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معرفی محصول

لوازم جانبی

راهنمای استفاده از دستگاه

صفحه کنترل

ــش از  ــگزاریم. پی ــما سپاس ــتون از ش ــوالت آریس ــد محص ــت خری ــی، باب ــتری گرام مش

ــد.! ــه نمایی ــت مطالع ــه دق ــا را ب ــه راهنم ــتگاه دفترچ ــتفاده از دس اس

۱.صفحه کنترل

۲.فن

۳. المپ

۴. نگهدارنده طبقات )سطح در دیوار 

محفظه پخت نشان داده شده است(

۵. درب دستگاه

۶. المنت حرارتی باال/ گریل

7. المنت حرارتی چرخشی )غیر قابل 

مشاهده(

۸. صفحه مشخصات )برداشته نشود( 

۹.المنت حرارتی پایین )غیر قابل مشاهده(

1. ولوم انتخاب

برای روشن کردن فر توسط انتخاب یک عملکرد استفاده می شود.

جهت خاموش کردن فر، آن را چرخانده و در موقعیت 0 قرار دهید.

۲. المپ

با فر روشن، آن را فشار داده تا المپ محفظه فر روشن یا خاموش گردد.

۳. تنظیمات زمان

ــتفاده  ــه اس ــن گزین ــر از ای ــر و تایم ــا تاخی ــروع ب ــت، ش ــان پخ ــات زم ــرای تنظیم ب

می شــود. همچنیــن هنگامیکــه فــر خامــوش اســت زمــان را نمایــش می دهــد.

۴. نمایشگر

۵. دکمه های تنظیم کننده

برای تغییر تنظیمات زمان پخت استفاده می شود.

۶. ولوم ترموستات

جهــت انتخــاب دمــای مــورد نیــاز هنــگام فعــال کــردن عملکردهــای دســتی، ایــن ولــوم 

را بچرخانیــد. در عملکردهــای خــودکار ولــوم ترموســتات روی حالــت A/0 می باشــد. 

سینی مشبک پخت سینی روغن گیر سینی پخت ریل های تلسکوپی
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تعداد لوازم جانبی همراه با محصول، بر اساس مدل خریداری شده متفاوت می باشد. 

ــکان  ــی نی ــات طالی ــه از خدم ــورت جداگان ــه ص ــد ب ــی توانی ــر را م ــی دیگ ــوازم جانب ل

ــد. ــداری نمایی خری

قرار دادن سینی مشبک پخت و دیگر لوازم جانبی

ســینی مشــبک پخــت را توســط نگهدارنده هــا در ســطح مــورد نیــاز خــود قــرار داده 

ــاط  ــده )نق ــاال آم ــتی ب ــمت پش ــدا قس ــد. ابت ــل دهی ــو ه ــمت جل ــه س ــی ب ــه آرام و ب

ــی در  ــورت افق ــه ص ــکان دارد آن را ب ــه ام ــا جاییک ــپس ت ــد. س ــاال( را بخوابانی ــه ب رو ب

ــد.   ــت دهی ــه حرک ــای طبق نگهدارنده ه

ــای  ــت را در نگهدارنده ه ــینی پخ ــر و س ــینی روغن گی ــد س ــی مانن ــوازم جانب ــر ل دیگ

ــد. ــه صــورت افقــی حرکــت دهی ــرار داده و ب ــه ق طبق

عملکردها

)coventioal( سنتی

گریل

فن

برای پخت انواع غذاها در یک طبقه می باشد.

بــرای برشــته کــردن اســتیک، کبــاب و سوســیس، پخــت گراتیــن ســبزیجات یــا برشــته 

ــر  ــت، بهت ــردن گوش ــته ک ــگام برش ــد. هن ــتفاده نمایی ــرد اس ــن عملک ــان از ای ــردن ن ک

اســت ســینی روغــن گیــر را بــرای جمــع کــردن آب حاصــل از پخــت گوشــت در زیــر 

آن قــرار دهیــد: تابــه را در ســطحی زیــر ســینی مشــبک پخــت قــرار داده و ۲۰۰ میلــی 

لیتــر آب آشــامیدنی بــه آن اضافــه نماییــد.

بــرای پخــت غذاهــای مختلــف کــه بــه دمــای پخــت یکســان در چندیــن طبقــه )حداکثــر 

ــن  ــا ای ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــاز دارن ــان نی ــورت همزم ــه ص ــه( ب س

ــا یکدیگــر  عملکــرد می توانیــد پخــت غذاهــای مختلــف را بــدون ترکیــب بــوی آنهــا ب

انجــام دهیــد. 

بــرای پخــت تکه هــای بــزرگ گوشــت )بــاالی ۲.۵ کیلوگــرم( از ایــن عملکــرد اســتفاده 

ــر دو  ــا ه ــد ت ــت برگردانی ــگام پخ ــت را هن ــه گوش ــود ک ــنهاد می ش ــود. پیش می ش

ســمت آن بــه صــورت یکنواخــت طالیــی شــود. همچنیــن بهتــر اســت جهــت جلوگیــری 

)MAXI COOKING( پخت قدرتی

از خشــک شــدن بیــش از حــد گاهــی اوقــات آن را چــرب نماییــد.

پیتزا  

ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــا اندازه ه ــی ب ــزا در نان های ــف پیت ــواع مختل ــت ان ــرای پخ ب

ــد. ــر دهی ــت را تغیی ــینی پخ ــت س ــت موقعی ــای پخ ــت در نیمه ه ــر اس ــود. بهت می ش

گریل توربو 

بــرای کبــاب کــردن تکه هــای بــزرگ گوشــت )ران، گوشــت گاو، مــرغ( از ایــن عملکــرد 

اســتفاده می شــود. بهتــر اســت ســینی روغــن گیــر را بــرای جمــع کــردن آب حاصــل از 

پخــت گوشــت قــرار دهیــد: تابــه را در ســطحی زیــر ســینی مشــبک پخــت قــرار داده 

و ۲۰۰ میلــی  لیتــر آب آشــامیدنی بــه آن اضافــه نماییــد.

پف کردن

بــرای کمــک بــه ور آمــدن شــیرینی یــا خمیــر تــرش از ایــن عملکــرد اســتفاده می شــود. 

جهــت حفــظ کیفیــت، اگــر فــر هنــوز گرمــای چرخــه پخــت قبلــی را دارد منتظــر مانــده 

و عملکــرد را فعــال نکنیــد.

*فن اقتصادی )اکو(

بــرای پخــت گوشــت کبابــی و گوشــت هــای شــکم پــر در یــک طبقــه از ایــن عملکــرد 

اســتفاده نماییــد. در ایــن حالــت بــا وجــود گــردش هــوای آرام و متنــاوب مانــع از
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پخت خودکار نان

ــان را  ــت ن ــاز جه ــورد نی ــت م ــان پخ ــا و زم ــودکار دم ــورت خ ــه ص ــرد ب ــن عملک ای

ــد. ــال کنی ــر فع ــودن ف ــک ب ــان خن ــرد را در زم ــن عملک ــد. ای ــاب می کن انتخ

خشــک شــدن بیــش از حــد غــذا خواهــد شــد. هنگامیکــه عملکــرد اقتصــادی )اکــو( در 

حــال اســتفاده می باشــد المــپ در زمــان پخــت خامــوش شــده و بــا فشــار دکمــه 

مجــدد فعــال خواهــد شــد.

ایــن عملکــرد بــه صــورت خــودکار دمــا و زمــان پخــت مــورد نیــاز بــرای کیک هــا را 

انتخــاب مــی کنــد. ایــن عملکــرد را هنــگام خنــک بــودن فــر فعــال نماییــد.

در دمــای پاییــن چرخــه تمیــز کاری بخــار تولیــد مــی شــود کــه امــکان تمیــز کــردن 

ــی  ــازد. ۲۰۰ میل ــر می س ــکان پذی ــی را ام ــای غذای ــی مانده ه ــا و باق ــان کثیفی ه آس

لیتــر آب نوشــیدنی را در کــف فــر ریختــه و زمانیکــه فــر خنــک اســت ایــن عملکــرد را 

فعــال نماییــد.

*ایــن عملکــرد مطابــق بــا قانــون EU( NO. 65/2014(  بــه عنــوان مرجــع اعــالم مصــرف 

ــود. ــوب می ش ــرژی محس ان

ــم  ــد تنظی ــاعت آن بای ــود س ــی ش ــن م ــه روش ــن مرتب ــرای اولی ــتگاه ب ــه دس هنگامیک

ــه ســاعت در  ــوط ب ــا زمانیکــه عالمــت  و دو عــدد مرب گــردد:  را فشــار داده ت

ــد. ــمک زدن نماین ــه چش ــروع ب ــگر ش نمایش

پخت خودکار شیرینی 

پاکسازی الماس 

استفاه از دستگاه برای اولین مرتبه

۱. تنظیم زمان

از  یــا  را بــرای تنظیــم ســاعت اســتفاده کــرده و بــا فشــار  آن را تاییــد نماییــد. 

عــدد مربــوط بــه دقیقــه شــروع بــه چشــمک زدن خواهنــد نمــود. بــا اســتفاده از  یــا 

 دقیقــه را تنظیــم و بــا فشــار   آن را تاییــد نماییــد.

ــرای  ــد، ب ــمک زن می باش ــورت چش ــه ص ــت  ب ــه عالم ــد: هنگامیک ــه نمایی  توج

مثــال قطــع بــرق طوالنــی، بایــد زمــان را تنظیــم نمــود.

۲. گرم کردن فر

ــد تولیــد در آن باقــی مانــده  ــی تولیــد کنــد کــه از رون ــد ممکــن اســت بوی فــر جدی

اســت. ایــن بــو کامــال طبیعــی اســت.

پیــش از شــروع پخــت غــذا، پیشــنهاد مــی کنیــم کــه فــر را بــه صــورت خالــی حــرارت 

داده تــا ایــن بــو از بیــن بــرود. 

ــوازم  ــام ل ــرده و تم ــارج ک ــر خ ــظ را از ف ــفاف محاف ــای ش ــا ورق ه ــوا ی ــه مق هرگون

ــد. ــرون آوری ــل آن را بی ــی داخ جانب

ــرد  ــا از عملک ــد، ترجیح ــرارت دهی ــاعت ح ــک س ــدت ی ــه م ــای °۲۵۰C ب ــر را در دم ف

پخــت قدرتــی )MAXI COOKING ( اســتفاده نماییــد. فــر بایــد در ایــن زمــان خالی باشــد. 

از توضیحــات تنظیــم عملکردهــا پیــروی نماییــد.

 توجــه نماییــد: بهتــر اســت پــس از اســتفاده از محصــول بــرای اولیــن مرتبــه هــوای 

ــه نمایید. ــاق را تهوی ات

استفاده از دستگاه

۱. انتخاب عملکرد
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برنامه ریزی پخت

ــا روی عالمــت عملکــرد مــورد  ــده ت ــوم انتخــاب را چرخان ــرای انتخــاب عملکــرد، ول ب

ــی شــنیده می شــود. ــدار صوت ــک هش ــده و ی ــن ش ــرد: نمایشــگر روش ــرار گی نظــر ق

بــرای شــروع عملکــرد انتخــاب شــده، ولــوم ترموســتات را بچرخانیــد تــا دمــای مــورد 

نظــر تنظیــم گــردد. 

ــم  ــی را تنظی ــان پخت ــر زم ــت )اگ ــان پخ ــان پای ــت، زم ــان پخ ــد: زم ــه نمایی  توج

ــند. ــم می باش ــل تنظی ــر قاب ــید( و تایم ــرده باش ک

توجــه داشــته باشــید: هنــگام پخــت می توانیــد عملکــرد را بــا چرخانــدن ولــوم انتخــاب 

تغییــر داده یــا دمــا را توســط چرخانــدن ولــوم ترموســتات تنظیــم نمایید.

تنهــا اگــر ولــوم ترموســتات روی °۰C باشــد عملکــرد مــی توانــد شــروع بــه کار نمایــد. 

شــما مــی توانیــد زمــان پخــت، زمــان پایــان پخــت )اگــر زمــان پختــی را تنظیــم کــرده 

باشــید( و تایمــر را تنظیــم نماییــد.

هنگامیکــه عملکــرد شــروع می شــود، یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و عالمــت 

در نمایشــگر شــروع بــه چشــمک زدن خواهــد کــرد. ایــن حالــت نشــان می دهــد کــه 

مرحلــه پیــش گرمایــش فعــال شــده اســت. در پایــان ایــن مرحلــه یــک هشــدار صوتــی 

ــای  ــه دم ــر ب ــد ف ــان ده ــه نش ــود ک ــی ش ــر م ــگر ظاه ــت  در نمایش ــت ثاب و عالم

ــت را  ــته و پخ ــر گذاش ــذا را درون ف ــان غ ــن زم ــت : در ای ــیده اس ــده رس ــم ش تنظی

ادامــه دهیــد.

ــن  ــش ممک ــش گرمای ــان پی ــش از پای ــر پی ــذا در ف ــرار دادن غ ــد: ق ــه نمایی  توج

ــذارد. ــای گ ــر ج ــت ب ــی پخ ــه پایان ــی در نتیج ــرات نامطلوب ــت اث اس

شما باید پیش از شروع برنامه ریزی پخت یک عملکرد را انتخاب نمایید.

مدت زمان عملکرد

 را فشــرده نگــه داشــته تــا عالمــت  و “۰۰:۰۰” در نمایشــگر شــروع بــه چشــمک 

زدن نماینــد.

بــا اســتفاده از  یــا  زمــان پخــت مــورد نیــاز را تنظیــم نمــوده، ســپس بــرای تاییــد     

 را فشــار دهیــد.

بــا چرخانــدن ولــوم ترموســتات بــه دمــای مــورد نیــاز عملکــرد را فعــال نماییــد: یــک 

ــه پخــت کامــل شــده  ــی شــنیده شــده و نمایشــگر نشــان مــی دهــد ک هشــدار صوت

اســت.

بــرای شــروع عملکــرد خــودکار  انتخــاب شــده )“نــان” یــا “شــیرینی”(، ولوم ترموســتات 

.)A/0( را در موقعیتــی قــرار دهیــد کــه مربــوط بــه عملکردهــای خــودکار می باشــد

برای پایان پخت، ولوم انتخاب را به موقعیت 0 بچرخانید.

 توجه نمایید: زمان پایان پخت و تایمر قابل تنظیم می باشد.

ــت  ــده و روی عالم ــتات را چرخان ــوم ترموس ــردن ول ــف ک ــرد پ ــروع عملک ــرای ش ب

ــرد  ــت، عملک ــده اس ــم ش ــی تنظی ــای متفاوت ــر در دم ــر ف ــد: اگ ــرار دهی ــه ق مربوط

ــرد.  ــد ک ــه کار نخواه ــروع ب ش

۲. فعال کردن یک عملکرد

۳. پیش گرمایش

دستی

عملکرد پخت خودکار

”Rising“ / پف کردن

10
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 نکتــه: بــرای لغــو زمــان پخــت تنظیــم شــده،  را فشــرده نگــه داریــد تــا عالمــت

 در نمایشــگر شــروع بــه چشــمک زن نمایــد. ســپس بــا اســتفاده از  زمــان پخــت 

را بــه “۰۰:۰۰” برگردانیــد.

این زمان پخت شامل مرحله پیش گرمایش می شود.

ــوان  ــت می ت ــان پخ ــان پای ــزی زم ــه ری ــط برنام ــت، توس ــان پخ ــم زم ــس از تنظی پ

شــروع بــه کار عملکــرد را بــا تاخیــر انجــام داد:  را فشــار دهیــد تــا زمانیکــه عالمــت   

ــد.  ــه چشــمک زن نماین ــان حــال در نمایشــگر شــروع ب  و زم

بــرای تنظیــم زمانــی کــه مــی خواهیــد پخــت بــه پایــان برســد  یــا  را فشــار دهیــد 

ســپس بــا فشــار  آن را تاییــد نماییــد.

ــد:  ــال نمایی ــرد را فع ــاز عملک ــورد نی ــای م ــه دم ــتات ب ــوم ترموس ــدن ول ــا چرخان ب

ــان عملکــرد محاســبه  ــا زمــان پخــت را جهــت پای ــد ت عملکــرد متوقــف باقــی مــی مان

ــه کار  ــروع ب ــودکار ش ــورت خ ــه ص ــده ب ــم ش ــان تنظی ــس از آن در زم ــرده و پ ک

ــود. ــد نم خواه

ــوش  ــرای خام ــا ب ــاب ی ــف را انتخ ــرد مختل ــک عملک ــا ی ــد ت ــاب را بچرخانی ــوم انتخ ول

ــد. ــرار دهی ــت “۰” ق ــر آن را در موقعی ــدن ف ش

ــه  ــه “END” ب ــا کلم ــان را ب ــگر پای ــت، نمایش ــال اس ــر فع ــر تایم ــد: اگ ــه نمایی  توج

ــده نشــان مــی دهــد. ــی مان ــان باق ــا زم ــاوب ب صــورت متن

ــکان  ــما ام ــه ش ــا ب ــد ام ــی کن ــزی نم ــه ری ــا برنام ــف ی ــت را متوق ــرد پخ ــن عملک ای

مــی دهــد کــه حتــی در زمانیکــه عملکــرد فعــال بــوده یــا فــر خامــوش مــی باشــد از 

ــد.  ــتفاده نمایی ــر اس ــوان تایم ــه عن ــگر ب نمایش

 را فشــرده نگــه داریــد تــا زمانیکــه عالمــت  و “۰۰:۰۰” در نمایشــگر شــروع بــه 

چشــمک زدن نماینــد. 

با استفاده از  یا  زمان مورد نیاز را تنظیم و جهت تایید  را فشار دهید.

هنگامیکــه تایمــر شــمارش معکــوس زمــان انتخابــی را بــه پایــان می رســاند یــک هشــدار 

صوتــی شــنیده می شــود. 

ــه  ــا زمانیکــه عالمــت  شــروع ب ــرای لغــو تایمــر،  را فشــار دهیــد ت ــه: ب  نکت

ــد. ــه “۰۰:۰۰” برگردانی ــان را ب ــا اســتفاده از  زم ــد، ســپس ب چشــمک زدن نمای

برنامه ریزی زمان پایان پخت/ شروع با تاخیر

 نکتــه: جهــت لغــو تنظیمــات، فــر را بــا چرخانــدن ولــوم کنتــرل بــه موقعیــت “۰” 

خامــوش نماییــد.

یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و نمایشــگر نشــان خواهــد داد کــه عملکــرد بــه پایــان 

ــیده است. رس

پایان پخت

تنظیمات تایمر

عملکرد پاکسازی الماس

جهت فعال کردن عملکرد نظافت “پاکسازی الماس” ۲۰۰ میلی لیتر آب نوشیدنی را در 

کف فر ریخته، سپس ولوم انتخاب و ولوم ترموستات را روی عالمت    قرار دهید.
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ــا دمــای موجــود در زمــان چرخــه پاکســازی  ــد: موقعیــت عالمــت ب  توجــه نمایی

مطابــق نمی باشــد.

عملکــرد بــه صــورت خــودکار فعــال مــی شــود: نمایشــگر زمــان باقــی مانــده تــا پایــان 

برنامــه را بــه صــورت متنــاوب بــا عبــارت “DC” نشــان می دهــد.

 توجه نمایید: تنـها می توانید زمان پایان این عملکرد را برنامه ریـزی نمـایید. مدت 

زمان انجام آن به صورت خودکار روی ۳۵ دقیقه تنظیم شده است.

جدول پخت

کلوچه پفی

-۱۸۰-۲۱۰۳۵-۴۰۳

۴       ۴۵۲-۲۰۰۳۵-۱۸۰بله

۵   ۳    ۴۵۱-۲۰۰۳۵-۱۸۰بله

مرنگ

۲۰۰۳-۹۰۱۵۰بله

۴       ۲۰۰۲-۹۰۱۴۰بله

۵    ۳    ۲۰۰۱-۹۰۱۴۰بله

پیتزا/نان
۵۰۱/۲-۲۵۰۱۵-۱۹۰بله

۴       ۵۰۲-۲۵۰۲۰-۱۹۰بله

۶۰۲--نان

پیتزا منجمد
۲۰۳-۲۵۰۱۰بله

۴      ۲ ۲۵-۲۵۰۱۰-۲۳۰بله

کیک شور

)پای سبزیجات، 

پای کیش(

۵۵۳-۲۰۰۴۰-۱۸۰بله

۴      ۶۰۲-۲۰۰۴۵-۱۸۰بله

۵   ۳    ۶۰۱-۲۰۰۴۵-۱۸۰بله

ولووان/ کراکر با 

خمیر هزارال

-۱۹۰-۲۰۰۲۰-۳۰۳

-۱۸۰-۱۹۰۲۰-۴۰۲      ۴

-۱۸۰-۱۹۰۲۰-۴۰۱    ۳   ۵

پیش عملکردغذا
گرمایش

)C°(دما
زمان پخت

 )دقیقه(

سطح و
 لوازم 
جانبی

کیک اسفنجی
-۱۶۰-۱۸۰۳۰-۹۰۲/۳

۴       ۹۰۱-۱۸۰۳۰-۱۶۰بله

کیک مغزدار 
)چیزکیک، 

اشترودل، پای 
میوه(

-۱۶۰-۲۰۰۳۵-7۰۲

۹۰-۲۰۰۴۰-۱۶۰بله
۲       ۴

بیسکوئیت / 

تارت

-۱۶۰-۱۸۰۲۵-۴۵۳

۴       ۴۵۲-۱7۰۲۰-۱۵۰بله

۵   ۳    ۴۵۱-۱7۰۲۰-۱۵۰بله
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             سنتی                   گریل                 گریل توربو                  پیتزا

      فن                پخت قدرتی             نان خودکار         فن اقتصادی
 عملکردهای

دستی

سینی مشبک پخت      ظرف پخت یا سینی پخت در سینی مشبک پخت  

   

سینی روغن گیر/ سینی پخت در سینی مشبک پخت    سینی روغن گیر

سینی روغن گیر با ۲۰۰ میلی لیتر آب                   سینی پخت

لوازم جانبی

پیش عملکردغذا
گرمایش

)C°(دما
زمان پخت

 )دقیقه(

سطح و
 لوازم 
جانبی

الزانیا/ پاستای 
پخته شده/کانلونی 
/کیک های شکم پر

بله
۱۹۰-۲۰۰۴۵-۶۵۲

گوشت بره/ 
گوساله/ گاو/ 

خوک )۱کیلوگرم(
۱۱۰۳-۲۰۰۸۰-۱۹۰بله

گوشت گاو با 
۱۵۰۲-۱۹۰۱۱۰-۱۸۰بلهچربی )۲ کیلوگرم(

مرغ/ خرگوش / 
اردک )۱کیلوگرم(

۱۰۰۲-۲۳۰۵۰-۲۰۰بله

بوقلمون/ مرغابی 
)۳ کیلوگرم(

-۱۹۰-۲۰۰۱۰۰-۱۶۰۲

ماهی پخته )فیله، 
کامل(

۵۰۲-۱۹۰۳۰-۱7۰بله

سبزیجات شکم پر 
)گوجه،کدوسبز، 

بادمجان(
7۰۲-۲۰۰۵۰-۱۸۰بله

۶۵-۲۵۰۲-نان تست شده

فیله / برش های 
ماهی

-۲۳۰-۲۵۰۲۰-۳۰*۳     ۴

سوسیس/ کباب/ 
۵      ۴*۳۰-۲۵۰۱۵-دنده/ همبرگر

مرغ بریان ۱.۳-۱ 
۲۲۰-۲۰۰بلهکیلوگرم

۵۵-7۰**۱      ۲

گوشت کبابی خام 
۳**۵۰-۲۱۰۳۵-۲۰۰بله۱ کیلوگرم

۳**۹۰-۲۱۰۶۰-۲۰۰بلهران بره

۳**۵۵-۲۱۰۳۵-۲۰۰بلهسیب زمینی کبابی

۵۵۳-۲۱۰۲۵-۲۰۰-گراتین سبزیجات

گوشت و سیب 
۴      ۱***۱۰۰-۲۰۰۴۵-۱۹۰بلهزمینی
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بلهماهی و سبزیجات
۱۸۰۳۰-۵۰***۱      ۴

۴      ۱***۱۰۰-۲۰۰۵۰بلهالزانیا و گوشت

وعده غذایی 
کامل: تارت میوه 
)سطح۵(/ الزانیا 

)سطح ۳(/ گوشت 
)سطح۱(

۵   ۳    ۱***۱۲۰-۱۹۰۴۰-۱۸۰بله

گوشت بریان/ 
گوشت بریان 

شکم پر
-۱7۰-۱۸۰۱۰۰-۱۵۰۲

زمـان نشان داده شده شامل زمان پیش گرمـایش نمی باشد: بهتر است غـذا را در فـر 

گذاشته و زمان پخت را پس از رسیدن به دمای مورد نظر تنظیم نمایید.

*پس از گذشته نیمی از زمان پخت غذا را برگردانید.

**پس از گذشت ۲/۳ از زمان پخت غذا را برگردانید )در صورت نیاز(.

***مــدت زمــان تخمینــی: غذاهــا مــی تواننــد بــر اســاس نظــر شــخصی در زمان هــای 

مختلــف از فــر خــارج شــوند.

             سنتی                   گریل                 گریل توربو                  پیتزا

      فن                پخت قدرتی             نان خودکار         فن اقتصادی
 عملکردهای

دستی

سینی مشبک پخت      ظرف پخت یا سینی پخت در سینی مشبک پخت  

   

سینی روغن گیر/ سینی پخت در سینی مشبک پخت    سینی روغن گیر

سینی روغن گیر با ۲۰۰ میلی لیتر آب                   سینی پخت

لوازم جانبی

نگهداری و نظافت

  جهت تمیز کردن دستگاه از بخارشوی و لوازم مشابه استفاده نکنید. 

 هنگام انجام تمام امور از دستکش های محافظ استفاده نمایید.

  انجام هرگونه تعمیرات و نظافت را زمانی انجام دهید که فر خنک شده است.

  اتصال دستگاه را از منبع برق قطع نمایید.

  از سیم های ظرفشویی، الیه بردارهای ساینده یا مواد تمیزکننده ساینده/خورنده 

استفاده نکنید. این مواد می توانند باعث آسیب به سطح دستگاه شوند.

سطح بیرونی

ســطوح بایــد بــا یــک دســتمال میکروفایبــر مرطــوب تمیــز گردنــد. در صــورت وجــود 

کثیفــی زیــاد، چنــد قطــره مــواد شــوینده PH خنثــی بــه آن اضافــه نماییــد. نظافــت را بــا 

یــک دســتمال خشــک بــه پایــان برســانید.

ــن  ــدام از ای ــر هرک ــد. اگ ــتفاده نکنی ــده اس ــا خورن ــاینده ی ــوینده س ــواد ش  • از م

محصــوالت بــه صــورت اتفاقــی بــا ســطح دســتگاه تمــاس پیــدا کنــد، بــه ســرعت آن را 

ــز نماییــد. ــر مرطــوب تمی ــک دســتمال میکروفایب ــا ی ب
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سطوح داخلی

• پــس از هــر مرتبــه اســتفاده از دســتگاه، منتظــر بمانیــد تــا خنــک شــود. ســپس آن را 

تمیــز نماییــد، جهــت برداشــتن تکه هــای غــذا یــا لکه هــای ایجــاد شــده از باقــی مانــده 

غــذا، ترجیحــا زمانیکــه هنــوز کمــی گــرم اســت ایــن کار را انجــام دهیــد. جهــت خشــک 

کــردن قطــرات تشــکیل شــده از پخــت غذاهایــی بــا محتویــات آب زیــاد، صبــر کنیــد 

ــا اســفنج، تمیــز و خشــک  ــا یــک دســتمال ی ــا فــر کامــال خنــک شــود و ســپس آن را ب ت

نماییــد.

• جهت حداکثر تمیزکاری سطوح داخلی عملکرد “ پاکسازی الماس” را فعال نمایید.

• جهت تمیز کردن شیشه می توانید درب فر را به آسانی خارج کرده و مجدد در جای 

خود قرار دهید.

• شیشه درب را با یک مواد شوینده مایع و مناسب تمیز نمایید.

• جهت تمیز کردن پنل باالیی فر، می توانید المنت حرارتی باالیی گریل را پایین آورید.

لوازم جانبی

پس از استفاده، لوازم جانبی را در محلول مایع شستشو غوطه ور نمایید. در صورتی که 

هنوز داغ هستند آنها را با دستکش های مخصوص فر نگه دارید. باقی مانده های غذا را 

می توان با استفاده از یک برس شستشو یا یک اسفنج تمیز نمود.

۱. جهــت خــارج کــردن درب، آن را کامــل بــاز نمــوده و گیــره هــا را پاییــن آوریــد تــا 

از موقعیــت قفــل بــودن خــود خــارج شــوند.

ــای  ــتگیره ه ــا دس ــرم ب ــی ن ــرار دادن آن در محل ــردن درب و ق ــارج ک ــس از خ ۱. پ

ــا  رو بــه پاییــن، همزمــان دو گیــره باقــی مانــده را فشــار داده و لبــه باالیــی درب را ب

ــد. ــه ســمت خــود خــارج نمایی کشــیدن آن ب

۲. شیشــه داخلــی را بــا هــر دو دســت بلنــد کــرده و محکــم نگــه داریــد، آن را برداشــته 

و پیــش از تمیزکــردن در ســطحی نــرم قــرار دهیــد.

۲. تا آنجا که می توانید درب را ببندید. 

در حالیکــه درب را بــه ســمت بــاال مــی کشــید )a( بــه صــورت همزمــان درب را ببندیــد 

تــا از جــای خــود آزاد شــود)b(  و بتوانیــد بــه آســانی درب را خــارج نماییــد.

درب را به روی سطحی نرم قرار دهید.

۳. جهــت قــرار دادن درب در جــای خــود، درب را بــه ســمت فــر حرکــت داده، 

ــن  ــیار ایم ــاط و بس ــا احتی ــرده، ب ــف ک ــم ردی ــا ه ــل آن ه ــا مح ــوال را ب ــای ل گیره ه

ــد. ــرار دهی ــود ق ــای خ ــی را در ج ــمت باالی قس

ــی را در  ــای پایین ــد. گیره ه ــاز نمایی ــال ب ــپس آن را کام ــرده و س ــن ب ۴. درب را پایی

موقعیــت اصلــی آن قــرار دهیــد: مطمئــن شــوید کــه آنهــا را کامــال پاییــن آورده ایــد.

۵. درب را ببندیــد و بررســی نماییــد تــا مطمئــن شــوید کــه بــا صفحــه کنتــرل در یــک 

ــاره  ــاال را دوب ــل ب ــت مراح ــود نداش ــت وج ــن حال ــر ای ــت. اگ ــه اس ــرار گرفت ــتا ق راس

تکــرار نماییــد.

یک کلیک برای تمیز کردن- نظافت شیشهخارج کردن و قرارگیری مجدد درب
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۳. جهــت قــرار دادن صحیــح شیشــه داخلــی در جــای خــود، مطمئــن شــوید کــه “R” در 

گوشــه چــپ قابــل مشــاهده بــوده و ســطح شــفاف )بــدون مــوارد چــاپ شــده( رو بــه 

بــاال مــی باشــد.

ابتــدا قســمت طولــی شیشــه را کــه بــا “R” مشــخص شــده اســت، درون قســمت هــای 

.)b( قــرار داده ، ســپس آن را بــه ســمت محــل خــود پاییــن آوریــد )a( محافــظ

۴. لبــه باالیــی را مجــدد در جــای خــود قــرار دهیــد: یــک صــدای تیــک نشــان دهنــده 

ــوار  ــودن ن ــدد درب از ایمــن ب ــری مج ــرار گی ــش از ق ــی باشــد. پی محــل مناســب م

ــد. ــان حاصــل نمایی ــر اطمین ــدی و درزگی آببن

ــواع  ــت ان ــتفاده از پخ ــطوح اس ــی و س ــوازم جانب ــرد، ل ــن عملک ــب تری ــدول مناس ج

ــر  ــذا در ف ــه غ ــه ای ک ــت از لحظ ــای پخ ــان ه ــت. زم ــان داده اس ــذا را نش ــف غ مختل

ــروع  ــاز( ش ــورت نی ــش )در ص ــش گرمای ــاب پی ــدون احتس ــود، ب ــی ش ــته م گذاش

ــوازم  ــوع ل ــذا و ن ــزان غ ــه می ــوده و ب ــی ب ــت تقریب ــای پخ ــا و زمان ه ــود. دم می ش

جانبــی مــورد اســتفاده بســتگی دارد. از تنظیمــات پایینــی پیشــنهاد شــده همــراه بــا آن 

اســتفاده نماییــد و اگــر غــذا بــه میــزان کافــی پختــه نشــده بــود، بــه تنظیمــات باالتــر 

برویــد. از لــوازم جانبــی موجــود و ترجیحــا قالب هــای کیــک فلــزی بــا رنگ هــای تیــره 

و ســینی پخــت اســتفاده نماییــد. همچنیــن می توانیــد از پیرکــس یــا تابــه هــای ســفالی 

ســنگ نمــا و لــوازم جانبــی اســتفاده نماییــد، امــا توجــه داشــته باشــید کــه ممکــن اســت 

زمــان پخــت کمــی بیشــتر طــول بکشــد.

عیب یابی  

نکات مفید  

نحوه مطالعه جدول پخت

راه حلدلیل احتمالیمشکل

فر کار نمی کند.
برق قطع شده 

است. 
دستگاه از برق 
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.

 ”F“ نمایشگر حرف
را همراه با یک عدد 
یا حروف نشان می 

دهد.

مشکل نرم افزاری 

وجود دارد.

با خدمات طالیی نیکان تماس گرفته و 
حروف یا عدد پس از “F” را بخوانید.
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پخت غذاهای مختلف به صورت همزمان

”Bread Auto“ / عملکرد پخت خودکار نان

عملکــرد فــن بــه شــما کمــک می کنــد تــا غذاهــای مختلــف )ماننــد ماهــی و ســبزیجات( 

را در طبقــات مختلــف بــه صــورت همزمــان قــرار دهیــد. غذایــی کــه نیــاز بــه زمــان 

ــی  ــه زمــان پخــت طوالن ــاز ب ــه نی ــی ک ــری دارد را خــارج کــرده و غذای پخــت کوتاه ت

ــد. ــی می مان ــر باق ــر دارد در ف ت

ــام داده، و از  ــده را انج ــر ش ــتورالعمل های ذک ــه دس ــن نتیج ــه بهتری ــیدن ب ــرای رس ب

دســتور پخــت ترکیــب ۱۰۰۰ گــرم خمیــر اســتفاده نماییــد: ۶۰۰ گــرم آرد، ۳۶۰ گــرم 

آب، ۱۱ گــرم نمــک،  ۲۵ گــرم مخمــر تــازه )یــا دو پاکــت پــودر مخمــر(. 

بــرای حداکثــر پــف کــردن، آن را ۹۰ دقیقــه در دمــای اتــاق یــا ۶۰ دقیقــه در فــر بــا 

ــد. عملکــرد “Proving” قــرار دهی

خمیــر را در فــر )خنــک( گذاشــته، ۱۰۰ ســی ســی آب آشــامیدنی ســرد در کــف فــر 

ریختــه و عملکــرد پخــت خــودکار نــان / “Bread Auto” را فعــال نماییــد. پــس از پخــت، 

تــا زمانیکــه خمیــر کامــال خنــک شــود اجــازه دهیــد در ســینی مشــبک پخــت باقــی بماند. 

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.


