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FI6 874 SP :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: FI6 874 SP



3

O
V

E
N

فهرست ..................................................................................................................................................................      
دستورالعمل های مهم ایمنی ........................................................................................................................۴
نصب دستگاه .....................................................................................................................................................۶
هشدارهای الکتریکی .......................................................................................................................................۷
بازیافت اجزای بسته بندی ............................................................................................................................۸ 
نکات ذخیره انرژی ..........................................................................................................................................۸
اعالم طراحی اکو ...............................................................................................................................................۹
مشخصات دستگاه ............................................................................................................................................۹
صفحه کنترل ...................................................................................................................................................۱۰
لوازم جانبی ......................................................................................................................................................۱۱

جدول توضیح عملکردها .............................................................................................................................۱۸ 
استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه ....................................................................................................۲۳
استفاده روزانه از دستگاه ..........................................................................................................................۲۴
تمیز کردن خودکار حرارتی  ...................................................................................................................۳۰ 
نکات کاربردی جدول پخت ......................................................................................................................۳۱
تمیز کردن دستگاه .......................................................................................................................................۴۵
تعمیرات دستگاه .............................................................................................................................................۴۷
عیب یابی دستگاه ............................................................................................................................................۵۱
خدمات پس از فروش ................................................................................................................................۵۳



4

O
V

E
N

پیش از استفاده از دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را مطالعه نمایید.
دفترچــه راهنمــا دارای هشــدارهای ایمنــی مهمــی می باشــد کــه بایــد همیشــه در نظــر 
ــیب های  ــال آس ــئولیتی در قب ــه مس ــچ گون ــکان هی ــی نی ــات طالی ــید. خدم ــته باش داش
ــده  ــر عه ــا ب ــتباه کنترل ه ــات اش ــا تنظیم ــتگاه ی ــب از دس ــتفاده نامناس ــی از اس ناش

نخواهــد داشــت. 
 کــودکان بایــد دور از دســتگاه نگــه داشــته شــده و در تمــام مــدت تحــت نظــارت 

و مراقبــت والدیــن باشــند.
- ایــن دســتگاه نبایــد توســط کــودکان و افــرادی بــا ناتوانــی فیزیکــی، حّســی، ذهنــی یــا 
افــراد فاقــد تجربــه و دانــش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. اجــازه ندهیــد کــودکان بــا 
ــر نبایــد توســط  ــه کارب ــازی کننــد. همچنیــن نظافــت و تعمیــرات مربــوط ب دســتگاه ب
کــودکان حتــی بــا نظــارت والدیــن انجــام شــود. نظافــت دســتگاه نبایــد توســط کــودکان 

صــورت گیــرد.
ــد  ــرم خواهن ــترس آن گ ــای در دس ــر، بخش ه ــتفاده از ف ــان اس ــدار: در زم  هش
ــای داغ  ــی و بخش ه ــای حرارت ــا المنت ه ــاس ب ــا از تم ــید ت ــته باش ــه داش ــد. توج ش
دســتگاه خــوداری نماییــد. کــودکان بایــد تحــت نظــارت باشــند تــا بــه دســتگاه نزدیــک 

نشــوند.
ــی( از  ــی حرارت ــده خــودکار )چربی زدای ــز کنن ــرد تمی ــان اســتفاده از عملک  در زم
دســت زدن بــه فــر خــودداری کــرده و از نزدیــک شــدن کــودکان بــه آن جلوگیــری 
ــکان ســوختگی وجــود  ــت ام ــن حال ــردد. در ای ــه گ ــال تهوی ــاق کام ــا فضــای ات ــد ت نمایی
دارد.  همچنیــن قبــل از شــروع چرخــه تمیــز کننــده هرگونــه روغــن و مایعــات اضافــی 
بایــد از داخــل محفظــه فــر پــاک شــود. در زمــان فعــال کــردن چرخــه تمیزکننــده بایــد 

لــوازم جانبــی را از داخــل فــر خــارج نماییــد.
ــت  ــن حال ــتگاه از ای ــرف دس ــس از مص ــاه پ ــر از ۶ م ــود زودت ــنهاد می ش   پیش

ــود. ــتفاده نش اس
ــی( و  ــی حرارت ــودکار )چربی زدای ــده خ ــز کنن ــه تمی ــتفاده از چرخ ــان اس  در زم

دستورالعمل های مهم ایمنی 
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ــه  ــرار گرفت ــه دســتگاه در آن ق ــی را از محیطــی ک ــات خانگ ــد حیوان ــس از آن بای ــا پ ی
ــودکار  ــده خ ــه تمیزکنن ــه دارای برنام ــتگاه هایی ک ــت دس ــا جه ــود )تنه ــت دور نم اس

)چربی زدایــی حرارتــی( می باشــند(.
 تنها از حسگر دمایی استفاده نمایید که جهت این فر پیشنهاد شده است. 

 اگــر فــر در زیــر یــک صفحــه اجــاق نصــب شــده اســت مطمئــن شــوید کــه تمــام 
ــوش  ــودکار خام ــده خ ــز کنن ــرد تمی ــان عملک ــی در زم ــات الکتریک ــا صفح ــعل ها ی مش

ــود دارد. ــوختگی وج ــر س ــد- خط می باش
 در زمــان خشــک کــردن غــذا هرگــز دســتگاه را بــدون نظــارت رهــا نکنیــد. اگــر 
دســتگاه بــرای اســتفاده از حســگر مناســب باشــد، تنهــا از حســگر دمــای پیشــنهاد شــده 

بــرای ایــن فــر اســتفاده نماییــد - خطــر آتــش ســوزی وجــود دارد.
 تــا زمانیکــه تمامــی اجــزای فــر کامــال خنــک نشــده اســت بایــد از تمــاس لبــاس، 
ــر  ــود- خط ــری ش ــر جلوگی ــا ف ــری ب ــونده دیگ ــتعل ش ــاده مش ــر م ــا ه ــه و ی پارچ

دارد.  آتش ســوزی وجــود 
 در زمــان پخــت غذاهــای روغــن دار خطــر ســوختگی و آتش ســوزی وجــود دارد. 
ــتفاده  ــر اس ــوص ف ــتکش های مخص ــی از دس ــوازم جانب ــه و ل ــردن تاب ــارج ک ــرای خ ب
نماییــد. درب را بــا احتیــاط بــاز کــرده و اجــازه دهیــد هــوای داغ یــا بخــار بــه آرامــی 
خــارج شــود. منافــذ خروجــی هــوای موجــود در قســمت جلــوی فــر را مســدود نکنیــد- 

ــود دارد. ــوزی وج ــر آتش س خط
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــت پایی ــا در موقعی ــده ی ــاز ش ــتگاه ب ــه درب دس  زمانیک

ــود. ــه وارد نش ــر ضرب ــه درب ف ــا ب ــد ت ــاط کنی احتی
موارد قابل استفاده از دستگاه

ــای از راه دور  ــا کنترل ه ــر ی ــط تایم ــتفاده توس ــرای اس ــتگاه ب ــن دس ــاط : ای   احتی
مناســب نمی باشــد. 

ــپزخانه  ــد: آش ــابه مانن ــای مش ــزل و مکان ه ــتفاده در من ــرای اس ــتگاه ب ــن دس  ای
کشــاورزی،  خانه هــای  اداری،  محیط هــای  دیگــر  و  ادارات   ، فروشــگاه ها  کارکنــان 

هتل هــا، مســافرخانه ها، اســتراحتگاه ها طراحــی شــده اســت. 
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 استفاده دیگر از دستگاه مانند گرمایش اتاق و ... مجاز نمی باشد.
 ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده های صنعتــی و حرفــه ای  مناســب نیســت. از دســتگاه 

در فضاهــای آزاد اســتفاده نکنیــد.
ــپری های حــاوی  ــرار دادن مــواد محترقــه و منفجــر شــونده )ماننــد اس  از ق
ــد- خطــر آتش ســوزی  ــک دســتگاه خــودداری نمایی ــا نزدی ــل و... ( در داخــل ی گازوئی

ــود دارد. وج
نصب دستگاه

 جابجایــی و نصــب فــر بایــد توســط حداقــل دو نفــر انجــام شــود. خطــر 
از  آن  بســته بندی  بازکــردن  و  فــر  نصــب  بــرای  دارد.  وجــود  آســیب دیدگی 

نمائیــد. اســتفاده  محافــظ  دســتکش های 
 نصــب دســتگاه و اتصــاالت شــیر آب و بــرق و تعمیرات، بایــد از طریق تکنســین های 
ــی  ــن ایمن ــده و قوانی ــتورالعمل های تولیدکنن ــا دس ــق ب ــکان، مطاب ــی نی ــات طالی خدم
محلــی انجــام شــود. از تعمیــر و تعویــض اجــزای فــر، بــه جــز مــواردی کــه بــه صــورت 
ــودکان  ــد. ک ــودداری نمایی ــت خ ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــا ب ــه راهنم ــاص در دفترچ خ
ــاز کــردن دســتگاه، بررســی نماییــد کــه  را از محــل نصــب دور نگــه داریــد. پــس از ب
ــنده  ــا فروش ــکل ب ــود مش ــورت وج ــد. در ص ــده باش ــیب ندی ــی آس ــان جابجای در زم
ــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس حاصــل نماییــد. پــس از نصــب اجــزای بســته بنــدی  ی
)قطعــات پالســتیک، فــوم اســتایرن و ... را دور از دســترس کــودکان قــرار دهیــد. خطــر 
خفگــی وجــود دارد. پیــش از نصــب دســتگاه مطمئــن شــوید کــه فــر بــه بــرق متصــل 
نمــی باشــد- خطــر بــرق گرفتگــی وجــود دارد. در زمــان نصــب مطمئــن شــوید کــه 
ــی  ــرق گرفتگ ــا ب ــوزی ی ــش س ــر آت ــت- خط ــده اس ــیب ندی ــتگاه آس ــرق دس ــل ب کاب
ــد دســتگاه را روشــن کــرده و از  ــس از نصــب کامــل دســتگاه می توانی وجــود دارد.  پ

ــد.  آن اســتفاده نمایی
 پیــش از قــرار دادن دســتگاه در محــل خــود تمــام امــور برشــکاری را انجــام داده 
و براده هــا و گــرد و خــاک حاصــل را تمیــز نماییــد. فضــای کوچــک میــان صفحــه و لبــه 

باالیــی فــر را نپوشــانید - خطــر آتش ســوزی وجــود دارد. 
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 تا زمان نصب، فوم پلی استایرن پایه فر را جدا نکنید. 
ــوختگی  ــر س ــرد. خط ــرار گی ــترس ق ــد در دس ــتگاه نبای ــف دس ــب، ک ــس از نص پ

ــود دارد. وج
ــوزی  ــر آتش س ــد – خط ــرار ندهی ــی ق ــای تزئین ــت درب ه ــتگاه را در پش  دس

وجــود دارد.
 هشدارهای الکتریکی

 برچســب مشــخصات در لبــه جلویــی فــر وجــود داشــته و پــس از بــاز شــدن درب 
ــل مشــاهده می باشــد. قاب

 پریــز بــرق دســتگاه بایــد در دســترس باشــد تــا در صــورت نیــاز بتــوان آن را بــه 
آســانی از بــرق جــدا نمــود. در غیــر ایــن صــورت بایــد از یــک کلیــد چنــد قطبــی نصــب 
ــن  ــا قوانی ــق ب ــن سیم کشــی اســتفاده نمــود. مطاب ــا قوانی ــق ب شــده در ســوکت، مطاب

ملــی ایمنــی اســتاندارد ســیم ارت دســتگاه بایــد متصــل شــود.
 از ســیم های رابــط یــا چنــد راهــی اســتفاده نکنیــد. قســمت های الکتریکــی دســتگاه 
نبایــد پــس از نصــب در دســترس کاربــران قــرار گیرنــد. در صــورت مرطــوب بــودن 
بــدن یــا برهنــه بــودن پــا از تمــاس بــا دســتگاه خــوداری نماییــد. در صــورت آســیب 
ــتگاه از  ــص دس ــا ناق ــح ی ــرد صحی ــدم کارک ــا ع ــاخه و ی ــا دوش ــرق ی ــل ب ــی کاب دیدگ

دســتگاه اســتفاده نکنیــد.
ــی  ــات طالی ــین خدم ــط تکنس ــرق، آن را توس ــل ب ــیب دیدگی کاب ــورت آس  در ص

نیــکان تعویــض نماییــد. خطــر بــرق گرفتگــی وجــود دارد.
 در صورت نیاز به تعویض کابل برق با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

تمیزکاری و تعمیرات دستگاه
 هشــدار: اطمینــان حاصــل نماییــد کــه دســتگاه خامــوش بــوده و پیــش از تعمیــرات 
آن را از بــرق جــدا نماییــد. هرگــز از دســتگاه های بخارشــوی اســتفاده نکنیــد - خطــر 

بــرق گرفتگــی وجــود دارد. 
 از مــواد شــوینده ســاینده یــا الیــه بردارهــای فلــزی اســتفاده نکنیــد، ایــن مــوارد 

باعــث خراشــیدگی ســطوح شــده و امــکان شکســتگی شیشــه را در پــی دارد. 
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پیــش از تمیزکــردن یــا تعمیــرات دســتگاه مطمئــن شــوید کــه فــر خنــک شــده اســت 
– خطــر ســوختگی وجــود دارد.

بازیافت اجزای بسته بندی:
ــا درج  ــت  در آنه ــوده و عالم ــت ب ــل بازیاف ــد قاب ــته بندی ۱۰۰ درص ــزای بس اج
شــده اســت. بخش هــای مختلــف بســته بندی بایــد مطابــق بــا قوانیــن محلــی بازیافــت 

ــود. ــه ش ــا دور انداخت زباله ه
دور انداختن لوازم خانگی

ــن  ــا قوانی ــق ب ــت. آن را مطاب ــده اس ــد ش ــت تولی ــل بازیاف ــواد قاب ــتگاه از م ــن دس ای
ــت  ــا بازیاف ــه ب ــتر در رابط ــات بیش ــرای اطالع ــد. ب ــا دور بیندازی ــع زباله ه ــی دف محل
ــا ســازمان بازیافــت زبالــه محــل خــود تمــاس حاصــل نماییــد.  ــوازم برقــی خانگــی، ب ل
ــی و  ــزات الکتریک ــا تجهی ــه ب ــی EU/2012/19 در رابط ــن اروپای ــا قوانی ــول ب ــن محص ای
الکترونیکــی )WEEE( مطابــق مــی باشــد. بــا بازیافــت صحیــح محصــول، شــما می توانیــد 
از بــروز اثــرات منفــی حاصــل از بازیافــت نادرســت لــوازم بــر محیط زیســت و ســالمت 
ــا  انســان جلوگیــری نماییــد. عالمــت   روی محصــول و همچنیــن مــدارک مرتبــط ب
ــه  ــا را ب ــد آنه ــوده و بای ــی نب ــماند خانگ ــول پس ــن محص ــه ای ــد ک ــان می دهن آن نش

ــل داد.  ــوازم الکتریکــی و الکترونیکــی تحوی ــز بازیافــت مخصــوص ل مراک
نکات ذخیره انرژی  

- از عملکــرد پیــش گرمایــش تنهــا زمانــی اســتفاده نماییــد کــه در دســتور پخــت غــذا 
ــا جــدول برنامه هــای پخــت آورده شــده باشــد. ی

ــد  ــذب می کنن ــتری را ج ــرارت بیش ــه ح ــاب دار ک ــا لع ــی ی ــره الک ــای تی - از قالب ه
ــس از  ــی پ ــد حت ــدت دارن ــی م ــت طوالن ــه پخ ــاز ب ــه نی ــی ک ــد. غذاهای ــتفاده نمایی اس

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــت خ ــه پخ ــر ب ــدن ف ــوش ش خام
ــرو/ اکــو( – تنهــا در بعضــی مدل هــا وجــود دارد. مصــرف  ــرژی )پای ــره ان چرخــه ذخی
انــرژی در ایــن چرخــه حــدود %۲۵ کمتــر از چرخــه اســتاندارد می باشــد. ایــن چرخــه را 
در فواصــل مشــخص )پــس از ۲ یــا ۳ مرحلــه پخــت متوالــی گوشــت( اســتفاده نماییــد. 
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اعالم طراحی اکو
ــر  ــماره 65/2014 و 66/2014 ب ــا ش ــادی اروپ ــن اقتص ــا قوانی ــق ب ــتگاه مطاب ــن دس ای

ــت. ــده اس ــی ش ــتاندارد EN 60350 طراح ــن اس ــاس قوانی اس

۱. صفحه کنترل 
۲.فن 

۳. المنت حرارتی چرخشی )غیر قابل مشاهده( 
۴. دیوارهای مشبک کناری )سطح آن در قسمت جلوی محفظه فر مشخص شده است( 

۵. درب دستگاه
۶. المنت حرارتی باال/ گریل 

۷.  المپ 
۸. محل قرارگیری حسگر پخت گوشت 

۹. برچسب مشخصات )نباید برداشته شود(
۱۰. المنت حرارتی پایین )غیر قابل مشاهده(

مشخصات محصول 
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نکته: 
- در زمــان کار بــا فــر، بــرای کاهــش میــزان انــرژی مصرفــی ممکــن اســت فــن خنــک 

کننــده در فواصــل زمانــی مختلــف در حیــن پخــت روشــن شــود. 
- پــس از پایــان پخــت و خامــوش شــدن فــر، ممکــن اســت تــا مــدت زمــان کوتاهــی 

پــس از آن فــن خنــک کننــده بــه کار خــود ادامــه دهــد. 
ــی  ــای حرارت ــود، المنت ه ــاز ش ــر ب ــت درب ف ــرد پخ ــام عملک ــان انج ــر در زم - اگ

می شــوند.  خامــوش 

۱. روشن/ خاموش 
جهــت روشــن و خامــوش کــردن فــر و متوقــف کــردن عملکــرد در حــال کار از ایــن 

ــود. ــتفاده می ش ــه اس گزین
۲. عملکردهای خودکار

جهت حرکت در لیست عملکردهای خودکار استفاده می شود.
۳. برگشت

جهت برگشت به منوی تنظیمات قبل استفاده می شود.
۴. عملکردهای دستی

جهت حرکت در لیست عملکردهای دستی استفاده می شود.
۵. صفحه نمایشگر

۶. دکمه های حرکت
جهت تغییر تنظیمات و مقادیر مشخص شده برای عملکردها استفاده می شود.

۷. دکمه تایید

صفحه کنترل
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۱. عالمت عملکرد انتخاب شده، نشانگر سطح پخت
۲. عملکردها: یخ زدایی، گرم نگهدارنده، پف کردن خمیر، برشته کردن، تمیزکاری

۳. تنظیمات عملکرد )دما، سطح گریل، غیره(
۴. قفل درب : )در زمان عملکرد تمیز کننده خودکار و پس از آن فعال می شود(

۵. عملکرد خودکار
۶. نشانگر عملکردها، اکو )اقتصادی(، پیش گرمایش

۷. نمایشگر دیجیتال
۸. تنظیمات تایمر، زمان پخت، شروع با تاخیر و ساعت

سینی مشبک: از این سینی می توان برای پخت غذا 
یـا بـه عنوان نگهدارنده تابه هـا، قالب هـای کیک و 

دیگر ظروف پخت مخصوص فر استفاده نمود.

توضیح صفحه نمایشگر

لوازم جانبی

جهت تایید یک عملکرد انتخاب شده یا تنظیم مقادیر استفاده می شود.
۸. شروع به کار

برای شروع یک عملکرد با استفاده از تنظیمات مشخص یا پایه استفاده می شود. 
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ــت گوشــت، ماهــی،  ــرای پخ ــر: ب ســینی روغن گی
ــینی  ــن س ــر از ای ــر در ف ــان فطی ــبزیجات و ن س
ــد آن را در  ــن می توانی ــد. همچنی ــتفاده نمایی اس
زیــر ســینی مشــبک قــرار داده تــا مایعــات حاصــل 

ــد.  ــع آوری کن ــت را جم از پخ

ســینی مخصــوص پخــت: بــرای پخــت انــواع نــان 
مــورد  ماهــی  و  کبــاب  حتــی  و  و شــیرینی ها 

اســتفاده قــرار می گیــرد. 

ریل هــای تلســکوپی: جهــت ســهولت در قــرار 
دادن و خــارج کــردن لــوازم جانبــی اســتفاده 

می شــود.

ــای  ــردن تکه ه ــان ک ــرای بری ــردان: ب ــه گ جوج
اســتفاده  بــزرگ گوشــت و ماکیــان مختلــف 
ــرد  ــل" عملک ــو گری ــرد "تورب ــا عملک ــود. ب می ش

بــه صــورت یکنواخــت انجــام می شــود.

مجموعــه تابــه گریــل*: بــا قــرار دادن آن داخــل 
ــت  ــب جه ــه ای مناس ــر مجموع ــینی روغن گی س
گریــل کــردن گوشــت، ماهــی یــا ســبزیجات 

ایجــاد می شــود.
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• تنها در بعضی مدل ها وجود دارد. 
ممکن است بعضی از لوازم جانبی توضیح داده در دستگاه شما قرار داده نشده باشد.
دیگر لوازم جانبی را می توانید به صورت جداگانه از خدمات طالیی نیکان تهیه نمایید. 

1. ســیخ را در مرکــز گوشــت قــرار 

داده و آن را فشــار دهیــد تــا جاییکــه 
چنــگال آن محکــم شــود. 

استفاده از جوجه گردان
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۲. چنــگال دوم را درون ســیخ جوجــه 
گــردان قــرار داده و فشــار دهیــد تا 

گوشــت را در ســیخ محکــم نمایــد.

۳. پیــچ ثابــت کننــده را محکــم کنیــد 
تــا در جــای خــود بــه صــورت ایمــن 

قــرار گیــرد.

ــخ  ــا ن ــرغ آن را ب ــت م ــرای پخ ۴. ب
ــد. ــم نمایی محک

دو  ســطح  در  را  نگهدارنــده   .۵
در  را  ســیخ  ســپس  داده،  قــرار 
محــل مخصــوص در دیــواره پشــتی 

محفظــه فــر قــرار دهیــد. 



15

O
V

E
N

را  آن  تلســکوپی  ریل هــای  برداشــتن  جهــت   .۱
ــی  ــه آرام ــپس ب ــیده )۱( و س ــاال کش ــمت ب ــه س ب
قســمت پاییــن را از جــای خــود خــارج نماییــد )۲(: 
حــال می توانیــد ایــن دیــواره مشــبک را جــدا کنیــد.

۲. بــرای قــرار دادن مجــدد دیــواره مشــبک، ابتــدا 
آن را در محــل نصــب بــاالی خــود ثابــت نماییــد.

در  را  ســیخ  گــرد  قســمت   .۶
بگذاریــد.  مربوطــه  نگهدارنــده 

جهــت اســتفاده از جوجــه گــردان، عملکــرد "توربــو گریــل" / turbo grill را فعــال نماییــد. 
بــرای جمــع آوری آب حاصــل از پخــت، ســینی روغــن گیــر را در زیــر گوشــت قــرار 

داده و ۵۰۰ میلــی لیتــر آب در آن بریزیــد.
بــرای جلوگیــری از ســوختگی خــود، ســیخ داغ جوجــه گــردان را بــا دســتگیره پالســتیکی 

خــارج نماییــد. ایــن دســتگیره را بایــد پیــش از پخــت از فــر خــارج نماییــد. 

قراردادن و خارج کردن طبقات سیمی 
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نزدیــک  محفظــه  بــه  را  آنهــا  زمانیکــه  تــا   .۳
داریــد. نگــه  بــاال  ســمت  بــه  می نماییــد 

ــه،  ــا نیم ــل ی ــورت کام ــه ص ــات ب ــردن طبق ــارج ک ــی خ ــا ویژگ ــکوپی ب ــای تلس ریل ه
ــت.  ــرده اس ــر ک ــیمی را راحت ت ــات س ــینی ها و طبق ــه س ــی ب دسترس

۱. دیواره مشبک نگهدارنده کناری را بردارید.

۴. دیواره را در محل نصب پایینی قرار دهید.

۲. الیــه محافــظ پالســتیکی را از ریل هــا جــدا 
 . یید نما

داخــل  در  را  ریل هــا  باالیــی  قســمت   .۳
دیــواره مشــبک نگهدارنــده قــرار داده و آن 
ــد.  ــار دهی ــکان دارد فش ــه ام ــی ک ــا جای را ت
ــز در  ــی را نی ــره هــای پایین ــر  A( ؛ گی )تصوی

ــد.  ــود بگذاری ــای خ ج

نصب ریل های تلسکوپی )در صورت وجود(
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۴. ســپس قســمت پایینــی ریل هــا را بــر 
ــار  ــده فش ــبک نگهدارن ــواره مش ــالف دی خ
ــر  ــورد نظ ــل م ــه در مح ــا زمانیک ــد ت دهی
ــای  ــه ریل ه ــوید ک ــن ش ــد. مطمئ ــا بیفت ج
تلســکوپی می توانــد آزادانــه تــا قســمت 

ــد.  ــت کنن ــر حرک ــی ف جلوی

۵. ایــن مراحــل را بــرای دیــواره مشــبک 
ــن  ــد. ای دیگــر در همــان ســطح تکــرار نمایی
ریل هــای تلســکوپی را می تــوان در تمــام 

ــود. ــت نم ــطوح ثاب س

ــاری را در  ــده کن ــواره مشــبک نگهدارن ۶. دی
داخــل فــر دوبــاره تنظیــم نماییــد. 

قــرار  ریل هــا  روی  را  جانبــی  لــوازم   .۷
دهیــد.
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توضیح عملکردها 

پخت سنتی ۹-۱

مخصوص پخت انواع غذاها در یک طبقه از فر 
می باشد. در این عملکرد از طبقه سوم استفاده 
نمایید. برای پخت پیتزا، پای ترش و پای شیرین 

مغزدار از طبقات اول و دوم استفاده نمایید. پیش 
از قرار دادن غذا در داخل فر، پیش گرمایش را 

فعال نمایید.

پخت کانوکشن ۹-۲

برای پخت گوشت و کیک های مغزدار )ترش یا 
شیرین( در یک طبقه استفاده می شود. از طبقه 
سوم استفاده نمایید. پیش از قرار دادن غذا در 

داخل فر، پیش گرمایش را فعال نمایید.

فن ۹-۳

برای پخت غذاهای مختلف با دمای یکسان به 
صورت هم زمان در چند طبقه استفاده می شود 
)مانند ماهی، سبزیجات، دسرها(. از این عملکرد 

می توان برای پخت غذاهای مختلف بدون 
ترکیب بوی آنها با یکدیگر استفاده نمود. از طبقه 
سوم برای پخت در تنها یک طبقه، از طبقات اول 
و چهارم برای پخت در دو طبقه و از طبقات اول 
و سوم و پنجم برای پخت در سه طبقه استفاده 

نمایید. پیش از قرار دادن غذا در داخل فر، 
پیش گرمایش را فعال نمایید.

گریل ۹-۴

برای بریان کردن استیک، کباب، سوسیس و 
همچنین جهت پخت گراتن سبزیجات و نان تُست 

استفاده می شود. غذا را در طبقه ۴ یا ۵ قرار 
دهید. هنگام بریان کردن گوشت، از سینی روغن 
گیر جهت جمع کردن آب حاصل از پخت استفاده 
نمایید. آن را در طبقه سوم یا چهارم قرار داده و 
حدود نیم لیتر آب آشامیدنی به آن اضافه کنید. 
نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد. در زمان 

پخت، درب فر باید بسته بماند.
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توضیح عملکردها 

توربو گریل ۹-۵

این برنامه پخت برای بریان کردن تکه های 
بزرگ گوشت )ران، گوشت کبابی و مرغ( 

استفاده می شود. غذای مورد نظر را در طبقات 
میانی قرار دهید. برای جمع کردن آب حاصل 

از پخت، سینی روغن گیر را در طبقه اول یا 
دوم قرار داده و حدود نیم لیتر آب درون آن 
بریزید. در این حالت نیازی به پیش گرمایش 

فر نمی باشد. درب فر در تمام مدت پخت باید 
بسته باشد. در این برنامه می توانید از جوجه 

گردان نیز در صورت موجود بودن استفاده کنید.  

پیش گرمایش سریع 
۹-۶

برای گرم کردن سریع فر استفاده می شود.

فن اکو )اقتصادی( 
۹-۷

این برنامه از پخت برای طبخ تیکه های گوشت 
و همچنین گوشت شکم پر در یک طبقه استفاده 
می شود. در این برنامه از فن به صورت منقطع 
و مالیم استفاده می شود تا از خشک شدن بیش 

از حد مواد غذایی جلوگیری گردد. در زمان 
پخت با عملکرد اکو )اقتصادی( المپ خاموش می 
باشد. جهت استفاده از حالت اکو و کاهش مصرف 

انرژی تا زمانیکه پخت غذا کامل نشده است ، 
درب فر را باز نکنید.

تمیزکننده خودکار 
۹-۸

برای تمیز کردن موادغذایی پاشیده شده در 
زمان پخت و در چرخه های دارای دمای بسیار 

باال استفاده می شود. دو چرخه تمیز کننده 
خودکار وجود دارد: یک چرخه کامل )پایرو( و 

چرخه کوتاهتر )اکو(. پیشنهاد می شود از چرخه 
کامل زمانی استفاده نمایید که فر بسیار کثیف می 

باشد، و از چرخه کوتاهتر در فاصله های زمانی 
مشخص استفاده نمایید.
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توضیح عملکردها 

تنظیمات ۹-۹

برای تغییر تنظیمات فر )زمان، زبان دستگاه، 
میزان صدای هشدارهای صوتی، روشنایی، حالت 

اکو، بخش اندازه گیری( استفاده می شود.
توجه: زمانیکه حالت اکو )اقتصادی( فعال است، 

روشنایی نمایشگر پس از چند ثانیه کاهش می یابد 
تا در مصرف برق صرفه جویی گردد. با فشار یک 
دکمه به صورت خودکار، مجدد فعال خواهد شد.

حالت های خودکار  

پخت گوشت 
۹-۱

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت انواع گوشت )گوشت 
گاو، گوساله، خوک، بره و ...( انتخاب می نماید. 

مطابق با دستورات مختلف پخت و ذائقه شخصی 
افراد دما قابل تغییر می باشد. در این برنامه از 
فن در سرعت پایین فعال می شود تا از خشک 

شدن بیش از حد مواد غذایی جلوگیری گردد. 
از طبقه دوم فر برای این برنامه پخت استفاده 

نمایید. فر نیازی به پیش گرمایش ندارد.

پخت ماکیان 
۹-۲

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای انواع ماکیان انتخاب 

می نماید. مطابق با دستورات مختلف پخت و 
ذائقه شخصی افراد دما قابل تغییر می باشد. در 

این برنامه از فن در سرعت پایین فعال می شود تا 
از خشک شدن بیش از حد مواد غذایی جلوگیری 

گردد. از طبقه دوم فر برای این برنامه پخت 
استفاده نمایید. فر نیازی به پیش گرمایش ندارد.

ــات  ــا تنظیم ــق ب ــرژی مطاب ــی ان ــع کارای ــوان مرج ــه عن ــده ب ــتفاده ش ــرد اس *عملک
می باشــد.   65/2014 شــماره  اروپایــی 
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حالت های خودکار  

پخت کاسرول 
۹-۳

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت غذاهایی با پایه پاستا 
)الزانیا، کانلونی و غیره( انتخاب می نماید. مطابق 
با دستورات مختلف پخت و ذائقه شخصی افراد 
دما قابل تغییر می باشد. از طبقه دوم فر برای 
این برنامه پخت استفاده نمایید. فر نیازی به 

پیش گرمایش ندارد.

پخت نان ۹-۴

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت انواع نان )باگت، 

رولی و ساندویچی( انتخاب می نماید. مطابق با 
دستورات مختلف پخت و ذائقه شخصی افراد دما 

قابل تغییر می باشد. از طبقه دوم فر برای این 
برنامه پخت استفاده کنید.  در این حالت نیازی به 

پیش گرمایش فر نمی باشد. 

پخت پیتزا 
۹-۵

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت انواع پیتزا )پیتزای 

ایتالیایی )باریک(، پیتزای خانگی و همچنین نان های 
نازک( استفاده می کند. مطابق با دستورات 

مختلف پخت و ذائقه شخصی افراد دما قابل 
تغییر می باشد. از طبقه دوم فر برای این برنامه 

پخت استفاده کنید. در این حالت نیازی به 
پیش گرمایش فر نمی باشد.

پخت شیرینی 
۹-۶

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای تهیه انواع شیرینی )کیک 
اسفنجی، کیک های مغزدار، تارت و ...( انتخاب 
می نماید. مطابق با دستورات مختلف پخت و 
ذائقه شخصی افراد دما قابل تغییر می باشد. 

از طبقه دوم یا سوم فر برای این برنامه 
پخت استفاده نمایید. در این حالت نیازی به 

پیش گرمایش فر نمی باشد.
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حالت های خودکار  

پف کردن 
۹-۷

این گزینه مخصوص پف کردن خمیرهای شیرین یا 
ترش می باشد. خمیر را در طبقه دوم قرار دهید. 
نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد. برای افزایش 
کیفیت، تا زمانیکه هنوز فر گرمای عملکرد قبل را 

دارد این عملکرد را فعال نکنید.

گرم 
نگهدارنده 

۹-۸

این حالت برای گرم و ترد نگه داشتن غذاهای 
پخته شده )مانند: گوشت، غذای سرخ شده یا کیک 

میوه ای( استفاده می شود. غذا را در طبقات میانی فر 
قرار دهید.  اگر دمای فر باالتر از ۶۵ درجه سانتیگراد 

باشد، این عملکرد فعال نخواهد شد.

پخت آرام 
۹-۹

برای پخت آرام گوشت )در۹۰درجه سانتیگراد( و 
ماهی در )۸۵ درجه سانتیگراد(استفاده می شود. این 
عملکرد غذا را به آرامی پخته و باعث حفظ تردی و 

آبدار بودن غذا می گردد. با وجود دمای پایین، سطح 
بیرونی غذا برشته نشده و در انتها نتیجه ای مانند 

بخار پز کردن مواد غذایی خواهد داشت.
پیشنهاد می شود برای پخت گوشت ابتدا آن را در 
تابه کمی سرخ نمایید این کار کمک می کند تا آب 

طبیعی آن در گوشت باقی بماند. 
محدوده زمانی پخت از ۲ ساعت برای  ۳۰۰ گرم 

ماهی تا ۴ یا ۵ ساعت جهت ماهی با وزن ۳ کیلوگرم 
متفاوت می باشد. زمان های پخت از ۴ ساعت برای ۱ 
کیلو گوشت تا ۷-۶ ساعت برای  ۳ کیلو گوشت قابل 

تنظیم است. 
برای کسب بهترین نتیجه در زمان روند پخت از 

خروج هوای گرم جلوگیری کرده و درب فر را باز 
نکنید. در صورت وجود از حسگر پخت گوشت یا یک 
دماسنج استاندارد فر جهت اندازه گیری دمای غذا 

استفاده نمایید. این عملکرد برای پخت آرام گوشت 
)در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد( و برای ماهی )دمای 

۸۵ درجه سانتیگراد( مناسب است.
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استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه:

۱. انتخاب زبان دستگاه
زمانیکــه دســتگاه را بــرای اولیــن مرتبــه روشــن می کنیــد بایــد زبــان دســتگاه و ســاعت 

را طبــق مراحــل ذیــل تنظیــم نماییــد:
کلمه “English” در نمایشگر حرکت می کند. 

بــا اســتفاده از  یــا  در لیســت زبان هــا حرکــت کــرده و گزینــه مــورد نظــر خــود 
ــاب نمایید.  را انتخ

جهت تایید گزینه انتخاب شده  را فشار دهید.
توجه: زبان دستگاه را می توانید از منوی تنظیمات تغییر دهید.

۲. تنظیم ساعت:
ــرای  ــدد ب ــد. دو ع ــم نمایی ــاری را تنظی ــان ج ــد زم ــان دســتگاه بای ــاب زب ــس از انتخ پ

ــوند. ــمک زن می ش ــگر چش ــاعت در نمایش ــم س تنظی

بــا اســتفاده از  یــا   ســاعت درســت را تنظیــم کــرده و بــا فشــار   آن را تاییــد 
نماییــد: دو عــدد جهــت تنظیــم دقیقــه در نمایشــگر چشــمک زن می شــوند.
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با استفاده از  یا  دقیقه را تنظیم کرده و با فشار   آن را تایید نمایید. 
توجه: پس از هر مرتبه قطع برق طوالنی باید زمان را مجدد تنظیم کنید.

۳. پیش گرمایش فر:
ــوی نامطبــوع احســاس شــود کــه  ــد، کمــی ب ــد فــر جدی ممکــن اســت در زمــان خری
ــی  ــال طبیع ــوده و کام ــتگاه ب ــد دس ــد تولی ــده در رون ــتفاده ش ــواد اس ــه م ــوط ب مرب

می باشــد. 
پیشــنهاد می شــود پیــش از شــروع اولیــن مرتبــه پخــت غــذا، فــر را بــه صــورت خالــی 

حــرارت داده تــا بــوی نامطبــوع آن از بیــن بــرود.
تمــام مقــوا و قطعــات محافــظ را بــه همــراه لــوازم جانبــی موجــود در داخــل دســتگاه 

از فــر خــارج نماییــد.
فــر را حــدود یــک ســاعت تــا دمــای ۲۰۰ درجــه ســانتیگراد حــرارت دهیــد، بهتــر اســت 

از عملکردهــای دارای جریــان هــوا ماننــد فــن یــا پخــت کانوکشــن اســتفاده نماییــد. 
از دستورالعمل های زیر برای تنظیم صحیح عملکرد استفاده نمایید. 

ــاق را  ــوای ات ــتگاه ه ــتفاده از دس ــه اس ــن مرتب ــس از اولی ــود پ ــنهاد می ش ــه: پیش توج
ــد.  ــه نمایی تهوی

۱. انتخاب یک عملکرد
ــا  ــا اســتفاده از گزینــه MAN ی جهــت روشــن کــردن فــر  را فشــار دهیــد، ســپس ب

ــد. ــان منوهــای دســتی و عملکردهــای خــودکار حرکــت نمایی AUTO در می

ــما در  ــر ش ــورد نظ ــرد م ــه عملک ــا زمانیک ــار داده و ت ــا AUTO را فش ــه MAN ی گزین
نمایشــگر نشــان داده شــود آن را نگــه داریــد. ســپس  را جهــت تاییــد فشــار دهیــد.

استفاده روزانه از دستگاه
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۲. تنظیم عملکرد
پس از انتخاب عملکرد می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید.

تنظیماتی را که می توان به ترتیب تغییر داد در نمایشگر نشان داده می شود.
سطح دما/ گریل

ــا  آن  ــتفاده از  ی ــا اس ــوند، ب ــی ش ــمک زن م ــگر چش ــر در نمایش ــه مقادی زمانیک
را تغییــر داده، ســپس بــا فشــار  آن را تاییــد نمــوده و تــا زمــان اطــالع تنظیمــات 

ــد. )در صــورت وجــود( بعــدی آن را ادامــه دهی
نکتــه: زمانیکــه عملکــرد فعــال مــی شــود. مــی توانیــد دمــا را بــا اســتفاده از  یــا  

تنظیــم نماییــد. 
مدت زمان

ــا   ــتفاده از   ی ــا اس ــود، ب ــمک زن می ش ــگر چش ــت  در نمایش ــه عالم زمانیک
ــد.  ــد نمایی ــار  آن را تایی ــا فش ــرده و ب ــم ک ــر را تنظی ــورد نظ ــت م ــان پخ زم

ــم  ــه تنظی ــازی ب ــم نماییدنی ــتی تنظی ــورت دس ــه ص ــذا را ب ــت غ ــد پخ ــر می خواهی اگ
ــروع  ــرد را ش ــرده و عملک ــد ک ــار   آن را تایی ــا فش ــد: ب ــت نمی باش ــان پخ زم
نماییــد. در ایــن حالــت، نمــی توانیــد زمــان پایــان پخــت را توســط برنامه ریــزی زمــان 

ــا تاخیــر  تنظیــم نماییــد.  شــروع ب
توجــه: زمــان پخــت انتخــاب شــده را می تــوان زمانیکــه پخــت در حــال انجــام می باشــد 
بــا فشــار   تنظیــم نمــود: بــا اســتفاده از  یــا  مقادیــر را تنظیــم و بــا   آن 

را تاییــد نماییــد.
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تنظیم پایان زمان پخت )شروع با تاخیر(
در برخــی از عملکردهــا، زمانیکــه زمــان پخــت را تنظیــم می نماییــد می تــوان بــا 
ــود.  ــاز نم ــر آغ ــا تاخی ــرد را ب ــروع عملک ــان ش ــت زم ــان پخ ــان پای ــزی زم برنامه ری
زمانیکــه عالمــت  چشــمک زن می شــود، زمــان پایــان در نمایشــگر نشــان داده 

می شــود. 

ــد  ــت تایی ــم و جه ــر را تنظی ــورد نظ ــت م ــان پخ ــان پای ــا   زم ــتفاده از   ی ــا اس ب
ــد.  ــار دهی   را فش

غــذا را داخــل فــر قــرار داده و درب را ببندیــد، بــرای فعــال شــدن عملکــرد  را فشــار 
ــه صــورت  ــان تنظیــم شــده فــر ب ــا زمــان پای ــد: پــس از محاســبه زمــان پخــت ت دهی

ــود.  ــن می ش ــودکار روش خ

ــان  ــار  در هم ــا فش ــرد را ب ــرده و عملک ــو ک ــار را لغ ــان انتظ ــوان زم ــی ت ــه: م توج
ــود.  ــال نم ــه فع لحظ

ــار   ــا فش ــد. ب ــی نمای ــال م ــر فع ــر را غی ــش ف ــش گرمای ــه پی ــات مرحل ــن تنظیم ای
ــر  داد.  ــل را تغیی ــده قب ــم ش ــر تنظی ــوان مقادی می ت

۳. فعال کردن عملکرد
پس از تنظیم عملکرد مورد نیاز ، با فشار  عملکرد را فعال نمایید.
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با فشار دکمه  عملکرد در حال انجام را می توان متوقف نمود.
۴. پیش گرمایش

برخی عملکردها دارای مرحله پیش گرمایش می بـاشند: زمـانیکه عملکرد شروع به کـار 
می نماید، نمایشگر نشان می دهد که مرحله پیش گرمایش فعال شده است.

زمانیکــه ایــن مرحلــه بــه پایــان رســید، یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و نمایشــگر 
نشــان می دهــد کــه فــر بــه دمــای تنظیــم شــده رســیده اســت.

در ایــن زمــان، درب فــر را بــاز کــرده، غــذا را داخــل فــر قــرار دهیــد،  درب را بســته 
و عملکــرد پخــت را ادامــه دهیــد. 

ــد  ــرار دهی ــر ق ــل ف ــذا را داخ ــش غ ــش گرمای ــه پی ــام مرحل ــش از اتم ــر پی ــه: اگ توج
ــه  ــر مرحل ــدن درب ف ــاز ش ــا ب ــت. ب ــد گذاش ــت خواه ــه پخ ــی در نتیج ــر منف تاثی
ــش  ــه پیــش گرمای ــان پخــت شــامل مرحل ــش متوقــف خواهــد شــد. زم پیــش گرمای

نمی باشــد. می تــوان بــا فشــردن دکمه هــای  یــا   دمــا را تغییــر دهیــد.
۵. پایان پخت

یک هشدار صوتی شنیده شده و نمایشگر نشان می دهد که پخت تکمیل شده است.

ــزی  ــه ری ــت برنام ــان پخ ــدون زم ــتی )ب ــت دس ــت در حال ــرد پخ ــار   عملک ــا فش ب
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ــا اســتفاده از  زمــان پخــت را بــا تنظیمــات مــدت زمــان  ــا ب شــده( ادامــه داشــته ی
جدیــد پخــت افزایــش دهیــد. در هــر دو حالــت، دمــا یــا تنظیمــات ســطح گریــل حفــظ 

خواهنــد شــد.
برشته کردن

در برخــی از عملکردهــا پــس از تکمیــل پخــت مــی تــوان گریــل را فعــال کــرده و ســطح 
غذا برشــته شــود.

زمانیکــه نمایشــگر پیغــام مربوطــه را نشــان داد، در صــورت نیــاز بــا فشــار  چرخــه 
برشــته کــردن بــه مــدت ۵ دقیقــه فعــال می شــود.

برای توقف عملکرد دکمه  را فشار دهید.
تایمر

در زمــان خامــوش بــودن فــر، می تــوان از نمایشــگر بــه عنــوان تایمــر اســتفاده نمــود. 
بــرای فعــال کــردن آن، از خامــوش بــودن فــر اطمینــان حاصــل کــرده و  یــا  را 

فشــار دهیــد:
عالمت  در نمایشگر چشمک زن می شود.
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بــا اســتفاده از   یــا  مــدت زمــان مــورد نظــر را تنظیــم کــرده و بــا فشــار  
تایمــر را فعــال نماییــد. 

یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و نمایشــگر پایــان شــمارش معکــوس زمــان انتخابــی 
تایمــر را نشــان می دهــد.

توجه: تایمر هیچ عملکرد پختی را فعال نمی کند. 
بــا اســتفاده از  یــا   می تــوان تایمــر را تغییــر داد. جهــت خامــوش کــردن تایمــر 

 را فشــار دهیــد. 
زمان فعال بودن تایمر عملکرد را انتخاب و فعال نمایید. 

با فشار  فر را روشن نموده، سپس عملکرد مورد نظر را فعال کنید. 
ــه  ــود را ب ــوس خ ــمارش معک ــر ش ــود، تایم ــی ش ــروع م ــت ش ــرد پخ ــه عملک زمانیک

ــد. ــی ده ــام م ــرد انج ــا عملک ــل ب ــدون تداخ ــه و ب ــورت جداگان ص

جهــت غیرفعــال کــردن تایمــر،  را فشــار دهیــد تــا عملکــرد در حــال انجــام متوقــف 
شــود، ســپس  را فشــار دهیــد. 

قفل صفحه کلید
برای قفل کردن کلیدهای صفحه کنترل گزینه  و   را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. 

برای باز کردن قفل صفحه مجدد همین کار را تکرار نمایید.



30

O
V

E
N

توجه: این عملکرد را می توان در زمان انجام عملکرد پخت فعال نمود. 
برای حفظ ایمنی، می توانید در زمان پخت با فشار دادن دکمه  را خاموش نمایید.

ــی  ــی حت ــوازم جانب ــام ل ــه تم ــوید ک ــن ش ــرد، مطمئ ــن عملک ــردن ای ــال ک ــش از فع پی
ــد.  ــارج نمایی ــر خ ــاری را از ف ــبک کن ــواره مش دی

ــار  ــا فش ــی انتخــاب و ب ــوی اصل ــه “PYRO” را از من ــار  گزین ــه فش ــد مرتب ــا چن ب
ــد.  ــد نمایی   آن را تایی

تمیز کردن خودکار حرارتی

ــده  ــرو/ تمیزکنن ــل )پای ــه کام ــود دارد: چرخ ــودکار وج ــده خ ــز کنن ــه تمی دو چرخ
حرارتــی( و چرخــه کوتــاه تــر اقتصــادی )اکــو(. بــا  یــا  عملکــرد “PYRO” را از منــو 

ــد.  ــد نمایی ــا فشــار  آن را تایی ــرده و ب انتخــاب ک

 را فشــار دهیــد: فــر عملکــرد تمیــز کننــده خــودکار را شــروع می کنــد، و درب بــه 
صــورت خــودکار قفــل می شــود: پیغــام هشــدار در نمایشــگر ظاهــر شــده و همــراه بــا 

شــمارش معکــوس شــرایط چرخــه در حــال انجــام نشــان داده می شــود.
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زمانیکــه چرخــه کامــل شــد، درب دســتگاه بــه صــورت قفــل باقــی می مانــد تــا حــرارت 
داخــل فــر بــه ســطح ایمــن برگــردد.

سپس نمایشگر زمان جاری را نشان می دهد.

نحوه مطالعه جدول پخت
در ایــن جــدول بهتریــن عملکــرد، لــوازم جانبــی و ســطح اســتفاده بــرای انــواع مختلــف 

غــذا مشــخص شــده اســت.
ــش  ــه پی ــامل مرحل ــده و ش ــاز ش ــر آغ ــذا در ف ــرار دادن غ ــان ق ــت از زم ــان پخ زم

گرمایــش نمی باشــد.
دمــای پخــت و زمان هــا حــدودی بــوده و بــر اســاس میــزان غــذا و نــوع لــوازم جانبــی 

مــورد اســتفاده می باشــد. 
ــه  ــد، اگــر غــذا ب ــرای شــروع اســتفاده نمایی ــن تنظیمــات پیشــنهاد شــده ب از پایین تری

میــزان کافــی پختــه نشــده باشــد، آن را بــه تنظیمــات باالتــر تغییــر دهیــد.
ــت  ــینی های پخ ــره س ــگ تی ــا رن ــزی ب ــک فل ــای کی ــود ، قالب ه ــی موج ــوازم جانب از ل
ــنگی  ــی س ــوازم جانب ــا و ل ــا تابه ه ــس ی ــوان از پیرک ــن می ت ــد. همچنی ــتفاده نمایی اس
اســتفاده نمــود، امــا در نظــر داشــته باشــید کــه زمــان پخــت کمــی طوالنی تــر خواهــد 

شــد. 
پخت غذاهای مختلف به صورت همزمان

ــات  ــد ماهــی و ســبزیجات( در طبق ــف )مانن ــه پخــت غذاهــای مختل ــرد "فــن" ب عملک
ــود. ــتفاده می ش ــان اس ــورت همزم ــه ص ــف ب مختل

نکتــه: هماننــد دیگــر عملکردهــای دســتی، می تــوان زمــان پایــان چرخــه تمیزکننــده را 
تنظیــم نمــود.
نکات کاربردی
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غذاهایــی کــه نیــاز بــه زمــان پخــت کوتــاه تــری داشــته را خــارج کــرده و اجــازه دهیــد 
غذایــی کــه دیرتــر پختــه مــی شــود بــه مــدت طوالنی تــری در فــر باقــی بمانــد. 

دسرها
دسرهای حساس را در یک طبقه قرار داده و از عملکرد پخت سنتی استفاده نمایید. 

ــه  ــا را در طبق ــه آنه ــرده و همیش ــتفاده ک ــزی اس ــگ فل ــره رن ــت تی ــای پخ از تابه ه
ــد. ــرار دهی ــیمی ق س

ــک را در  ــب کی ــاب و قال ــن" را انتخ ــرد "ف ــه، عملک ــک طبق ــش از ی ــت در بی ــرای پخ ب
طبقــات ســیمی مختلــف قــرار دهیــد تــا جریــان هــوای گــرم بــه راحتــی انجــام شــود.

ــک  ــز کی ــدان در مرک ــالل دن ــک خ ــفنجی ی ــای اس ــل کیک ه ــت کام ــی پخ ــرای بررس ب
قــرار دهیــد. اگــر خــالل دنــدان تمیــز خــارج شــد کیــک آمــاده اســت.

ــد،  ــن نزنی ــای آن را روغ ــد، لبه ه ــتفاده می نمایی ــب اس ــت نچس ــای پخ ــر از تابه ه اگ
ــع از پــف کــردن کامــل و یکنواخــت دســر خواهــد شــد.  روغــن مان

ــک  ــدی از ی ــت بع ــد، در پخ ــان داده ش ــت نش ــان پخ ــه “SWELLS” در زم ــر گزین اگ
دمــای کمتــر اســتفاده کــرده و میــزان آب اضافــه شــده را کمتــر یــا مخلــوط را کمــی 

ــر هــم بزنیــد. آرام ت
ــوه ای از  ــای می ــا تارت ه ــک ی ــد چیزکی ــواردی مانن ــا م ــزدار ی ــرهای مغ ــت دس جه

ــد.  ــتفاده نمایی ــن اس ــت کانوکش ــرد پخ عملک
ــرار داده و  ــر ق ــه ای پایین ت ــه ســیمی را در طبق ــس می باشــد، طبق ــک خی ــه کی ــر پای اگ
پیــش از اضافــه کــردن مغــز کیــک کــف آن را بــا خرده هــای نــان یــا بیســکوییت خــرد 

شــده بپوشــانید.
پیتزا

سینی پخت را کمی چرب کنید تا مطمئن شوید که پیتزا دارای پایه ای ترد می باشد. 
پس از گذشت ۲/۳ از زمان پخت پنیر موتزارال را روی پیتزا بریزید. 

پف کردن
ــه  ــک پارچ ــا ی ــر روی آن را ب ــر درون ف ــرار دادن خمی ــش از ق ــود پی ــنهاد می ش پیش

ــانید.  ــوب بپوش مرط
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ــاق  ــا زمــان آن در دمــای ات ــن عملکــرد در مقایســه ب ــا ای ــر ب ــف کــردن خمی زمــان پ
ــد.  ــش می یاب ــدود ۳/۱ کاه ــانتیگراد( ح ــه س )۲۵-۲۰ درج

پف کردن یک کیلو خمیر برای پیتزا حدود یک ساعت زمان نیاز دارد. 
گوشت

از ظروف پخت یا پیرکس متناسب با اندازه گوشت مورد نظر استفاده نمایید. 
بــرای بریــان کــردن گوشــت، بهتــر اســت مقــداری اســتاک بــه کــف تابــه اضافــه کــرده 
و جهــت طعــم بهتــر در زمــان پخــت گوشــت را چــرب نماییــد. زمانیکــه گوشــت آمــاده 
شــد، اجــازه دهیــد مــدت ۱۰-۱۵ دقیقــه در فــر باقــی مانــده یــا آن را در یــک فویــل 

آلومینیومــی بپیچانیــد. 
زمانیکــه می خواهیــد گوشــت را گریــل کنیــد، از تکه هایــی بــا ضخامــت یکســان 
ــت  ــم گوش ــی ضخی ــای خیل ــید. تکه ه ــته باش ــت داش ــی یکنواخ ــا پخت ــرده ت ــتفاده ک اس
نیــاز بــه زمــان پخــت طوالنی تــری دارد. بــرای جلوگیــری از ســوختن قســمت بیرونــی 
گوشــت، طبقــه ســیمی را در فاصلــه دورتــری از گریــل قــرار دهیــد. پــس از گذشــت 

ــد.  ــت را برگردانی ــت گوش ــان پخ ۳/۲ از زم
ــه و  ــر ریخت ــینی روغن گی ــر آب در س ــم لیت ــت نی ــل از پخ ــع آوری آب حاص ــرای جم ب
آن را مســتقیم در زیــر طبقــه ســیمی نگهدارنــده گوشــت قــرار دهیــد. در صــورت نیــاز 

مقــدار آب را کمــی بیشــتر کنیــد.

سطح و
 لوازم جانبی

زمان 
)دقیقه(

دما 
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

کیک -۲/۳۳۰-۹۰۱۶۰-۱۸۰
اسفنجی ۱       ۴

بله۳۰-۹۰۱۶۰-۱۸۰        
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سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

۳
کیک -۳۰-۸۵۱۶۰-۲۰۰

مغزدار 
)چیزکیک، 

اشترودل و 
پای سیب( 

۱       ۴
        

بله۳۵-۹۰۱۶۰-۲۰۰

۳۱۵-۴۵۱۷۰-۱۸۰-
بیسکوئیت/ 

کلوچه 
میوه ای 
کوچک

۱           ۴
       

بله۲۰-۴۵۱۶۰-۱۷۰

۱    ۳   ۵
         

بله۱۶۰-۱۷۰***۲۰-۴۵

بله۳۳۰-۴۰۱۸۰-۲۰۰

نان های پفی
۱           ۴

       
بله۳۵-۴۵۱۸۰-۱۹۰

۱    ۳   ۵
         

بله۱۸۰-۱۹۰***۳۵-۴۵

بله۳۱۱۰-۱۵۰۹۰

مرینگ
۱           ۴

       
بله۱۳۰-۱۵۰۹۰
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سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

۱    ۳   ۵
         

مرینگبله۹۰***۱۴۰-۱۶۰

پیتزا ) -۲۲۰-۴۰۲۲۰-۲۵۰
پیتزای 
ضخیم، 
پیتزای 

نازک و نان 
مسطح(

۱           ۴
       

بله۲۰-۴۰۲۲۰-۲۴۰

۱    ۳   ۵
        

بله۲۲۰-۲۴۰***۲۵-۵۰

                         پخت سنتی                        گریل                                   توربو گریل
            

 عملکردهای
 فن                            پخت کانوکشن                            فن اقتصادیدستی

                         پخت گوشت                      پخت ماکیان                                کاسرول
            

 عملکردهای
                        نان                                         پیتزا                                        شیرینیخودکار
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                                                       طبقه سیمی                           سینی پخت یا قالب کیک در طبقه سیمی
            

لوازم جانبی
                                                                  سینی روغن گیر/ سینی دسر/  سینی پخت در طبقه سینی

سینی روغن گیر   سینی روغن گیر با ۵۰۰ میلی لیتر آب    سینی  پخت 

سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

۲
۵۰-۷۰۱۸۰-۲۲۰-

قرص نان ۱ 
کیلو گرم

۲
۳۰-۵۰۱۸۰-۲۲۰-

نان های 
رولی

۱           ۴
نانبله۳۰-۶۰۱۸۰-۲۰۰       

بله۳۱۰-۲۰۲۵۰

پیتزا منجمد
۱           ۴

       
بله۱۰-۲۰۲۵۰

کیک شوربله۲/۳۴۰-۵۵۱۸۰-۱۹۰
)پای 

سبزیجات، 
پای کیش( ۱           ۴

       
بله۴۵-۶۰۱۸۰-۱۹۰



37

O
V

E
N

سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

۱    ۳   ۵
         

بله۱۸۰-۱۹۰***۴۵-۷۰
کیک شور

)پای 
سبزیجات، 
پای کیش(

بله۳۲۰-۳۰۱۹۰-۲۰۰

ولووان/ 
کراکر با 

خمیر هزارال

۱           ۴
بله۲۰-۴۰۱۸۰-۱۹۰       

۱    ۳   ۵
        

بله۱۸۰-۱۹۰***۲۰-۴۰

الزانیا/ -۳۴۵-۶۵۱۹۰-۲۰۰
سوفله

۳۲۵-۴۵۱۹۰-۲۰۰-
پاستای 
پخته/ 
کانلونی

۳۶۰-۹۰۱۹۰-۲۰۰-

گوشت 
بره/ 

گوساله/ 
گاو/ خوک 
)۱کیلوگرم(
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سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

۳  ۵۰-۸۰۲۰۰-۲۳۰-
مرغ/ 

خرگوش 
/ اردک 

)۱کیلوگرم(

۲۹۰-۱۵۰۱۹۰-۲۰۰-
بوقلمون/ 
مرغابی )۳ 
کیلوگرم(

ماهی پخته، بله۳۴۰-۶۰۱۸۰-۲۰۰
)فیله، کامل(

                         پخت سنتی                        گریل                                   توربو گریل
            

 عملکردهای
 فن                            پخت کانوکشن                            فن اقتصادیدستی

                         پخت گوشت                      پخت ماکیان                                کاسرول
            

 عملکردهای
                        نان                                         پیتزا                                        شیرینیخودکار
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                                                       طبقه سیمی                           سینی پخت یا قالب کیک در طبقه سیمی
            

لوازم جانبی
                                                                  سینی روغن گیر/ سینی دسر/  سینی پخت در طبقه سینی

سینی روغن گیر   سینی روغن گیر با ۵۰۰ میلی لیتر آب    سینی  پخت 

سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

بله۲۵۰-۶۰۱۸۰-۲۰۰

سبزیجات 
شکم پر 
)گوجه،

کدوسبز، 
بادمجان(

نان تُست -۳ )باال(۵۳-۶
شده

۳           ۴
-۲ )متوسط(*۲۰-۳۰      

ماهی فیله 
/ خرد 
شده

۴           ۵
      ۱۵-۳۰*

 ۳-۲
)متوسط-

باال(

-

سوسیس/ 
کباب/ 
دنده/ 
همبرگر
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سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

۱          ۲
-۲ )متوسط(**۵۵-۷۰      

مرغ بریان 
 ۱.۳-۱
کیلوگرم

۳
-۲ )متوسط(**۳۵-۵۰ 

گوشت 
کبابی خام ۱ 

کیلوگرم
ران بره-۲ )متوسط(**۳۶۰-۹۰

سیب زمینی -۲ )متوسط(**۳۳۵-۵۵
کبابی

گراتن -۳ )باال(۳۱۰-۲۵
سبزیجات

۱          ۴
الزانیا و بله۲۰۰***۵۰-۱۰۰       

گوشت
۱          ۴

گوشت و بله۲۰۰***۴۵-۱۰۰       
سیب زمینی

۱          ۴
ماهی و بله۱۸۰***۳۰-۵۰       

سبزیجات

۱    ۳   ۵
       

بله۱۹۰***۴۰-۱۲۰

وعده 
غذایی 
کامل: 

تارت میوه 
)سطح۵(/ 

الزانیا 
)سطح ۳(/ 

گوشت 
)سطح۱(
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سطح و
 لوازم جانبی

دما زمان )دقیقه(
)سانتیگراد(

پیش 
گرمایش

دستور عملکرد
پخت

۳۸۰-۱۲۰***۲۰۰-
گوشت 
بریان 
شکم پر

۳۵۰-۱۰۰***۲۰۰-
برش های 
گوشت 

)خرگوش، 
مرغ، بره(

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

*** زمــان تخمینــی : بــر اســاس ذائقــه شــخصی مــی تــوان در زمــان مــورد نظــر غــذا 
را از فــر خــارج نمــود. 

                         پخت سنتی                        گریل                                   توربو گریل
            

 عملکردهای
 فن                            پخت کانوکشن                            فن اقتصادیدستی

                         پخت گوشت                      پخت ماکیان                                کاسرول
            

 عملکردهای
                        نان                                         پیتزا                                        شیرینیخودکار
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                                                       طبقه سیمی                           سینی پخت یا قالب کیک در طبقه سیمی
            

لوازم جانبی
                                                                  سینی روغن گیر/ سینی دسر/  سینی پخت در طبقه سینی

سینی روغن گیر   سینی روغن گیر با ۵۰۰ میلی لیتر آب    سینی  پخت 

روش های پخت تست شده
مطلبق با استاندارد IEC 60350-1 گردآوری شده است.

لوازم جانبی * 
و نکات

زمان پخت 
)دقیقه(

)C°( سطحدما
پیش 

گرمایش
دستور عملکرد

پخت

سینی 
روغن گیر / 
سینی پخت

بله۳۰-۴۰۱۵۰۳

کلوچه

سینی 
روغن گیر / 
سینی پخت 

بله۲۵-۳۵۱۵۰۳

طبقه ۴: سینی 
پخت

بله۲۵-۳۵۱۵۰۱-۴ طبقه ۱ 
: سینی 

روغن گیر / 
سینی پخت

سینی 
روغن گیر / 
سینی پخت

کیک بله۲۰-۳۰۱۷۰۳
کوچک
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لوازم جانبی * و 
نکات

زمان پخت 
)دقیقه(

)C°( سطحدما
پیش 

گرمایش
دستور عملکرد

پخت

سینی روغن گیر 
بله۳۰۱۶۰۳-۲۰/ سینی پخت

کیک 
کوچک

طبقه ۴: سینی 
پخت

بله۲۵-۳۵۱۶۰۱-۴ طبقه ۱ : سینی 
روغن گیر / 
سینی پخت

قالب کیک در 
بله۴۰۱۷۰۲-۳۰طبقه سیمی

کیک 
اسفنجی 
بدون 
روغن

قالب کیک در 
طبقه سیمی

بله۳۰-۴۰۱۶۰۲

طبقه ۴ : قالب 
کیک در طبقه 

سیمی
بله۳۵-۴۵۱۶۰۱-۴

طبقه ۱: تابه 
پخت در طبقه 

سیمی

قالب کیک در 
طبقه سیمی

بله۷۰-۹۰۱۸۵۲
۲ عدد 
پای سیب قالب کیک در 

طبقه سیمی
بله۷۰-۹۰۱۷۵۲
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لوازم جانبی * و 
نکات

زمان پخت 
)دقیقه(

)C°( سطحدما
پیش 

گرمایش
دستور عملکرد

پخت

طبقه ۴ : قالب 
کیک در طبقه 

۲ عدد بله۴-۹۵۱۷۵۱-۷۵سیمی
پای سیب طبقه ۱: تابه 

پخت در طبقه 
سیمی

تست-۳۵ )باال(۶-۴طبقه سیمی

طبقه ۵: طبقه 
سیمی )غذا 
را در وسط 
زمان پخت 
برگردانید(

همبرگر-۳۵ )باال(۱۸-۳۰

طبقه ۴: سینی 
روغن گیر با آب

• اگــر برخــی از لــوازم جانبــی در فــر خریــداری شــده شــما نمی باشــد می توانیــد در 
صــورت نیــاز آن را از خدمــات طالیــی نیــکان تهیــه نماییــد.

ــه  ــت ب ــام تس ــت انج ــتاندارد IEC 60350-1(: جه ــاس اس ــر اس ــرژی )ب ــی ان کالس کارای
ــد. ــه نمایی جــدول مربوطــه مراجع

                         پخت سنتی                        گریل                                   توربو گریل
            

 عملکردهای
 فن                            پخت کانوکشن                    فن اقتصادی )اکو(دستی
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تمیز کردن دستگاه
- هرگز از لوازم بخارشوی برای تمیز کردن فر استفاده نکنید.    

در زمان نظافت یا تعمیرات دستگاه از دستکش های  محافظ استفاده نمایید.
- تنها در زمان خنک بودن فر نسبت به تمیز کردن آن اقدام کنید.

- در هنگام تمیز کردن، فر را از برق بکشید. 
از ســیم های ظرفشــویی یــا الیــه بردارهــای تیــز و مــواد شــوینده ســاینده و خورنــده 

اســتفاده نکنیــد. ایــن مــوارد باعــث آســیب بــه ســطح دســتگاه می شــود. 
سطح بیرونی فر

ســطح بیرونــی فــر را بــا پارچــه میکــرو فایبــر مرطــوب تمیــز کنیــد. اگــر ســطح مــورد 
ــه  ــه آب اضاف ــی ب ــا PH خنث ــوینده ب ــاده ش ــره م ــد قط ــت، چن ــف اس ــی کثی نظــر خیل

ــا دســتمال دیگــری آن را خشــک نماییــد. کــرده و در نهایــت ب
 از مــواد شــوینده ای کــه باعــث خوردگــی و ســاییدگی می شــوند خــودداری فرمائیــد. 
ــه  ــد، ب ــر بریزن ــی روی ف ــورت تصادف ــه ص ــوینده ب ــواد ش ــن م ــدام از ای ــر ک ــر ه اگ

ســرعت توســط پارچــه میکــرو فایبــر مرطــوب آن را تمیــز کنیــد. 
سطح داخلی فر

• بعــد از هــر مرتبــه اســتفاده از فــر، ابتــدا صبــر کنیــد تــا دســتگاه خنــک شــود ســپس 
آن را تمیــز نماییــد. بــرای خشــک کــردن بخارهــای حاصــل از پخــت غذاهــای آبــدار، 
منتظــر بمانیــد تــا فــر کامــال خنــک شــده ســپس آن را بــا یــک دســتمال یــا اســفنج تمیــز 

نماییــد.
• درب شیشه ای فر را با مایع شوینده مناسب تمیز کنید. 

• برای تسهیل در تمیز کردن فر، می توانید درب آن را جدا نماید.
لوازم جانبی:

• تمامی لوازم جانبی استفاده شده در هنگـام پخت را پس از پایـان عملکرد از داخل فـر 
بیرون آورده و آنها را در داخل ظرفی پر از آب و مـاده شوینده قرار دهید. اگر هنوز 

برخی از قسمت ها داغ می باشند از دستکش استفاده کنید. 
• در صورت استفاده از برس یا اسفنج، باقیمانده های غذا به راحتی پاک خواهند شد.
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تمیز کردن محفظه پخت با چرخه تمیز کننده حرارتی )پایرو(
در زمان استفاده از چرخه تمیزکننده حرارتی فر را لمس نکنید. 

در زمــان اســتفاده از ایــن عملکــرد و پــس از آن کــودکان و حیوانــات را از فــر دور نگــه 
داریــد تــا هــوای داخــل اتــاق کامــال تهویــه گــردد.

از ایــن عملکــرد بــرای حــذف مــواد باقــی مانــده از پخــت بــا اســتفاده از دمــای حــدود 
ــی  ــواد غذای ــده م ــی مان ــا باق ــن دم ــود. در ای ــتفاده می ش ــانتیگراد اس ــه س ۵۰۰ درج
تبدیــل بــه خاکســتر شــده و می توانیــد بــه آســانی توســط یــک اســفنج مرطــوب پــس 

از خنــک شــدن فــر آن را تمیــز نماییــد. 
ــه  ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــود، اطمین ــب می ش ــاق نص ــه اج ــک صفح ــر ی ــر در زی ــر ف اگ
تمــام مشــعل ها یــا صفحــات الکتریکــی در زمــان انجــام عملکــرد تمیــز کننــده خــودکار 

ــد.  ــوش می باش خام
ــوازم جانبــی  ــی تمــام ل ــز کننــده خــودکار حرارت ــه کار عملکــرد تمی پیــش از شــروع ب

ــد.  ــاری( را از فــر خــارج نمایی ــواره مشــبک کن ــی دی )حت
تمامی چربی های تازه می بایست قبل از شروع عملکرد پاک شوند.

ــش از  ــذا را پی ــت غ ــل از پخ ــزرگ حاص ــده ب ــی  مان ــواد باق ــتر م ــزی بیش ــت تمی جه
اســتفاده از عملکــرد تمیزکننــده حرارتــی بــا اســتفاده از یــک دســتمال مرطــوب تمیــز 

ــد.  نمایی
فــر دارای دو نــوع عملکــرد تمیــز کننــده حرارتــی مختلــف می باشــد: چرخــه اســتاندارد 
)PYRO( کــه بــرای تمیــز کــردن فرهــای بســیار کثیــف اســتفاده می شــود، درحالیکــه 
ــه  ــبت ب ــری نس ــرق کمت ــوده و ب ــر ب ــادی )PYRO EXPRESS( کوتاه ت ــه اقتص چرخ
ــه  ــا فاصل ــرای اســتفاده مــداوم ب ــن عملکــرد ب ــد . ای چرخــه اســتاندارد مصــرف می کن

ــود.  ــتفاده می ش ــخص اس ــی مش زمان
بهتر است عملکـرد تمیزکننده حرارتی را تنهـا زمانی استفـاده نمایید که دستگـاه بسیـار 

کثیف بوده یا می خواهید بوی بد ایجاد شده در زمان پخت را از بین ببرید. 
توجه: زمانیکه عملکرد تمیز کننده حرارتی در حال انجـام می باشد، نمی توان درب فـر را 

باز نمود. همچنین تا زمانیکه دما به سطح ایمن برسد این قفل باز نخواهد شد. 
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در زمــان اســتفاده از چرخــه تمیــز کننــده حرارتــی و پــس از آن هــوای اتــاق را کامــال 
تهویــه نماییــد. 

پیشنهاد می شود زود تر از ۶ ماه مصرف دستگاه از این حالت استفاده نشود.
تعمیرات دستگاه

- از دستکش های محافظ استفاده شود.
- قبل از انجام هر یک از دستورالعمل های زیر از خنک بودن فر اطمینان حاصل نمائید.

- فر را از برق بکشید. 
جداسازی درب فر:

۱. درب را کامال باز کنید.

را  پایینــی  گیره هــای   .۲
تــا جاییکــه امــکان دارد بــه 

بکشــید. پاییــن  ســمت 

۳. درب را تــا جایــی کــه ممکــن 
ــت ببندید. اس
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ــد.  ــا هــر دو دســت بگیری ۴. درب را ب
ــتفاده  ــتگیره اس ــن کار از دس ــرای ای ب
ــد  ــه می بندی ــد. درب را در حالیک نکنی
همزمــان بــه ســمت بــاال بکشــید تــا از 

جــای خــود خــارج شــود.

۵. درب را روی یــک ســطح نــرم قــرار 
دهیــد. 

قرار دادن مجدد درب فر

ــته و  ــه داش ــر نگ ــک ف ۱. درب را نزدی
ــد. ــرار دهی لوالهــا را در جــای خــود ق

۲. قســمت باالیــی را در شــیارها محکــم 
. یید نما
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ــل  ــن آورده و آن را کام ۳. درب را پایی
بــاز کنیــد.

ــن در جــای  ــه ســمت پایی ــا را ب ۴. گیره ه
اصلــی خــود قــرار دهیــد: اطمینــان حاصل 
نماییــد کــه آن را کامــال پاییــن آورده ایــد.

۵. جهت بررسی قرار گرفتن گیره ها در جای اصلی خود آن را کمی فشار دهید. 

۶. درب را ببندیــد و بررســی نماییــد کــه صفحــه کنتــرل بــه صــورت صــاف و تــراز قــرار 
گیــرد. اگــر بدیــن گونــه نمی باشــد مراحــل بــاال را مجــدد تکــرار نماییــد. در صــورت 

عــدم انجــام صحیــح ایــن کار درب آســیب خواهــد دیــد.



50

O
V

E
N

تعویض المپ فر
برای تعویض المپ با خدمات طالیی نیکان تماس حاصل نمایید:

۱. فر را از برق بکشید.

۲. پوشــش المــپ را بــاز کــرده و المــپ 
را تعویــض نماییــد. پوشــش المــپ را در 

جــای خــود ببندیــد. 

۳. فر را به برق متصل کنید. 
توجه: 

-  فـقـط از المپ هـای هـالـوژن مـدل G9 بـا دمـای ۳۰۰ درجـه سـانـتیـگـراد و تـوان
40W-20  استفاده شود.

- المــپ تعبیــه شــده در دســتگاه، مخصــوص اســتفاده در لــوازم خانگــی بــوده و از آن 
ــوان اســتفاده نمــود. )قوانیــن )EC( شــماره ۲۴۴/۲۰۰۹(  ــاق نمی ت ــرای روشــنایی ات ب

- این المپ ها را می توانید از خدمات طالیی نیکان تهیه نمایید.
مهم:

- در صــورت اســتفاده از المپ هــای هالــوژن، از لمــس بــدون دســتکش المپ هــا 
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ــه  ــا زمانیک ــد. ت ــیب میزن ــوژن آس ــای هال ــه المپ ه ــت ب ــر انگش ــد. اث ــودداری نمایی خ
ــد.   ــتفاده نکنی ــر اس ــد از ف ــداده ای ــرار ن ــود ق ــای خ ــپ را در ج ــش الم پوش

برخی از مشکالت ایجاد شده را می توان توسط کاربر رفع نمود. 
پیــش از تمــاس بــا خدمــات طالیــی نیــکان جــدول زیــر را بررســی نماییــد تــا در صــورت 

امــکان خودتــان مشــکل را برطــرف کنید.
در صورت عدم رفع مشکل، با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

عیب یابی دستگاه

مشکل ایجاد شدهعلتراه حل
وصل بودن برق و اتصال 
دستگاه به پریز را بررسی 

نمایید.
فر را خاموش کرده و آن 
را مجدد روشن نمایید . 
بررسی نمایید که مشکل 

برطرف شده باشد.

برق قطع شده است.
دوشاخه دستگاه از پریز جدا 

شده است.
دستگاه دچار مشکل شده 

است.

فر کار نمی کند.

یک عملکرد دیگر انتخاب 
نمایید. فر را خاموش کرده 

و مجدد روشن نمایید. 
بررسی نمایید که مشکل 

برطرف شده باشد.

عملکردی انتخاب شده است.

دمای فر باال نمی رود.

درب را ببندید. بررسی 
نمایید که مشکل برطرف 

شده باشد.
درب دستگاه باز است.

زمان را مجدد تنظیم 
نمایید. از دستورالعمل های 
موجود در بخش استفاده 

از دستگاه برای اولین مرتبه 
پیروی نمایید.

زمان چشمک می زند.برق قطع است.
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مشکل ایجاد شدهعلتراه حل
با خدمات طالیی نیکان 

تماس گرفته و عدد پس از 
حرف F را بخوانید.

وجود نقص در عملکرد
نمایشگر حرف F را به 
همراه یک عدد نشان 

می دهد.
منتظر بمانید تا عملکرد به 
چرخه تمیز کننده فعال است.پایان برسد و فر خنک شود.

درب باز نمی شود. فر را خاموش کرده و آن 
را مجدد روشن نمایید. 
بررسی نمایید که مشکل 

برطرف شده باشد.
قفل درب خراب است.

به بخش تعمیرات دستگاه 
مراجعه کرده و بخش خارج 
کردن و نصب مجدد درب 
را مطالعه نمایید. اطمینان 
حاصل کنید که گیره های 

ایمنی در محل درست خود 
قرار گرفته اند.

گیره های ایمنی در مکان 
اشتباهی قرار گرفته اند

درب کامل بسته 
نمی شود.

دوباره عملکرد را انتخاب 
نمایید. حسگر پخت گوشت 

را خارج کرده و مجدد 
قرار دهید.

عملکرد انتخابی با عملکرد 
مورد نظر شما مطابق 

نمی باشد.

پخت شروع به کار 
نمی کند و/یا یک 

هشدار صوتی شنیده 
می شود.

به منوی تنظیمات رفته و 
در زمان پخت چراغ حالت  اکو فعال شده است.حالت اکو را غیرفعال کنید.

خاموش می شود. یک عملکرد دیگر انتخاب 
کنید.

عملکرد "فن اقتصادی" 
انتخاب شده است.

از دستورالعمل های موجود 
در بخش تعویض المپ 

پیروی نمایید.
المپ روشن نمی شود.المپ نیاز به تعویض دارد.
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مشکل ایجاد شدهعلتراه حل
به منوی تنظیمات رفته و 
حالت اکو فعال شده است.حالت اکو را فعال نمایید. 

روشنایی نمایشگر 
کاهش می یابد.

 را فشار داده و نگه 
دارید تا فر روشن شود. 
بررسی نمایید که مشکل 

برطرف شده باشد. با فشار 
همزمان  و دکمه  
قفل صفحه کلید را غیرفعال 
نمایید. سطح صفحه کنترل 

را با یک دستمال میکرو 
فایبر تمیز نمایید. )بخش 
تمیز کردن( را مالحظه 

نمایید.

فر خاموش شده است.
صفحه کلید قفل شده است.
صفحه کنترل کثیف شده 

است.

با فشار دکمه ها 
تغییری در تنظیمات 

صورت نمی گیرد.

درب را باز کنید یا منتظر 
بمانید تا عملکرد فن به 

پایان برسد.
فن خنک کننده روشن است.

حتی زمانیکه فر 
خاموش است، صدا 

می دهد.

خدمات پس از فروش
پیش از تماس با خدمات پس از فروش

ــی  ــب یاب ــمت عی ــا و در قس ــه راهنم ــه در دفترچ ــواردی ک ــتفاده از م ــا اس ــدا ب ۱. ابت
ــد.  ــرف نمایی ــکل را برط ــا مش ــد ت ــعی کنی ــت س ــده اس آورده ش

ــا  ۲. یــک مرتبــه دســتگاه را روشــن و خامــوش کــرده و ســپس بررســی کنیــد کــه آی
ــا خیــر. مشــکل هنــوز وجــود دارد ی

اگــر تمامــی مــوارد بــاال را انجــام دادیــد و مشــکل برطــرف نشــد، بــا خدمــات طالیــی 
نیــکان تمــاس بگیریــد. 

در زمان تماس ارائه موارد زیر ضروری است:
• شرح مختصری در رابطه با مشکل دستگاه
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• نوع و مدل دقیق فر
• شــماره خدمــات )شــماره موجــود پــس از کلمــه Service در برگــه مشــخصات( کــه 
در قســمت راســت لبــه داخلــی فــر قــرار داده شــده اســت )زمانــی کــه درب فــر بــاز 
شــود قابــل رویــت مــی باشــد(. همچنیــن شــماره خدمــات در برگــه ضمانــت نامــه نیــز 

نوشــته شــده اســت. 
- آدرس کامل منزل
- شماره تماس منزل

ــه منظــور اســتفاده از قطعــات یدکــی  ــر )ب ــه تعمی ــه هرگون ــاز ب توجــه: در صــورت نی
ــد. ــکان تمــاس بگیری ــی نی ــا خدمــات طالی اصــل( ب








