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 جهــت دريافــت كارت گارانتــى و اســتفاده از خدمــات طاليــى نيــكان، نصــب و راه انــدازى دســتگاه 
بايد توسط نماينده مجاز اين شركت انجام پذيرد و اين اطالعات فقط جهت راهنمايى هرچه بهتر مى باشد.
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 نكته مهم
لطفــا  ايــن دفترچه راهنما را به عنوان منبع دســت خود نگه داريد و آن را بــه افراد ديگري كه 
احتمال دارد دســتگاه را از شما خريداري كنند تحويل دهيد.لطفا دستورالعمل ذكر شده را براي 

استفاده ها ي بعد و حفظ نكات ايمني به خاطر داشته باشيد
 رعايت نكات ايمني

دستگاه شما براي استفاده استاندارد در خانه و براي پختن غذا و گرم كردن غذا طراحي شده است 
ســرويس خدمات مسئوليت هرگونه خسارت ناشي از استفاده نادرست از دستگاه را نمي پذيرد.

اين دســتگاه نبايد توسط كودكان يا كســاني كه توانايي فيزيكي و ذهني مناسبي ندارند استفاده 
شود مگر اينكه تحت نظارت و كنترل يك شخص ماهر استفاده شود.

مطمئن شويد ظرف غذايي كه در ماكروفر  استفاده مي كنيد مناسب است.اگر درب دستگاه قفل 
شد براي باز كردن آن تالش نكنيد زيرا ممكن است به دستگاه آسيب برساند و حتما با سرويس 

كار تماس بگيريد.
فلز و فريم درب دســتگاه را مرتبا چك كنيد كه خراب نشــده باشــد اگر اين قسمت هاي دستگاه 

خراب شده باشد از آن استفاده نكنيد و بگذاريد سرويس كار آن را چك كند. 
اگر غذا را درون پالستيك يا كاغذ گرم كنيد امكان احتراق و سوختگي وجود دارد.

در هنگام اســتفاده از برنامه هاي مايكرويو + فن گرم كننده اســتفاده از ظروف فلزي و قاشــق و 
چنگال وبست هاي غذا هاي فريز شده پيشنهاد نمي شود .

محتويات شيشه غذاي كودكان را قبل از استفاده خوب تكان دهيد و درجه حرارت آن را چك كنيد 
هرگز شيشه كودك را با پستانك سر آن گرم نكنيدزيرا خطر شكستن دارد. 

مطمئن شــويد كه كودكان با دســتگاه بازي نمي كنند بدون نظارت افــراد بزرگتر اجازه ندهيد كه 
كودكان از دستگاه استفاده كنند مگر اينكه طرزاستفاده صحيح دستگاه به آنها توضيح داده شود 

و خطرات استفاده نادرست دستگاه را بدانند.
هنگام برداشتن ظرف غذا از دخل فر از دستكش مخصوص استفاده كنيد .برخي ظروف گرماي فر 

را بسيار جذب مي كنند و خيلي داغ مي شوند.
مايعات و غذاي ديگر نبايد در بســته هاي باز نشــده گرم شــوند زيرا ممكن اســت منفجر شــود. 
گرم كردن يا آب پز كردن تخم مرغ در داخل مايكرويو توصيه نمي شــود زيرا ممكن اســت باعث 

شكستن تخم مرغ شود.
گرم كردن مايعات و نوشــيدني ها در مايكرويو توصيه نمي شــود زيرا باعث پخش ذرات مايعات 

داغ شده مي شود. 
در هنگام گرم كردن غذاها با حجم كمتر نزديك ظرف غذا يك ليوان آب قرار دهيد .پختن غذا با 
مدت زمان طوالني ممكن است باعث خشك شدن  يا سوختن آن شود براي جلوگيري از اين مسئله 

از مدت زمان هاي پيشنهادي در فرهاي قديمي را استفاده نكنيد 
اگر دود از دستگاه خارج شد فر را خاموش كنيد و آن را از پريز برق بكشيد و درب دستگاه را باز 

نكنيد تا اينكه هر شعله يا اشتعالي كه درون دستگاه است خاموش شود 

نكات مربوط به مصرف كننده
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امواج مايكروويو اســتفاده شــده در پخت و پز ،امواج الكترومغناطيسي هستند.اين گونه امواج اغلب در 
محيط اطراف ما به شكل امواج راديويي،نور يا اشعه مادون قرمز است.

فركانس اين امواج 2,450 هرتز مي باشد و داراي ويژگي هاي زير است:
-توسط فلزات بازتابيده مي شود
-از داخل اشيا عبور مي كنند

-توسط مولكولهاي آب،چربي وشكر جذب مي شوند
وقتي كه غذا در داخل ماكروويو قرار مي گيرد ملكولهاي ان به شــدت به جنبش در مي آيند و غذا گرم 

مي شود
اشعه ماكروويو تا عمق 2,5 سانتي متري سطح غذا نفوذ مي كند، اگر غذا ضخيم تر باشد هسته و مغز غذا 

بوسيله رسانش يا هدايت گرمايي كه شيوه معمول پخت وپز است،پخته مي شود.
شــايان ذكر اســت اين ماكروويو داراي فعل و انفعاالت گرمايي ســاده اي اســت كه براي ســالمتي مضر 

نمي باشد 
اگر غذا ضخيم تر باشــد هســته و مغز غذا بوسيله رسانش يا هدايت گرمايى كه شيوه معمول پخت و پز 

است، پخته مى شود.

مواد مورد استفاده در بسته بندي اين وسيله قابل بازيافت است .آنها را بازيابي كنيد و با 
دفع آنها در محفظه هاي شهري كه به اين منظور طراحي شده است سهم خود را در حفاظت 
از محيط زيســت ايفا كنيد همچنين اين وسيله اجزاي متعدد قابل بازيافت دارد. بنابراين 
روي آن لوگوي خاصي زده شــده كه نشــانگراين است كه وسايل مستعل بايد همراه ديگر 
زباله ها مخلوط شوند.روال بازيافتي كه توسط كارخانه تدوين شده است در بهترين شرايط 
انجام مي شــود و ســازگار با بخشــنامه اروپايي CE/2002/96 اســت كه مربوط به پسماند 
قطعات الكترونيكي است .درمورد نزديك ترين نقاط دفع پسماند وسايل مستعمل با شوراي شهريا 

فروشنده مشورت كنيد .از همكاري شما در حفاظت از محيط زيست تشكر مي كنيم. 

اصول اجرايي

حفاظت از محيط زيست

Fig.01
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 هشــدار! دقت كنيد كه درهنگام جابجايي دســتگاه ضربه اي به آن وارد نشــود (شكستن 
درب يا شيشه آن و غيره) اگر هر نوع ضربه اي به دستگاه وارد شد قبل از استفاده با فروشگاهي 

كه دستگاه را خريديد تماس بگيريد.

مطمئن شويد كه: 
- اتصاالت الكتريكي با ولتاژ مناسب صورت گيرد.

- كابل مناسب باشد.
- ضخامت سيم ها مناسب باشد.

- اتصاالت الكتريكي حداقل با 16 آمپر صورت گيرد.
اگر در هر يك از نكات باال شك داريد با كارشناس الكتريكي تماس بگيريد.

اتصاالت الكتريكي قبل از جايگيري دستگاه بايد انجام شود.
براي حفظ امنيت اتصاالت الكتريكي بايد صحيح صورت گيرد و در طول نصب و انجام عمليات بايد 

دوشاخه دستگاه از پريز برق جدا باشد و فيوز آن خاموش باشد.
دستگاه بايد با كابل (استاندارد)سه رشته اي با رسانايي 1/5 mm2 (1ph+1N+ground)   كه به 

 CEI60083 (1ph+1N+ground Lead) 240-220 از طريقه جعبه تقسيم استانداردV شبكه برق تك فاز
وصل شود يا مطابق با قوانين نصب باشد 

 و سرديگر بايستي به سيم زمين ساختمان وصل 

• 

يك ســر سيم ايمني (سبز-زرد)به پايانه دســتگاه  
شود در صورت اتصال به جعبه تقسيم بايد اتصال سيم ايمني بعد از دستگاه نيز ادامه داشته باشد .

سيم نول دستگاه (كابل آبي)با به سيم نول شبكه برق وصل شود .
در نصب برق ،امكان دسترسي كاربر به وسيله را فراهم نمائيد كه بايستي بين دستگاه و منبع برق اصلي 
مجزا باشــد و محل اتصال آن با پايانه دســتگاه حداقل 3 ميلي متر باشــد.اگر كابل دستگاه آسيب ديده 

باشد بايد توسط تكنسين هاي خدمات تعويض شود

 شــركت ســازنده مسئوليت هيچ يك از آسيبهاي احتمالي ناشي از نبود يا اتصال معيوب و نادرست 
سيم اتصال به زمين را عهده دار نمي باشد. 

اگر در دستگاه مشكلي ايجاد شد حتماً دو شاخه دستگاه را از پريز آن جدا كنيد .

نصب دستگاه

اتصاالت الكتريكي
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 صفحه گردان
مقدار غذاي مناسبي را در فر قرار دهيد كه نيازي به جابجا كردن ظرف غذا نباشد.

-چرخش صفحه بايد با چرخ دنده ها كنترل شود .
-صفحه گردان به هر دو طرف مي چرخد.

-اگر صفحه گردان نچرخيد چك كنيد كه آيا اجزاي آن درست سر جايش قرار گرفته يا خير.

 غير فعال كردن صفحه گردان
زمانــي كه برخي ظروف احتياج به فضاي بيشــتري درون فر دارند مــي توانيد صفحه گردان را غير فعال 

كنيد.

 نگه داري از چرخ دنده ها
سعي نكنيد كه چرخ دنده ها را با دست بچرخانيد زيرا باعث آسيب رساندن به چرخ دنده ها مي شود. 

مطمئن شويد كه بين چرخ دنده ها و صفحه گردان چيز ي يا شيئي نباشد.

توضيحات كلي

Réf. 1216560

برچسب 
شناسايي 
دستگاه

هرم 
جابجا كردن 

صفحه

برچسب 
پاك كردن 
سريع يخ

چرخ دنده صفحــه 
گردان
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صفحه نمايشگراطالعات زير را در بر دارد :
زمان ، نوع غذا ، برنامه پخت ، دقيقه/ثانيه و وزن 

ولوم انتخابگر  :
براي انتخاب نوع غذا يا برنامه پخت 

ولوم انتخابگر زمان و وزن  :
براي تنظيم مدت زمان و وزن 

: :  "Auto" كليدهاي
برحسب نوع غذاي انتخاب شده و وزن غذا ،مدت زمان 

مناسب پخت به طور اتوماتيك مشخص مي شود

 :  Mode كليد
براي انتخاب برنامه مناسب

كليد گريل /پيتزا  :
برنامه مستقيم گريل/مايكرويو +گريل/پيتزا

كليد گرم نگه داشتن غذا  :
جهت گرم نگه داشتن غذا

: C كليد توقف و كنسل كردن
بــراي متوقف كردن برنامه يك بار فشــار دهيد و براي 
كنســل كردن برنامه دو بار فشــار دهيد همچنين براي 

تنظيم ساعت نيز استفاده كنيد 

كليد توقف صفحه گردان  :
جهت توقف چرخش صفحه گردان  

كليد شروع  :
براي شروع تمام برنامه ها

دكمه بازكردن درب:
ايــن دكمه براي باز كردن درب و يا توقف كار دســتگاه 

مي باشد

صفحه كنترل

بعد از اينكه دستگاه را براي اولين بار روشن كرديد يا اينكه آن را به پريز برق وصل 
كرديد ساعت مشخص شده روي صفحه نمايشگر 00:00 مي باشد و دو نقطه بين اعداد 

به حالت فلش زدن است.(مطابق شكل)

-دكمه توقف/كنسل را براي 5 ثانيه فشار دهيد، عالمت 00:00 فلش مي زند و بيانگر 
اين است كه ساعت تنظيم شود.

-دكمه انتخابگر  را براي تصحيح زمان صفحه نمايشگر فعال كنيد 
-با فشار دادن دكمه توقف/ كنسل تنظيمات را تائيد كنيد.

به اين صورت زمان تنظيم مي شود.

تنظيم ساعت 

تنظيم ساعت: 

0 0 : 0 0

0 0 : 0 0

1 2 : 0 0
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وزن پخت غذا براي برنامه اتوماتيك 

مدت زمان پخت ( زمان روز) 

نوع غذا يا برنامه كه انتخاب شده روي صفحه نمايشگر به حالت چشمك زن مشخص مي شود

تنظيمات تعيين سطح قدرت ماكروويو

1 2 : 3 0

1 2 : 0 0

   )(  
   

 150   
          

     

  
 500   

           
            

  )      Mode  
           (  

  
 700 

             

     
 900 

      

   900   

صفحه نمايشگر

غذا با حجم كمتر: 

برنامه هاي پخت: 

صفحــه نمايشــگر و ولــوم انتخابگر شــما را براي 
انتخاب برنامه درست راهنمايي مي كند 

ت
يعا
ما

ي 
اه
م

ت 
يجا
بز
س

رغ
ت م

وش
گ

زر 
ري
 ف
اي
هــ
ذا
غ

ده
آما

 و 
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ش
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خو

ت 
وش
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ون
قلم
 بو
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سا
گو

زه
 تا
اي
اه
غذ

ده
آما

ي 
ها
ذا
غ

ره
و، ب
 گا
ت
وش
گ

آب كردن يخ غذا

گريل پايين گريل باال ماكروويو +گريل پيتزا

دوباره گرم كردن پختن با حرارت كم پختن غذا
گرم نگه داشتن غذا 
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بــراي برنامه هــاي مختلــف دو ولــوم انتخابگر 
استفاده مي شود 

اولين ولوم براي انتخاب:

نوع غذا 

برنامه پخت

دومين ولوم براي برنامه ريزي:

مدت زمان پخت 

وزن غذا 

ولوم هاي انتخابگر 

برنامه ريزي 

برنامه پخت - نوع غذا

وزن غذا - مدت زمان پخت

دستگاه ماكروويو شما هم اكنون روشن است و ساعت آن نيز تنظيم شده است.
درب را باز كنيد و ظرف غذا را داخل آن قراردهيد و ســپس درب را كامالً ببنديد اگر درب كامل بســته 

نشد دستگاه شروع به كار كردن نمي كند

 بعد از پايان برنامه 3 صداي زنگ شنيده مي شود هر صداي زنگ 10 دقيقه يك بار تكرار مي شود تا 
زماني كه درب دستگاه را باز كنيد.

 اگــر فكــر مي كنيد در داخل فرفضاي كافي براي غذا وجــود ندارد در زمان اجراي برنامه يا قبل از آن 
دكمه توقف چرخش  صفحه گردان را فشار دهيد.

 اگر اشتباهي در برنامه رخ داده است دكمه كنسل C را دوبارفشار دهيد .
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برنامه سريع 
مدت زمان دلخواه را براي مثال دو دقيقه با دكمه انتخاب گر   تنظيم كنيد

دكمه  را فشار دهيد برنامه باالترين قدرت دستگاه براي دوباره گرم كردن 
سريع تنظيم مي شود.

 برنامه اتوماتيك با توجه به وزن 
با فشار دادن دكمه Auto مدت زمان به طور اتوماتيك محاسبه مي شود 

نوع غذا را  با استفاده از دكمه انتخابگر  انتخاب كنيد ( براي مثال ماهي)
( يكي از دكمه هاي ماكروويو  را فشار دهيد( براي مثال پختن 

وزن غذايــي را كه انتخاب كرده ايد با اســتفاده از دكمه  تنظيم كنيد ( براي 
مثال 500 گرم) 

براي شــروع دكمه  را فشار دهيد ســپس قدرت دستگاه تنظيم مي شود و 
مدت زمان مورد نظر براي پخت به طور اتوماتيك مشخص مي شود ( براي مثال 5 

دقيقه ) و فر شروع به كار مي گردد.

 برنامه هاي اتوماتيك با برنامه غذا 
براي انتخاب برنامه غذاي مورد نظر دكمه  Mode  را فشار دهيد براي مثال 
براي انتخاب برنامه پخت آرام 4 بار دكمه را فشــار دهيد ســپس نشــانه  روي 

صفحه نمايشگر نمايان مي شود .
مدت زمان دلخواه را با دكمه انتخاب گر  تنظيم كنيد (براي مثال 5  دقيقه )

براي شروع دكمه   را فشار دهيد .

برنامه ريزي گرم نگه داشتن غذا
دكمه گرم نگه داشــتن را فشــار دهيد عالمت 10:00  روي صفحه مشخص 
مي شود و عالمت  به حالت چشمك زدن مشخص مي شود مدت زمان را با 

استفاده از دكمه انتخابگر  مي توانيد كوتاه كنيد .
بــا فشــار دادن دكمه  غذاي شــما به مــدت 10 دقيقه گرم نگه داشــته 

مي شود .

برنامه ريزي ماكروويو 

2 : 0 0

5 0 0

5 : 0 0

5 : 0 0

1 0 : 0 0

برنامه هاي قابل دسترس
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با اســتفاده از دكمه آب كردن سريع يخ، يخ هر نوع 
غذاى فريز شــده را مي توانيد به سرعت آب كنيد 
اين برنامه را براي غذاهايي كه وزن آنها تا 500 گرم 
مي باشد اســتفاده كنيد  و براي استفاده از برنامه 

دكمه ماكروويو را فشار دهيد.

1-بــراي آب كــردن ســريع يــخ گوشــت، ماهي، 
ســبزيجات و مايعات دكمه آب كردن سريع يخ 

را فشار دهيد
نمايشــگر  صفحــه  روي 

 S 1 عالمــت 
نمايان مي شود.

بــراي آب كردن ســريع يخ نان ، رولت ، شــيريني جات 

دكمه  را دوباره فشار دهيد
روي صفحه نمايشگر نمايان  S 2  عالمت

مي شود 
ســپس تا چشــمك زدن عالمــت  0 0 1 منتظر 

بمانيد.
2-بــراي وارد كــردن وزن غــذا دكمــه انتخابگر 
تعييــن وزن را فشــار دهيد ( بــراي وزن تا 500 

گرم) براي مثال 400 گرم
3-براي شروع دكمه  را فشار دهيد.

مدت زمان اجراي برنامه آب كردن يخ با وزن وارد 
شده به طور اتوماتيك محاسبه مي شود .

 مدت زمان با توجه به دماي اوليه تنظيم مي شود 

(برنامــه  آب كردن يخ براي غذاهــاي 18- درجه 
تنظيم مي شود.)

پيام اجراي برنامه روي صفحه نمايشــگر مشخص 
مي شود و برنامه شروع مي گردد.

زمانــي كه برنامه آب كردن ســريع يــخ در حال 
 

اجرا مي باشــد در اواسط اجرا صداي زنگ شنيده 
مي شــود پس كار كردن فــر ادامه پيــدا مي كند 
زمانــي كه صــداي اين زنــگ را مي شــنويد براي 
كسب نتيجه بهتر غذا را جابه جا كنيد يا بهم بزنيد 
و براي ادامه قســمت دوم برنامه دكمه شــروع را 

فشار دهيد .

برنامه آب كردن سريع يخ
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طبقه گريل

مطمئن شــويد كه قفســه درســت روي صفحه گردان قرار گرفته اســت در هنگام اســتفاده از برنامه 
ماكروويو يا گريل+ماكروويو و فن +ماكروويو از ظروف فلزي اســتفاده نكنيد با اين حال مي توانيد غذا 

را با پوشش آلومينيومي روي قفسه قراردهيد و گرم كنيد.

جهت جا دادن قفسه مراحل زير را انجام دهيد :
بســت مشخص شده در شــكل را فشار دهيد و طبقه را روي 

صفحه گردان جايگذاري كنيد.

دربرنامه گريل يا گريل+ماكروويو نكات زير را توجه كنيد:
طبقــه كه مــي خواهيد ظرف  غذايتان را قــرار دهيد انتخاب 

كنيد
-طبقه باال براي سرخ كردن و برشته كردن غذا مناسب است.

-طبقه پاييني براي غذاهاي ديگر مناسب است
در برنامه فن يا فن +ماكروويو :

ظروف غذاهايتان را روي قفسه جايگذاري كنيد.

طبقه باال

طبقه پاييني

اين برنامه امكان برشــته كردن گوشــت يا پختن خوراك را براي شما فراهم مي كند و مي توانيد قبل يا 
بعد از پخت غذا نيز اين برنامه طبق دستور پخت استفاده كنيد.

 بعد از اتمام برنامه گريل حتماً از دستكش مخصوص فر يا دستگيره ظرف غذا براي جابه جا كردن غذا 
استفاده كنيد و حتماً از ظروف مقاوم در برابر گرماي ماكروويو استفاده كنيد .

 سطح قدرت گريل مشخص است و به شرح ذيل است.
ســطح باال  و گريل پايين  طبق روال از گريل باال براي گوشــت و ماهي اســتفاده كنيد .و از گريل 

پايين براي برشته كردن غذا استفاده كنيد.
 هشدار: هنگام اجراي برنامه گريل دستگاه بسيار داغ مي شود در نتيجه دور از دسترس كودكان 

قرار گيرد.

برنامه هاي گريل

برنامه گريل 

برنامه گريل+ ماكروويو

1 0 : 0 0

از هر دو سطح گريل  و  استفاده كنيد
براي انتخاب گريل پايين دكمه  را يكبار فشار دهيد   و براي دكمه گريل باال دكمه  را 

دوبار فشار دهيد 
مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دكمه انتخابگر   تنظيم كنيد و سپس براي شروع دكمه  را 

فشار دهيد.

براي سرعت بخشيدن به پخت غذا مي توانيد از برنامه گريل و ماكروويو به طور همزمان استفاده كنيد.
طريقه استفاده برنامه گريل + ماكروويو  :

چهار بار دكمه  را فشار دهيد 
    سطح قدرت ماكروويو گريل باال تنظيم مي شود.

با استفاده از دكمه  مدت زمان را تنظيم كنيد براي مثال 10 دقيقه 
براي شروع دكمه  را فشار دهيد 
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برنامه پخت پيتزا

با استفاده از برنامه پخت پيتزا و با توجه به صرفه جويي در مدت زمان و انرژي شما مي توانيد 
غذايي ترد، خوشمزه و كامالً برشته مانند غذاي پخته شده در فرهاي قديمي را تهيه كنيد. 

 اگر مي خواهيد گريل و ماكروويو را با هم استفاده كنيد دكمه پيتزا و ظرف پيتزا را باهم فشار 
دهيد و استفاده كنيد. 

 ظرف پيتزايي كه اســتفاده مي كنيد بايد مناســب باشد و بايد طوري باشد كه گرماي ماكروويو 
را جذب كند.

 در اين حالت گرما زير ظرف غذا پراكنده مي شود و غذا به رنگ و طعم عالي مي رسد

2روش پخت :

 بدون از قبل گرم كردن فر: با اســتفاده از اين برنامه شــما مي توانيد غذاهاي فريز شــده يا 
غذاهــاي تــازه را بدون از قبل گرم كردن فــر بپزيد و غذا را مي توانيد ماننــد غذاهايي كه در 

فرهاي قديمي پخته مي شود آماده كرد.
 با از قبل گرم شدن فر: ظرف پيتزا را مي توانيد دو دقيقه قبل از پخت غذا گرم كنيد و اين 

روش براي پختن تكه هاي كوچك گوشت يا ماهي و غذاهاي فريز شده مناسب است 

توصيه ها : 

 قبــل از پختن يا گرم كردن غذا با اســتفاده از برنامه پخت پيتــزا حتماً غذا را از ظرف فلزي يا روكش 
پالستيكي آن خارج كنيد.

 بهتر است مدت زمان كم را تنظيم كنيد و سپس اگر الزم بود مدت زمان را بيشتر كنيد 
 تمام غذاهايي كه روكش دارند يا پوســت دارند مانند ســيب زميني يا سوســيس بايد قبل از پختن 

پوست كنده شوند.
 مطمئن شويد كه تكه هاي گوشت قبل از پختن يخشان كامالً آب و گرم شده  باشند و سپس آماده پخت هستند.

 در هنگام پخت به رنگ غذا توجه كنيد كه مانند پخت در فرهاي قديمي شود.
 زماني كه ظرف غذا را از فر خارج مي كنيد مراقب دستتان باشيد زيرا ظرف غذا بسيار گرم است.

 غذايي مانند پاي سيب يا كيك را دقيقاً بالفاصله بعد از پخت غذا ميل نكنيد زيرا بسيار گرم است. 
 پختن يا گرم كردن تخم مرغ با استفاده از اين برنامه توصيه نمي شود.

 اگر مي خواهيد غذاهاي مختلف را با استفاده از اين برنامه بپزيد اجازه دهيد فر 10 دقيقه سرد شود 
سپس پخت غذاي ديگر را شروع كنيد.
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برنامه پخت پيتزا

براي مثال: براي پخت پيتزا فريز شده ( به وزن 350 گرم)
پيتزاي فريز شده را مستقيماً روي ظرف پيتزا قراردهيد و ظرف 

پيتزا را درون صفحه گردان قرار دهيد 

برنامه ريزي:
1-دكمه  را سه بار فشار دهيد

عالمت  روي صفحه مشخص مي شود
2-زمان 6دقيقه را تنظيم كنيد. 

6 روي صفحه مشخص مي شود. : 0 0 عالمت 
3-براي شــروع دكمه  را فشار دهيد. صفحه گردان شروع 

به چرخيدن مي كند و چراغ فر روشن مي شود.

بــراي جابجا كردن ظــرف پيتزا حتي از دســتكش مخصوص فر 
استفاده كنيد.
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ظرف پيتزا

تركيب برنامه ها 

مراقبت از ظرف پيتزا
 ظرف داراي پوشش نچسب است در نتيجه نيازي به 

چرب كردن ظرف نمي باشد .
 غــذا يا پيتزا را درون ظرف بــرش نزنيد زيرا باعث 

خراب شدن سطح ظرف مي شود
 ظرف پيتزا به راحتي قابل شستن است .

 براي شستن ظرف از اسفنج آب گرم و مايع شستشو 
ظــرف اســتفاده كنيد . از اســفنج هاي زبر و خشــن و 

پودرهاي پاك كننده استفاده نكنيد (مطابق شكل)

توصيه ها:
 ظــرف پيتزا را روي قفســه قرار ندهيــد زيرا باعث 

آسيب رساندن به دستگاه مى شود. 
 ظرف پيتــزا را روي اجاق گازهاي مختلف و يا فرهاي 

قديمي يا روي سطح بسيار داغ قرار ندهيد.
 ظرف پيتزا را مــي توانيد براي چندين بار داغ كنيد 

ولي داغ كردن آن بيش از 2 دقيقه طول نكشد. 
 زماني كه ظرف داغ اســت ظروف آشــپزخانه را روي 
آن قــرار ندهيــد زيــرا باعث آســيب رســاندن ظرف 

مي شود.
- اگــر مايليــد با برنامــه پيتــزا غذاهاي متعــددي را 
بپزيدوبراي بهتر پخته شــدن غــذا بگذاريد بين پخت 
غذاها دســتگاه به مدت 10دقيقه خنك شود وسپس 

غذاي بعد را درون دستگاه قرار دهيد

شــما مــي توانيد دو برنامه مختلف را بــا هم يكي كنيد به عنوان مثال تركيب كردن دو برنامه مشــخص 
دستگاه: ماكروويو/گريل/ماكروويو + گريل /پيتزا /گرم نگه داشتن 

بــه عنــوان مثال: برنامه تركيبي آب كردن يخ غذا به ده دقيقه و پختن آرام در ماكروويو + برنامه گريل 
به مدت 20 دقيقه

1-تنظيمات زير را جهت آب كردن يخ غذا انجام دهيد. 
   -دكمه  را نشان دهيد و برنامه آب كردن يخ را انتخاب كنيد .
   -مدت زمان را تنظيم كند ( براي مثال 10 دقيقه) (مطابق شكل)

2-به جاي فشار دادن دكمه شروع، برنامه بعدي را تنظيم كنيد: 
   -دكمه گريل  را چهار بار فشار دهيد تا اينكه برنامه ماكروويو + گريل را انتنخاب كنيد. 

   (مطابق شكل)
   -مــدت زمان مورد نظر را با فشــار دادن دكمه ماكروويــو +مدت زمان گريل تنظيم 

كنيد .
3-دكمه  براي شروع فشار دهيد.

  برنامه تركيبي ماكروويو + گريل به طور اتوماتيك شروع مي شود.

The PIZZA dish

POWDER

1 0 : 0 0

2 0 : 0 0
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زماني كه فر روشن است مراحل زير را دقت كنيد:
 بافشار دادن دكمه  چرخش صفحه گردان شروع يا متوقف مي گردد.

 با دوبار فشار دادن دكمه كنسل C مي توانيد برنامه غذاي انتخابي را تغيير دهيد.
 اگر قبل از به پايان رسيدن برنامه درب فر را باز كرديد آن را ببنديد و دكمه  را براي ادامه اجراي 

برنامه فشار دهيد
 زماني كه از برنامه آب كردن يخ اســتفاده مي كنيد  در اواســط اجراي برنامه صداي زنگ شــنيده 
مي شــود ســپس كار كردن دستگاه ادامه مي يابد براي كسب نتيجه بهتر در اين زمان غذا را جابجا كنيد 

سپس درب فر را ببنديد و دكمه  را براي ادامه اجراي برنامه فشاردهيد.
 اگر ظرف غذا را قبل از به پايان رســيدن برنامه از داخل دســتگاه برداشــتيد دكمه كنسل C را براي 

پاك كردن برنامه در حال اجرا دوباره فشار دهيد.

مالحظات:
 اگر تا مدت 4 دقيقه بعد از وارد كردن برنامه دكمه  را براي شروع فشار ندهيد برنامه مورد نظر 

كنسل مي شود و روي صفحه نمايشگر ساعت نمايان مي شود.
 اگر مي خواهيد بعد از استفاده از برنامه گريل از برنامه آب كردن يخ غذاي فريز شده استفاده كنيد 

بهتر است بگذاريد تا 10دقيقه دماي فر پايين بيايد.

 هشــدار: بهتر اســت دســتگاه را مرتباً تميز كنيد و مانده هاي غــذاي داخل و 
خارج دســتگاه را پاك كنيد. براي تميز كردن از دستمال مربوط و صابون استفاده 
كنيد اگر دستگاه را تمير نكنيد روي سطح خراب مي شود و روي پخت غذا اثر بد 
مي گذارد. اگر درب دســتگاه يا جداره هاي آن خراب شــوند تا زماني كه دســتگاه 

توسط سرويسكار تعميير نگردد از آن استفاده نكنيد.
 از بخار شوي استفاده نكنيد 

 بــراي تميز كــردن از پدهــاي زبر و يا پــاك كننده هاي 
قوي و الكلي استفاده نكنيد زيرا باعث آسيب رساندن به 

دستگاه مي شود.
 اگر دستگاه بوي ناخوشايندي مي دهد مقداري آب ليمو 
يا ســركه را در مقداري آب به مدت 2 دقيقه بجوشانيد و 

ديواره هاي دستگاه را با آن تميز كنيد.
 زماني كه از گريل دســتگاه اســتفاده مي كنيد قســمت 
هاي ديواره دســتگاه و پشــت آن بســيار گرم مي شــود. 

بنابراين براي تميز كردن صبر كنيد دماي دستگاه كامالً پايين بيايد و براي تميز كردن قسمت فلزي 
دستگاه از پد مناسب استفاده كنيد.

 صفحــه گردان دســتگاه را براي تميز كــردن بر داريد 
بســت هاي كناري صفحه به راحتي قابل جابه جايي است 
و زماني كه صفحه گردان را برداشــتيد مراقب باشيد كه 
آب از طريق ســوراخهاي زير صفحه وارد موتور دســتگاه 
نشــود ســپس صفحه گردان را كامالً درســت سر جايش 

ثابت كنيد .

توصيه ها:

نحوه مراقبت و نگهداري

SOAP
+

WATER
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اگر دستگاه دچار مشكل شد و كار نكرد چك كنيد كه درب دستگاه حتما بسته باشد
اگر دستگاه كار نكرد قبل از اينكه با سرويس خدمات تماس بگيريد به نكات زير توجه كنيد

-اتصال اكتريكي برق را چك كنيد
-مطمئن شويد كه درب دستگاه كامال بسته است

-برنامه دستگاه را چك كنيد
دقت:هرگز تالش نكنيد كه دستگاه را خودتان تعمير كنيد 

هشدار:بســيار خطرناك است كه دستگاه  توسط كسي كه مهارت ندارد تعميير شود.تعمير دستگاه بايد 
توسط يك تكنسين ماهر صورت گيرد

خدمات پس از فروش

عيب يابي دستگاه
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    با تشــكر از حســن انتخاب شما مشــترك محترم، خواهشمند اســت جهت نصب و راه اندازى دستگاه ، 
مطالب زير را مد نظر داشته باشيد :

   - جهت نصب و راه اندازى اوليه دســتگاه 48 ســاعت قبل با مركز خدمات طاليى نيكان ( 021-8232) 
تماس حاصل فرمائيد.

   - اعالم شــماره اشــتراك درج شــده روى ليبل گارانتى دســتگاه ، به مركز خدمات طاليى نيكان الزامى
 مى باشد . دستگاه فاقد ليبل گارانتى به هيچ عنوان شامل ضمانت شركت نيكان نمى باشد .

   - لطفاً قبل از حضور نماينده مجاز خدمات طاليى نيكان در محل ، اقدام به بازنمودن بســته بندى و راه 
اندازى دستگاه ننمائيد. نقشه كليه محصوالت در كاتالوگ ارائه شده شركت موجود مى باشد .

   - لطفاً قبل از تماس با مركز خدمات، نســبت به آماده ســازى محل نصب دســتگاه اقدام نمائيد. بعد از 
حضور سرويسكاران چنانچه محل آماده نباشد، هزينه اياب ذهاب دريافت مى گردد.

   - در صورت نياز به استفاده از لوازم اضافى و اتصاالت ، هزينه آن به عهده مشترى خواهد بود.
   - بعد از نصب و راه اندازى دستگاه، كارت گارانتى مربوطه را از سرويسكار دريافت نمائيد. ( لطفاً توجه 

بفرمائيد كه كليه اطالعات درخواستى در كارت گارانتى تكميل گردد .)
     شماره تلفن 88765300-021 جهت دريافت نظرات و انتقادات مشتركين محترم در نظر گرفته شده 
كه مستقيماً از دفتر مركزى پيگيرى مى گردد و موارد احتمالى شكايت از طريق اين واحد بررسى و توسط 

مسئول مربوطه پاسخ داده خواهد شد

 نكاتى در خصوص استاندارد دستگاه ها
 فر برقى:

به طريقه تعبيه مكان جهت تهويه در دفترچه راهنما توجه نمائيد.
حداكثر فاصله پريز برق با مكان نصب دســتگاه بايســتى 100 ســانتى متر باشــد و پشــت دستگاه قرار 

نداشته و به راحتى در دسترس باشد.
 فر برق و گاز:

به طريقه تعبيه مكان جهت تهويه در دفترچه راهنما توجه نمائيد.
حداكثر طول شيلنگ گاز تا مكان نصب دستگاه بايستى 140 سانتى متر باشد.

حداكثر فاصله پريز برق با مكان دستگاه بايستى 100 سانتى متر باشد
پريز برق ، شيلنگ گاز و شير گاز نبايد پشت دستگاه قرار داشته باشد و به راحتى در دسترس باشد.

 جهت نصب دو دستگاه گاز سوز در يك محل بايد دو عدد شير گاز مجزا وجود داشته باشد
 ظرفشويى و لباسشويى:

جهت نصب دســتگاه فقط يك عدد شــير آب سرد ، 3/4 كه حداكثر 3 متر از دستگاه فاصله داشته 
باشد مورد نياز است.

حداكثر فاصله خروجى فاضالب تا دستگاه بايستى 150 سانتى متر باشد و از سطح زمين حداقل 60 
سانتى متر و حداكثر 90 سانتى متر ارتفاع داشته باشد.

 توجه: شــير آب و محل خروجى فاضالب نبايستى پشت دستگاه باشد و جهت اتصال به برق و شير 
آب نبايد مانعى وجود داشته باشد

هود:
 فضاى مورد نياز جهت عبور لوله خرطومى تعبيه شده باشد (حداقل 15 سانتى متر)، همچنين پريز 

برق به دستگاه نزديك و در دسترس باشد.
فاصله بين هود و صفحه اجاق بايد 70 سانتى متر باشد.

 صفحه گاز:
حداكثر فاصله شيلنگ گاز تا محل نصب ، 140 سانتى متر باشد.

در فضاى باالى صفحه گاز سطح كابينت قرار نگرفته باشد 

راهنماى نصب


