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  MP 676 IX :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه ماکروویو

MODEL: MP 676 IX 
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1. صفحه کنترل
2. المنت حرارتی چرخشی )غیر قابل مشاهده(

3. صفحه مشخصات )برداشته نشود(
4. درب دستگاه

5. المنت حرارتی باالیی / گریل
6. المپ

7. سینی گردان

راهنمای استفاده از دستگاه

معرفی محصول

مشتری گرامی، بابت خرید محصوالت آریستون از شما سپاسگزاریم.
پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
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صفحه کنترل

1. روشن/خاموش
برای روشن یا خاموش کردن فر و برای متوقف کردن یک عملکرد استفاده می شود.

2. اتوماتیک
جهت حرکت میان لیست عملکردهای خودکار استفاده می شود.

3. برگشت
برای برگشت به منوی تنظیمات قبلی استفاده می شود.

4. دستی
برای حرکت میان لیست عملکردهای دستی استفاده می شود.

5. نمایشگر
6. دکمه های جهت دهی

برای تغییر تنظیمات و مقادیر یک عملکرد استفاده می شود.
7. دکمه تایید

برای تایید انتخاب عملکرد یا تنظیم مقادیر استفاده می شود.
8. شروع

برای شروع یک عملکرد استفاده می شود.
هنگامیکه فر خاموش است، عملکرد شروع سریع مایکروویو “jet start” را فعال می کند.
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سینی گردان
شیشــه ای  ســینی  بگذاریــد،  نگهدارنــده  روی  را  آن 
ــورد  ــت م ــای پخ ــام حالت ه ــا تم ــد ب ــردان می توان گ

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

بشقاب پخت
 CRISP( "ــک ــردن دینامی ــته ک ــرد "برش ــا عملک ــراه ب ــا هم تنه
DYNAMIC( مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. بشــقاب پخــت 

همیشــه بایــد در مرکــز ســینی شیشــه ای گــردان قــرار 

سینی گردان
نگهدارنده سینی گردان

تنهــا جهــت نگــه داشــتن ســینی شیشــه ای گــردان اســتفاده 
ندهیــد. قــرار  آن  روی  را  دیگــر  جانبــی  لــوازم  می شــود. 

لوازم جانبی

ســینی گــردان همیشــه بایــد بــه عنــوان یــک پایــه بــرای دیگــر ظــروف یــا لــوازم جانبــی 
بــه جــز ســینی پخــت مســتطیلی اســتفاده شــود.

ــد  ــدف می توان ــن ه ــرای همی ــژه ب ــرد وی ــت عملک ــودن جه ــی ب ــگام خال ــه و هن گرفت
ــد. ــرار دهی ــت ق ــقاب پخ ــتقیم روی بش ــذا را مس ــود. غ ــش داده ش ــش گرمای پی

دستگیره بشقاب پخت
جهت برداشتن بشقاب پخت بسیار داغ  از فر استفاده می  شود.

سینی پخت مستطیلی
پخــت  بــا  تنهــا در عملکردهــای همــراه  پخــت  از ســینی 
کانوکشــن اســتفاده می شــود. هرگــز در عملکردهــای ترکیبــی 
ــد.  ــتفاده نکنی ــینی اس ــن س ــاه( از ای ــواج کوت ــو )ام ــا مایکرووی ب
ــه صــورت افقــی روی قفســه محفظــه پخــت قــرار  ســینی را ب

ــد. دهی
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ــه برداشــتن  لطفــا دقــت نماییــد: هنــگام اســتفاده از ســینی پخــت مســتطیلی، نیــازی ب
ــد. ــده آن نمی باش ــردان و نگهدارن ــینی گ س

سه پایه سیمی
ایــن ســه پایــه بــه مــا اجــازه می دهــد جهــت برشــته شــدن 
غــذا و جریــان هــوای گــرم بهینــه غــذا را نزدیــک بــه گریــل 
بگذاریــد. ســه پایــه ســیمی را روی ســینی شیشــه ای گــردان 
گذاشــته و مطمئــن باشــید کــه بــا ســطوح دیگــر در تمــاس 

نمی باشــد.
بخارپز

جهــت بخارپــز کــردن غذاهایــی ماننــد ماهــی یــا ســبزیجات 
آب  میلی لیتــر   100 و  گذاشــته   )2( ســبد  در  را  آن 
آشــامیدنی در کــف بخارپــز )3( ریختــه تــا بــه میــزان کافــی 

ــید. ــته باش ــار داش بخ
ــا ســیب زمینی را مســتقیم در کــف  غذاهــای نیــاز بــه جوشــاندن ماننــد پاســتا، برنــج ی
ــدار  ــا مق ــب ب ــی متناس ــدار کاف ــه مق ــته و ب ــت( گذاش ــبد نیس ــه س ــازی ب ــز )نی بخارپ

ــد. ــه نمایی ــه آن اضاف ــامیدنی ب ــت آب آش ــال پخ ــذای در ح غ

برای کسب بهترین نتیجه، درب بخار پز را با درپوش )1( ببندید.
همیشــه بخــار پــز را در ســینی شیشــه ای گــردان قــرار داده و تنهــا همــراه بــا 
ــد. ــتفاده نمایی ــو از آن اس ــای مایکرووی ــا عملکرده ــا ب ــب ی ــت مناس ــای پخ عملکرده

درپوش
ایــن درپــوش در هنــگام پخــت یــا گــرم کــردن، جهت پوشــاندن 

غــذا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
درپوش، میزان پاشیده شدن غذاها را کاهش داده و باعث حفظ 

رطوبت غذا می شود. همچنین می تواند برای ایجـاد دو سطح پخت مورد استفـاده قرار 
گیرد. این درپوش نبـاید برای استفـاده در پخت کانوکشن یا با عملکردهـای دیگر گریل 

دینامیک )مانند “crisp dynamic” (  مورد استفاده قرار گیرد.
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تعــداد لــوازم جانبــی ممکــن اســت بــر اســاس مــدل خریــداری شــده متفــاوت باشــد. 
ــکان  ــی نی ــات طالی ــه از خدم ــورت جداگان ــه ص ــد ب ــی را می توانی ــی اضاف ــوازم جانب ل

ــد. ــداری نمایی خری
ــن شــوید کــه  ــد مطمئ ــازار موجــود اســت. پیــش از خری ــی در ب ــوازم جانب تعــدادی ل
ــاوم  ــر مق ــرارت ف ــر ح ــوده و در براب ــب ب ــما مناس ــو ش ــتفاده در مایکرووی ــت اس جه

می باشــند.
ظــروف فلــزی بــرای غــذا و نوشــیدنی نبایــد در پخــت بــا مایکروویــو مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد. 
بررسی نمایید که غذاها و لوازم جانبی با دیواره های داخلی فر در تماس نمی باشند.

ــردان  ــه ای گ ــینی شیش ــه س ــش آزادان ــر از چرخ ــدن ف ــن ش ــش از روش ــه پی همیش
اطمینــان حاصــل نماییــد. هنــگام قــراردادن یــا برداشــتن لــوازم جانبــی مراقــب باشــید 

ــود. ــارج نش ــود خ ــای خ ــردان از ج ــینی گ ــه س ک
عملکردها

)MAN( عملکرهای دستی 

مایکروویو
برای پخت سریع و گرمایش مجدد غذا یا نوشیدنی ها استفاده می شود.

موارد استفاده پیشنهادیتوان

گرم کردن مجدد سریع نوشیدنی یا 900 وات
غذاهایی با آب زیاد 

پخت سبزیجات750 وات
پخت گوشت و ماهی650 وات

500 وات
پخت سس های گوشت دار یا 

سس های حاوی پنیر با تخم مرغ. 
انتهای پخت پای گوشت یا پخت پاستا
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لوازم جانبی پیشنهادی: درپوش

موارد استفاده پیشنهادیتوان

پخت آرام و مالیم. مناسب برای 350 وات
ذوب کره یا شکالت

یخ زدایی غذاهای منجمد یا نرم 160 وات
کردن کره و پنیر

نرم کردن بستنی90 وات

”CRISP DYNAMIC“ برشته کردن دینامیک

گریل

گریل + مایکروویو

توربو گریل + مایکروویو

بــرای برشــته کــردن غذاهــا در هــر دو قســمت رویــی و کــف غــذا مناســب می باشــد. 
ایــن عملکــرد بایــد تنهــا بــا بشــقاب پخــت ویــژه اســتفاده گــردد.

جهت گریـل، گراتین و برشته کردن استفـاده می شود. بهتـر است در طول پخت غذا را 
برگردانید. برای نتیجه بهتر، گریل را به مدت 3-5 دقیقه پیش گرمایش دهید.

لوازم جانبی پیشنهادی: بشقاب پخت، دستگیره بشقاب پخت.

ــو و  ــای مایکرووی ــب عملکرده ــا از ترکی ــردن غذاه ــه ک ــریع و گراتین ــت س ــرای پخ ب
ــد. ــتفاده نمایی ــل اس گری

بــرای پخــت ســریع و برشــته کــردن غــذا، از ترکیــب عملکردهــای مایکروویــو، گریــل 
و کانوکشــن اســتفاده نماییــد.

لوازم جانبی پیشنهادی: سه پایه سیمی
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فن 

کانوکشن + مایکروویو

گرمایش سریع

 تنظیمات

بــرای پخــت غذاهایــی بــا نتیجــه یکســان در اســتفاده از فــر کانوکشــن مــورد اســتفاده 
ــرد. ــرار می گی ق

می تــوان بــرای پخــت غذاهایــی مشــخص از ســینی پخــت یــا دیگــر لــوازم مناســب فــر 
اســتفاده نمــود.

لوازم جانبی پیشنهادی: سینی پخت مستطیلی / سه پایه سیمی

برای تهیه غذاهای نیازمند به پخت در فر در زمان بسیار کوتاه استفاده می شود.
لوازم جانبی: سه پایه سیمی

برای حرارت دهی سریع فر پیش از فعال کردن چرخه پخت استفاده می شود.
پیش از قرار دادن غذا درون فر منتظر بمانید تا این عملکرد به پایان برسد.

بــرای تغییــر تنظیمــات فــر  )زبــان، حالــت اقتصــادی )اکــو(، روشــنایی، هشــدار صوتــی، 
ــود. ــتفاده می ش ــاعت( اس ــم، س حج

ــگر  ــنایی نمایش ــو( روش ــادی )اک ــت اقتص ــودن حال ــال ب ــگام فع ــد: هن ــت نمایی ــا دق لطف
پــس از چنــد ثانیــه جهــت ذخیــره انــرژی کاهــش می یابــد. هنگامیکــه یــک دکمــه فشــار 

داده شــود نمایشــگر بــه صــورت خــودکار دوبــاره فعــال خواهــد گردیــد.
عملکردهای خودکار

بــا عملکردهــای خــودکار بــه راحتــی نــوع، وزن یــا مقــدار غــذا را انتخــاب کــرده تــا بــه 
بهتریــن نتیجــه برســید. فــر بــه صــورت خــودکار مناســب تریــن تنظیمــات را محاســبه 
کــرده و رونــد پخــت آنهــا را تغییــر مــی دهــد. زمــان کل شــامل مراحــل آماده ســازی 
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بــرای گــرم کــردن غذاهــای منجمــد آمــاده یــا در دمــای اتــاق مــورد اســتفاده قــرار 
ــا  ــرده ت ــبه ک ــاز را محاس ــورد نی ــات م ــودکار تنظیم ــورت خ ــه ص ــر ب ــرد. ف می گی
ــروف  ــا ظ ــقاب ی ــذا را در بش ــود. غ ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــان بهتری ــن زم در کوتاه تری

ــد.  ــرار دهی ــرارت ق ــر ح ــاوم در براب ــو و مق ــوص مایکرووی مخص

ــا پیــش گرمایــش نمی باشــد. ی

)DEFROST DYNAMIC( یخ زدایی دینامیک

)REHEAT DYNAMIC( باز گرم کردن دینامیک

جهت یخ زدایی سریع غذاهای مختلف با تشخیص وزن استفاده می شود.
غــذا بایــد مســتقیم در ســینی شیشــه ای گــردان قــرار گرفتــه و بــا اعــالم دســتگاه، غــذا 

برگردانــده شــود.

وزنغذاهای پیشنهادیدسته بندی

1*
گوشت )چرخ کرده، کتلت، استیک، 

100 گرم – 2 کیلوگرمگوشت کبابی(

2*
100 گرم – 2.5 کیلوگرممرغ )مرغ کامل، تکه، فیله(

3*
100 گرم – 1.5 کیلوگرمماهی )کامل، استیک، فیله(

4*
سبزیجات)سبزیجات مخلوط، 
100 گرم – 1.5 کیلوگرمنخودفرنگی، بروکلی و غیر(

5*
100 گرم تا 2 کیلوگرمنان )قرص نان، ساندویچی، رول(
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)CRISP DYAMIC( برشته کردن دینامیک

بــرای گــرم کــردن ســریع یــا پخــت غذاهــای منجمــد همــراه بــا برشــته و تــرد کــردن 
ــا از بشــقاب پخــت موجــود  ــن عملکــرد تنه ــی آن اســتفاده می شــود. در ای ســطح روی

اســتفاده کــرده و هنگامیکــه از شــما خواســته شــد غــذا را برگردانیــد.

لوازم جانبی مورد نیاز: بشقاب پخت، دستگیره بشقاب پخت.

ــن  ــه از ای ــن نتیج ــه بهتری ــیدن ب ــر و رس ــوص ف ــای مخص ــریع غذاه ــت س ــرای پخ ب
عملکــرد اســتفاده نماییــد. از ظــروف پختــی اســتفاده کنیــد کــه مناســب فــر بــوده و در 

ــند. ــاوم می باش ــاه مق ــواج کوت ــر ام براب

وزنغذاهای پیشنهادیدسته بندی

1*

سیب زمینی سرخ کرده )سیب زمینی ها 
را در یک الیه چیده و پیش از پخت به آن 

نمک بپاشید(
300-600 گرم

2*
250-500 گرمپیتزا، رویه نازک

3*
300-800 گرمپیتزا، رویه ضخیم

4*
بال مرغ، تکه های مرغ، )کمی بشقاب را 

300-600 گرمچرب نمایید(

5*
فینگر ماهی ) بشقاب پخت باید پیش 

200-600 گرمگرمایش شود(

)COOK DYNAMIC( پخت دینامیک
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ــز موجــود  ــا ماهــی، از ظــرف بخارپ ــز کــردن غذاهــا ماننــد ســبزیجات ی ــرای بخارپ ب
ــد  ــار تولی ــودکار بخ ــورت خ ــه ص ــی ب ــازی ابتدای ــاده س ــه آم ــد. مرحل ــتفاده نمایی اس
کــرده و آب خالــص را در جهــت جوشــاندن وارد کــف بخــار پــز می کنــد. زمان دهــی 
ایــن فــاز ممکــن اســت متفــاوت بــوده و مطابــق بــا زمــان تنظیــم شــده فــر شــروع بــه 

بخــار پــز کــردن غــذا خواهــد نمــود.
بعضی از زمان های مشخص پخت در زیر آمده است:

• سبزیجات تازه )200-500گرم(: 4-6 دقیقه
• سبزیجات منجمد )250-500گرم(: 5-7 دقیقه

• فیله ماهی )250-500گرم(: 4-6 دقیقه.
لوازم جانبی مورد نیاز: بخارپز

وزنغذادسته بندی

1
800 گرم تا 1.5 کیلوگرممرغ بریان

2
1 بستهکوکی

3
600 گرم- 1.2 کیلوگرمماهی کامل

4
800 گرم- 2 کیلوگرمگراتین سیب زمینی

5
800 گرم- 1.5 کیلوگرمرست بیف

)STEAM DYNAMIC(بخار دینامیک
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استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه

1. انتخاب زبان دستگاه
هنگـامیکه بـرای اولین مرتبـه دستگـاه روشن می شود بـاید زبـان و ساعت آن را تنظیم 

نمایید: زبان انگلیسی به صورت “ENGLISH” در طول نمایشگر حرکت می کند.

بــا اســتفاده از    یــا    در میــان لیســت زبــان هــای موجــود حرکــت کــرده و زبــان 
مــورد نظــر خــود را انتخــاب نماییــد.  را جهــت تاییــد انتخــاب خــود فشــار دهیــد.
لطفا توجه نمایید: زبان دستگاه را می توانید از گزینه تنظیمات “SETTING” تغییر دهید.

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

تنظیــم ســاعت در نمایشــگر چشــمک خواهنــد زد.
بــا اســتفاده از   یــا   ســاعت مــورد نیــاز را تنظیــم کــرده و   را فشــار دهیــد: 

دو عــدد جهــت تنظیــم دقیقــه در نمایشــگر چشــمک زن می شــوند.

با استفاده از    یا   دقیقه را تنظیم و جهت تایید   را فشار دهید.
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1. انتخاب عملکرد
بــا فشــار  فــر را روشــن کــرده، ســپس از   یــا   اســتفاده نماییــد. بــا ایــن 

روش بــه منوهــای خــودکار و دســتی راه پیــدا خواهیــد کــرد.
جــت حرکــت در منــو،  یــا  را فشــار داده و نگــه داریــد تــا عملکــرد مــورد 
نظــر در نمایشــگر نشــان داده شــود: نمایشــگر عالمــت عمکــرد و تنظیمــات اصلــی آن 

ــر نشــان می دهــد. را جهــت تغیی

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

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

با استفاده از    یا   دقیقه را تنظیم و جهت تایید   را فشار دهید.

استفاده از دستگاه

پــس از چشــمک زدن تنظیمــات بــا اســتفاده از   یــا   آن را تغییــر، ســپس  را 
فشــار دهیــد و جهــت تغییــر تنظیمــات دیگــر )در صــورت امــکان( آن را ادامــه دهیــد.

نکته: گزینه  به شما امکان برگشت مجدد به تنظیمات قبلی را می دهد.
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3. فعال کردن عملکرد
پس از تنظیمات مورد نیاز با فشار  عملکرد را فعال نمایید.

هر زمان که گزینه  را فشار دهید عملکرد فعال متوقف خواهد شد.
• قفل ایمنی

این جهت جلوگیری از روشن شدن تصادفی فر به صورت خودکار فعال می شود.

درب را باز و بسته کرده سپس با فشار  عملکرد شروع به کار خواهد کرد. 
• توقف

ــا برگردانــدن غــذا، تنهــا  ــرای مثــال جهــت هــم زدن ی ــرای توقــف عملکــرد فعــال، ب ب
ــد. ــاز نمایی درب فــر را ب

برای شروع دوباره، درب را بسته و  را فشار دهید.
• شروع سریع

هنــگام خامــوش بــودن فــر،  را فشــار داده تــا پخــت بــا عملکــرد مایکروویــو، بــا تــوان 
کامــل  )900وات( بــه مــدت 30 ثانیــه شــروع بــه کار کنــد.

هر زمان که دکمه  را مجدد فشار دهید، زمان پخت 30 ثانیه افزایش می یابد.
• عملکرد پخت خودکار

دسته بندی ها
هنــگام اســتفاده از عملکردهــای خــودکار مشــخص، بایــد یــک دســته بندی بــرای غذایــی 

کــه می خواهیــد بپزیــد انتخــاب کــرده تــا بهتریــن نتیجــه را بــه دســت آوریــد.
ــت  ــمت راس ــاالی س ــده در ب ــان داده ش ــدد نش ــه ع ــوط ب ــته بندی مرب ــع دس مرج
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می باشــد. نمایشــگر 
برای اطالعات تمام دسته بندی ها به جدول معرفی عملکردها رجوع نمایید.

با انتخاب دسته بندی غذا، در بیشتر عملکردهای خودکار باید وزن غذا را وارد نمایید.
میزان پخت

بیشــتر عملکردهــای خــودکار بــه شــما اطــالع می دهنــد کــه میــزان پخــت غــذای خــود 
)حداقــل، کــم، متوســط، زیــاد، حداکثــر( را انتخــاب نماییــد.

ــد در 20 ثانیــه اول پــس از فعــال شــدن عملکــرد تغییــر کنــد:  میــزان پخــت مــی توان
عملکــرد را فعــال کــرده و ســپس بــا فشــار   یــا    تنظیمــات مــورد نظــر را انتخــاب 

نماییــد.

فعالیت ها )هم زدن یا برگرداندن غذا(
ــرای  ــد، ب ــم بزنی ــا ه ــده ی ــذا را برگردان ــد غ ــودکار بای ــای خ ــی از عملکرده در بعض

ــد. ــد ش ــف خواه ــرد متوق ــن کار عملک ــام ای انج

ــما  ــه از ش ــرده و کاری ک ــاز ک ــد، درب را ب ــف می کن ــت را متوق ــر پخ ــه ف هنگامیک
خواســته شــده را انجــام دهیــد، ســپس درب را بســته و بــا فشــار  دوبــاره پخــت را 

ــد. ادامــه دهی
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ــس از دو  ــک" پ ــی دینامی ــرد "یخ زدای ــتفاده از عملک ــگام اس ــد: هن ــه نمایی ــا توج لطف
دقیقــه بــه صــورت خــودکار عملکــرد دوبــاره شــروع خواهــد شــد حتــی اگــر غــذا را 

ــا هــم نزنیــد. ــد ی ــر نگردانی ب
• حرارت باقی مانده

در بســیاری از مــوارد پــس از پخــت غــذا، فــر یــک فرآینــد خنــک کننــده خــودکار را 
ــود.  ــان داده می ش ــگر نش ــرده و در نمایش ــال ک فع

برای مشاهده ساعت در این فرآیند ) با فر خاموش(،   را فشار دهید.

• تایمر
ــک تایمــر اســتفاده نمــود.  ــوان ی ــه عن ــوان از نمایشــگر ب ــر می ت ــا خامــوش شــدن ف ب
جهــت فعــال کــردن عملکــرد و تنظیــم مــدت زمــان مــورد نیــاز    یــا   را فشــار 

دهیــد.

جهــت فعــال کــردن تایمــر   را فشــار دهیــد: یــک ســیگنال صوتــی شــنیده شــده و 
نمایشــگر تــا پایــان شــمارش معکــوس زمــان انتخابــی تایمــر، آن را نشــان خواهــد داد. 

ــر  ــد: تایم ــال نمایی ــر فع ــه روش زی ــرد را ب ــد عملک ــر، می توانی ــدن تایم ــال ش ــا فع ب
بــدون تاثیــر گذاشــتن در عملکــرد بــه صــورت خــودکار بــه شــمارش معکــوس ادامــه 

ــد داد. خواه
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جهــت برگشــت بــه مشــاهده تایمــر منتظــر بمانیــد تــا عملکــرد تمــام شــده یــا فــر بــا 
فشــار  خامــوش شــود.

لطفا توجه نمایید: تایمر هیچ چرخه پختی را فعال نخواهد کرد.
ــت  ــپس جه ــار داده و س ــر،  را فش ــرای تایم ــده ب ــم ش ــان تنظی ــر زم ــت تغیی جه

ــد. ــار دهی ــه  را فش ــاری دو مرتب ــان ج ــاهده زم ــه مش ــت ب برگش
• تنظیمات

ــگر  ــات “SETTING” در نمایش ــه تنظیم ــه گزین ــا زمانیک ــر، ت ــات ف ــر تنظیم ــرای تغیی ب
مشــاهده شــود دکمــه  را فشــار دهیــد. ســپس بــا فشــار  وارد منــو شــوید.

بــا اســتفاده از  یــا   در منــو حرکــت کــرده و بــا فشــار  بــه تنظیماتــی کــه 
نیــاز بــه تغییــر دارنــد وارد شــوید.

با استفاده از    و   تنظیمات را تغییر داده و با    آن را تایید نمایید.

استفاده از دستگاه

دما)°C( / سطح عملکردغذا
گریل

توان 
)وات(

لوازم جانبیزمان

کیک اسفنجی
180-160-60-30

180-1609050-25
پای پر شده 
)چیزکیک، 

اشترودل، تارت 
سیب(

190-160-70-35

10-20-170-180بیسکوئیت

40-50-100-120مرنگ

10-12-210-220نان رول

30-35-180-200قرص نان
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دما)°C( / سطح عملکردغذا
گریل

توان 
)وات(

لوازم جانبیزمان

20-40-190-220پیتزا/نان
پیتزا )0.5-0.4 

14-16--کیلوگرم(

پای کیش )تارت 
سبزیجات، کیش 

لورن(
190-180-55-40

کیش لورن 
 1.2-1(
کیلوگرم(

--20-18

پخت الزانیا/
متوسطپاستا

350-
500

40-15

گوشت بره / 
گوساله / گاو 
 1.5 – 1.3(
کیلوگرم(

180-170-
80- 
*70

180-160160
50- 
*70

گوشت گاو- 
متوسط )-1.3
1.5 کیلوگرم(

180-170-
40- 
*60

مرغ/ 
خرگوشت 
/ اردک 

)کامل 1.2-1 
کیلوگرم(

220-210-
50- 
*70

220-210350
45- 
*60

مرغ/ 
خرگوشت / 

اردک )فیله-تکه  
شده(

متوسط-باال
350-
500

20- 
*40

تکه های 
مرغ )1-0.4 

کیلوگرم(
--18-12
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دما)°C( / سطح عملکردغذا
گریل

توان 
)وات(

لوازم جانبیزمان

ماهی پخته 
باال)کامل(

160
350 -

40-20

فیله/ برش 
-باالماهی

15- 
*30

سبزیجات 
شکم پر) گوجه، 
سیب زمینی، 

بادمجان(
متوسط

500
650 -

50-258

ساندویچ های 
3-6-باالتست شده

سوسیس/ 
کباب/دنده/ 

همبرگر
-متوسط-باال

20- 
*40

سوسیس/ 
برگرها )0.2-1 

کیلوگرم(
--

6- 
***16

سیب زمینی 
متوسطپخته

350-
500

20- 
*40

برش های 
سیب زمینی 
 0.8-0.3(
کیلوگرم(

--
10- 

* *20

متوسطمیوه پخته
160-
350

25-15

گراتین 
15-25-باال- متوسطسبزیجات

سبزیجات سرخ 
8-18--شده
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*پس از گذشته نیمی از زمان پخت غذا را برگردانید.
**بشقاب پخت را به مدت 5-3 دقیقه پیش گرمایش دهید.

پیش از انجام تعمیر یا نظافت دستگاه از خنک بودن آن اطمینان حاصل نمایید. 
از بخار شوی استفاده نکنید.

از ســیم ظرفشــویی ، الیــه بردارهــای ســاینده یــا مــواد شــوینده ســاینده / خورنــده، بــه 
دلیــل ایجــاد آســیب در ســطح دســتگاه اســتفاده نکنیــد.

سطح داخلی و بیرونی
• ســطوح را بــا یــک دســتمال میکروفایبــر مرطــوب تمیــز کــرده و در صــورت کثیفــی 

زیــاد، چنــد قطــره مــواد شــوینده بــا PH خنثــی بــه آن اضافــه کنیــد.
• شیشه درب را با مواد شوینده مایع مناسب تمیز نمایید. 

• در فـواصل زمـانی منظم یـا در مورد نوشیدنی هـا، سینی گـردان و نگهدارنـده آن را 
برداشته و کف دستگاه را جهت پاک کردن تمام باقی مانده های غذا تمیز نمایید.

عملکردها

برشته
 کردن

    

گریل گریل
+مایکروویو  

   

توربو گریل + 
مایکروویو 

  

فن
فن + 

مایکروویو

لوازم 
جانبی

بشقاب مقاوم در برابر 
حرارت/ ظروف مناسب 

جهت استفاده در مایکروویو 
     

سه پایه 
سیمی کوتاه   

بشقاب 
پخت

سینی پخت 
مستطیلی

نظافت دستگاه
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راه حلدلیل احتمالیمشکل

فر کار 
نمی کند.

برق قطع است. 
دوشاخه از پریز جدا شده است.

وصل بودن منبع برق 
و اتصال دستگاه به برق 
را بررسی نمایید. در 
صورت وجود مشکل 

فر را خاموش و مجدد 
روشن نمایید.

فر با وجود 
خاموش 

بودن صدا 
می دهد.

فن خنک کننده روشن است.
درب را باز کرده و 

منتظر بمانید تا فرآیند 
خنک سازی تمام شود.

نمایشگر 
عبارت 
“Err” را 
نشان 

می دهد.

مشکل نرم افزاری وجود دارد.
با نزدیک ترین خدمات 

طالیی نیکان تماس گرفته 
و حروف یا عدد پس از 

“Err” را بخوانید.

عیب یابی  

• نیــازی بــه  تمیــز کــردن گریــل نمــی باشــد، حــرارت شــدید آن هــر نــوع کثیفــی را 
مــی ســوزاند: از ایــن عملکــرد بــه طــور منظــم اســتفاده نماییــد.

لوازم جانبی
تمام لوازم جانبی به جز بشقاب پخت قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشد.

بشــقاب پخــت را بــا اســتفاده از آب و یــک شــوینده مالیــم بشــویید. بــرای کثیفــی هــای 
ــه آرامــی روی آن بکشــید. همیشــه پیــش از تمیــز کــردن  ــا یــک دســتمال ب ســخت، ب

منتظــر بمانیــد تــا بشــقاب پخــت خنــک شــود.

تماس با خدمات طالیی نیکان
اطالعــات تمــاس در ضمانــت نامــه درج شــده اســت. لطفــا هنــگام تمــاس بــا خدمــات 
طالیــی نیــکان کــد موجــود در برگــه مشــخصات دســتگاه را همــراه خــود داشــته باشــید.




