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ML99 IXA :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه فر

MODEL: ML99 IXA



3

O
V

EN

فهرست ..................................................................................................................................................................      

هشدارها .............................................................................................................................................................۴

خدمات پس از فروش ..................................................................................................................................۴

معرفی دستگاه ..................................................................................................................................................۵

نصب دستگاه .....................................................................................................................................................۶ 

راه اندازی و استفاده از دستگاه .............................................................................................................۱۱

عملکردها .........................................................................................................................................................۱۳

نکات ایمنی .......................................................................................................................................................۲۳

نگهداری و تعمیرات .....................................................................................................................................۲۵



4

O
V

EN

ــوازم در دســترس آن داغ می شــوند. مراقــب باشــید  در زمــان اســتفاده، دســتگاه و ل

تــا بــه قطعــات و المنت هــای حرارتــی دســت نزنیــد. کــودکان بایــد تحــت نظــر باشــند 

تــا بــه دســتگاه نزدیــک نشــوند. ایــن دســتگاه نبایــد توســط کــودکان و افــرادی بــا کــم 

توانــی ذهنــی، جســمی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. کــودکان نبایــد بــا دســتگاه بــازی 

نماینــد. نظافــت و تعمیــرات دســتگاه نبایــد توســط کــودکان حتــی بــا نظــارت والدیــن 

انجــام شــود. 

ــردن درب  ــز ک ــت تمی ــز جه ــزی تی ــای فل ــه برداره ــا الی ــخت ی ــاینده های س از س

ــده و  ــطح ش ــراش در س ــاد خ ــث ایج ــوازم باع ــن ل ــد. ای ــتفاده نکنی ــر اس ــه ای ف شیش

باعــث شکســتگی شیشــه می شــوند.

هرگز از بخارشوی یا تمیزکننده های پر فشار در دستگاه استفاده نکنید.

هشــدار: جهــت جلوگیــری از خطــر بــرق گرفتگــی پیــش از تعویــض المــپ دســتگاه را 

خامــوش نماییــد.

ــده  ــف کنن ــه متوق ــد ک ــرار دادن ســینی ها در داخــل دســتگاه بررســی نمایی ــان ق ! زم

ــاال و در پشــت محفظــه باشــد.  مســتقیم بــه ســمت ب

خدمات پس از فروش

هشدار:

ایــن دســتگاه دارای سیســتم تشــخیص عیــب خــودکار مــی باشــد کــه هرنــوع مشــکلی را 

شناســایی می نمایــد. مشــکالت دســتگاه توســط یــک پیغــام بــه صــورت حــرف “F” و چنــد 

عــدد نشــان داده می شــود. 

در زمان خرابی با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید. 

! هرگز با تکنسین های متفرقه و غیر متخصص تماس نگیرید.

در زمان تماس با خدمات طالیی نیکان موارد زیر را همراه خود داشته باشید:

توضیح مشکل ایجاد شده

)MOD( مدل دستگاه

)S/N( شماره سریال

هشدار ها
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معرفی دستگاه

نمای کلی

۱ صفحه کنترل

۲ درب شیشه ای فر

صفحه کنترل

۱ نمایشگر

۲ دکمه تنظیمات زمان

۳ ولوم کنترل تایمر

۴ ولوم کنترل انتخابگر

۵ ولوم ترموستات

۶ دکمه المپ

نمایشگر

7 گزینه های حالت پخت خودکار

8 مقادیر دما و زمان

9 گزینه ساعت

۱0 گزینه پایان پخت

۱۱ گزینه مدت زمان

۱۲ گزینه تایمر

۱۳ نشانگر پیش گرمایش

۱۴ گزینه موقعیت پیشنهادی طبقه

دو مورد آخر را می توانید از برچسب اطالعات موجود در دستگاه پیدا نمایید.
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نصب

ــد. در  ــرار دهی ــن ق ــی ایم ــا را در مکان ــه راهنم ــده دفترچ ــتفاده های آین ــت اس ! جه

ــد.  ــل دهی ــد تحوی ــر جدی ــه کارب ــا را ب ــه راهنم ــتگاه دفترچ ــروش دس ــورت ف ص

ــن دفترچــه شــامل اطالعــات  ــد. ای ــه دقــت بررســی نمایی ! لطفــا دفترچــه راهنمــا را ب

ــد. ــتگاه می باش ــن دس ــرات ایم ــب و تعمی ــرد، نص ــا عملک ــه ب ــی در رابط مهم

موقعیت دستگاه

! بــه کــودکان اجــازه بــازی بــا قطعــات بســته بنــدی را ندهیــد. بســته بنــدی را مطابــق با 

قوانیــن اســتاندارد جمــع آوری زباله هــا دور بیندازیــد )بخــش نــکات ایمنــی را مالحظــه 

. یید( نما

ــتورالعمل های  ــا دس ــق ب ــکان مطاب ــی نی ــات طالی ــین خدم ــط تکنس ــد توس ــتگاه بای ! دس

اســتاندارد نصــب گــردد. نصــب اشــتباه دســتگاه باعــث ایجــاد خســارت بــه دســتگاه و 

ــا حیوانــات خواهــد شــد.  آســیب افــراد ی

محصوالت توکار

جهــت اطمینــان از عملکــرد صحیــح دســتگاه تــوکار، قســمت در نظــر گرفتــه شــده در 

آشــپزخانه بایــد دارای ســایز مناســبی باشــد. 

اندازه محل نصب فر در زیر صفحه یا درون ستون در شکل نشان داده شده است. 

حداقل ۴۵ میلی متر
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جهــت گــردش هــوای کافــی، منافــذ تهویــه مناســب در جلــوی قســمت پاییــن و بــاالی 

 ۲00cm2  کابینــت بایــد وجــود داشــته باشــد. )منفــذ ورودی در کــف بــا انــدازه حداقــل

ــه  ــک ب ــاری نزدی ــای کن ــل 90cm2(. دیواره ــدازه حداق ــا ان ــی دود ب ــذ خروج و منف

ــه حــرارت باشــند. در صــورت اســتفاده از چــوب روکــش دار  ــاوم ب ــد مق دســتگاه بای

ــا دمــای ۱۲0 درجــه ســانتی گراد مقــاوم باشــد. مطابــق  چســب اســتفاده شــده بایــد ت

ــی  ــزای الکتریک ــا اج ــی ب ــد تماس ــتگاه نبای ــب دس ــان نص ــی، زم ــتانداردهای ایمن ــا اس ب

وجــود داشــته باشــد. قســمت های محافــظ بایــد ایمــن باشــند تــا بــا اســتفاده از لــوازم 

بتواننــد جابجــا شــوند. 

محکم کردن فر

دســتگاه را در محــل مــورد نظــر قــرار دهیــد. درب فــر را بــاز کــرده و بــا اســتفاده از 

ــچ  ــره و پی ــان حف ــوص را می ــای مخص ــد، بوش ه ــم نمایی ــت محک ــه کابین ــای A ب پیچ ه

قــرار دهیــد.
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اتصاالت برق

ــان  ــک جری ــا ی ــا ب ــده اند ت ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــل ب ــرق ۳ پ ــل ب ــا کاب ــی ب فرهای

ــاژ و فرکانــس نشــان داده در برچســب اطالعــات )موجــود در  ــا ولت ــاوب همــراه ب متن

دســتگاه( یــا منــدرج در دفترچــه راهنمــا کار نمایــد. ســیم ارت دســتگاه بــه رنــگ زرد-

ــد.  ــبز می باش س

تعویض کابل

 ۳x۱.۵ mm2 ــع ــش متقاط ــک بخ ــراه ی ــه هم ــوع H05W-F ب ــتیکی ن ــل پالس ــک کاب از ی

ــد.  ــتفاده نمایی اس

طول سیم ارت زرد-سبز باید ۲-۳ سانتیمتر بلندتر از دیگر سیم ها باشد. 

باز کردن برد ترمینال:

با استفاده از یک پیچ گوشتی، گوشه های کناری پوشش برد ترمینال را بلند کنید.

پوشش برد ترمینال را بکشید تا باز شود.

برای نصب کابل مراحل زیر را انجام دهید:

پیچ گیره سیم و سه عدد پیچ متصل به L-N  را باز نمایید.

 ،)N( ــی ــد: آب ــتی را ببندی ــچ گوش ــر پی ــر س ــیم های زی ــا س ــه رنگ ه ــتفاده نقش ــا اس ب

ــوه ای  ــوه ای )L( ، زرد قه قه

کابل برق را توسط گیره در محل خود محکم کرده و پوشش برد ترمینال را ببندید.
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اتصال کابل برق به منبع برق

ــخصات را  ــب مش ــان داده در برچس ــار نش ــه ب ــوط ب ــده مرب ــتاندارد ش ــاخه اس دوش

ــک  ــان شــکن ت ــک جری ــرق، از ی ــه ب ــل ب ــان اتصــال مســتقیم کاب ــد. در زم نصــب نمایی

ــا حداقــل فاصلــه ۳ میلی متــر میــان دســتگاه و بــرق اســتفاده نماییــد. جریــان  قطبــی ب

ــا بــار و قوانیــن موجــود انــدازه شــده باشــد )ســیم  شــکن تــک قطبــی بایــد مطابــق ب

ــان شــکن قطــع شــود( ــد توســط جری ارت نبای

کابــل بــرق بایــد در موقعیتــی قــرار گیــرد کــه در نزدیکــی حــرارت بیــش از ۵0 درجــه 

ســانتیگراد قــرار نگیــرد. 

پیش از اتصال موارد زیر را بررسی نمایید:

• ایمنــی الکتریکــی ایــن دســتگاه زمانــی تاییــد می شــود کــه ســیم ارت آن بــه درســتی 

و مطابــق بــا قوانیــن متصــل شــده باشــد.در صــورت عــدم اطمینــان از اتصــال صحیــح 

ســیم ارت بــا تکنســین بــرق تمــاس بگیرید.خدمــات طالیــی نیــکان هیــچ مســئولیتی در 

ــده  ــر عه ــیم ارت ب ــح س ــال صحی ــدم اتص ــی از ع ــیب های ناش ــارات و آس ــر خس براب

نخواهــد داشــت.

ــب  ــان داده در برچس ــای نش ــز، ویژگی ه ــه پری ــرق ب ــاخه ب ــال دوش ــش از اتص • پی

مشــخصات )در دســتگاه یــا روی بســته بندی( را بررســی نماییــد کــه بــا مشــخصات بــرق 

منــزل شــما یکســان باشــد.

ــوان  ــر ت ــد حداکث ــه بتوان ــد ک ــی نمایی ــوکت ها را بررس ــتم و س ــرق سیس ــت ب • ظرفی

نشــان داده در برچســب اطالعــات دســتگاه را تحمــل نمایــد. در صــورت عــدم اطمینــان 

ــا یــک تکنســین بــرق مشــورت نماییــد.  از ایــن مــوارد ب

• اگــر پریــز و دوشــاخه بــرق دســتگاه بــا هــم مطابــق نیســتند توســط تکنســین خدمــات 

طالیــی نیــکان دوشــاخه را تعویــض نماییــد. پــس از آن اطمینــان یابیــد کــه بخــش منقطع 

کابل هــای دوشــاخه جهــت بــرق جــذب شــده دســتگاه مناســب باشــد. از آداپتــور، چنــد 

راهــی یــا ســیم رابــط اســتفاده نکنیــد. در صــورت اجبــار از آداپتورهــای چندتایی و ســیم 

رابط هــای منطبــق بــا قوانیــن ایمنــی اســتفاده نماییــد. در ایــن حالــت، دقــت نماییــد کــه 

هرگــز از حداکثــر ظرفیــت نشــان داده در آداپتــور تــک یــا ســیم رابــط و حداکثــر تــوان 
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نشــان داده در آداپتــور چندتایی بیشــتر نشــود.

• پس از نصب دستگاه، کابل برق و پریز باید به آسانی در دسترس باشند.

• کابل برق نباید خم شده یا تحت فشار قرار گیرد. 

• کابــل بــرق بایــد همیشــه بررســی شــود تــا در صــورت نیــاز بــه تعویــض بــا خدمــات 

طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

ــارات  ــیب ها و خس ــا آس ــه ب ــئولیتی در رابط ــه مس ــچ گون ــکان هی ــی نی ــات طالی • خدم

ــر عهــده نخواهــد داشــت. ــی ب ــکات ایمن ــت ن ناشــی از عــدم رعای

مشخصات دستگاه

ابعاد
عرض ۵9.۵ سانتی متر
ارتفاع ۳۲.9 سانتی متر
عمق ۳9.۴ سانتی متر

78 لیترحجم

اتصاالت برق

ولتاز ۲۲0-۲۴0 ولت  ۵0 هرتز
)برچسب مشخصات را مالحظه 

نمایید(
حداکثر توان جذب شده ۲800 وات

برچسب انرژی و طراحی سازگار با محیط 

زیست

مصرف انرژی اعالم شده جهت حالت 
گرمایش کالس کانوکشن:  

گراتن
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راه اندازی و استفاده از دستگاه

در اولیــن مرتبــه اســتفاده از دســتگاه، درب فــر خالــی را بســته و در باالتریــن دمــا در 

ــتگاه  ــردن دس ــوش ک ــش از خام ــد. پی ــن نمایی ــم آن را روش ــاعت و نی ــک س ــدود ی ح

ــت از  ــن اس ــد. ممک ــل نمایی ــان حاص ــب اطمین ــه مناس ــردن درب آن از تهوی ــاز ک و ب

دســتگاه بــوی نامطبوعــی بــه مشــام برســد کــه دلیــل آن مــواد محافــظ اســتفاده شــده 

ــد.  ــه می باش در کارخان

جهــت باالتریــن عملکــرد پخــت، در زمــان شــروع عملکــرد انتخابــی، ممکــن اســت نیــاز 

بــه تنظیمــات داشــته باشــید کــه ایــن حالــت باعــث شــروع بــا تاخیــر فــن و المنت هــای 

ــود.  ــی می ش حرارت

تنظیمات ساعت

زمانیکه فـر خاموش می شود باید سـاعت را تنظیم نمایید یا زمانیکه فـر روشن می شود 

بررسی نمایید که زمان پایان چرخه پخت از قبل برنامه ریزی نشده باشد.

ــی در  ــدد ابتدای ــه  و دو ع ــا گزین ــد ت ــار دهی ــه فش ــد مرتب ــه  را چن ۱. دکم

ــود. ــمک زن ش ــگر چش نمایش

۲. ولوم تایمر را به سمت + و - بچرخانید تا اعداد ساعت تنظیم شود.

ــه  ــروع ب ــگر ش ــدی در نمایش ــدد بع ــا دو ع ــد ت ــار دهی ــدد فش ــه  را مج ۳. دکم

ــد.  ــمک زدن نماین چش

۴. جهت تنظیم دقیقه ها ولوم کنترل را به سمت + و - بچرخانید. 

۵. با فشار مجدد  تنظیمات را تایید نمایید.

تنظیم تایمر

ایــن عملکــرد تاثیــری بــر فــر نداشــته و باعــث توقــف پخــت نمی شــود. تنهــا پــس از 

هشــدار: فــر دارای یــک سیســتم متوقــف کننــده 

ــری از  ــت جلوگی ــات جه ــروج طبق ــان خ در زم

ســقوط آن مــی باشــد )۱(. جهــت خــارج کــردن 

کامــل طبقــات ، آن را بیــرون آورده ، از قســمت 

ــد)۲(. ــد نمایی ــو نگــه داشــته و بلن جل
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پایــان زمــان تنظیــم شــده زنــگ هشــدار شــنیده خواهــد شــد.

ــگر  ــدد نمایش ــه ع ــت  و س ــا عالم ــد ت ــار دهی ــه فش ــد مرتب ــه  را چن ۱. دکم

ــد.  ــمک زدن نماین ــه چش ــروع ب ش

۲. جهت تنظیم دقیقه ولوم تایمر را به سمت + و - بچرخانید.

۳. با فشار مجدد دکمه   تنظیمات را تایید نمایید.

زمــان بــه صــورت شــمارش معکــوس نشــان داده مــی شــود. پــس از گذشــت زمــان 

ــوق دســتگاه شــنیده می   شــود. ــم شــده صــدای ب تنظی

استفاده از فر

! پیــش از روشــن شــدن دســتگاه تمــام قســمت های پالســتیکی را از کناره هــای دســتگاه 

جــدا نماییــد.

! در اولیــن مرتبــه اســتفاده از دســتگاه،  درب فــر خالــی را بســته و بــا حداکثــر دمــا بــه 

ــاز  مــدت یــک ســاعت و نیــم آن را روشــن نماییــد. پیــش از خامــوش کــردن فــر و ب

کــردن درب دســتگاه از تهویــه مناســب اتــاق اطمینــان حاصــل نماییــد.

بــه دلیــل وجــود مــواد محافظتــی در زمــان رونــد تولیــد دســتگاه ممکــن اســت بــوی 

نامطبوعــی از آن بــه مشــام برســد.

۱. با چرخاندن ولوم انتخابگر حالت پخت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

۲. فــر مرحلــه پیــش گرمایــش را آغــاز کــرده و چــراغ نشــانگر آن روشــن می شــود. 

ــوان دمــا را تغییــر داد.  ــوم ترموســتات می ت ــا چرخانــدن ول ب

۳. زمانــی کــه نشــانگر پیــش گرمایــش   خامــوش می شــود و صــدای بــوق شــنیده 

مــی شــود، مرحلــه پیــش گرمایــش بــه پایــان رســیده اســت. در ایــن زمــان مــی توانیــد 

غــذا را در فــر قــرار دهیــد. 

۴. نمایشــگر عالمــت  را نشــان می دهــد. ایــن عالمــت طبقــه مناســب جهــت قــرار 

ــد.  ــنهاد می ده ــینی را پیش دادن س

۵. در زمان پخت موارد زیر را می توان تغییر داد:

- تغییر حالت پخت با چرخاندن ولوم انتخاب

- تغییر دما با چرخاندن ولوم ترموستات



13

O
V

EN

- تنظیم مدت زمان پخت و زمان پایان پخت )بخش حالت های پخت را مالحظه نمایید(

- توقف عملکرد پخت با چرخاندن ولوم انتخاب به موقعیت “0”

ــت  ــود. جه ــوش می ش ــودکار خام ــورت خ ــه ص ــاعت ب ــت دو س ــس از گذش ــر پ ۶. ف

حفــظ ایمنــی ایــن زمــان پیــش فــرض در تمــام حالت هــای پخــت وجــود دارد. زمــان 

ــد( ــه نمایی ــت را مالحظ ــای پخ ــد )بخــش حالت ه ــی باش ــم م ــل تنظی ــت قاب پخ

ــر  ــدد اگ ــل مج ــس از وص ــر، پ ــودن ف ــن ب ــان روش ــرق در زم ــع ب ــورت قط 7. در ص

ــزان مشــخصی نرســیده باشــد سیســتم خــودکار درون دســتگاه  ــر از می ــه کمت ــا ب دم

عملکــرد فــر را از جایــی کــه عملکــرد قطــع شــده اســت ادامــه می دهــد. حالــت هــای 

پخــت برنامــه ریــزی شــده کــه شــروع بــه کار نکــرده انــد بایــد مجــدد برنامــه ریــزی 

شــوند.

! در حالت کباب پز /barbecue مرحله پیش گرمایش وجود ندارد.

ــیب و  ــن کار از آس ــد. ای ــرار ندهی ــر ق ــف ف ــتقیم در ک ــی را مس ــچ ظرف ــز هی ! هرگ

ــد. ــری می نمای ــتگاه جلوگی ــی دس ــش لعاب ــی پوش خراب

! ظروف غذا را همیشه به روی طبقه های موجود قرار دهید.

! پــس از ۲ ثانیــه از انتخــاب عملکــرد مــورد نظــر فــر عملکــرد پیــش گرمایــش را آغــاز 

می نمایــد.

تهویه خنک کننده

جهــت خنــک کــردن دمــای بیرونــی فــر یــک فــن خنــک کننــده هوایــی را میــان صفحــه 

کنتــرل و درب فــر بــه گــردش در مــی آورد. 

! پــس از اتمــام عملکــرد پخــت فــن خنــک کننــده روشــن مانــده و بــه کار خــود ادامــه 

می دهــد تــا دمــا بــه میــزان کافــی پاییــن بیایــد.

چراغ فر

ــا فشــار دکمــه  المــپ را روشــن  ــوان ب ــر خامــوش مــی باشــد ، مــی ت ــه ف زمانیک

نمــود.

حالت ها

حالت های پخت دستی
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ــوان  ــه می ت ــند ک ــرض می باش ــش ف ــای پی ــک دم ــت دارای ی ــای پخ ــام حالت ه ! تم

ــتی  ــورت دس ــه ص ــانتیگراد ب ــه س ــان ۴0 و ۲۵0 درج ــود را می ــر خ ــورد نظ ــای م دم

ــود.  ــم نم تنظی

در حالــت کبــاب پــز barbedue ســطح تــوان پیــش فــرض بــه صــورت درصــد )%( نشــان 

داده شــده و بــه صــورت دســتی قابــل تنظیــم می باشــد.

 حالت چند سطحی

ــت  ــر ثاب ــا در ف ــه گرم ــوند. از زمانیک ــال می ش ــن فع ــی و ف ــای گرمایش ــام المنت ه تم

ــی  ــت طالی ــورت یکنواخ ــه ص ــذا را ب ــام داده و غ ــت را انج ــرم پخ ــوای گ ــود، ه می ش

می نمایــد. در ایــن حالــت می تــوان از حداکثــر دو طبقــه بــه صــورت همزمــان 

ــود. ــتفاده نم اس

 حالت کباب  پز

در ایــن حالــت المنــت حرارتــی باالیــی روشــن می شــود. بــا چرخانــدن ولــوم 

ــود.  ــده و در نمایشــگر ظاهــر می ش ــم ش ــف تنظی ــای مختل ــطح توان ه ــتات، س ترموس

ــتقیم  ــای مس ــاع و دم ــد.  ارتف ــر می باش ــل تغیی ــان %۵ و %۱00 قاب ــف می ــطوح مختل س

گریــل بــرای غذاهایــی پیشــنهاد می شــود کــه ســطح آن نیــاز بــه دمــای باالیــی دارد. 

ــر بســته باشــد.  ــد درب ف ــت همیشــه بای ــن حال ــا ای ــان پخــت ب در زم

 حالت گراتن

المنــت حرارتــی باالیــی فعــال شــده و فــن شــروع بــه کار مــی کنــد. در قســمتی از ایــن 

چرخــه المنــت حرارتــی نیــز فعــال مــی شــود. ترکیــب ایــن ویژگــی هــا تاثیــر امــواج 

حرارتــی یــک طرفــه ایجــاد شــده توســط المنت هــای حرارتــی فــن را در تمــاس فــن 

ــد.  ــش می ده افزای

ایــن حالــت مانــع از ســوختن ســطح غــذا شــده و باعــث مــی شــود که حــرارت مســتقیم 

بــه داخــل غــذا نفــوذ کنــد. پخــت در ایــن حالــت بایــد بــا فــر در بســته انجــام شــود.

 برنامه اقتصادی اکو

المنت هــای حرارتــی پشــت روشــن شــده و فــن شــروع بــه کار می نمایــد. ایــن حالــت 

بــه شــما ســطح حرارتــی مالیــم و یکنواخــت را درون فــر ایجــاد می نمایــد. 
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ــرای پخــت  ــر ۲00 درجــه ســانتیگراد ب ــا حداکث ــم ت ــل تنظی ــای قاب ــا دم ــه ب ــن برنام ای

آرام غذاهــا ایجــاد شــده اســت. همچنیــن جهــت گرمایــش غــذا و تکمیــل رونــد پخــت 

اســتفاده مــی شــود.  ایــن برنامــه بــرای آرام  پــزی گوشــت و ماهــی مناســب بــوده و 

بــا ذخیــره انــرژی گوشــتی نــرم تــر را آمــاده می نمایــد. جهــت ذخیــره بیشــتر انــرژی 

ــد.  ــن می مان ــه روش ــدت ۳0 ثانی ــه م ــپ آن ب ــد الم ــتگاه کار می کن ــه دس ــی ک زمان

بــرای خامــوش کــردن المــپ دکمــه  را فشــار دهیــد.

جوجه گردان ) تنها در برخی مدل ها موجود است(

از جوجــه گــردان تنهــا در زمــان پخــت بــا حالــت گریــل اســتفاده مــی شــود. رونــد آن 

ــه صــورت عرضــی در ســیخ جوجــه گــردان  ــر می باشــد: گوشــت را ب ــه صــورت زی ب

قــرار داده و بــا چنگال هــای قابــل تنظیــم آن را ثابــت نماییــد. نگهدارنده هــای A و B را 

ــر E قــرار داده و شــیار ســیخ را در گیــره  در ســوراخ های موجــود در ســینی چکــه  گی

ــت  ــرای موقعی ــد، ب ــرار دهی ــر ق ــمت ف ــن قس ــل پایین تری ــه را در ری ــد. طبق C بگذاری

بعــدی جوجــه گــردان در حفــره شــیار را بــه ســمت گیــره D )مطابــق تصویــر( حرکــت 

دهیــد. بــرای اســتفاده از جوجــه گــردان بــا ولــوم انتخــاب گــر حالــت پخــت را بــه روی 

 یــا  قــرار دهیــد. 

حالت های پخت خودکار

مقادیــر دمــا از پیــش تنظیــم شــده کمــک مــی کنــد تــا در هــر مرتبــه پخــت خــودکار 

 C.O.P ــد. ایــن اعــداد قابــل تنظیــم نبــوده و از برنامــه ــه دســت آوری ــی ب نتیجــه خوب

)پخــت بهینــه برنامه ریــزی شــده( اســتفاده می کنــد. چرخــه پخــت بــه صــورت 
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خــودکار متوقــف شــده و زمانیکــه غــذا پختــه شــد فــر آن را بــه شــما نشــان می دهــد. 

ــروع  ــت را ش ــرد پخ ــوان عملک ــه ، می ت ــا ن ــد ی ــده باش ــش داده ش ــش گرمای ــر پی ف

ــت از  ــر اس ــر بهت ــینی ف ــرار دادن س ــت ق ــب جه ــه مناس ــاب طبق ــت انتخ ــود. جه نم

ــد.  ــتفاده نمایی ــه  ( اس ــتگاه )گزین ــای دس راهنم

! زمانیکه به مرحله پخت می رسد صدای بوق فر شنیده می شود.

! بــاز کــردن درب فــر باعــث اختــالل در زمــان پخــت و دمــا می  شــود. از بــاز کــردن 

درب فــر خــودداری نماییــد.

 حالت گریل

از ایــن عملکــرد جهــت پخــت گوشــت بــره، بیــف و ... اســتفاده می شــود. زمانیکــه فــر 

ســرد اســت غــذا را داخــل آن قــرار دهیــد. می توانیــد غــذا را در فــر پیــش گرمایــش 

شــده قــرار دهیــد.

! مدت زمان پخت را می توان حدود ۱0 دقیقه کم یا زیاد نمایید. 

 حالت پیتزا

ایــن حالــت جهــت پخــت پیتــزا مناســب اســت. لطفــا جهــت دســتور پخــت و اطالعــات 

بیشــتر بخــش بعــد را مالحظــه نماییــد.

 حالت پخت نان

ــت و  ــتور پخ ــت دس ــا جه ــد. لطف ــب می باش ــان مناس ــت ن ــرای پخ ــرد ب ــن عملک ای

ــد. ــه نمایی ــد را مالحظ ــش بع ــتر بخ ــات بیش اطالع

 حالت پخت کیک

ایــن عملکــرد بــرای تهیــه دســرهای حــاوی مخمــر طبیعــی و بکینــگ پــودر و دســرهای 

بــدون مخمــر اســتفاده مــی شــود.  غــذا را در فــر خنــک قــرار دهیــد. می توانیــد غــذا 

را در فــر پیــش گرمایــش شــده قــرار دهیــد.

مدت زمان پخت را می توان حدود ۱0 دقیقه کم یا زیاد نمایید. 

 حالت پیتزا

برای کسب بهترین نتیجه، توضیحات زیر را به دقت مالحظه نمایید:

از دستورات پخت پیروی نمایید.
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وزن خمیر باید بین ۵00 تا 700 گرم باشد.

سینی روغن گیر را کمی چرب نمایید.

دستورپخت پیتزا:

سینی روغن گیر را در پایین ترین طبقه فر گرم یاخنک قرار دهید.

ــرم آرد، ۵00  ــرم: ۱000 گ ــدودی ۵۵0 گ ــا وزن ح ــزا ب ــدد پیت ــت ۳ ع ــواد الزم جه م

میلی لیتــر آب، ۲0 گــرم نمــک، ۲0 گــرم شــکر، ۱00 میلی لیتــر روغــن زیتــون، ۲0 گــرم 

مخمــر تــازه )یــا ۲ ساشــه مخمــر(

خمیر تهیه شده را به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق استراحت دهید.

سپس آن را در فر گرم یا خنک بگذارید.

حالت پخت پیتزا  را انتخاب کنید تا شروع به کار نماید.

 حالت پخت نان

برای کسب بهترین نتیجه، توضیحات زیر را به دقت مالحظه نمایید:

از دستورات پخت پیروی نمایید.

دقت نمایید تا از حداکثر وزن سینی روغن گیر بیشتر نشود.

۱.۵ دسی لیتر آب را در سینی پخت ریخته و آن را در موقعیت ۵ قرار دهید. 

خمیــر بایــد بــه مــدت ۱ تــا۱:۳0 ســاعت )براســاس دمــای اتــاق( در اتــاق قــرار گیــرد. 

یــا تــا زمانیکــه حجــم خمیــر دو برابــر شــود منتظــر بمانیــد.

دستورپخت نان:

۱ عدد سینی روغن گیر با حجم حداکثر ۱000 گرم را در سطح پایین قرار دهید.

ــا حجــم ۱000 گــرم را در ســطوح وســط و  ــر هــر کــدام ب ۲ عــدد ســینی روغــن گی

ــد.  پاییــن قــرار دهی

مــواد الزم جهــت ۱000 گــرم خمیــر: ۶00 گــرم آرد، ۳۶0 گــرم آب، ۱۱ گــرم نمــک، 

۲۵ گــرم مخمــر تــازه، ) یــا ۲ ساشــه پــودر مخمــر(

روش تهیه: 

آرد و نمک را در کاسه ای بزرگ مخلوط نمایید.

مخمر را در آب ولرم )حدود ۳۵ درجه( حل کنید 
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مخلوط آب و مخمر را در وسط آرد بریزید. 

ــا یــک دســت شــده و بــه  ــا مــدت ۱0 دقیقــه ورز دهیــد ت ــا کــف دســت ب خمیــر را ب

دســت نچســبد.

خمیـر را به شکل توپ هـای کوچک در یک کـاسه بزرگ قـرار دهید و روی کـاسه را بـا 

سلفون محکم بپوشانید تـا از خشک شدن سطح خمیر جلوگیری شود. کـاسه را حدود ۱ 

ساعت کنار گذاشته  تا پف کند، حجم خمیر باید دو برابر شود.

خمیر را به قسمت های مساوی برش دهید. 

در سینی روغن گیر کاغذ فر قرار داده و خمیرها را روی آن بگذارید.

روی خمیرها آرد بپاشید.

به روی خمیرها یک برش ایجاد نمایید.

با گزینه  حالت پخت نان را شروع نمایید.

پس از پخت نان ها را در طبقه های گریل قرار داده تا کامال خنک شود.

برای تمیز کردن فر از آب و سرکه استفاده نمایید.

برنامه ریزی پخت

! پیش از برنامه ریزی باید حالت پخت را انتخاب نمایید.

برنامه ریزی زمان پخت

ــه همــراه ســه عــدد  ــا عالمــت  ب ۱. دکمــه  را چنــد مرتبــه فشــار دهیــد ت

ــد. ــه چشــمک زدن نماین موجــود در نمایشــگر شــروع ب

۲. با چرخاندن ولوم تایمر به سمت + و -  مدت زمان را تنظیم نمایید.

۳. جهت تایید دکمه  را مجدد فشار دهید.

ــان داده  ــگر نش ــه END در نمایش ــده، کلم ــم ش ــان تنظی ــدن زم ــام ش ــس از تم ۴. پ

ــنیده  ــدار ش ــگ هش ــدای زن ــرده و ص ــف ک ــت را متوق ــرد پخ ــر عملک ــود. ف می ش

می شــود.

ــزی  ــه ری ــه برنام ــان ۱ ســاعت و ۱۵ دقیق ــوده و مــدت زم ــال: ســاعت a.m 9:00 ب مث

ــود. ــف می ش ــاعت a.m 10:15 متوق ــودکار در س ــورت خ ــه ص ــه ب ــت. برنام ــده اس ش

تنظیمات پایان زمان در حالت پخت
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مدت زمان پخت باید پیش از تنظیم زمان پایان پخت برنامه ریزی شده باشد. 

۱. جهت تنظیم مدت زمان مراحل ۱ تا ۳ را انجام دهید.

ــه  و دو  ــه گزین ــا زمانیک ــد ت ــار دهی ــه فش ــد مرتب ــه  را چن ــپس دکم ۲. س

ــد. ــمک زدن نماین ــه چش ــروع ب ــگر ش ــه در نمایش ــدد مربوط ع

۳. جهت تنظیم اعداد ساعت ولوم تایمر را به سمت + و - بچرخانید.

۴. دکمه  را مجدد بچرخانید تا دو عدد دیگر در نمایشگر چشمک زن شوند. 

۵. ولوم تایمر را به سمت + و - بچرخانید تا اعداد دقیقه تنظیم شود. 

۶. برای تایید مجدد دکمه  را فشار دهید. 

ــر  ــود. ف ــه END در نمایشــگر ظاهــر می ش ــده، کلم ــم ش ــان تنظی ــام زم ــس از اتم 7. پ

ــود.  ــنیده می ش ــدار ش ــگ هش ــدای زن ــرده و ص ــف ک ــت را متوق ــرد پخ عملک

ــت  ــده اس ــم ش ــه تنظی ــوند برنام ــن می ش ــای  و  روش ــه دکمه ه زمانیک

ــان  ــه ای نش ــورت چرخ ــه ص ــت را ب ــان پخ ــدت زم ــت و م ــان پخ ــان پای ــگر زم نمایش

می دهــد. 

برای لغو برنامه ریزی ، ولوم انتخاب را به سمت “0” بچرخانید. 

لوازم پخت کاربردی

ــطوح ۱ و ۵  ــینی ها را در س ــود س ــی ش ــام م ــن انج ــراه ف ــه هم ــت ب ــه پخ ! در زمانیک

قــرار ندهیــد. در ایــن موقعیت هــا بــه دلیــل حــرارت مســتقیم امــکان ســوختن غذاهــای 

حســاس بــه دمــا وجــود دارد.

ــردان  ــه  گ ــه از جوج ــی ک ــوص زمان ــه خص ــن، ب ــاب و گرات ــت کب ــای پخ ! در حالت ه

ــواد حاصــل از  ــا م ــد ت ــرار دهی ــر را در ســطح ۱ ق اســتفاده می شــود، ســینی روغن گی

ــزد. ــا روغــن در آن بری ــی ی ــد چرب پخــت مانن

چند سطحی

غذاهایی که نیاز به حرارت بیشتری در ۲ دارند را در سطوح ۲ و ۴ قرار دهید.

سینی روغن گیر را در کف و سینی را در باال قرار دهید. 

BARECUE / کباب پز

سینی شلو را در سطوح ۳ یا ۴ قرار دهید. غذا را در مرکز سینی بگذارید. 
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بهتــر اســت ســطح تــوان را بــه روی حداکثــر تنظیــم نماییــد. المنــت حرارتــی باال توســط 

ترموســتات تنظیــم شــده و ممکــن اســت همیشــه بــه صــورت مــداوم فعال نباشــد. 

پخت پیتزا

ــد. آن را در  ــتفاده نمایی ــازک اس ــی ن ــزا آلومینیوم ــت پیت ــوص پخ ــه مخص ــک تاب از ی

ــر اســتفاده  ــرد، از ســینی روغن گی ــه ای ت ــرای داشــتن روی ــد. ب ــرار دهی ســینی شــلو ق

ــرد  ــه ت ــاد روی ــع از ایج ــت مان ــی پخ ــان کل ــش زم ــا افزای ــر ب ــینی روغن گی ــد. س نکنی

خواهــد شــد. 

اگــر مــواد روی خمیــر زیــاد اســت،بهتر اســت پنیــر موتــزارال را در نیمــه رونــد پخــت 

بــه روی پیتــزا بریزیــد. 

مدت 
زمان پخت 

)دقیقه(

دمای 
پیشنهادی 

)c°(

پیش 
گرمایش

)kg( وزن
وزن

)kg(
انواع غذا

حالت های 

پخت ریل 
روان

ریل 

استاندارد

پیتزا در ۲ ۲ و ۱۴ و ۳دارد۲۵-۲0۲۳0-۲۲0
طبقه

چند 
سطحی*

۲ و ۱۴ و ۳دارد۳۵-۳0۱80
پای در ۲ 

طبقه/ کیک در 
۲ طبقه

۲ و ۱۴ و ۳دارد۲۵-۲0۱70

کیک اسفنجی 
در ۲ طبقه 
)در سینی 
روغن گیر(

جوجه بریان + ۱+۱۱ و ۱۳/۲ و ۳دارد7۵-۶۵۲۱0-۲00
سیب زمینی

گوشت بره۱۲۱دارد۵0-۴۵۲00-۱90

ماهی خال ۱  ۱ یا ۲ ۱دارد۳۵-۳0۱80
مخالی

الزانیا۱۲۱دارد۴0-۳۵۲00-۱90

۲ و ۱۴ و ۳دارد۲۵-۲0۱90
شیرینی 

خامه ای در ۲ 
طبقه

بیسکوییت در ۲ و ۱۴ و ۳دارد۲0-۱0۱90
۲ طبقه



21

O
V

EN

مدت 
زمان پخت 

)دقیقه(

دمای 
پیشنهادی 

)c°(

پیش 
گرمایش

)kg( وزن
وزن

)kg(
انواع غذا

حالت های 

پخت ریل 
روان

ریل 

استاندارد

پفک در ۲ ۲ و ۱۴ و ۳دارد۲۵-۲0۲۱0
چند طبقه

سطحی*
پای ترش۱ و ۱۳ و ۳دارد۳0-۲0۲00

ماهی خال ۳۴۱ندارد۲0-۱۵%۱00
مخالی

پخت کباب

میگو کبابی۳۴0.7ندارد۱0-8%۱00

فیله ماهی کاد۳۴0.7ندارد۱۵-۱0%۱00

۳0.۵ یا ۲۴ یا ۳ندارد۲0-۱۵%۱00
سبزیجات 
گریل شده

استیک گوشت ۳۴0.8ندارد۲0-۱۵%۱00
گوساله

سوسیس۳۴0.7ندارد۲0-۱۵%۱00

۴ یا ۵ ۳۴ندارد۱۲-۱0%۱00
همبرگرعدد

۴ یا ۵ ۳۴ندارد۵-۳%۱00
عدد

ساندویچ های 
تست شده

۱--ندارد80-70%۱00

مرغ بریان با 
جوجه  گردان 
)در صورت 

وجود(

۱--ندارد80-70%۱00

گوشت بره 
بریان با 

استفاده از 
جوجه گردان 
)در صورت 

وجود(
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مدت 
زمان 
پخت 
)دقیقه(

دمای 
پیشنهادی 

)c°(

پیش 
گرمایش

)kg( وزن
وزن

)kg(
انواع غذا

حالت های 

پخت ریل 
روان

ریل 

استاندارد

مرغ گریل ۲۲۱.۵ندارد۶0-۵0۲۱0
شده

گراتن

۱.۵--ندارد80-70۲۱0

مرغ بریان 
با استفاده از 
جوجه گردان 
)در صورت 

وجود(

۱.۵--ندارد70-۶0۲۱0

اردک بریان 
با استفاده از 
جوجه گردان 
)در صورت 

وجود(

۲۲۱ندارد7۵-۶0۲۱0
گوشت 

گوساله کباب 
شده یا بیف

گوشت بره۲۲۱ندارد۴۵-۴0۲۱0

۲۲۱ندارد-۳۳-۲۳

پیتزا 
)دستورپخت 

را مالحظه 
نمایید(

پخت 
خودکار 

پیتزا
نان فوکاچیا ۲۲۱ندارد-۳۳-۲۳

)خمیر نان(

۲۲۱ندارد-۶0

نان 
)دستورپخت 

را مالحظه 
نمایید(

پخت 
خودکار 

نان

۲۲۱ندارد-۵۵-۳۵
تهیه کیک هایی 
با خمیر دارای 

مخمر

پخت 
خودکار 

کیک

کبابی کردن۲۲۱ندارد-80-۶0
بریان 
کردن 
خودکار

* زمان هــای مشــخص شــده بــه عنــوان یــک راهنمــا بــوده و مطابــق بــا ذائقــه شــخصی 

قابــل تغییــر می باشــد. 
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زمــان پیــش گرمایــش فــر بــه صــورت اســتاندارد تنظیــم شــده و بــه صــورت دســتی 

ــد. ــر نمی باش ــل تغیی قاب

برنامــه اقتصــادی/ اکــو: ایــن برنامــه را می تــوان بــرای آرام پــزی انــواع غذاهایــی کــه 

ــه  ــرد. برنام ــتفاده ک ــود اس ــم نم ــه تنظی ــر ۲00 درج ــا حداکث ــای آن را ت ــوان دم می ت

بــرای گرمایــش غــذا و تکمیــل رونــد پخــت مناســب اســت

ایــن دســتگاه مطابــق بــا اســتانداردهای ایمنــی طراحــی و ســاخته شــده اســت. مــوارد 

زیــر جهــت نــکات ایمنــی نوشــته شــده و بایــد بــه دقــت مالحظــه گــردد.

ایمنی عمومی

ــا تجــاری  • دســتگاه بــرای مصــارف خانگــی طراحــی شــده و جهــت اســتفاده صنعتــی ی

ــد. ــب نمی باش مناس

ــب  ــیده نص ــای سرپوش ــی در مکان ه ــرون حت ــای بی ــد در محیط ه ــتگاه نبای ــن دس • ای

گــردد. ایــن مکان هــا دســتگاه را در معــرض بــاد و بــاران قــرار داده و بســیار خطرنــاک 

می باشــد. 

• زمان جایجایی دستگاه، از دستگیره های کناری موجود استفاده نمایید.

• با پای برهنه یا دست و پای مرطوب دستگاه را لمس نکنید.

• دســتگاه بایــد توســط افــراد بالــغ و پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــا اســتفاده 

شــود. اســتفاده از دســتگاه بــرای مــوارد دیگــر ماننــد گرمایــش اتــاق نادرســت بــوده و 

ــر خســارات  ــه مســئولیتی در براب ــکان هیچ گون ــی نی ــاک می باشــد. خدمــات طالی خطرن

ــد  ــده نخواه ــر عه ــتگاه ب ــول از دس ــتباه و نا معق ــتفاده اش ــی از اس ــیب های ناش و آس

داشــت. 

ــن  ــان روش ــر را در زم ــخصی از درب ف ــمت های مش ــا قس ــی ی ــای حرارت • المنت ه

بــودن دســتگاه لمــس نکنیــد. ایــن قســمت ها بســیار داغ هســتند. کــودکان را از دســتگاه 

دور نگــه داریــد. 

• بررسی نمایید که کابل برق لوازم دیگر با قسمت های داغ دستگاه در تماس نباشد. 

• منافذ تهویه و پخش گرما نباید مسدود شده باشد. 

نکات ایمنی 
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ــی  ــای انتهای ــکان دارد بخش ه ــد. ام ــتفاده نمایی ــتگیره درب اس ــط دس ــه از وس • همیش

دســتگیره داغ شــده باشــد.

ــوص  ــتکش های مخص ــر از دس ــروف از ف ــردن ظ ــارج ک ــا خ ــرار دادن ی ــگام ق • هن

ــد.  ــتفاده نمایی اس

• از فویل های آلومینیوم جهت پوشاندن کف فر استفاده نکنید.

• از قــرار دادن لــوازم مشــتعل شــونده در فــر خــودداری نماییــد. در صــورت روشــن 

شــدن اتفاقــی دســتگاه خطــر آتــش ســوزی وجــود دارد.

• همیشــه زمانیکــه دســتگاه خامــوش اســت بررســی نماییــد کــه ولــوم هــای کنتــرل در 

موقعیــت  قــرار گرفتــه باشــند. 

ــیدن  ــه و از کش ــاخه را گرفت ــز دوش ــتگاه از پری ــرق دس ــل ب ــردن کاب ــدا ک ــت ج • جه

ــد.  ــودداری نمایی ــرق خ ــل ب کاب

• پیش از جدا کردن دستگاه از برق هرگز نظافت یا تعمیرات دستگاه را انجام ندهید. 

ــا  ــد. ب ــر نکنی ــه تعمی ــدام ب ــان اق ــرایطی خودت ــچ ش ــت هی ــی ، تح ــورت خراب • در ص

ــد. ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم

• از قرار دادن لوازم به روی درب باز فر خودداری نمایید.

• به کودکان اجازه بازی با دستگاه را ندهید. 

ــتگاه  ــد از دس ــودکان نبای ــی و ک ــمی و ذهن ــی جس ــم توان ــا ک ــی ی ــراد دارای ناتوان • اف

اســتفاده نماینــد. از دســتگاه نبایــد توســط تایمــر خارجــی یــا سیســتم کنتــرل از راه دور 

ــه اســتفاده نمــود.  جداگان

دور انداختن دستگاه

ــتفاده  ــت اس ــه جه ــات مربوط ــه توضیح ــته بندی؛ ب ــات بس ــن قطع ــگام دور انداخت هن

ــد.  ــه نمایی ــته بندی توج ــدد از بس مج

حفاظت از محیط زیست

ــعی  ــرده و س ــودداری ک ــر خ ــش ف ــش گرمای ــکان دارد از پی ــه ام ــی ک ــر موقعیت در ه

نماییــد تــا دســتگاه را بــا مــواد غذایــی داخــل آن روشــن نمایید.دفعــات بــاز شــدن درب 

فــر را تــا جایــی کــه امــکان دارد کاهــش دهیــد زیــرا در هــر مرتبــه بــاز شــدن درب 
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ــه  ــا ۱0 دقیق ــر را ۵ ت ــرژی ، ف ــره ان ــرای ذخی ــی آن خــارج مــی شــود. ب حــرارت داخل

پیــش از پایــان پخــت خامــوش نماییــد. حــرارت موجــود در فــر ادامــه رونــد پخــت را 

ــد.  ــل می نمای تکمی

برنامه های خودکار بر اساس محصوالت استاندارد غذایی می باشند.

درزگیرها را همیشه تمیز نگه دارید تا مانع از هدررفت انرژی شود.

 "delay/time جهت استفاده از دستگـاه در زمـان های کاهش تعرفه گزینه "پخت با تاخیر

را انتخاب نمایید تا در هزینه مصرف انرژی صرفه جویی شود.

ــت  ــرق در حال ــرف ب ــت مص ــا محدودی ــه ب ــا در رابط ــن اروپ ــا قوانی ــول ب ــن محص ای

آمــاده بــه کار مطابــق می باشــد. اگــر تــا ۲ دقیقــه عملکــردی در دســتگاه انجــام نشــود 

ــن  ــا روش ــت ب ــن حال ــود. ای ــال می ش ــه کار فع ــاده ب ــت آم ــودکار حال ــورت خ ــه ص ب

شــدن عالمــت ســاعت مشــخص می شــود. بــه محــض ادامــه فعالیــت دســتگاه، حالــت 

ــود. ــده می ش ــتم برگردان ــرد سیس کارک

خاموش کردن دستگاه

پیش از نظافت و تعمیرات دستگاه ، آن را از برق بکشید. 

نظافت دستگاه

ــتفاده  ــا اس ــد ب ــتیکی را بای ــای پالس ــی و درزگیره ــا لعاب ــتیل ی ــی اس ــای بیرون • بخش ه

از اســفنج و محلــول آب ولــرم و صابــون طبیعــی اســتفاده نماییــد. جهــت تمیــز کــردن 

لکــه هــای ســخت از محصــوالت مخصــوص اســتفاده نماییــد. پــس از تمیــز کــردن، آن 

را آبکشــی و خشــک نماییــد. از مــواد شــوینده ســاینده یــا خورنــده اســتفاده نکنیــد. 

ــز  ــر را تمی ــا دارد ف ــوز گرم ــا زمانیکــه هن ــه اســتفاده از دســتگاه ت ــس از هــر مرتب • پ

ــا آب تمیــز  ــه خوبــی ب نماییــد.  از آب داغ و مــواد شــوینده اســتفاده کــرده و آن را ب

و ســپس بــا یــک دســتمال نــرم خشــک نماییــد. از محصــوالت ســاینده اســتفاده نکنیــد. 

• تمــام لــوازم جانبــی بــه جــز ســینی های روان را می توانیــد هماننــد ظــروف معمولــی 

شســته و در ماشــین ظرفشــویی قــرار دهیــد. 

!  هرگز از دستگاه های بخارشوی یا پرفشار در دستگاه استفاده ننمایید.

تعمیرات و نگهداری دستگاه
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تمیز کردن درب فر

جهــت تمیــز کــردن قســمت شیشــه ای درب فــر از یــک اســفنج و محصــوالت شــوینده 

غیــر ســاینده اســتفاده نماییــد. ســپس آن را کامــال بــا یــک دســتمال نــرم خشــک کنیــد. 

از لــوازم خورنــده زبــر  یــا الیــه بردارهــای فلــزی تیــز کــه باعــث خراشــیدگی ســح و 

شکســتن شیشــه مــی شــود اســتفاده نکنیــد. 

برای تمیزی بیشتر می توانید درب فر را خارج نمایید:

ــید.  ــاال بکش ــمت ب ــه س ــک “B” را ب ــرم کوچ ــرده و دو اه ــاز ک ــل ب ــر را کام • درب ف

.حــال زمانیکــه درب کمــی بســته شــد می توانیــد بــا جداکــردن قــالب هــای “A” هماننــد 

ــر آن را خــارج نماییــد.  تصوی

جهت قرار دادن مجدد درب در جای خود

درب را در حالت عمودی قرار داده و دو قالب ‘A’ را درون منفذ ها قرار دهید. 

ــه  ــه منافــذ بســته شــده اســت. )درب را ب مطمئــن شــوید کــه شــیار “D” کامــال در لب

ــه ســمت جلــو و عقــب حرکــت دهیــد(  آرامــی ب

درب را کامال باز نمایید. ۲ اهرم “B” را به سمت پایین ببرید. سپس درب را ببندید. 

بررسی درزگیرها

درزگیرهــای درب اطــراف فــر را همیشــه بررســی نماییــد . در صــورت آســیب دیدگــی 

، لطفــا بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد و تــا زمــان تعمیــر یــا تعویــض آن از 

دســتگاه اســتفاده نکنیــد. 
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تعویض المپ

ــام  ــر را انج ــوارد زی ــپ م ــوض الم ــت تع جه

ــد. دهی

۱. پوشش شیشه ای المپ را بردارید.

۲. حبــاب المــپ را بــاز کــرده و آن را بــا المپــی 

تعویــض   )E14 درپــوش  وات،   ۲۵( مشــابه 

ــد. نمایی

۳. پوشش شیشه ای را در جای خود قرار دهید. )تصویر را مالحظه نمایید(

از المپ فر جهت روشنایی محیط استفاده نکنید. 












