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FGE 724/FGE 730 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: FGE 724
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ــکات  ــا ن ــا دقــت دفترچــه راهنمــا را مطالعــه نمایید.لطف پیــش از اســتفاده از دســتگاه ب
ــاد  ــه ی ــه ب ــت را همیش ــده اس ــم” درج ش ــوان “ مه ــا عن ــه ب ــدار ها را ک ــی و هش ایمن
داشــته باشــید. ایــن دســتگاه تنهــا بــرای اســتفاده خانگــی و پــس از نصــب در آشــپزخانه 

ــرد دارد.  کارب
نکتــه: محــل قرارگیــری، فضــای اطــراف و لــوازم مجــاور دســتگاه بایــد بتواننــد هنــگام 
ــاوم  ــط، مق ــای محی ــاالی دم ــای C°7۵ ب ــل دم ــر حداق ــتگاه، در براب ــن بودن دس روش
ــه  ــا بســتگی ب ــزان تحمــل دم ــوده و می ــی ب ــرای راهنمای ــا ب ــات تنه ــن اطالع باشــند. ای
ــد  ــپزخانه )مانن ــطوح آش ــی س ــود. برخ ــب می ش ــر در آن نص ــه ف ــطحی دارد ک س
ــر از  ــی پایین ت ــده و در دمای ــیب دی ــد آس ــرار گیرن ــا ق ــر گرم ــر در براب ــل( اگ وینی

ــد. ــگ می دهن ــر رن ــده تغیی ــر ش ــای ذک دم
عــدم رعایــت قوانیــن نصــب و قــرار دادن دســتگاه در فاصلــه ای کمتــر از 4 میلی متــر 
بــا دیواره هــای اطــراف کابینــت بــا مســئولیت خــود کاربــر خواهــد بــود. بــرای اســتفاده 
در وســایل نقلیــه ی مســافرتی، دقــت نماییــد تــا نصــب در مــکان مناســبی انجــام گــردد. 
اســتفاده نادرســت یــا نصــب در محل هــای نامناســب کــه مــورد تاییــد خدمــات طالیــی 

ــد. ــکان نمی باشــد، ضمانــت دســتگاه را باطــل می کن نی
220/240v~ 50/60Hz :تنظیم ولتاژ

ــزای بســته بندی را از  ــی و اج ــوازم جانب ــام ل ــه تم ــوید ک ــن ش ــش از اســتفاده مطمئ پی
ــا اجــزای بســته بندی  ــرای حفاظــت از محیــط زیســت، لطف ــد. ب دســتگاه خــارج کرده ای
دســتگاه را بــر اســاس قانــون دفــع زبالــه جــدا کــرده و دور بیاندازیــد. بــرای اطالعــات 

بیشــتر بــا شــهرداری محــل خــود تمــاس بگیریــد.
در اولیــن اســتفاده، ممکــن اســت از دســتگاه بویــی استشــام شــود کــه ناشــی از اجــزای 
محافظتــی باقــی مانــده یــا رطوبــت بــوده کــه پــس ازمــدت کوتاهــی از بیــن خواهــد 
رفــت. ایــن دســتگاه مطابــق بــا قوانیــن اروپــا کــه در ادامــه آمــده تولیــد شــده اســت.

 CE Marking - ۶۸/9۳ Low Voltage - 9۵/۲۰۰۶ Gas products - ۳9۶/9۰ EMC -  
.۱۰۸/۲۰۰4

نکات عمومی
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تولیدکننــده دارای مجــوز بهبــود لــوازم بــوده و حــق تنظیــم و هرگونــه تغییــری کــه از 
نظــر آنهــا الزم می باشــد بــدون اطالع رســانی را خواهنــد داشــت.

هشدارها و نکات مهم ایمنی
ــه سیســتم ارت وصــل  ــد ب ــوده و بای ــا ب ــن اروپ ــا قوانی ــق ب ــن دســتگاه مطاب ســاخت ای
شــود. تولید کننــده تاکیــد می کنــد کــه بــا وجــود قوانیــن ایمنــی اروپــا ایــن حقیقــت از 
بیــن نمــی رود کــه هنــگام پخــت و پــز یــا پــس از اتمــام، ســطح دســتگاه داغ می شــود. 

این دستگاه برای استفاده توسط کودکان و افراد ناتوان نمی باشد .
کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. 

هنگام استفاده از دستگاه، کودکان را از آن دور نگه دارید. 
در صــورت الــزام حضــور افــراد جوان تــر در آشــپزخانه، بایــد در تمــام لحظــات تحــت 

نظــارت باشــند.
ــب  ــود. مواظ ــتفاده داغ می ش ــگام اس ــترس آن هن ــل دس ــمت های قاب ــتگاه و قس دس

ــد.  ــت نزنی ــای آن دس ــی کناره ه ــای حرارت ــه المنت ه ــه ب ــید ک باش
هشــدار: هنــگام اســتفاده از دســتگاه قســمت های در دســترس آن داغ می شــود. بــرای 

جلوگیــری از ســوختگی، کــودکان را از دســتگاه دور نگــه داریــد.
روغن داغ را بدون نظارت رها نکنید. خطر آتش سوزی وجود دارد. 

ــی دســتگاه  ــد، پوشــش لعاب ــِر داغ نریزی ــه صــورت مســتقیم داخــل ف ــچ گاه آب را ب هی
ــد. آســیب خواهــد دی

تابــه یــا ســینی پخــت را در کــف فــر قــرار ندهیــد و هیــچ قســمتی از فضــای داخلــی فــر 
را بــا فویل هــای آلومینیومــی نپوشــانید.

کابل و قطعات برقی را در تماس با نواحی داغ دستگاه قرار ندهید.
از دستگاه برای گرم کردن اتاق یا خشک کردِن دستمال استفاده نکنید.

برای تمیز کردن دستگاه از بخارشوی استفاده نکنید.
دستگاه را در نزدیکی لوازم اشتعال زا مانند پرده، مبل و ... قرار ندهید.

بــرای جا به جایــی دســتگاه از هــل دادن یــا کشــیدن درب و دســتگیره خــودداری نماییــد. 
ایــن کار بــه دســتگاه آســیب می زنــد.
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ــرار دادن غــذا در  ــا ق ــرون آوردن ی ــرای بی ــر ب همیشــه از دســتکش های مخصــوِص ف
محفظــه دســتگاه اســتفاده نماییــد.

تا خنک شدن فضای داخل و بیرون فر از تمیز کردن آن خودداری نمایید. 
ــکان و  ــی نی ــات طالی ــد توســط تکنســین متخصــص خدم ــن دســتگاه بای ــه: نصــب ای نکت

ــود. ــام ش ــده، انج ــن تولید کنن ــا قوانی ــق ب مطاب
ــی از  ــارات ناش ــیب ها و خس ــال آس ــدی در قب ــه تعه ــچ گون ــکان هی ــی نی ــات طالی خدم

ــر عهــده نخواهــد داشــت. ــا اســتفاده نادرســت از دســتگاه ب نصــب ی
ــود.  ــاد ش ــت ایج ــار و رطوب ــرارت، بخ ــت ح ــن اس ــتگاه ممک ــتفاده از دس ــان اس در زم
دقــت نماییــد تــا اتــاق بــه خوبــی تهویــه شــده و از هــر نــوع آســیبی جلوگیــری شــود. 
اگــر بــرای زمــان طوالنــی از دســتگاه اســتفاده میکنیــد ممکــن اســت بــه تهویــه بیشــتری 
نیــاز داشــته باشــید. بــرای اطمینــان از میــزان تهویــه اتــاق بــا فــرد متخصــص مشــورت 

. یید نما
پیش از استفاده از دستگاه

ــه دقــت بخوانیــد و آن را بــرای اســتفاده های بعــدی نــزد  ــر را ب دســتورالعمل های زی
خــود نگــه داریــد.

اجزای بسته بندی را از آن جدا کرده و لوازم جانبی را از فر خارج نمایید. 
ــی از  ــوی ناش ــا ب ــد ت ــن نمایی ــا روش ــر دم ــه در حداکث ــدت ۳۰ دقیق ــه م ــتگاه را ب دس
ــا را  ــن کار، پنجره ه ــام ای ــگام انج ــود. هن ــاک ش ــق پ ــواد عای ــی و م ــای حفاظت روغن ه

ــاز نماییــد. ب
ــا  ــر ب ــا ف ــاق گاز ی ــی اج ــود در نزدیک ــایل موج ــرق وس ــل ب ــه کاب ــوید ک ــن ش مطمئ
قســمت های داغ در تمــاس نبــوده و ســیم ها در بیــن درِب فــر گیــر نمی کنــد.

ــزای  ــت و اج ــل کابین ــمت های داغ داخ ــا قس ــد ت ــن می باش ــه ف ــز ب ــتگاه مجه ــن دس ای
فــر را خنــک کنــد. 

ایــن فــن جریــان هــوای آرام تولیــد کــرده کــه ایــن هــوا از دریچــه بخــار موجــود در 
ــرل خــارج می شــود. ــر صفحــه کنت زی

ــوش  ــتگاه را خام ــرد، دس ــن کار نک ــد و ف ــتگاه داغ ش ــر، دس ــتفاده از ف ــگام اس ــر هن اگ
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ــد.  ــتفاده نکنی ــرده و از آن اس ک
ممکن است هنگام پخت درون شیشه درب فر، بخار تشکیل شود. 

ــرار  ــود. از ق ــتگاه می ش ــی دس ــای داخل ــوال و فض ــه ل ــیب ب ــث آس ــنگین باع ــایل س وس
ــد. ــودداری نمایی ــر خ ــنگین روی درب ف ــایل س دادن وس

منافذ خنک کننده و قسمت های تهویه را با اجسام خارجی مسدود نکنید.
ــا  ــض آن ب ــرای تعوی ــد، ب ــختی می چرخن ــه س ــر ب ــعل های ف ــرل مش ــوم کنت ــر ول  اگ

ــد.  ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم
هنگامیکه برق قطع شده است از فر استفاده نکنید.

نکتــه: اگــر هنــگام روشــن بودن دســتگاه بــرق قطــع شــود، پــس از چنــد دقیقــه شــعله ها 
بــه صــورت خــودکار خامــوش شــده تــا بــا افزایــش دمــا بــه فر آســیب نرســاند.

معرفی اجزای فر
۱(  فر گازی+گریل گازی

FGE 724 مدل

۱. چراغ هشدار
۲. تایمر مکانیکی

۳. کنترل/ ترموستات مشعل

۲( فر گازی+گریل برقی
FGE 730 مدل
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۱. چراغ هشدار
۲. تایمر مکانیکی

۳. کنترل/ ترموستات مشعل
استفاده از دستگاه

فر گازی

ایــن فــر دارای فنــدک برقــی می باشــد. هنــگام اســتفاده از فنــدک درب دســتگاه را بــاز 
ــه آرامــی فشــار داده و خــالف جهــت عقربه هــای  ــوم ترموســتات را ب ــد! ول ــه داری نگ
ســاعت بچرخانیــد تــا در موقعیــت حداکثــر قــرار گیــرد. مجــدد آن را فشــار داده تــا 
ــد،  ــن نش ــدک روش ــه فن ــا ۱۵ ثانی ــر ت ــد اگ ــه نمایی ــود. توج ــن ش ــی روش ــدک برق فن
درب فــر را بــاز گذاشــته و حداقــل ۱ دقیقــه منتظــر بمانیــد و ســپس فنــدک را دوبــاره 

روشــن نماییــد.
ــل  ــه دلی ــد، ب ــی اســتفاده می نمایی ــدک برق ــه از فن ــن مرتب ــرای اولی ــه ب ــه: هنگامیک نکت
ــا  ــد ت ــرار نمایی ــن کار را تک ــه ای ــن مرتب ــت چندی ــن اس ــه گاز ممک ــوا در لول ــود ه وج
فنــدک روشــن شــود. وقتــی مشــعل روشــن شــد تــا ۱۰ ثانیــه فشــار دســتتان را روی 
ولــوم نگــه داریــد. بــا گرم شــدن ترموکوپــل، ســوپاپ ایمنــی کــه باعــث قطــع جریــان 
ــد کــه مشــعل  ــد و بررســی نمایی ــر را ببندی گاز می شــود غیر فعــال می گــردد. درب ف
فــر خامــوش نشــده باشــد. در صــورت روشــن نبودن مشــعل، مراحــل ذکــر شــده را 
ــعل  ــته بودن درب، مش ــگام بس ــا هن ــد ت ــی نمایی ــه بررس ــد. همیش ــرار نمایی ــاره تک دوب

بــه درســتی کار کنــد.
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هنگام کار کردن فر
درب را بســته نگــه داشــته و بررســی نماییــد کــه فــن خنک کننــده بــه درســتی کار کنــد. 
پــس از اینکــه فــر بــه دمــای مشــخصی رســید بــرای ذخیــره انــرژی، فــن شــروع بــه کار 

کــرده و بــا رســیدن بــه دمــای مشــخص متوقــف می شــود.
اگر فن خنک کننده شروع به کار نکرد مراحل زیر را انجام دهید:

۱- بررســی نماییــد بــرق قطــع نشــده باشــد، در ایــن صــورت، پخــت را متوقــف کــرده، 
دســتگاه را خامــوش نماییــد تــا بــرق وصــل شــود.

ــکان  ــی نی ــات طالی ــا خدم ــرده و ب ــتفاده نک ــتگاه اس ــود، از دس ــع نب ــرق قط ــر ب ۲- اگ
ــد.  ــاس بگیری تم

اگــر هنــگام پخــت، درب فــر بــاز اســت، فــن خنک کننــده جهــت جلوگیــری از ســوختگی 
ــه کار  ــده ب ــن خنک کنن ــدن درب، ف ــا بسته ش ــود. ب ــف می ش ــر متوق ــت کارب در جه

ــکات ۱ و ۲ را بررســی نماییــد. ــد انجــام نشــد، ن خــود ادامــه می دهــد. اگــر ایــن رون
فــر گازی را روشــن نماییــد و ولــوم ترموســتات را بیــن C°۱۸۰ و C°۲۶۰ قــرار دهیــد. 

درب فــر بایــد بســته باشــد.

گریل

ایــن عملکــرد، بــرای برشــته کردن ســریع غــذا بــه کار مــی رود. در گریــل گازی طبــق 
روش آمــده در قســمت فــر گازی عمــل نماییــد. در ایــن حالــت، تنهــا بایــد ولــوم را در 

جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد.
در گریــل برقــی اگــر بــه طــور تصادفــی ولــوم ترموســتات فــر در حیــن کار بچرخــد، 
ــدد  ــردن مج ــرای فعال ک ــرد. ب ــد ک ــف خواه ــل را متوق ــتگاه، گری ــی دس ــتم ایمن سیس
عملکــرد قبلــی، ولــوم فــر را چرخانــده تــا عالمــت آن روی حالــت بســته قــرار گیــرد.

درب فر باید باز باشد. مدل های گریل گازی، دارای محافظ ولوم می باشند.
درب را بــاز گذاریــد، بررســی نماییــد کــه فــن خنک کننــده بــه درســتی کار کنــد. اگــر 

فــن خنک کننــده عمــل نکــرد مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:

:)FGE 730( هنگام کار با گریل گازی
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۱- بررســی نماییــد بــرق قطــع نشــده باشــد، در ایــن صــورت، تــا اتصــال بــرق، پخــت را 
متوقــف و گریــل را خامــوش نماییــد.

ــکان  ــی نی ــات طالی ــا خدم ــرده و ب ــتفاده نک ــتگاه اس ــود، از دس ــع نب ــرق قط ــر ب ۲- اگ
ــد. ــاس بگیری تم

هشــدار: قســمت های در دســترس فــر هنــگام اســتفاده از گریــل داغ می شــوند، 
ــد. ــه داری ــتگاه دور نگ ــودکان را از دس ک

تایمر مکانیکی
ــر،  ــرد پخــِت ف ــدا از عملک ــد ج ــن تایمــر می توان ای
تــا ۱۲۰ دقیقــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــرای 
ــوم را در جهــت عقربه هــای ســاعت  ــم آن، ول تنظی
چرخانــده تــا متوقــف شــود ســپس بــه زمــان 

ــد. ــر برگردی ــورد نظ م
ــر  ــت ۰ ب ــه موقعی ــر ب ــان، تایم ــم زم ــس از تنظی پ
ــنیده  ــی ش ــگ کوتاه ــدای زن ــت و ص ــد گش خواه

می شــود.

نکته:
اســتفاده از اجاق هــای گازی باعــث تولیــد حــرارت و رطوبــت در محــل نصــب می شــود. 
ــان  ــرای جری ــوده و دریچه هــای طبیعــی ب ــه مناســب ب ــد دارای تهوی ــن فضــا بای بنابرای
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هــوا وجــود داشــته باشــد )تصویــر۱(. در غیــر ایــن صــورت از دســتگاه های تهویــه هــوا 
ــورت  ــر۳(. در ص ــر۲ و تصوی ــد )تصوی ــتفاده نمایی ــی اس ــش برق ــا هواک ــود ی ــد ه مانن
اســتفاده طوالنــی مــدت و زیــاد از دســتگاه، بــه تهویــه هــوای بیشــتری نیــاز اســت کــه 
می تــوان از طریــق باز کــردن پنجــره یــا افزایــش قــدرت دســتگاه تهویــه تامیــن شــود.

)*(خروجی هوا: به قسمت نصب مراجعه نمایید.

نصــب دســتگاه بایــد توســط تکنســین متخصــص انجــام شــود. پــس از اینکــه دســتگاه را 
ــد. ــد آن را در محــل نصــب قــرار دهی از بســته بندی خــارج کردی

ــه و  ــا گرفت ــد. آن را از کناره ه ــتفاده نکنی ــر اس ــتگیره ف ــی از دس ــه جای ــا ب ــرای ج ب
ــد. ــت دهی حرک

ــه  ــگام جــا ب ــد. مطمئــن شــوید کــه هن ــه جــا نکنی ــا اتصــاالت گاز جــا ب ــر را همــراه ب ف
ــر  ــری آن در تصاوی ــل قرارگی ــر و مح ــاد ف ــد. ابع ــیبی نمی رس ــتگاه آس ــه دس ــی ب جای

نشــان داده شــده اســت.
ــل در  ــد حداق ــتگاه بای ــتفاده از دس ــگام اس ــراف آن هن ــای اط ــر و فض ــب ف ــل نص مح
برابــر حــرارت C°7۵ باالتــر از دمــای محیــط مقــاوم باشــد. دســتگاه را در محــل نصــب 
قــرار دهیــد. بــرای جــا بــه جایــی از دیواره هــای فــر اســتفاده کــرده و بررســی نماییــد 
ــن نشــان داده  ــح از قوانی ــه صحی ــرای تهوی ــی وصــل نباشــد. ب ــه جای ــرق ب ــل ب کــه کاب

شــده در تصاویــر پیــروی نماییــد. فــر را بــا پیــچ در محــل نصــب محکــم نماییــد.

نصب

تصویر یک تصویر دو تصویر سه
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توصیه های پیش از نصب
بــرای باز کــردن بســته بندی دســتگاه، شــیر موجــود در قســمت زیریــن جعبــه را 
ــز از  ــه و هرگ ــاری گرفت ــتگیره های کن ــتگاه را از دس ــی، دس ــه جای ــا ب ــرای ج ــید. ب بکش

ــد. ــتفاده نکنی ــن کار اس ــرای ای ــتگیره درب ب دس
براســاس ابعــاد نشــان داده شــده در تصویــر، بــرای قرار گیــری دســتگاه در آشــپزخانه 
نیــاز بــه فضایــی داریــد تــا حداقــل ۵۸۰ میلی متــر عمــق داشــته باشــد )تصویــر 4 و ۵ 

نصــب دســتگاه(.
ــان  ــتی نش ــش پش ــر، بخ ــورد نظ ــل م ــای multifunction در مح ــب فره ــرای نص ب
ــد  ــته باش ــه ای داش ــزای اضاف ــا اج ــمت ی ــچ قس ــد هی ــر۶، نبای ــده در تصوی داده ش
)تقویت کننــده، لوله هــا، ســوکت ها و...( صفحــه مــورد نظــر را مشــاهده نماییــد(.

ــا  ــا را ت ــد دم ــپزخانه بای ــوازم آش ــتیکی ل ــش های پالس ــده در پوش ــتفاده ش ــب اس  چس
ــد. ــل C°۵۸ تحمــل کن حداق

نصب فر
برای تمام مدل ها پس از نصب اتصاالت برق، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. دســتگاه را در محــل نصــب قــرار دهیــد. دقــت نماییــد تــا کابــل آن بــه جایــی گیــر 
نکــرده و همچنیــن روی دســتگاه نیــز قــرار نگرفتــه باشــد.

ــدن درب  ــس از باز ش ــه پ ــوص ک ــای مخص ــچ و محل  ه ــتفاده از 4 پی ــا اس ــر را ب ۲. ف
ــد. ــم نمایی ــل مشــاهده هســتند در جــای خــود محک قاب

۳. بررســی نماییــد کــه فــر بــا دیواره هــای محــل نصــب در تمــاس نبــوده و بیــن آنهــا 
حداقــل ۲ میلی متــر فاصلــه وجــود داشــته باشــد.

نقشه نصب
در قســمت پشــتی دســتگاه بایــد گــردش هــوا در جریــان باشــد. بــه ابعــاد بــرش دقــت 
نماییــد. در صــورت نیــاز می توانیــد فضــای بیشــتری نســبت بــه ابعــاد نشــان داده شــده 

بــرای بــرش در نظــر بگیریــد.
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محل نصب
در اجاق هــای گازی بایــد در محــل نصــب، هــوا جریــان داشــته باشــد تــا مشــعل گاز بــه 

خوبی روشــن شــود. 
نصاب باید قوانین نصب را رعایت کند.

ــان باشــد. ایــن محفظه هــا  ــوار در جری گــردش هــوا بایــد مســتقیم از محفظه هــای دی
بایــد بتواننــد حداقــل ۱۰۰cm2 هــوا را عبــور دهنــد ) ایــن میــزان توســط یــک یــا تعــداد 
بیشــتری محفظــه تامیــن می شــود(. ایــن دســتگاه بــه دلیــل تولیــد دودهــای ناشــی از 
ــک  ــه ی ــد ب ــا بای ــود ی ــتگاه های ه ــرد. دس ــرار گی ــود ق ــاورت ه ــد در مج ــراق بای احت

دودکــش وصــل شــده یــا مســتقیم بــه فضــای بیــرون راه داشــته باشــند. 
اگــر امــکان نصــب هــود وجــود نــدارد، می توانیــد یــک هواکــش برقــی روی پنجــره یــا 

دیــوار رو بــه بیــرون نصــب نماییــد. 
هواکش های برقی باید بتواند هوای محیط را ۳ تا ۵ مرتبه در ساعت عوض کند.

اتصال به برق
توجه: پیش از اتمام نصب فر و اجاق گاز آن را به برق نزنید.

ــن  ــا قوانی ــق ب ــکان، مطاب ــی نی ــات طالی ــص خدم ــین متخص ــط تکنس ــد توس ــب بای نص
ــرده و  ــی ک ــرق را بررس ــاالت ب ــت اتص ــف اس ــاب موظ ــود. نص ــام ش ــده انج تولیدکنن
تمــام قوانیــن نصــب را رعایــت کنــد. دســتگاه بایــد بــا یــک محافــظ یــا ترانســی بــه منبــع 
ــته  ــود داش ــاالت آن وج ــن اتص ــه بی ــر فاصل ــل ۳ میلی مت ــه حداق ــود ک ــل ش ــرق وص ب
باشــد. دســتگاه مطابــق بــا قوانیــن بایــد بــه سیســتم ارت وصــل شــود. از ســوکت های 
چندتایــی یــا اضافــی اســتفاده نکنیــد. بعــد از نصــب فــر اجــزای الکتریکــی آن نبایــد در 

دســترس قــرار گیــرد.
ــاژ  ــا ولت ــتگاه ب ــات دس ــب اطالع ــده در برچس ــان داده ش ــاژ نش ــه ولت ــد ک ــت نمایی دق
منــزل یکــی باشــد. برچســب مشــخصات در پاییــن لبــه جلویــی فــر قــرار گرفتــه کــه بــا 
درب بــاز قابــل مشــاهده اســت. اگــر کابــل بــرق نیــاز بــه تعویــض دارد بایــد بــا کابــل 
مخصــوص )مــدلHO5 RR-F( توســط تکنســین متخصــص خدمــات طالیــی نیــکان انجــام 

ــدون دوشــاخه می باشــد.  ــرق ب ــل ب گــردد. دســتگاه دارای کاب
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سیم های کابل برق رنگ های مختلفی دارند:
سیم سبز و زرد -  ارت

سیم آبی -  نول
سیم قهوه ای - فاز

اتصاالت باید طبق روال زیر انجام گردد:
ســیم ســبز و زرد بایــد بــه پایانــه E یــا نمــاد ارت یــا ســیم ســبز یــا ســبز و زرد وصــل 

شــود. ســیم آبــی بایــد بــه پایانــه N یــا رنــگ آبــی یــا مشــکی وصــل شــود.
سیم قهوه ای باید به پایانه L یا رنگ قهوه ای یا قرمز وصل شود.

نکتــه: خروجــی بــرق بایــد نزدیــک 
در  باشــد.  دســترس  در  و  دســتگاه 
ــیم های  ــض س ــه تعوی ــاز ب ــورت نی ص
بــا  مطابــق  بایــد  بــرق  منبــع 
ویژگی هــای اطالعــات فنــی و کدهــای 
رنگــی انجــام شــده و تمــام پیچ هــا بــه 

خوبــی بســته شــوند.

اتصال به منبع گاز
منبع گاز باید با قوانین نصب مطابق باشد.

نــوع گاز تنظیــم شــده بــرای هــر دســتگاه در برچســب مشــخصات موجــود در پاییــن 
ــل مشــاهده اســت و همچنیــن روی بســته بندی  ــاز قاب ــا درب ب ــی فــر کــه ب ــه جلوی لب

قــرار گرفتــه اســت. 
پیش از اتصال، فر را با نوع گاز منزل تنظیم نمایید.

اتصــال بیــن منبــع گاز و شــیلنگ بایــد بــه یکــی از دو روش زیــر انجــام شــود )تصاویــر 
پاییــن صفحــه را مشــاهده نماییــد(:

-  استفاده از یک رابط بدون واشر )رابط گاز از نوع مخروطی می باشد(:
)ISO R 7(
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- استفاده از یک واشر فلزی.
ــرای  ــد. ب توجــه: پــس از اتمــام نصــب، اتصــاالت گاز را جهــت نشــتی آن بررســی نمایی
ایــن کار از آب و صابــون یــا هــر نــوع مایــع مناســب دیگــری می تــوان اســتفاده کــرد. 

هیــچ گاه از شــعله بــرای بررســی نشــتی گاز اســتفاده نکنیــد.
ــی  ــط خروج ــه راب ــال ب ــرای اتص ــاف ب ــل انعط ــتیکی قاب ــه پالس ــتفاده از لول ــدار: اس هش

ــند. ــی نمی باش ــل بازرس ــا قاب ــن لوله ه ــت. ای ــوع اس ممن
سازگاری با نوع گاز مصرفی

ممکــن اســت نــوع گاز مصرفــی شــما بــا گاز دســتگاه متفــاوت باشــد. در ایــن شــرایط 
ــد: ــم نمایی ــر تنظی ــه روش زی ــد مشــعل ها را ب بای

مطمئن شوید که اتصاالت برق دستگاه را قطع کرده اید.
ــردن  ــس از باز ک ــعل را پ ــد. مش ــارج نمایی ــر را خ ــف ف ــرده و ک ــاز ک ــل ب درب را کام

ــد. ــض نمایی ــرده و آن را تعوی ــاز ک ــا را ب ــد. ژیگلوره ــا برداری پیچ ه
مشعل و قسمت کف فر را دوباره در جای خود قرار دهید.

نما از پاییننما از باال
تعویض ژیگلور مشعل

مطمئن شوید اتصاالت برق دستگاه را قطع کرده اید.
درب فر را کامل باز نمایید.

پیچ را باز کرده و مشعل را بردارید. سپس ژیگلور را باز کرده و آن را تعویض نمایید. 
مجدد مشعل را در جای خود قرار داده و پیچ ها را ببندید.
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تنظیم میزان حداقل شعله
ــا  ــه یــک بایپــس مجهــز شــده اســت. ب ترموســتات فــر بــرای میــزان حداقــل شــعله ب

ــر انجــام گــردد: ــا توضیحــات زی ــق ب ــوع گاز، تنظیــم دســتگاه بایــد مطاب تغییــر ن
- اگــر صفحــه جلویــی فــر شیشــه ای اســت، بایــد دو پیچــی کــه بــرای ثابت کــردن آن 

اســتفاده شــده را بــاز نماییــد )تصویــر4(.
ــرای تنظیــم می توانیــد از قســمت باز کننــده  - اگــر صفحــه جلویــی فلــزی می باشــد، ب

کــه ســمت چــپ ولوم هــای کنتــرل قــرار گرفتــه اســتفاده نماییــد )تصویــر۵(.
ــوم  ــا ۳۰ دقیقــه در باالتریــن دمــا کار کنــد. ول فــر را روشــن کــرده و صبــر نماییــد ت
ترموســتات را در حالــت حداقــل گذاشــته و بایپــس را در کمتریــن حالــت تنظیــم نماییــد 
تــا بــه حداقــل میــزان شــعله ثابــت برســید. هنــگام انجــام ایــن عملیــات بایــد درب فــر 

بســته باشــد.
بــرای پیچانــدن بایپــس از پیــچ گوشــتی دوســو اســتفاده نماییــد. بــا تغییــر گاز مایــع بــه 
گاز طبیعــی ممکــن اســت بــرای رســیدن بــه حداقــل میــزان شــعله نیــاز باشــد چندیــن 

بــار پیــچ را بچرخانیــد.
ــا حداقــل میــزان شــعله ثابــت  مهــم: هنگامیکــه مشــعل تنظیــم شــد، بررســی نماییــد ت
باقــی بمانــد. بــرای ایــن کار درب فــر را چندیــن مرتبــه بــاز و بســته کــرده و مشــعل را 

بررســی نماییــد. اگــر شــعله خامــوش شــد، بایپــس را مجــدد تنظیــم نماییــد. 
ایــن مراحــل را انجــام داده )تعویــض انژکتــور، تنظیــم هــوا وحداقــل میــزان شــعله(، فــر 
را خامــوش نماییــد و برچســب اطالعــات جدیــد بــا نــوع گاز مــورد اســتفاده را بــه جــای 
برچســب قبلــی روی دســتگاه بچســبانید. آببنــدی را بــا چســب مخصــوص آن در جــای 

اتصال گاز حلقه

لوله منعطف
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تبدیل

ورودی حرارت 
اسمی )وات(

قطر 
انژکتور
 1/100

mm

میزان 
طبیعی

فشار 
طبیعی
mbar

نوع گاز
مشعل ها

شمارهتوضیحl/hg/hحداقلحداکثر

۲4۰۰
۲4۰۰
۲4۰۰
۲4۰۰
۲4۰۰

۱۱۰۰
۱۱۰۰
۱۱۰۰
۱۱۰۰
۱۱۰۰

7۸)c(
7۸)c(
7۸)c(

۱۱۵)o(
۱۱۵)o(

۲۲۸
۲۶۵

۱74
۱7۱
۱7۱

۳۰
۳۰
۳7
۲۰
۲۵

G30 بوتان

G31 پروپان

G31 پروپان

G20 طبیعی

G25 طبیعی

۱فر

۲۲۰۰
۲۲۰۰
۲۲۰۰
۲۲۰۰
۲۲۰۰

-
-
-
-
-

7۳
7۳
7۳

۱۰۵)Y(
۱۰۵)Y(

۲۰9
۲4۳

۱۶۰
۱۵7
۱۵7

۳۰
۳۰
۳7
۲۰
۲۵

G30 بوتان

G31 پروپان

G31 پروپان

G20 طبیعی

G25 طبیعی

۲*گریل

* میزان انرژی ورودی در گریل برقی ۱4۰۰وات می باشد.

خــود محکــم قــرار دهیــد.

تصویر 4تصویر ۵
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نظافت
ــا  ــرای جلوگیــری از ســوختگی همیشــه قبــل از تمیز کــردِن دســتگاه منتظــر بمانیــد ت ب

خنــک شــود.
بــرای جلوگیــری از آســیب ســطح دســتگاه از مــواد ســاینده، ســیم های زبــر یــا لــوازم 

ســخت اســتفاده نکنیــد.
ــا مــواد شــوینده گــرم  بــرای تمیز کــردن دســتگاه از یــک دســتمال نــرم و مرطــوب ب

اســتفاده نماییــد، امــا بــرای لکه هــای ســخت بــه روش زیــر عمــل نماییــد:
قسمت های لعابی شیشه ای

تنهــا از شــوینده هایی اســتفاده نماییــد کــه بــرای ایــن نــوع ســطوح مناســب می باشــند. 
از محصوالتــی بــا پایــه کلریــد ماننــد ســفیدکننده ها خــودداری نماییــد.

درب شیشه ای
ــاد  ــه ی ــد. ب ــتفاده نکنی ــود اس ــتگاه می ش ــه دس ــیب ب ــث آس ــه باع ــاینده ک ــواد س از م
ــث  ــت باع ــن اس ــود ممک ــیده ش ــه ای خراش ــل شیش ــطح پن ــر س ــه اگ ــید ک ــته باش داش

ــردد. ــه گ ــتگی شیش شکس
ــده ی  ــای نگهدارن ــتن پیچ ه ــا برداش ــه ای را ب ــد درب شیش ــردن می توانی ــرای تمیز ک ب
ــن  ــد مطمئ ــرار می دهی ــود ق ــای خ ــاره آن را در ج ــه دوب ــد. هنگامیک ــاز نمایی آن ب

ــه اســت. ــا گرفت ــه درســتی درون درب ج ــه شیشــه ب شــوید ک
ــاب  ــه های درب و درون ق ــن شیش ــود بی ــز موج ــای تی ــه لبه ه ــردن ب ــگام تمیز ک هن

ــد. ــی دقــت نمایی داخل
تمیز کردن درب فر

ــد درب را  ــتگاه می توانی ــز کاری دس ــدن تمی ــان تر ش ــرای آس ــر، ب ــدل ف ــاس م ــر اس ب
جــدا نماییــد. بــرای ایــن کار:

۱- درب را کامل باز نمایید.

نظافت و نگهداری از دستگاه
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۲- دو گیــره را کامــال بچرخانیــد یــا پین هــای 
کوچــک را درون حفــره )E( قــرار دهید. 

هشدار
•  بــا وجــود سیســتم فنــری محکمــی کــه در لــوالی درب وجــود دارد مواظــب باشــید 

هنــگام برداشــتن درب لــوال از جــای خــود خــارج نشــود.
•  هیچ گاه درب را در آب غوطه ور نکنید.

•  برای توضیحات بیشتر با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.
تعویض المپ فر

احتیاط:
برای تعویض المپ، ابتدا اتصال دستگاه را از برق قطع نمایید.

• قاب محافظ را از روی نگهدارنده المپ باز نمایید. 
• المپ را تعویض کرده و قاب محافظ را در جای خود قرار دهید.

المــپ مــورد اســتفاده بایــد تــا دمــای C°۳۰۰ را تحمــل کنــد. ایــن قطعــه را می توانیــد 
ــی  ــات طالی ــا خدم ــتر ب ــات بیش ــرای توضیح ــد. ب ــه نمایی ــکان تهی ــی نی ــات طالی از خدم

نیــکان تمــاس بگیریــد.


