده اســت، می توانی اگــر ســقف مایکرووی

ســقف را بــه آســانی تمیــز کنیــد. 

بــرای اجتنــاب از خطــر ســوختگی، پیــش از جابجایــی گریــل مطمئــن شــوید کــه دســتگاه 

خنــک شــده اســت. 
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به روش زیر عمل کنید:

1. نگهدارنده گریل را  ْ 180 بچرخانید )1(.

ــن  ــد ممک ــه آن وارد نکنی ــادی ب ــار زی ــد )2(. فش ــن آوری ــل را پایی ــی گری ــه آرام 2. ب

ــود. ــتگی ش ــث شکس ــت باع اس

ــل  ــرار داده و مراحــل قب ــای خــود ق ــل)2( را در ج ــردن ســقف، گری ــس از تمیز ک 3. پ

را تکــرار کنیــد.

هشــدار مهــم: نگهدارنــده المنــت گرمایــی گریــل )1( ممکــن اســت هنــگام چرخانــدن 

بیفتــد. در ایــن صــورت، نگهدارنــده محافــظ گریــل )1( را درون ســوراخ ســقف محفظــه 

قــرار داده و آن را  90ْ بــه ســمت نگهدارنــده المنــت حرارتــی گریــل )2( بچرخانیــد. 

پوشــش میــکا )3( کــه در ســقف قــرار گرفتــه بایــد همیشــه تمیــز نگــه داشــته شــود. 

ــا  ــیب ی ــث آس ــوند باع ــع می ش ــکا جم ــش می ــه در پوش ــذا ک ــای غ ــام باقی ماند ه ه تم

ــوند. ــه می ش ــاد جرق ایج

از محصوالت تمیز کننده ساینده یا لوازم تیز استفاده نکنید.

برای جلوگیری از هر خطری، پوشش میکا را برندارید.

ــانی  ــه آس ــد ب ــوده و می توان ــو ب ــقف مایکرووی ــه ای )4( در س ــپ شیش ــش الم پوش

جهــت تمیز کــردن برداشــته شــود. بــرای ایــن کار تنهــا آن را پیچانــده و بــا آب و مایــع 

ظرفشــویی بشــویید.

لوازم جانبی

ــده اند،  ــف ش ــی کثی ــر خیل ــویید. اگ ــی را بش ــوازم جانب ــتفاده ل ــه اس ــر مرتب ــس از ه پ

ابتــدا آنهــا را در آب غوطــه ور کــرده و ســپس از یــک بــرس یــا اســفنج اســتفاده کنیــد. 
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ــد در ماشــین ظرفشــویی شســته شــوند. ــی می توانن ــوازم جانب ل

مطمئــن شــوید کــه بشــقاب چرخــان و نگهدارنده هــا همیشــه تمیــز هســتند. پیــش از 

قــرار دادن بشــقاب چرخــان و نگهدارنده هــا در جــای خــود مایکروویــو را روشــن نکنیــد.

اگر مایکروویو روشن نشود چه کاری باید انجام داد؟

ــکان  ــی نی ــات طالی ــص خدم ــین متخص ــط تکنس ــد توس ــرات بای ــوع تعمی ــدار! هرن هش

ــت.  ــاک اس ــاز خطرن ــر مج ــراد غی ــط اف ــر توس ــه تعمی ــام هرگون ــود. انج ــام ش انج

برای رفع تمام مشکالت نیازی به تماس با خدمات طالیی نیکان نخواهید داشت:

  مایکروویو کار نمی کند! بررسی کنید:

- دو شاخه به درستی به پریز متصل شده باشد.

- برق مایکروویو روشن باشد.

- درب کامال بسته باشد. درب هنگام بسته شدن باید صدای تیک بدهد.

- جسمی خارجی میان درب و جلوی محفظه قرار گرفته است.

  هنگام کار کردن مایکروویو صداهای عجیبی به گوش می رسد. بررسی کنید:

ــوع  ــش ن ــد )بخ ــه می زن ــی جرق ــزی خارج ــوازم فل ــت ل ــه عل ــو ب - درون مایکرووی

ــد.( ــه کنی ــروف را مالحظ ظ

- ظروف مایکروویو در تماس با دیواره های مایکروویو می باشند.

- قاشق، چنگال یا هر وسیله پختی درون مایکروویو جامانده است.

  غذا گرم نمی شود یا به آرامی گرم می شود. بررسی کنید:

- به طور سهوی از ظروف فلزی استفاده کرده اید.

- زمان و توان مناسب استفاده شده است.

- غــذای داخــل مایکروویــو بســیار بــزرگ و حجیــم بــوده یــا ســردتر از زمانیســت کــه 

ــو گذاشــته می شــود. عمومــا داخــل مایکرووی

  غذا خیلی داغ است، خشک شده یا سوخته است!

- بررسی کنید که زمان و سطح توان درستی را انتخاب کرده اید.

  پــس از پایــان پخــت صــدا شــنیده می شــود! ایــن حالــت مشــکل محســوب نمی شــود. 

فــن خنک کننــده تــا مدتــی بــه کار خــود ادامــه می دهــد. هنگامیکــه دمــا پاییــن آمــده 
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و بــه میــزان کافــی برســد فــن خامــوش خواهــد شــد.

  مایکروویو روشن شده اما المپ داخل روشن نمی شود!

اگــر تمــام عملکردهــا بــه درســتی کار می کننــد احتمــاال المــپ ســوخته اســت. 

می توانیــد بــه اســتفاده از دســتگاه ادامــه دهیــد.

تعویض المپ

جهت تعویض المپ مراحل زیر را انجام دهید:

ــرق  ــان ب ــا جری ــز جــدا کــرده  ی ــد. دوشــاخه را از پری ــو را قطــع کنی ــرق مایکرووی - ب

ــد. ــوش کنی ــو را خام مایکرووی

- پوشش المپ شیشه ای)1( را پیچانده و آن را خارج کنید.

- المپ هالوژن )2( را خارج کنید. هشدار! المپ ممکن است بسیار داغ باشد.

ــد. هشــدار! ســطح  ــای آن بگذاری ــه ج ــد G4/ 12V/ 20W ب ــوژن جدی ــک المــپ هال - ی

المــپ را مســتقیم بــا انگشــت خــود لمــس نکنیــد می توانیــد بــه المــپ آســیب بزنیــد. 

ــد. ــروی کنی ــه پی ــدرج در دفترچ ــتورالعمل های من از دس

- پوشش المپ شیشه ای )1( را در جای خود گذاشته و بپیچانید.

مایکروویو را دوباره به برق بزنید.

ویژگی های فنی 
مشخصات

 230-240V / 50Hz .......................................................................................................................... AC ولتاژ

توان مورد نیاز ............................................................................................................................. 3300 وات

توان گریل ...................................................................................................................................... 1500 وات

توان خروجی مایکروویو ........................................................................................................... 1000 وات

2450 MHz  ................................................................................................................. فرکانس مایکروویو

ابعاد خارجی )عرض×ارتفاع×عمق( ........................................................ 595×455×542 میلی متر

ابعاد داخلی )عرض×ارتفاع×عمق( ...........................................................420×210×390 میلی متر

ظرفیت مایکروویو ............................................................................................................................ 38 لیتر

وزن ............................................................................................................................................... 35 کیلوگرم


