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HGS 740, HGR 650 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: HGS 740  

MODEL: HGR 650  
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صمیمانــه بــه حســن انتخــاب شــما تبریــک گفتــه و از ایــن انتخــاب کمــال تشــکر را داریــم. 
ایــن محصــول جدیــد در نهایــت دقــت و بــا بهره گیــری از بــا کیفیت تریــن مــواد اولیــه 
طراحــی و ســاخته شــده  اســت. همچنیــن مراحــل آزمایــش محصــول فــوق الذکــر در 
ــه پاســخگوی تمامــی نیازهــای  ــه ک ــه شــکلی صــورت گرفت ــت دقــت و ظرافــت ب نهای

آشــپزی شــما باشــد.
لطفــا قبــل از اســتفاده از ایــن محصــول دفترچــه راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه نماییــد. 
ــا تمامــی کارکردهــا قبــل از شــروع آشــپزی و اســتفاده از محصــول  آشــنایی کامــل ب

الزامیســت.
لطفــا هشــدارها و مــوارد منــدرج در مــوارد ایمنــی را بــه دقــت بــه خاطــر بســپارید. 
ایــن محصــول صرفــا بــرای مصــارف خانگــی پــس از نصــب یــک پارچــه در محــل نصــب 

طراحــی گردیــده اســت.
ــد  ــه: محــل نصــب، وســایِل اطــراف و تمــام اجــزای اســتفاده شــده در نصــب بای توج
قابلیــِت تحمــل افزایــش دمــا حداقــل 75 درجــه ســانتیگراد باالتــر از دمــای داخلــی را در 
زمــان اســتفاده از دســتگاه داشــته باشــند. ایــن اطالعــات صرفــا جهــت راهنمایــی بــوده 
و تحمــل واقعــی افزایــش دمــا بــه ســطح مقاومــت کفپــوش آشــپزخانه بســتگی خواهــد 
ــواع خاصــی از پوشــش محــل نصــب در آشــپزخانه ) ماننــد وینیــل( مســتعد  داشــت. ان
ــوق  ــای ف ــر از دم ــب پایین ت ــه مرات ــی ب ــگ در دما های ــت دادن رن ــا از دس ــیب و ی آس

می باشــند.

مشتری گرامی

هشدار: این محصول باید حتما به زمین ) سیم ارت( متصل شود.
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن محصــول مطابــق بــا قوانیــن ایمنــی رایــج اروپــا می باشــد. 
ــتفاده و  ــگام اس ــتگاه هن ــطح دس ــه س ــد ک ــد  می نمای ــده تاکی ــود تولید کنن ــن وج ــا ای ب

ــد. ــد از آن داغ می باش بع
الزم به ذکر است که این محصول برای استفاده ی کودکان طراحی نشده است. 

نظارت بر کودکان برای عدم بازی با محصول ضروریست. 

موارد ایمنی
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ــی  ــای حرارت ــِس المنت ه ــن از لم ــد، بنابرای ــد ش ــتگاه داغ خواه ــتفاده دس ــگام اس هن
ــد. ــودداری نمایی ــر خ ــِل ف داخ

هشدار: 
بخشهای در دسترس محصول هنگام استفاده داغ خواهند شد. 

به منظور جلوگیری از سوختگی و تاول، باید کودکان را دور از این دستگاه نگه دارید. 
برای جلوگیری از خطر آتش سوزی از رها کردن روغن داغ و چربی درون فر خودداری 

نمایید.
ــه  ــیب ب ــث آس ــد: باع ــودداری نمایی ــر خ ــل ف ــتقیم داخ ــورت مس ــن آب بص  از ریخت

ــد. ــد ش ــی خواه ــش لعاب پوش
 از قــرار دادن تابــه و ســینی های پخــت در کــف محفظــه فــر خــودداری کــرده و هیــچ 

یــک از بخش هــای فــر را بــا فویــل آلومینیومــی نپوشــانید.
-  دقت نمایید که اتصاالت الکتریکی و کابل ها با قسمتهای داغ دستگاه در تماس نباشند.

- از این محصول برای گرم کردن محیط یا خشک کردن لباس ها استفاده نکنید.
- از بخار شوی برای نظافت این محصول استفاده نکنید.

- دستگاه را در کنار پرده ها و مبلمان نصب نکنید.  
ــا جابجایــی محصــول اســتفاده  ــا دســتگیره بــرای بلند کــردن و ی - از هــل دادن درهــا ی

ــه دســتگاه می شــود. نکنیــد. ایــن کار باعــث آســیب ب
- بــرای گذاشــتن غــذا یــا خارج کــردن آن از محفظــه فــر همیشــه از دســتکش 

مخصــوص اســتفاده نماییــد.
- پیش از تمیز کردن فضای داخل فر، منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.

توجــه: ایــن محصــول بایــد توســط فــرد متخصــص خدمــات طالیــی نیــکان، مطابــق بــا 
ــردد.  ــب گ ــح نص ــکل صحی ــه ش ــده ب ــتور العمل تولید کنن دس

ــراد  ــه اف ــه ب ــال آســیب و صدم ــه مســئولیتی را در قب ــکان هیچ گون ــی نی خدمــات طالی
ــده  ــر عه ــول ب ــب محص ــب نا مناس ــح و نص ــتفاده صحی ــدم اس ــه ع ــوال در نتیج ــا ام ی

نخواهــد داشــت.
در حیــن اســتفاده از محصــول گرمــا بخــار و رطوبــت ایجــاد خواهــد شــد. لــذا بــرای 
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جلوگیــری از هــر گونــه صدمــه احتمالــی کامــال مراقــب بــوده و از تهویــه مناســب اتــاق 
اطمینــان حاصــل نماییــد. در صــورت اســتفاده طوالنــی مــدت ممکــن اســت بــه تهویــه 
ــا  ــاز ب ــزان مــورد نی ــه می ــودن ب ــاز داشــته باشــد. در صــورت مشــکوک ب بیشــتری نی

نصــاب متخصــص خدمــات طالیــی نیــکان مشــورت نماییــد. 

ــی  ــا جابه جای ــل و ی ــرای حم ــی ب ــتگیره جلوی ــم: از دس مه
محصــول از بســته بندی اســتفاده نکنیــد.

هشدارهای مرتبط با جابه جایی مناسب
  بسته اصلی محصول را نزد خود نگه دارید.

ــم  ــه عالئ ــه ب ــا توج ــی ب ــته بندی اصل ــول، از بس ــب محص ــت دادن مناس ــرای حرک   ب
ــد. ــتفاده نمایی ــدرج روی آن اس من

  در مواردی که امکان نگهداری بسته بندی اصلی وجود ندارد :
  مراقب اندازه های احتمالی برای جلوگیری از هر گونه ضربه به دستگاه باشید. 

  از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی محصول خودداری نمایید.
  در حین جابه جایی محصول درب آن را به سمت باال نگه دارید.

حفظ محیط زیست
ــده  ــفید ش ــذ س ــر روی کاغ ــول ب ــن محص ــا ای ــط ب ــدارک مرتب م
ــظ  ــه حف ــک ب ــور کم ــه منظ ــت ب ــل بازیاف ــذ قاب ــا کاغ ــر ی ــدون کل ب
محیط زیســت چــاپ می گــردد. بســته بندی بــه شــکلی طراحــی 
شــده کــه از آســیب بــه محیط زیســت جلوگیــری نمایــد. اینهــا 
محصوالتــی اکولوژیــک بــوده کــه بــه راحتــی قابــل تجزیــه و بازیافــت 
ــه حفــظ مــواد خــام کمــک  ــه تنهــا ب ــود. بازیافــت بســته ن خواهنــد ب
کــرده بلکــه تولیــد زباله هــای خانگــی و صنعتــی را کاهــش می دهــد.
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 مــاده اولیــه بســته بندی %۱۰۰ قابــل بازیافــت بــوده و عالمــت 
ــت.آنها را  ــده  اس ــان داده ش ــه روی آن نش ــت ب ــل بازیاف قاب
ــه اجــزای  ــد. از آنجــا ک ــع نمایی ــی دف ــن محل ــا قوانی ــق ب مطاب
ــتایرن و ...(  ــی اس ــزای پل ــتیکی، اج ــای پالس ــته بندی  )کیف ه بس
قابلیــت ایجــاد خطــر را دارنــد بایــد دور از دســترس کــودکان 
قــرار گیــرد. ایــن محصــول مطابــق بــا قوانیــن زیــر می باشــد.

 ۲۰۰۹/۱4۲/EC قوانیــن لــوازم خانگــی گازی
۲۰۰6/۹5/EC قوانین ولتاژ کم

۲۰۰4/۱۰8/EC تطابق الکترومغناطیسی
)WEEE( زباله های الکتریکی و تجهیزات الکترونیک

بــا اطمینــان از دفــع درســت زبالــه،  مصرف کننــده بــه جلوگیــری از آســیب های 
زیســت محیطی و ســالمتی کمــک خواهــد کــرد.

عالمــت روی محصــول و مــدارِک همــراه نشــان می دهــد کــه نبایــد بــا ایــن محصــول 
ــه مراکــز مناســب وســایل  ــا را ب ــد آنه ــه بای ــار کــرد بلک ــد زباله هــای خانگــی رفت مانن

ــل داد.  ــل بازیافــت تحوی الکتریکــی و الکترونیکــی قاب
دفع زباله ها باید منطبق با قانون های محلی مرتبط با دفع زباله صورت گیرد.

بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره نحــوه رفتــار، تعمیــر و چگونگــی بازیافــت ایــن محصــول 
ــا فروشــگاهی کــه  ــا شــهرداری محــل، ســرویس های جمــع آوری زباله هــای خانگــی ی ب

محصــول از آن خریــداری شــده تمــاس حاصــل نماییــد.
قبل از دور انداختن دستگاه، با بریدن کابل الکترونیکی آن را غیر قابل استفاده نمایید.

دستورالعمل های نصب
بســیار مهــم اســت کــه تمامــی مراحــل نصــب توســط تکنســین مجــرب خدمــات طالیــی 
ــال،  ــور اتص ــه منظ ــول ب ــته بندی محص ــردن بس ــس از باز ک ــرد. پ ــورت گی ــکان ص نی
ــتگیره درب  ــد. از دس ــرار دهی ــه ق ــتگاه آن را روی پای ــه دس ــاندن ب ــدون آسیب رس ب
ــد.  ــتفاده نمایی ــا اس ــن کار از کناره ه ــرای ای ــد. ب ــتفاده نکنی ــر اس ــردن ف ــرای بلند ک ب
ــی  ــگام جابه جای ــد. از عــدم آســیب محصــول هن ــد نکنی ــر را توســط اتصــاالت گاز بلن ف
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اطمینــان حاصــل نماییــد. ابعــاد فــر و ابعــاد محــل نصــب آن در آشــپزخانه در تصویــر 
نشــان داده شــده اســت. بخش هــای آشــپزخانه کــه در تمــاس بــا فــر می باشــند بایــد 
ــان  ــط در زم ــای محی ــر از دم ــانتیگراد باالت ــه س ــرارت 75 درج ــل ح ــر حداق در براب
ــرار  ــا ق ــرار داده، آن را از کناره ه ــب ق ــل نص ــر را در مح ــند. ف ــاوم باش ــتفاده، مق اس
داده و مطمئــن شــوید کــه کابــل بــرق در زیــر دســتگاه نمانــده باشــد. بــرای تهویــه ی 
ــل  ــر را در مح ــال و ف ــر را دنب ــده در تصوی ــان داده ش ــه نش ــن تهوی ــت، قوانی درس
ــن  ــیر پایی ــر، ش ــته بندی ف ــردن بس ــور باز ک ــه منظ ــد. ب ــم نمایی ــچ محک ــا پی ــب ب نص
ــل  ــد.در مح ــه داری ــتگیره درب را نگ ــت دادن آن دس ــرای حرک ــیده و ب ــه را کش جعب
ــا ابعــاد نشــان داده در تصویــر بــا حداقــل عمــق 58۰  نصــب دســتگاه بــه محفظــه ای ب

ــد.  ــاز داری ــر نی میلی مت
بــرای نصــب فرهــای چنــد منظــوره )MULTIFUNCTION(، قســمت پشــتی محــل 
نصــب بــا بخــش ســایه خــورده در تصویــر6 هماهنــگ بــوده و نبایــد دارای هیچگونــه 

ــد. ــوکت و ...( باش ــه، س ــده، لول ــی )تقویت کنن برآمدگ
 چســب اســتفاده شــده در پوشــش لــوازم آشــپزخانه بایــد بتوانــد تــا دمــای 58 درجــه 

ســانتیگراد را تحمــل کنــد. 
نصب فر

برای تمامی فرها  و پس از اتصاالت الکتریکی:
۱- فــر را در محــل مناســب در آشــپزخانه قــرار دهیــد. مراقــب باشــید کــه کابــل بــه 

جایــی گیــر نکــرده باشــد و هرگــز کابــل را در قســمت بــاالی فــر قــرار ندهیــد.
ــردن درب  ــگام باز ک ــه هن ــده ک ــه ش ــمت های تعبی ــود در قس ــچ موج ــط 4 پی ۲- توس

ــد. ــت نمایی ــب ثاب ــل مناس ــر را در مح ــند، ف ــت می باش ــل روی قاب
۳- اطمینــان حاصــل نماییــد کــه بدنــه فــر بــا بخش هــای کنــاری آشــپزخانه در تمــاس 

ــا قســمت های کنــاری حداقــل ۲ میلی متــر فاصلــه داشــته باشــد. نبــوده و ب
نقشه نصب: حصول اطمینان از جریان مناسب هـوا در قسمت پشتی فـر از اساسی تـرین 
نکات نصب می باشد. همچنین ابـعاد برش باید به دقت مشاهده گردد. در صورت نیـاز 

برش هایی بزرگتر از آنچه نشان داده شده می تواند ایجاد گردد.
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تصویر ۱

تصویر ۲

تصویر ۳
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محل نصب
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــوای م ــی ه ــان طبیع ــاق گاز، جری ــب اج ــرد مناس ــور کارک ــه منظ ب
ســوختن گاز در آن ناحیــه الزامیســت. نصــاب بایــد قوانیــن ایمنــی مرتبــط بــا کشــوری 
ــد  ــان هــوا در محــل بای ــد. جری کــه محصــول در آن نصــب می گــردد را رعایــت نمای
ــرد.  ــورت گی ــی ص ــای خارج ــده در دیواره ــاد ش ــای ایج ــق دریچه ه ــتقیما از طری مس
ایــن دریچه هــا بایــد دارای محفظــه عبــور هــوا بــوده و حداقــل cm 2 ۱۰۰ را پوشــش 
دهنــد )می توانیــد یــک دریچــه یــا بیشــتر درســت نماییــد(. جهــت خــروج دود حاصــل 
ــه  ــتقیم ب ــا مس ــده ی ــل ش ــش وص ــک دودک ــه ی ــد ب ــود بای ــتگاه های ه ــراق، دس از احت
ــد  ــدارد، می توانی ــرون راه داشــته باشــند. اگــر امــکان نصــب هــود وجــود ن فضــای بی
یــک هواکــش برقــی روی پنجــره یــا دیــوار رو بــه بیــرون جهــت ایجــاد فضایــی بــرای 
ورود هــوا بــه اتــاق مطابــق بــا قوانیــن نصــب نماییــد. ایــن تهویــه برقــی بایــد ظرفیــت 

مناســب بــرای تغییــر هــوای اتــاق بیــن ۳ تــا 5 مرتبــه در ســاعت را دارا باشــد.

هرگــز قبــل از اتمــام نصــب فــر بــرق را متصــل نکنیــد. از نصــب و راه انــدازی محصــول 
توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان بــر اســاس دســتورات شــرکت ســازنده منطبــق 
ــرق  ــح ب ــئول اتصــال صحی ــاب، مس ــد. نص ــل نمایی ــان حاص ــه اطمین ــن مربوط ــر قوانی ب
ــا  ــس ب ــا تران ــظ ی ــک محاف ــق ی ــد از طری ــر بای ــد. ف ــی می باش ــوارد ایمن ــت م و رعای
حداقــل فاصلــه ۳ میلی متــر میــان اتصــاالت بــه منبــع الکتریکــی وصــل گــردد. ســیم ارت 
ــی  ــا اضاف ــی ی ــوکت های چند تای ــود . از س ــب ش ــون نص ــق قان ــد طب ــول بای ــن محص ای
اســتفاده نکنیــد. پــس از نصــِب فــر اجــزای الکتریکــی نبایــد در دســترس قــرار گیرنــد.
از یکسـان بودن ولتاژ مندرج بر روی مشخصـات دستگـاه با ولتـاژ برق منـزل اطمینـان 
حاصل نمـایید. صفحه مشخصات درقسمت جلـو لبه پایینی فر درج شده است ) بـا درب 
باز قابل مشاهده است(. اگر کابل منبع برق نیـاز به تعویض دارد از تعویض آن با کابـلی 
مشابه که توسط تولید کننده فراهم گردیده )H05 RR-F( اطمینـان حاصل کرده و نصب 
آن بایـد توسط تکنسین خدمـات طالیی نیکان صورت گیرد. ایـن محصول به کابـل بـرق 
بـدون دوشاخه مجهز شده است. سیم هـای منبع اصلی با رنگها و کـدهای زیـر مشخص 

اتصاالت الکتریکی
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شده اند.
سیم سبز و زرد: ارت

سیم آبی: نول 
سیم قهوه ای: فاز

اتصاالت باید به روش زیر انجام شود:
ــا ســبز و زرد  ــگ ســبز ی ــا رن ــا عالمــت ارت ی ــه E و ی ــه پایان ــد ب ســیم ســبز و زرد بای
متصــل گردنــد. ســیم آبــی بایــد بــه پایانــه N یــا رنــگ آبــی یــا مشــکی متصــل گــردد. 

ســیم قهــوه ای بایــد بــه پایانــه L یــا رنــگ قرمــز یــا قهــوه ای متصــل گــردد. 
توجــه: خروجــی بــرق بایــد در محلــی قابــل دســترس 
نزدیــک بــه دســتگاه قــرار گیــرد. در صــورت نیــاز بــه 
ــر معیارهــای  ــق ب ــد منطب ــن بای ــع، جایگزی تعویــض منب
منــدرج در اطالعــات فنــی بــا اطمینــان از اتصــال 
ــز  ــا نی ــی پیچ ه ــوده و تمام ــی ب ــای رنگ ــح کده صحی

ــوند. ــم ش ــد محک بای
ویژگی های محصول و نحوه استفاده ازآن

صفحه کنترل
صفحه کنترل

HGS 740 SS 230 NAT )فر گازی و گریل گازی(

HGS740 SS 230 LPG )فر گازی و گریل گازی(

HGR 650 230 NAT )فر گازی و گریل گازی(



12

O
V

E
N

۱. دکمه خاموش و روشن چراغ نشانگر حرارت
۲. ولوم انتخاب نور فر 

۳. ولوم انتخاب عملکرد/ ترموستات فر
4. ولوم تایمر

عملکردها

فر گازی

ــه  ــاز نگ ــر را ب ــن کردن، درب ف ــگام روش ــد. هن ــک می باش ــدک الکترونی ــر دارای فن ف
ــا  ــاعت ت ــای س ــالف عقربه ه ــار داده و خ ــی فش ــه آرام ــتات را ب ــوم ترموس ــد. ول داری
آخریــن درجــه بچرخانیــد. دوبــاره آن را فشــار دهیــد تــا فنــدک الکتریکــی شــروع بــه 
کار کنــد. توجــه نماییــد اگــر فنــدک الکتریکــی تــا ۱5 ثانیــه کار نکــرد، درب فــر را بــاز 

ــد.  ــر نمایی ــل از روشــن کردن مجــدد حداقــل ۱ دقیقــه صب نگــه داشــته و قب
توجــه: هنگامیکــه بــرای نخســتین بــار از فنــدک الکتریکــی اســتفاده می نماییــد بــه علــت 
وجــود هــوا درون لولــه گاز ممکــن اســت نیــاز باشــد چندیــن مرتبــه ایــن کار را تکــرار 
نماییــد. بــه محــض ایجــاد شــعله، ولــوم را ۱۰ ثانیــه فشــار دهیــد تــا ترموکوپــل گــرم 
ــد.  ــان گاز می گــردد را غیر فعــال نمای ــان کــه باعــث قطــع جری شــده و ســوپاپ اطمین
ــده اســت. در  در را بســته نگــه داشــته و بررســی نماییــد کــه مشــعل فــر روشــن مان
صــورت عــدم روشــن بودن مشــعل، ایــن مراحــل را دوبــاره تکــرار نماییــد. همــواره از 

کارکــرد صحیــح مشــعل هنــگام بســته-بودن در فــر اطمینــان حاصــل نماییــد. 
هنگام کارکرد فر

ــل  ــان حاص ــده اطمین ــن خنک کنن ــح ف ــرد صحی ــت از کارک ــته اس ــر بس ــه درف در حالیک
ــا  ــی ب ــی معین،حت ــه دمای ــر ب ــیدن ف ــس از رس ــرژی پ ــره ان ــور ذخی ــه منظ ــد. ب نمایی
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گریل و جوجه گردان

خاموش بــودن دســتگاه،  فــن خنک کننــده شــروع بــه کار کــرده و در دمــای مشــخص 
نیــز متوقــف می شــود. در صورتیکــه فــن خنک کننــده بــه ایــن صــورت شــروع بــه کار 

نکــرد: 
ــت را  ــرق پخ ــی ب ــورت قطع ــد. در ص ــده باش ــع نش ــرق قط ــه ب ــد ک ــی نمایی ۱. بررس

ــود. ــل ش ــرق وص ــا ب ــد ت ــر بمانی ــوش و منتظ ــر را خام ــرده، ف ــف ک متوق
ــکان  ــی نی ــات طالی ــا خدم ــرده و ب ــتفاده نک ــر اس ــرق از ف ــع ب ــدم قط ــورت ع ۲. در ص
تمــاس بگیریــد. در صــورت بــاز بــودن درب فــر هنــگام پخــت، فــن خنک کننــده بــرای 
جلوگیــری ازســوختگی توســط انتقــال گرمــا و شــعله بــه طــرف مصرف کننــده، متوقــف 
ــد  ــه کار خواه ــروع ب ــاره ش ــده دوب ــن خنک کنن ــدن درب، ف ــا  بسته ش ــردد. ب می گ
ــر را روشــن  ــد. ف ــوارد ۱ و ۲ را مجــدد بررســی نمایی ــن صــورت م ــر ای ــرد. در غی ک
ــد بســته  ــر بای ــد. در ف ــم نمایی ــن ۱8۰cْ و  ْ ۲6۰c تنظی ــوم ترموســتات را بی کــرده و ول

باشــد.

ــا  ــد. ب ــته نمایی ــذا را برش ــا غ ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــت ب ــوع از پخ ــن ن ای
ــه  ــر شــروع ب ــا یکدیگ ــل و جوجه گــردان بصــورت خــودکار ب ــت گری ــن حال انتخــاب ای

ــرد. ــد ک کار خواهن

این المپ امکان دید بهتر داخل فر را برای مصرف کننده فراهم می نماید.

ــت  ــال پخ ــر گازی در ح ــه ف ــردان را در حالیک ــتفاده ازجوجه گ ــکان اس ــرد ام ــن عملک ای
ــد. . ــم می نمای ــت فراه ــل اس ــدون گری ب

این فن گرما را در قسمت پشتی فر پـخش می نمـاید. در نتیجه پخش یکنـواخت حرارت، 

المپ فر

جوجه گردان

فن توربو)چرخشی(
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امکان همزمان بریان کردن و پخت در دو ارتفاع مختلف را فراهم می نماید.

ــان، مناســب خواهــد  ــن زم ــذا در کوتاهتری ــرای برشــته کردن غ ــوع از پخــت ب ــن ن ای
بــود. اگــر گریــل گازی باشــد رونــد اســتفاده ماننــد توضیــح فــرگازی آمــده در زیــر 

ــد.  ــاعت بچرخانی ــای س ــت عقربه ه ــوم را در جه ــا ول ــد. تنه می باش
اگــر ولــوم ترموســتات فــر حیــن کارکــرد گریــل برقــی بطــور تصادفــی بچرخــد بخــش 
ــی،  ــرد قبل ــدد عملک ــردن مج ــرای فعال ک ــود. ب ــل می ش ــرد گری ــع از کارک ــی مان ایمن
بــه ســادگی ولــوم فــر را چرخانــده تــا عالمــت آن بــا عالمــت ثابــت شــده در صفحــه 

جلویــی منطبــق شــوند.

غــذا را در ســیخ بیــن دو چنــگال قــرار 
داده و بــه منظــور جلو گیــری از فشــار 
ــذا  ــودن غ ــور از محکم ب ــه موت ــدن ب آم
ــد.  ــل نمایی ــان حاص ــگال اطمین ــن دو چن بی
ســوراخ  در  را  جوجه گــردان  محــور 
موتــور جوجه گــردان قــرار داده و روی 
ــی را  ــد. ســطح انتخاب نگهدارنده هــا بگذاری

در پایین تریــن قفســه قــرار دهیــد.
گریل را روشن کنید.

گریل

سیخ جوجه گردان

ایــن زمان ســنج کــه بصــورت عقبگــرد بــوده ، مســتقل 
ــا ۱۲۰ دقیقــه مــورد  ــد ت از چرخــه پخــت فــر می توان
ــت  ــر کافیس ــم تایم ــرای تنظی ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق اس
ــاعت  ــای س ــت عقربه ه ــل در جه ــور کام ــوم را بط ول
بچرخانیــد تــا متوقــف شــود، ســپس بــه زمــان مــورد 

زمان سنج مکانیکی
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هنــگام اتصــال فــر عالمــت ۱۲.۰۰ بــه روی ســاعت ظاهــر خواهــد شــد و یــک چــراغ در 
ــای “+” و  ــار دکمه ه ــا فش ــرد. ب ــد ک ــمک زدن خواه ــه چش ــروع ب ــت  ش ــاالی عالم ب
“-” زمــان صحیــح در ســاعت تنظیــم شــده و بــه دنبــال ذخیــره آن چــراغ چشــمک زن 

خامــوش خواهــد شــد. 

ــت  ــه پخ ــا و برنام ــت. دم ــتفاده اس ــاده اس ــر آم ــت، ف ــان درس ــم زم ــس از تنظی پ
ــت   ــا را در موقعی ــر، کنترل ه ــردن ف ــرای خاموش ک ــد. ب ــاب نمایی ــب را انتخ مناس

ــد.  ــم نمایی تنظی

زمان سنج الکترونیکی

استفاده دستی

ــته و  ــت ۰ برگش ــه حال ــر  ب ــر تایم ــورد نظ ــان م ــام زم ــس از اتم ــد. پ ــر برگردی نظ
ــود. ــنیده می ش ــی ش ــی کوتاه ــدار صوت هش

این کارکرد در زمان مشخص شده، زنگ هشدار را به صدا در می آورد.
عملکرد هشدار برنامه دهی ساعت الکترونیکی

ــس  ــد. پ ــار دهی ــان فش ــه را هم زم ــر دو دکم ــاعت ه ــپ س ــردن الم ــرای خاموش ک ب
ــن کردن  ــرای روش ــد. ب ــد ش ــوش خواه ــاعت خام ــش س ــه نمای ــه صفح ــد ثانی از چن
مجــدد ســاعت بــا فشــار دادن یــک دکمــه زمــان حــال نشــان داده خواهــد شــد. ایــن 
کارکــرد تنهــا در صورتــی قابــل اســتفاده اســت کــه ســاعت زمــان حــال را نشــان داده 
و عملکــردی برنامه ریــزی نشــده اســت. هنگامیکــه فــر در حــال کار نمی باشــد، المــپ 

ــردد. ــوش گ ــد خام ــاعت می توان س

خاموش کردن المپ ساعت

۱. دکمه MODE را فشار دهید تا عالمت  شروع به چشمک زدن نماید. 
ــدا  ــه ص ــدار ب ــگ هش ــد زن ــه می خواهی ــا - ، زمانیک ــای + و ی ــردن دکمه ه ــا فش ۲. ب

ــد. ــاب نمایی ــد را انتخ درآی
ــزی  ــدار برنامه ری ــتم هش ــه سیس ــد ک ــان ده ــا نش ــده ت ــن مان ــراغ روش ــپس چ ۳. س

شــده اســت.

عملکرد هشدار



16

O
V

E
N

4. در پایــان زمــان برنامه ریــزی شــده 
زنــگ هشــدار بــه صــدا درآمــده و چــراغ 

ــد. ــمک زدن می نمای ــه چش ــروع ب ش
ــدار  ــتم هش ــردن سیس ــرای خاموش ک 5. ب
ــان  ــا زم ــار داده ت ــا را فش ــی از دکمه ه یک
حــال مجــدد بــر روی صفحــه نمایــش 

ــردد. ــر گ ظاه

سیستم منبع گاز باید با قوانین محلی مکان نصب دستگاه منطبق باشد.
ــمت  ــن قس ــیه پایی ــدی در حاش ــه رتبه بن ــر در صفح ــرای ف ــده ب ــم ش ــوع گاز تنظی ن

نکات
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
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 
ــی  ــه مکانیک ــتم تهوی ــدرت سیس ــش ق ــا افزای ــره ی ــردن پنج ــق باز ک ــوان از طری می ت

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

اتصال به منبع گاز

تصویر ۱ تصویر ۲ تصویر ۳
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ــان  ــته بندی نش ــر روی بس ــن ب ــاز( و همچنی ــا درب ب ــاهده ب ــل مش ــر ) قاب ــوی ف جل
داده شــده اســت. قبــل از اتصــال، فــر را بــا نــوع گاز مــورد اســتفاده در منــزل تنظیــم 
ــر انجــام شــود  ــه یکــی از دو روش زی ــد ب نماییــد. اتصــال بیــن منبــع گاز و شــیلنگ بای

ــد(: ــن صفحــه رامشــاهده نمایی ــر پایی )تصاوی
)ISO R 7 :استفاده از یک رابط بدون واشر )رابط گاز از نوع مخروطی می باشد -

- 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 پایینی فر را مجددا نصب نمایید.

نما از باال

تعویض ژیگلور مشعل:
ــاز  ــل ب ــر را کام ــد. درب ف ــع کرده ای ــتگاه را قط ــرق دس ــاالت ب ــوید اتص ــن ش مطمئ
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تنظیم حداقل
ــن میــزان گاز مجهــز شــده  ــرای اســتفاده از کمتری ــک بایپــس ب ــه ی ترموســتات فــر ب

ــا تغییــر نــوع گاز ایــن تنظیمــات نیــز بایــد بصــورت زیرتغییــر کنــد: اســت. ب
ــه  ــی ک ــردن دو پیچ ــق باز ک ــد از طری ــت، بای ــه ای اس ــر شیش ــی ف ــه جلوی ــر صفح - اگ

ــر4(. ــد )تصوی ــده، آن را برداری ــتفاده ش ــدن آن اس ــرای ثابت ش ب
-  در صــورت وجــود قــاب فلــزی در قســمت جلــو تنظیمــات از طریــق بخــش 
بازکننــده ای کــه در ســمت چــپ ولــوم قــرار دارد صــورت می گیرد)تصویــر5(.

ــا حداقــل ۳۰ دقیقــه روشــن  ــر دمــا ت ــا حداکث ــد ب فــر را روشــن کــرده و اجــازه دهی
ــن  ــس را در کمتری ــده و بایپ ــل چرخان ــت حداق ــه حال ــتات را ب ــوم ترموس ــد. ول بمان
ــن  ــگام انجــام ای ــه حداقــل میــزان شــعله ثابــت برســید. هن ــا ب حالــت تنظیــم نماییــد ت

ــر بســته باشــد. ــد درب ف ــات بای عملی
بــرای پیچانــدن بایپــس از پیــچ گوشــتی دوســو اســتفاده نماییــد. هنــگام تغییــر گاز مایــع 
ــد  ــاز باش ــعله نی ــزان ش ــل می ــه حداق ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــن اس ــی ممک ــه گاز طبیع ب

ــار پیــچ را بچرخانیــد. ــن ب چندی
ــا حداقــل میــزان شــعله ثابــت  مهــم: هنگامیکــه مشــعل تنظیــم شــد، بررســی نماییــد ت

ــرده و مشــعل را  ــاز ک ــچ را ب ــد. پی نمایی
ــاز و آن  ــور را ب ــپس انژکت ــد. س برداری
ــعل را  ــدد مش ــد. مج ــض نمایی را تعوی
ــا را  ــرار داده و پیچ ه ــود ق ــای خ در ج

ــد. ببندی

اتصال گازحلقه

لوله منعطف

تصویر 4 تصویر 5
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باقــی بمانــد. بــرای ایــن کار درب فــر را چندیــن مرتبــه بــاز و بســته کــرده و مشــعل 
ــن  ــد. ای ــم نمایی ــد. اگــر شــعله خامــوش شــد، بایپــس را مجــدد تنظی را بررســی نمایی
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 

خــود محکــم قــرار دهیــد.
اطالعات فنی

ورودی حرارت 
اسمی )وات(

قطر 
انژکتور
 1/100

mm

میزان 
طبیعی

فشار 
طبیعی
mbar

گاز
مشعل ها

شمارهتوضیحl/hg/hحداقلحداکثر

۲6۰۰
۲6۰۰
۲4۰۰

۱45۰
۱45۰
۱۳5۰

78
78

۱۱5)o(۲۲۹

۱8۹
۱86

۳۰
۳7
۲۰

G30 بوتان

G31 پروپان

G20 طبیعی

۱فر

۱۹۰۰
۱۹۰۰
۱8۰۰

-
-
-

65
65

۹4(y)۱77

۱۳8
۱۳6

۳۰
۳7
۲۰

G30 بوتان

G31 پروپان

G20 طبیعی

۲گریل*

* اگر گریل برقی باشد؛ برای گریل ۱4۰۰ وات

نظافت
بــرای جلوگیــری از ســوختگی همیشــه پیــش از تمیز کــردن منتظــر بمانیــد تــا دســتگاه 
خنــک شــود. بــرای جلوگیــری از آســیب ســطح دســتگاه از لــوازم تیــز و مــواد ســاینده، 

ســیم های زبــر پشــمی یــا لــوازم ســخت اســتفاده نکنیــد.
معمــوال بــرای تمیز کــردن دســتگاه اســتفاده از یــک دســتمال نــرم و مرطــوب بــا مــواد 

نظافت و نگهداری
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شــوینده گــرم کافیســت، امــا بــرای لکه هــای ســخت بــه روش زیــر عمــل نماییــد:
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. ــی گ ــالالت خطرناک اخت
بــرای تمیز کــردن آســان تر، می توانیــد درب شیشــه ای را بــا برداشــتن پیچ هــای 
نگهدارنــده ی آن بــاز نماییــد. هنگامیکــه دوبــاره آن را در جــای خــود قــرار می دهیــد 
مطمئــن شــوید کــه شیشــه بــه درســتی درون درب جــای گرفتــه اســت. بــرای 

ــد. ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی ــا خدم ــتر ب ــات بیش توضیح
ــز  ــه لبه هــای تی ــی ب ــاری و داخل ــان شیشــه های درب، و قــاب کن ــگام تمیز کــردن می هن

ایجــاد شــده در رونــد تولیــد دقــت نماییــد.
هشدار

ــا وجــود سیســتم فنــری محکمــی کــه در لــوالی درب وجــود دارد مواظــب باشــید   ب
ــا  ــرای توضیحــات بیشــتر ب ــوال از جــای خــود خــارج نشــود. ب ــگام برداشــتن درب ل هن

ــد. ــکان تمــاس بگیری ــی نی خدمــات طالی

 هیچ گاه درب را در آب غوطه ور نکنید.

تعویض المپ فر
احتیاط

بــرای تعویــض المــپ، ابتــدا اتصــال دســتگاه را از 
بــرق قطــع نماییــد.

- قــاب محافــظ را از روی نگهدارنــده المــپ بــاز 
نماییــد. 
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تمیز کردن درب فر
ــدن  ــان تر ش ــرای آس ــر، ب ــدل ف ــاس م ــر اس ب
جــدا  را  درب  می توانیــد  دســتگاه  تمیــز کاری 

ــن کار: ــرای ای ــد. ب نمایی
۱- درب را کامل باز نمایید.

۲- دو گیــره را کامــال بچرخانیــد یــا پین هــای 
کوچــک را درون حفــره )E( قــرار دهیــد. 

- المــپ را تعویــض کــرده و قــاب محافــظ را در جــای خــود قــرار دهیــد. المــپ مــورد 
ــات  ــد از خدم ــه را می توانی ــن قطع ــد. ای ــای C°۳۰۰ را تحمــل کن ــا دم ــد ت اســتفاده بای

طالیــی نیــکان تهیــه نماییــد.
- برای توضیحات بیشتر با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

۳- درب را تــا زمانیکــه کامــال داخــل دو 
ــد. ــگاه داری ــته ن ــه بس ــره نرفت گی

ــپس  ــد. س ــه داری ــرف نگ ــر دو ط درب را از ه
ــال از  ــا کام ــید ت ــو  بکش ــمت جل ــه س درب را ب

.)F(ــردد ــدا گ ــا ج لواله

بــه  را  پروســه  درب،  مجــدد  نصــب  بــرای 
صــورت برعکــس از انتهــا بــه ابتــدا انجــام دهیــد.

بــرای توضیحــات بیشــتر بــا خدمــات طالیــی نیکان 
ــد.    ــاس بگیری تم
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احتیاط: حتما دقت داشته باشید که هنگام 
جدا سازی شیشه، درب فر کامال بسته باشد.

4. شیشه داخلی و درب فر را از داخل تمیز نمایید. 
5. شیشــه را در شــیارهای تعبیــه شــده در قســمت 

باالیــی درب فــر )B( قراردهیــد.
6. شیشه را به سمت درب )C( بچرخانید.

4- بــرای لوالهــای همــراه بــا گیــره؛ هنگامیکــه فــر بــاز اســت گیره هــا را تــا حــد امــکان 
ــا  ــته و لواله ــه داش ــود نگ ــتان خ ــا را در دس ــد. گیره ه ــاز نمایی ــتی ب ــچ گوش ــط پی توس
)F( را از جایشــان خــارج نماییــد، هماننــد مکانیســمی کــه تــا انــدازه ای بــاز اســت. بــرای 
نصــب مجــدد پوشــش، پروســه را بالعکــس انجــام دهیــد. بــرای توضیحــات بیشــتر بــا 

خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.
تمیز کردن درهایی با شیشه بزرگ

روش سوار کردن و جداسازی شیشه داخلی
۱. درب را باز نمایید .

۲. قســمت پاییــن  شیشــه را محکــم گرفتــه وشیشــه را 
.)A( بــه بیــرون بکشــید

۳. شیشه داخلی کامال آزاد است آن را جدا نمایید.

7. در حالیکــه شیشــه را بــه ســمت درب هــل 
 )D(   ــی ــده داخل ــر دو نگهدارن ــد )E( ه می دهی
ــق  ــن طری ــه ای ــد. ب ــار دهی ــت فش ــا دودس را ب
می شــود. ثابــت  درب  درون  مجــدد  شیشــه 

بــرای توضیحــات بیشــتر بــا خدمــات طالیــی نیکان 
ــد. ــاس بگیری تم
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عیب یابی

راه حلمشکل

فر کار نمی کند.

اتصاالت جریان برق را بررسی نمایید.
فیوز و محدودکننده جریان نصب خود را بررسی نمایید.
مطمئن شوید که ساعت در حالت برنامه دهی یا دستی 

می باشد.
موقعیت عملکرد و انتخابگر های دما را بررسی نمایید.

چراغ داخلی فر روشن 
نمی شود.

المپ را عوض نمایید.
بررسی نمایید که مطابق با دفترچه راهنما نصب شده 

باشد.

چراغ نشانگر حرارت 
کار نمی کند.

دما را انتخاب نمایید.
تنظیمات را انتخاب نمایید.

این چراغ تنها زمانی روشن می شود که فر در حال افزایش 
حرارت برای رسیدن به دمای تنظیم شده باشد.

هنگام کار کردن فر از 
آن دود خارج می شود.

در اولین استفاده طبیعی است.
همیشه دستگاه را تمیز نمایید.

میزان روغن یا چربی اضافه شده به سینی را کم نمایید.
از دمای باالتر از تنظیماتی که در جدول پخت آمده 

استفاده نکنید.

نتیجه پخت مورد 
انتظار به دست نیامده 

است.

برای رسیدن به راهنمای کارکردن فر، جدول پخت را 
مالحظه نمایید.
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نکته
اگــر بــا انجــام ایــن مــوارد، همچنــان مشــکل وجــود داشــت بــا خدمــات طالیــی نیــکان 

تمــاس بگیریــد.

مشخصات محصول مطابق با کمیسیون انتخاب مقررات 
اروپا Commission Delegated Regulation (EU) شماره 
65/۲۰۱4  ۱اکتبر ۲۰۱۳ و 66/۲۰۱4  ۱4 ژانویه ۲۰۱4 

می باشد.

تکابرند تجاری

مدل
HGS 740 SS 230  NAT

HGS 740 SS 230 LPG

HGR 650 230 NAT

)EEI( ۱۱۲.88شاخص بهره وری انرژی
Bکالس بهره وری انرژی

 CONVENTIONAL مصرف انرژی هر چرخه در حالت
۱.7۳)کیلو وات ساعت(

(MJ) CONVENTIONAL 6.۲۲مصرف انرژی هر چرخه در حالت
مصرف انرژی هر چرخه در حالت فن هوای گرم )کیلو 

۱.87وات ساعت(

)MJ( 6.7۳مصرف انرژی هر چرخه در حالت فن هوای گرم
۱تعداد محفظه
گازمنبع گرمایش

45حجم )لیتر(
۳7حجم دستگاه )کیلوگرم(


