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جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر دربــاره محصــوالت، لــوازم جانبــی، قطعــات یدکــی و 

خدمــات پــس از فــروش بــه ســایت خدمــات طالیــی نیــکان مراجعــه نماییــد.

ــا دقــت مطالعــه نماییــد. پــس از مطالعــه می توانیــد بــه صــورت  دفترچــه راهنمــا را ب

صحیــح و ایمــن از دســتگاه اســتفاده نماییــد. جهــت نیــاز بــه مراجعــه مجــدد یــا واگذاری 

دســتگاه بــه افــراد دیگــر دفترچــه راهنمــا را نــزد خــود نگــه داریــد.

ــه  ــت. ب ــده اس ــی ش ــپزخانه طراح ــوکار در آش ــب ت ــورت نص ــه ص ــتگاه ب ــن دس ای

دســتورالعمل نصــب آن دقــت نماییــد.

ــورت  ــد. در ص ــی نمایی ــالمت آن را بررس ــتگاه، س ــته بندی دس ــردن بس ــاز ک ــس از ب پ

ــد. ــل نکنی ــرق متص ــه ب ــتگاه را ب ــی، دس ــان جابجای ــیب دیدگی در زم آس

نصــب دســتگاه بــدون دوشــاخه بایــد تنهــا توســط متخصصیــن خدمــات طالیــی نیــکان 

انجــام گیــرد. آســیب های ناشــی از نصــب اشــتباه شــامل گارانتــی نخواهــد شــد. 

ایــن دســتگاه جهــت مصــارف خانگــی بــوده و تنهــا بــرای آمــاده ســازی غــذا و نوشــیدنی 

بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در زمــان اســتفاده از دســتگاه آن را همــواره تحــت 

نظــر داشــته باشــید. از ایــن دســتگاه فقــط در محیــط هــای سرپوشــیده اســتفاده نمایید.

ــتفاده  ــل اس ــا قاب ــطح دری ــر از س ــر باالت ــر 2000 مت ــاع حداکث ــا ارتف ــتگاه ت ــن دس ای

می باشــد.

ــی مــورد  ــی جســمی و ذهن ــراد دارای ناتوان ــودکان و اف ــد توســط ک ــن دســتگاه نبای ای

ــرد. ــرار گی اســتفاده ق

بــه کــودکان اجــازه ندهیــد بــا دســتگاه یــا در اطــراف آن بــازی کننــد. همچنیــن نظافــت 

یــا امــور مربــوط بــه نگهــداری از دســتگاه نبایــد توســط کــودکان انجــام گیــرد.

کودکان را همواره از دستگاه و کابل برق آن دور نگه دارید.

لوازم جانبی را همیشه به درستی در داخل محفظه پخت قرار دهید.

“لوازم جانبی” صفحه 22

موارد استفاده
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اطالعات عمومی

  هشدار- خطر آتش سوزی!

نگهــداری مــواد آتــش زا در محفظــه پخــت ممکــن اســت باعــث آتش ســوزی گــردد. 

هرگــز مــواد محترقــه را در دســتگاه قــرار ندهیــد. در صــورت وجــود دود در دســتگاه، 

هرگــز درب آن را بــاز نکنیــد. دســتگاه را خامــوش کــرده و کابــل بــرق آن را از 

ــا بــرق منــزل را از جعبــه فیــوز قطــع نماییــد. دوشــاخه بکشــید و ی

ــان هــوا ایجــاد می شــود. ممکــن اســت  ــک جری ــاز کــردن درب دســتگاه ی در زمــان ب

کاغــذ روغنــی بــا المنــت گرمایشــی برخــورد پیــدا کــرده و باعــث آتش ســوزی شــود. 

ــوازم  ــه روی ل ــه صــورت آزادان ــش ب ــی را در زمــان پیــش گرمای هرگــز کاغــذ روغن

جانبــی قــرار ندهیــد. همیشــه بــا اســتفاده از یــک ظــرف یــا قالــب کیــک آن را ثابــت نگه 

ــا کاغــذ روغنــی بپوشــانید. همچنیــن کاغــذ  ــاز را ب ــد. تنهــا قســمت های مــورد نی داری

روغنــی نبایــد از لــوازم جانبــی بیــرون بزنــد.

  هشدار- خطر سوختگی!

ــطوح  ــز س ــد. هرگ ــد ش ــیار داغ خواه ــتگاه بس ــس از آن دس ــتفاده و پ ــان اس در زم

ــا  ــد ت ــر بمانی ــد. منتظ ــس نکنی ــی را لم ــای گرمایش ــا المنت ه ــت ی ــه پخ ــی محفظ داخل

ــد. ــه داری ــتگاه نگ ــن از دس ــه ایم ــودکان را در فاصل ــن ک ــود. همچنی ــک ش ــتگاه خن دس

ــا از  ــردن آنه ــارج ک ــرای خ ــوند. ب ــی ش ــیار داغ م ــت بس ــروف پخ ــی و ظ ــوازم جانب ل

ــد. ــتفاده نمایی ــر اس ــوص ف ــتکش مخص ــه از دس ــتگاه همیش دس

ــد  ــوزی خواه ــث آتش س ــکل باع ــار ال ــت، بخ ــرم اس ــت گ ــه پخ ــه محفظ ــی ک در زمان

ــا نوشــیدنی های  ــکل ی ــرای آماده ســازی و تهیــه مــواد غذایــی حــاوی ال شــد. هرگــز ب

ــم نوشــیدنی های  ــر ک ــتفاده از مقادی ــا اس ــد. تنه ــن دســتگاه اســتفاده ننمایی ــی از ای الکل

ــد. ــاز کنی ــاط ب ــا احتی ــن دســتگاه مجــاز می باشــد. درب دســتگاه را ب ــی در ای الکل

اطالعات ایمنی مهم
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  هشدار- خطر سوختگی با بخار!

ــز  ــوند. هرگ ــیار داغ می ش ــی آن بس ــوازم جانب ــتگاه، ل ــودن دس ــن ب ــان روش در زم

ــد. ــه داری ــتگاه نگ ــن از دس ــه ایم ــودکان را در فاصل ــد. ک ــس نکنی ــات داغ را لم قطع

در زمــان بــاز کــردن درب دســتگاه، بخــار داغ از آن خــارج می شــود. ممکــن اســت بــر 

اســاس میــزان دمــا، بخــار خــارج شــده دیــده نشــود. زمــان بــاز کــردن درب، نزدیــک 

بــه دســتگاه نایســتید. درب را بــا احتیــاط بــاز کــرده و کــودکان را از دســتگاه دور نگــه 

داریــد.

آب موجــود در محفظــه داغ ممکــن اســت باعــث ایجــاد بخــار داغ شــود. هرگــز آب را 

درون محفظــه پخــت گــرم نریزیــد.

  هشدار- خطر آسیب دیدگی!

ــود.  ــی آن ش ــرک خوردگ ــث ت ــد باع ــتگاه می توان ــیدگی روی درب دس ــود خراش وج

ــد. ــده اســتفاده نکنی ــا برن ــز ی ــوازم تی هرگــز از کاردک و ل

ــن  ــده و ممک ــا ش ــتگاه جابج ــای درب دس ــتن درب، لواله ــردن و بس ــاز ک ــان ب در زم

ــد. ــه داری ــا دور نگ ــود را از لواله ــتان خ ــد. دس ــر کن ــما در آن گی ــتان ش ــت انگش اس

  هشدار- خطر برق گرفتگی!

انجــام تعمیــرات بــا روش اشــتباه خطرنــاک می باشــد. تعمیــرات و تعویــض کابــل بــرق 

دســتگاه بایــد توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان انجــام گیــرد. در صــورت خرابــی 

ــوز قطــع  ــه فی ــزل را از جعب ــرق من ــا ب ــرق کشــیده و ی ــز ب دســتگاه، دوشــاخه را از پری

نماییــد. ســپس بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

ــا قســمت های  ــان تمــاس ب ــوازم الکتریکــی در زم ــرق ل ــل ب ممکــن اســت روکــش کاب

داغ دســتگاه ذوب شــود. هرگــز کابــل لــوازم الکتریکــی را در تمــاس مســتقیم بــا اجــزای 

داغ دســتگاه قــرار ندهیــد.

ــی  ــرق گرفتگ ــث ب ــه باع ــوی ک ــار ش ــتگاه های بخ ــا دس ــار ی ــای پرفش از تمیزکننده ه

ــد. ــتفاده ننمایی ــد اس ــد ش خواهن



10

O
ve

n

اســتفاده از دســتگاه معیــوب ممکــن اســت باعــث بــرق گرفتگــی شــود. هرگــز دســتگاه 

معیــوب را روشــن نکنیــد. دوشــاخه آن را از بــرق کشــیده و یــا بــرق منــزل را از جعبــه 

فیــوز قطــع نماییــد. ســپس بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

  هشدار- خطرات ناشی از مغناطیس!

در صفحــه کنتــرل یــا المنت هــای کنتــرل دســتگاه آهنرباهــای دائمــی بــه کار رفتــه کــه 

ممکــن اســت بــه روی تجهیــزات پزشــکی-الکترونیکی ماننــد ضربــان ســازهای الکتریکــی 

قلــب یــا پمــپ هــای انســولین تاثیــر گــذارد. رعایــت حداقــل 10 ســانتی متــر فاصلــه از 

دســتگاه بــرای ایــن افــراد الزامیســت.

عملکرد مایکروویو

  هشدار- خطر آتش سوزی!

اســتفاده از دســتگاه در مــواردی بــه جــز مــوارد ذکــر شــده خطرنــاک بــوده و ممکــن 

اســت باعــث آســیب دیدگی دســتگاه شــود.

همچنین استفاده از دستگاه در موارد زیر ممنوع است:

ــفنج ها،  ــالت، اس ــی، غ ــردن دمپای ــرم ک ــه، گ ــا پارچ ــی ب ــواد غذای ــردن م ــک ک خش

دستمال های مرطوب نظافت یا موارد مشابه . 

ــس از  ــد ســاعت پ ــا چن ــن اســت ت ــده ممک ــی و غــالت حــرارت دی ــال، دمپای ــرای مث ب

گــرم شــدن آتــش بگیرنــد. از ایــن دســتگاه تنهــا بــرای تهیــه غــذا و نوشــیدنی اســتفاده 

نماییــد.

ــا  ــروف ی ــذا را درون ظ ــز غ ــود دارد. هرگ ــی وج ــواد غذای ــن م ــش گرفت ــال آت احتم

بســته بندی های جــاذب حــرارت گــرم نکنیــد. 

در زمــان گــرم کــردن غــذا درون ظــروف پالســتیکی، کاغــذی یــا دیگــر مــواد اشــتعال 

زا آن را بــدون نظــارت رهــا نکنیــد.

ــد. از  ــم نکنی ــاز تنظی ــورد نی ــر م ــش از مقادی ــت را بی ــان پخ ــا زم ــو ی ــوان مایکرووی ت

ــد. ــتفاده نمایی ــه اس ــن دفترچ ــود در ای ــات موج اطالع

هرگز از مایکروویو برای خشک کردن مواد غذایی استفاده نکنید.
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هرگــز یخ زدایــی یــا گــرم کــردن مــواد غذایــی کــم آب ماننــد نــان را در تــوان بــاالی 

مایکروویــو یــا در زمــان طوالنــی  انجــام ندهیــد.

اطالعات عمومی

احتیاط!

لــوازم جانبــی، فویــل، کاغــذ روغنــی یــا ظــرف مخصــوص فــر در محفظــه پخــت: لــوازم 

جانبــی را در کــف محفظــه فــر قــرار ندهیــد. ســطح کــف فــر را بــا هیــچ گونــه فویــل 

ــانتیگراد  ــه س ــش از 50 درج ــر بی ــای ف ــه دم ــانید. درصورتیک ــی نپوش ــذ روغن ــا کاغ ی

ــن کار  ــد. ای ــرار ندهی ــذا را در کــف محفظــه پخــت ق ــم شــده اســت ظــروف غ تنظی

باعــث انباشــته شــدن و تراکــم گرمــا مــی شــود. در ایــن صــورت زمــان هــای پخــت و 

بریــان کــردن درســت نبــوده و لعــاب دســتگاه آســیب خواهــد دیــد.

ــا شیشــه درب  ــد ب ــل آلومینیومــی درون محفظــه پخــت نبای ــل آلومینیومــی: فوی فوی

تمــاس پیــدا کنــد. در طــول زمــان ایــن حالــت باعــث تغییــر رنــگ شیشــه خواهــد شــد.

آب در ظــروف پخــت داغ: هنگامــی کــه محفظــه پخــت داغ اســت آب را درون 

محفظــه نریزیــد. ایــن کار باعــث ایجــاد بخــار می شــود. تغییــر دمــا مــی توانــد باعــث 

آســیب دیدگی لعــاب گــردد.

ــدت  ــد م ــت در بلن ــه پخ ــت در محفظ ــود رطوب ــت: وج ــه پخ ــت در محفظ رطوب

ــار اســتفاده  از دســتگاه منتظــر  ــس از هرب ــد باعــث ایجــاد خوردگــی شــود. پ می توان

ــی در  ــرای مــدت طوالن ــدار را ب ــا محفظــه پخــت خشــک شــود. غذاهــای آب بمانیــد ت

ــداری  ــت نگه ــه پخ ــذا را در محفظ ــد. غ ــرار ندهی ــته ق ــا درب بس ــت ب ــه پخ محفظ

ــد. ننمایی

ــاال منتظــر  ــای ب ــرد دســتگاه در دم ــس از عملک ــاز: پ ــا درب ب ــک کــردن دســتگاه ب خن

ــک شــود.  ــه درب آن بســته اســت خن ــی ک ــا محفظــه پخــت دســتگاه در حال ــد ت بمانی

مراقــب باشــید وســیله ای در بیــن درب دســتگاه گیــر نکنــد. حتــی اگــر درب دســتگاه در 

حــد یــک شــکاف کوچــک هــم بــاز بمانــد ممکــن اســت قســمت جلویــی دســتگاه در طول 

 علل آسیب دیدگی
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زمــان دچــار آســیب دیدگی شــود. تنهــا زمانــی بــرای خشــک شــدن دســتگاه درب آن 

را بــاز گذاریــد کــه رطوبــت زیــادی در زمــان پخــت ایجــاد شــده باشــد.

آب میــوه: زمــان پخــت انــواع پــای بــا میوه هــای آبــدار، ســینی پخــت را بیــش از حــد 

ــه  ــی ایجــاد می شــود ک ــرده و لکه های ــه ک ــا از ســینی پخــت چک ــد. آب میوه ه ــر نکنی پ

ــتر  ــق بیش ــا عم ــی ب ــکان از ظروف ــورت ام ــود. در ص ــد ب ــردن نخواه ــز ک ــل تمی قاب

ــد.  اســتفاده نمایی

ــده اند، درب  ــف ش ــی کثی ــا خیل ــر درزگیره ــر: اگ ــاد درزگی ــیار زی ــودن بس ــف ب کثی

ــت  ــی کابین ــمت جلوی ــد و قس ــد ش ــته نخواه ــی بس ــه خوب ــت ب ــان پخ ــتگاه در زم دس

ــد. ــه داری ــز نگ ــتگاه را تمی ــر دس ــه درزگی ــد. همیش ــد دی ــیب خواه ــز آس ــاور نی مج

اســتفاده از درب دســتگاه بــه عنــوان محــل نشســتن، طبقــه یــا صفحــه کار: از نشســتن 

بــه روی درب دســتگاه خــودداری نمــوده و از قــرار دادن یــا آویــزان کــردن هــر نــوع 

وســیله ای بــه روی درب اجتنــاب نماییــد. هرگــز ظــرف پخــت یــا لــوازم جانبــی را روی 

درب دســتگاه قــرار ندهیــد.

قــرار دادن لــوازم جانبــی: بــر اســاس نــوع دســتگاه ممکــن اســت در زمــان بســتن درب، 

ــا جایــی  لــوازم جانبــی روی پنــل آن خــراش ایجــاد نماینــد. همیشــه لــوازم جانبــی را ت

کــه امــکان دارد در داخــل محفظــه پخــت وارد نماییــد. 

ــد.  ــتفاده نکنی ــتگیره آن اس ــتگاه از دس ــی دس ــرای جابجای ــز ب ــتگاه: هرگ ــی دس جابجای

ممکــن اســت دســتگیره درب وزن دســتگاه را تحمــل نکــرده و دچــار شکســتگی شــود.

مایکروویو

احتیاط!

جرقــه زدن: مــوارد فلــزی- ماننــد قــرار دادن یــک قاشــق در لیــوان شیشــه ای- بایــد 

ــته  ــه داش ــتگاه فاصل ــت و درب دس ــه پخ ــای محفظ ــانتی متر از دیواره ه ــل 2 س حداق

ــیب برســانند. ــی درب آس ــه داخل ــه شیش ــا ب ــن جرقه ه ــت ای ــن اس باشــد. ممک

ــب  ــا  ســینی چندمنظــوره ترکی ــوری را ب ــه ت ــی: طبق ــوازم جانب ــان از ل اســتفاده همزم

نکنیــد. اگــر آنهــا را دقیقــا روی یکدیگــر قــرار داده باشــید ممکــن اســت جرقــه بزننــد. 

هــر کــدام از ایــن مــوارد را تنهــا در طبقــه خــود قــرار دهیــد.
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حفاظت از محیط زیست

ــوع  ــن ن ــد. ای ــتفاده نکنی ــتگاه اس ــل در دس ــاوی فوی ــروف ح ــل دار: از ظ ــروف فوی ظ

ــوند.  ــتگاه می ش ــی دس ــیب دیدگ ــث آس ــه زده و باع ــتگاه جرق ــروف در دس ظ

فعــال کــردن عملکــرد مایکروویــو بــدون وجــود مــواد غذایــی: روشــن کــردن دســتگاه 

ــار  ــه ب ــث اضاف ــت باع ــن اس ــت ممک ــه پخ ــی درون محفظ ــواد غذای ــود م ــدون وج ب

گــردد. هرگــز عملکــرد مایکروویــو را بــدون قــرار دادن غــذا درون دســتگاه روشــن 

ــاه ازیــن قانــون مســتثنی هســتند. ننماییــد. ظــروف ســفالی کوت

عملکرد مایکروویو در صفحه 10

ــم  ــاال تنظی ــوان بســیار ب ــو را در ت ــز مایکرووی ــو: هرگ ــا مایکرووی ــورن ب ــاپ ک پخــت پ

ــته  ــه بس ــد. همیش ــتفاده نمایی ــو اس ــرای مایکرووی ــوان 600 وات ب ــر از ت ــد. حداکث نکنی

پــاپ کــورن را در یــک ظــرف شیشــه ای قــرار دهیــد. در صــورت اضافــه بــار ممکــن 

ــد.  ــرون بزنن ــود بی ــای خ ــای درب از ج ــت پنل ه اس

ایــن دســتگاه بســیار کــم مصــرف می باشــد. نکاتــی در رابطــه بــا نحــوه ذخیــره بیشــتر 

ــه  ــح آن در دفترچ ــن صحی ــوه دور انداخت ــتگاه و نح ــتفاده از دس ــان اس ــرژی در زم ان

راهنمــا ذکــر شــده اســت.

ذخیره انرژی

تنهــا زمانــی از پیــش گرمایــش دســتگاه اســتفاده نماییــد کــه بــه صــورت مشــخص در 

ــا در جــدول دســتورالعمل های دســتگاه ذکــر شــده باشــد.  دســتور پخــت غــذا ی

ــا ظــروف لعابــی اســتفاده نماییــد. ایــن نــوع ظــروف  از ظــروف تیــره، الکــی مشــکی ی
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گرمــا را بــه خوبــی جــذب خواهنــد کــرد.

تا حدی که امکان دارد از باز کردن درب دستگاه در زمان پخت خودداری نمایید.

ــرای پخــت چنــد کیــک، آنهــا را یکــی پــس از دیگــری در دســتگاه قــرار  ــر اســت ب بهت

دهیــد. در ایــن حالــت محفظــه پخــت همچنــان گــرم بــوده و زمــان پخــت کیــک دوم 

کاهــش می یابــد. همچنیــن می توانیــد 2 قالــب کیــک را بــه صــورت همزمــان در کنــار 

یکدیگــر در محفظــه پخــت قــرار دهیــد.

در پخت هــای طوالنــی، می توانیــد 10 دقیقــه قبــل از پایــان پخــت دســتگاه را خامــوش 

کــرده و از حــرارت موجــود در محفظــه بــرای اتمــام پخــت اســتفاده نماییــد.

بازیافت سازگار با محیط زیست

ــن بخــش، صفحــه نمایــش و کنترل هــای دســتگاه را توضیــح می دهیــم. همچنیــن  در ای

بــا عملکردهــای مختلــف دســتگاه خــود نیــز آشــنا خواهیــد شــد.

ــر  ــای ذک ــات و رنگ ه ــی از جزئی ــت برخ ــن اس ــتگاه ممک ــدل دس ــاس م ــر اس ــه: ب نکت

ــاوت باشــند. ــوارد موجــود در دســتگاه شــما متف ــا م شــده ب

اجزای بسته بندی دستگاه را طبق روش های حفاظت از محیط زیست دور بیندازید.
ایــن دســتگاه بــا قوانیــن EU/2012/19 اتحادیــه اروپــا  در رابطــه بــا 

ــن  ــد. ای ــق می باش ــتعمل )WEEE( مطاب ــی مس ــی و الکترونیک ــوازم الکتریک ل

دســتورالعمل، روش بازگردانــدن و بازیافــت دســتگاه های اســتفاده شــده را 

ــد. ــخص می نمای ــا مش ــه اروپ ــر اتحادی در سراس

آشنایی با دستگاه
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1 دکمه ها

دکمه هــای موجــود در ســمت چــپ و راســت صفحــه کنتــرل دارای یــک نقطــه 

می باشــند. بــرای فعــال کــردن دکمه هــا آنهــا را فشــار دهیــد.

بــرای دســتگاه هایی کــه بخــش جلویــی آنهــا اســتیل نیســت، ایــن دو دکمــه بــه صــورت 

ــند. ــی می باش لمس

2 کلیدهای لمسی

ــرای فعــال کــردن عملکــرد  ــر صفحــات لمســی سنســورهایی وجــود دارد کــه ب در زی

ــد. کافیســت عالمــت مربوطــه را لمــس نمایی

3 ولوم چرخشی

ولــوم چرخشــی ثابــت بــوده و تنهــا می توانیــد آن را بــه ســمت چــپ و راســت 

بچرخانیــد. ولــوم را بــه آرامــی فشــار داده و بــا انگشــتان خــود آن را بــه ســمت مــورد 

ــد. نظــر حرکــت دهی

4 صفحه نمایشگر

در این صفحه مقادیر تنظیم شده، گزینه ها یا اطالعات مختلف نشان داده می شود. 

کنترل ها

کنتــرل هــای مختلفــی بــرای عملکردهــای متفــاوت در دســتگاه شــما تعبیــه شــده اســت. 

شــما می توانیــد بــه راحتــی تنظیمــات مــورد نظــر خــود را اعمــال نماییــد.

دکمه ها و کلیدهای لمسی

ــی آورده  ــای لمس ــف و کلیده ــای مختل ــاره دکمه ه ــری درب ــح مختص ــا توضی در اینج

شــده اســت.
عالمتتوضیحات

دکمه ها

روشن/ خاموشروشن و خاموش کردن دستگاه

شروع به کار/ توقف موقت یا لغو کردن 
عملکرد )حدود 3 ثانیه دکمه را نگه دارید(

شروع/ توقف

کلیدهای لمسی بیرونی
تایمرتایمر را انتخاب می کند
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ــا  ــده ی ــر داده ش ــش تغیی ــه نمای ــا در صفح ــر آنه ــه مقادی ــی ک ــای لمس ــگ کلیده رن

ــد. ــد ش ــز خواه ــوند قرم ــش داده می ش نمای

ولوم چرخشی

شــما می توانیــد بــا اســتفاده از ایــن ولــوم مقادیــر تنظیــم شــده در صفحــه نمایــش را 

تغییــر دهیــد.

در بیشــتر گزینه هــای انتخابــی، ماننــد دمــا، بــرای انتخــاب مقادیــر بایــد ولــوم چرخشــی 

ــواع  ــرای ان ــه ب ــد. درحالیک ــف بچرخانی ــای مختل ــه جهت ه ــر ب ــا حداکث ــل ی را از حداق

گرمایــش پــس از آخریــن گزینــه مجــدد بــه گزینــه ابتدایــی خواهیــد رفــت.

عالمتتوضیحات
کلیدهای لمسی بیرونی

فعال و غیر فعال کردن قفل کودک )حدود 4 
قفل کودکثانیه آن را نگه دارید(

نمایش پیغام ها برای فعال شدن تنظیمات پایه 
)حدود 3 ثانیه( آن را نگه دارید.

اطالعات

روشنایی داخلینور داخلی دستگاه را روشن و خاموش می کند

کلیدهای لمسی داخلی

انواع گرمایشانتخاب عملکرد “انواع گرمایش”

دماانتخاب دمای محفظه پخت

وزن انتخاب وزن غذا در حالت های پخت 

مایکروویوانتخاب عملکرد مایکروویو

گزینه های تنظیم زمانانتخاب گزینه های تنظیم زمان

پخت ترکیبیانتخاب حالت عملکرد پخت ترکیبی 

انتخاب شروع یا لغو عملکرد گرمایش سریع در 
محفظه پخت

گرمایش سریع
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مقایر مشخص شده را می توان بدون نیاز به انتخاب کردن به سرعت 

تغییر داد.

پس از شروع عملکرد، دما یا سطح باقی مانده به صورت مشخص 

باقی می ماند. خط سفید جهت نمایش میزان گرمایش بوده و به 

آرامی قرمز می شود.

نکته: به هنگام استفاده از عملکرد مایکروویو،  زمان پخت به صورت 

مشخص نشان داده شده و خط گرمایش ناپدید می گردد.

اطالعات 

مشخص 

شده

با تغییر مقادیر مشخص شده توسط ولوم چرخشی، تنها همان مقادیر 

بزرگنماییبه صورت بزرگ تر نمایش داده خواهند شد.

صفحه نمایش 

ــر  ــاز در ه ــورد نی ــات م ــه اطالع ــت ک ــده اس ــزی ش ــوی برنامه ری ــه نح ــگر ب نمایش

ــد.  ــدن باش ــل خوان ــگاه قاب ــک ن ــا ی ــا ب ــت تنه موقعی

مقادیــری کــه بــرای حــال حاضــر تنظیــم شــده بــه طــور واضــح مشــخص شــده اســت. 

حــروف آن بــه رنــگ ســفید بــوده و زیــر آن نیــز خطــی ســفید کشــیده شــده اســت. 

مقادیــر دیگــر در پــس زمینــه بــه رنــگ خاکســتری نشــان داده می شــود.
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خط سفید نشان داده در زیر دما با افزایش حرارت محفظه پخت از 
چپ به راست قرمز شروع به قرمز شدن می کند. در زمان پیش 

گرمایش دستگاه، بهترین زمان قرار دادن غذا در دستگاه هنگامیست 
که خط گرمایش کامال قرمز شده باشد.

برای تنظیمات دارای سطح بندی، مانند تنظیمات گریل، خط گرمایش 
به سرعت قرمز می شود.

خط گرمایش

زمانی که دستگاه خاموش می شود، حلقه نشانگر میزان حرارت باقی 

مانده در محفظه پخت را نشان می دهد. به محض کاهش دما، حلقه 

نشانگر تاریکتر شده و در بعضی نقاط کامال خاموش می شود.

نمایشگر 
حرارت 
باقیمانده

نکتــه: بــه دلیــل اینرســی حرارتــی، ممکــن اســت دمــای نشــان داده شــده کمــی متفــاوت 

از دمــای واقعــی داخــل فــر باشــد.

عملکردهای دستگاه

این دستگاه دارای عملکردهای مختلف می باشد تا استفاده از آن آسان تر گردد.

توضیحات دقیق این عملکردها در بخش های مربوطه ذکر شده است.

حلقه نشانگر

حلقه نشانگر را می توانید در قسمت بیرونی نمایشگر مشاهده نمایید.

ــمت از  ــدام قس ــه در ک ــد ک ــان می ده ــانگر نش ــه نش ــر، حلق ــر مقادی ــورت تغیی در ص

ــاب  ــت انتخ ــول لیس ــات و ط ــه تنظیم ــاس منطق ــر اس ــد. ب ــرار داری ــاب ق ــت انتخ لیس

ــد.  ــع می باش ــا منقط ــته ی ــورت پیوس ــه ص ــانگر ب ــه نش حلق

در زمــان انجــام عملکــرد، حلقــه نشــانگر در هــر دقیقــه  قرمــز می شــود. پــس از اتمــام 

ــا  ــد. ب ــدن می کن ــز ش ــه قرم ــروع ب ــدا ش ــدد از ابت ــه مج ــاط دور حلق ــه، نق ــر دقیق ه

شــمارش معکــوس زمــان پخــت، در هــر ثانیــه یــک نقطــه ناپدیــد می شــود. 

نمایش دما

پــس از شــروع عملکــرد، دمــای فعلــی محفظــه پخــت به صــورت گرافیکــی در نمایشــگر 

نشــان داده می شــود.
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عملکردهای دستگاهموارد استفاده

برای کسب بهترین نتیجه پخت، امکان استفاده از حالت های 

مختلف گرمایش وجود دارد

انواع گرمایش
“عملکرد دستگاه” در 

صفحه 14

تنظیمات مختلفی متناسب با غذاهای متنوع برنامه ریزی 

شده است.

پخت خودکار
“انواع غذاها” در 

صفحه 27

می توان از عملکرد مایکروویو برای پخت، افزایش دما یا 

یخ زدایی سریع تر غذاها استفاده نمود. 

مایکروویو 
“عملکرد مایکروویو” 

در صفحه 17

می توان از عملکرد پخت ترکیبی برای فعال کردن عملکرد 

مایکروویو به همراه یک نوع گرمایش استفاده نمود.

پخت ترکیبی 
“عملکرد مایکروویو” 

در صفحه 17

انواع گرمایش

ــا هــر غــذا، تفاوت هــا و کاربردهــای  بــرای انتخــاب نــوع صحیــح گرمایــش متناســب ب

آنهــا در ذیــل آورده شــده اســت.

عالمــت هــر کــدام از انــواع گرمایــش بــه شــما در یــادآوری آنهــا کمــک خواهــد کــرد. 

ــه آهســتگی  ــا را ب ــی دســتگاه دم ــس از مدت ــاال، پ ــای بســیار ب ــا دم ــگام پخــت ب در هن

کاهــش خواهــد داد.

انواع گرمایشدماموارد استفاده

پخت و بریان کردن در یک یا چند طبقه.
 فن حرارت را از گرمایش المنت حلقه ای 
گرمایش در پنل پایین به صورت یکنواخت 

در محفظه پخت پخش می کند. 

275-30 درجه 

سانتیگراد
هوای داغ چهار 

بعدی

برای پخت پیتزا و غذاهایی که نیاز به 
حرارت زیاد از پایین دارند.

المنت حرارتی کف و المنت حرارتی حلقه ای 
موجود در دیواره پشت حرارت را ایجاد 

می کنند.

275-30 درجه 

سانتیگراد

هوای داغ کم 

مصرف
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انواع گرمایشدماموارد استفاده

برای بریان کردن ماکیان، ماهی کامل و 
تکه های بزرگ گوشت. 

المنت گریل و فن به طور متناوب روشن و 
خاموش شده و فن هوای داغ را در اطراف 

غذا به چرخش در می آورد.

300-30 درجه 

گریل با هوای سانتیگراد
داغ

برای گریل کردن موادی با سطح صاف 
مانند استیک و سوسیس، تست کردن و 

پخت گراتن استفاده می شود. 
تمام سطح زیرین المنت گریل داغ 

می شود.

تنظیمات گریل:
 1= کم

 2= متوسط
 3=زیاد 

گریل سطح 
وسیع

برای گریل کردن تکه های کوچک استیک یا 
سوسیس، برای تست کردن، و برای پخت 

گراتن.
قست مرکزی زیر المنت حرارتی گریل داغ 

می شود.

تنظیمات گریل:
 1= کم

 2= متوسط
 3=زیاد 

گریل سطح کم

برای پیش گرمایش ظروف استفاده 
می شود.

30-70 درجه 
سانتیگراد

پیش گرمایش 
ظروف فر

پس از استفاده از عملکرد مایکروویو برای 
خشک کردن محفظه پخت استفاده می شود 
تا اطمینان حاصل گردد رطوبتی در دستگاه 

باقی نمانده است.

150 درجه 

سانتیگراد
خشک کردن

مقادیر پیش فرض

ــا ســطوح مختلفــی را  بــرای هــر کــدام از انــواع گرمایــش، دســتگاه دمــای مشــخص ی

ــا  مشــخص کــرده اســت. بــرای پخــت می توانیــد از همــان مقادیــر اســتفاده نمــوده ی

آن را بــه دلخــواه تغییــر دهیــد.

عملکرد مایکروویو

ــی  ــی کل ــو، توضیحات ــف مایکرووی ــای مختل ــح توان ه ــاب صحی ــان از انتخ ــرای اطمین ب

ــت. ــده اس ــل آم ــتفاده در ذی ــورد اس ــاوت م ــای متف ــات توان ه ــاره تنظیم درب
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حداکثر زمان پختموارد استفاده
تنظیمات توان 

مایکروویو

90 وات1 ساعت و 30 دقیقهیخ زدایی غذاهای حساس

180 وات1 ساعت و 30 دقیقهیخ زدایی و غذاهای نیمه پخت

پخت گوشت و گرم کردن غذاهای 
360 وات1 ساعت و 30 دقیقهحساس

600 وات1 ساعت و 30 دقیقهگرم کردن و پخت غذا

1000 وات30 دقیقهگرم کردن مایعات

عملکرد پخت ترکیبی

ــو ترکیــب نمــود. دســتگاه  ــا عملکــرد مایکرووی ــوان ب ــواع مختلــف گرمایــش را می ت ان

گــرم شــده و همزمــان عملکــرد مایکروویــو فعــال می شــود. در نتیجــه، غــذا در کوتــاه 

تریــن زمــان ممکــن آمــاده خواهــد شــد.

در این حالت مناسب ترین تنظیمات توان مایکروویو بین 90 و 360 وات می باشد.

اطالعات بیشتر

در بیشتر موارد، دستگاه اطالعات بیشتری را برای عملکرد انجام شده ارائه می دهد. 

گزینــه  را فشــار دهیــد. اطالعــات چنــد ثانیــه در صفحــه نمایشــگر نشــان داده می شــود. 

بــرای رفتــن بــه انتهــای متــن از ولــوم چرخشــی اســتفاده نمایید. 

ــودکار  ــورت خ ــه ص ــدار ب ــا هش ــتورالعمل ی ــد، دس ــام تایی ــد پیغ ــکات مانن ــی از ن بعض

نشــان داده می شــود. 

عملکردهای محفظه پخت

عملکردهــای مختلــف محفظــه پخــت اســتفاده از دســتگاه را آســان تر می ســازد. بــرای 

مثــال محفظــه پخــت بهتــر فعــال شــده و یــک فــن خنــک کننــده مانــع از گــرم شــدن 

بیــش از حــد دســتگاه می شــود.

باز کردن درب دستگاه

ــت  ــور موق ــه ط ــرد ب ــد، عملک ــاز نمایی ــتگاه درب آن را ب ــرد دس ــان کارک ــر در زم اگ
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متوقــف خواهــد شــد. بــا بســتن درب دســتگاه عملکــرد پخــت ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

نکتــه: هنــگام اســتفاده از عملکــرد مایکروویــو دکمــه شــروع/ توقــف  را یــک مرتبــه 

ــما  ــد. ش ــی کن ــدا م ــه پی ــرد ادام ــده و عملک ــته ش ــتگاه بس ــد. درب دس ــار دهی فش

ــه” در  ــات پای ــد. “تنظیم ــر دهی ــرد تغیی ــن عملک ــرای ای ــه را ب ــات پای ــد تنظیم می توانی

ــه 44 صفح

روشنایی داخلی دستگاه

هنــگام بــاز کــردن درب دســتگاه، المــپ داخــل محفظــه روشــن می شــود. در صورتــی 

کــه درب دســتگاه بیــش از 15 دقیقــه بــاز بمانــد، المــپ مجــدد خامــوش خواهــد شــد.

ــن  ــرد روش ــدن عملک ــال ش ــض فع ــه مح ــی ب ــپ داخل ــا، الم ــتر عملکرده ــرای بیش ب

ــد.  ــد ش ــوش خواه ــپ خام ــتگاه، الم ــرد دس ــام عملک ــس از اتم ــد. پ ــد ش خواه

نکتــه: مــی توانیــد تنظیمــات پایــه را تغییــر داده تــا در زمــان کارکــردن دســتگاه المــپ 

داخلــی خامــوش باشــد. “تنظیمــات پایــه” در صفحــه 44.

فن خنک کننده

در صــورت نیــاز فــن خنــک کننــده دســتگاه روشــن و خامــوش خواهــد شــد و هــوای 

ــد. ــارج می نمای ــاالی درب خ داغ را از ب

احتیاط!

هرگــز شــیارهای تهویــه دســتگاه را نپوشــانید. در غیــر ایــن صــورت، دســتگاه بیــش از 

حــد گــرم خواهــد شــد.

ــن  ــده و ف ــک ش ــریع تر خن ــرد س ــام عملک ــس از اتم ــت پ ــه پخ ــب محفظ ــن ترتی بدی

ــد داد. ــه خواه ــود ادام ــه کار خ ــس از آن ب ــخص پ ــی مش ــا مدت ــده ت ــک کنن خن

ــر  ــه تغیی ــد از تنظیمــات پای ــده را می توانی ــه: مــدت زمــان عملکــرد فــن خنــک کنن نکت

ــه “ در صفحــه 44 دهیــد. “تنظیمــات پای

لوازم جانبی

ــوازم  ــات ل ــردد. توضیح ــه می گ ــما ارائ ــتگاه ش ــا دس ــراه ب ــی هم ــوازم جانب ــدادی ل تع

ــده اســت. ــل آم ــا در ذی ــی و نحــوه اســتفاده از آنه جانب
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ــرای  ــی ب ــور اختصاص ــه ط ــوازم ب ــن ل ــد. ای ــتفاده نمایی ــل اس ــی اص ــوازم جانب ــا از ل تنه

ــده اســت. ــه ش ــما تهی ــتگاه ش دس

برای خرید لوازم جانبی اصل با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

ــوازم جانبــی پــس از داغ شــدن تغییــر شــکل دهنــد. ایــن حالــت  نکتــه: ممکــن اســت ل

ــکل  ــه ش ــدد ب ــدن مج ــک ش ــس از خن ــت. پ ــد گذاش ــرد آن نخواه ــری در عملک تاثی

ــد. ــود برمی گردن ــی خ ابتدای

قرار دادن لوازم جانبی

محفظه پخت دارای سه طبقه می باشد که از پایین به سمت باال شمرده می شوند.

لوازم جانبی همراه با دستگاه

دستگاه خریداری شده دارای لوازم جانبی ذیل می باشد:

طبقه مشبک
جهت قرار دادن ظروف مخصوص فر، قالب های کیک 

و ظروف پخت روی آن.
برای بریان کردن و گریل کردن غذا.

طبقه مشبک برای استفاده در عملکرد مایکروویو 
مناسب می باشد.

سینی چندمنظوره
برای پخت کیک های خیس، شیرینی ها، مواد غذایی 

منجمد و بریان کردن تکه های بزرگ گوشت .
این سینی برای جمع کردن چربی ایجاد شده در زمان 

گریل مستقیم با طبقه مشبک مناسب می باشد.
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ــه راهنمــای  ــن 2 میل ــی را بی ــوازم جانب ــات 1، 2 و 3 ، همیشــه ل ــگام اســتفاده از طبق هن

مخصــوص هــر طبقــه قــرار دهیــد.

نکته:

ــان  ــت اطمین ــه پخ ــود درون محفظ ــح خ ــکان صحی ــی در م ــوازم جانب ــری ل از قرارگی

ــد. ــل نمایی حاص

لــوازم جانبــی را بــه صــورت کامــل در داخــل محفظــه پخــت قــرار دهیــد بــه نحــوی 

کــه بــا بســتن درب دســتگاه تماســی بــا آن نداشــته باشــند.

عملکرد قفل

ــس  ــید، پ ــرون بکش ــمت بی ــه س ــه آن ب ــا نیم ــدودا ت ــد ح ــی توانی ــی را م ــوازم جانب ل

ــادن  ــع از افت ــل مان ــرد قف ــد شــد. عملک ــل خواهن ــای خــود قف ــوازم در ج ــن ل از آن ای

لــوازم جانبــی در زمــان خــارج کــردن آنهــا مــی شــود. بــرای عمــل کــردن صحیــح ایــن 

ــد. ــه درســتی در محفظــه پخــت قــرار گیرن ــوازم جانبــی ب ــد ل عملکــرد بای

ــتگی a در  ــه برجس ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــبک، اطمین ــه مش ــرار دادن طبق ــان ق در زم

قســمت عقــب بــه ســمت پاییــن قــرار گرفتــه اســت. حــروف “microwave” بایــد در 

ــن باشــد. ــه ســمت پایی ــی  ب ــل بیرون ــه و ری ــرار گرفت ــو ق قســمت جل

بــرای قــرار دادن ســینی پخــت، مطمئــن شــوید کــه برجســتگی a در قســمت عقــب و 

بــه ســمت پاییــن قــرار گرفتــه باشــد. لبــه شــیب دار لــوازم جانبــی b بایــد در جلــو و 

بــه ســمت درب دســتگاه باشــد.

به تصویر توجه نمایید: سینی چندمنظوره
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شماره سفارشلوازم جانبی

طبقه مشبک 

جهت قرار دادن ظروف مخصوص فر، قالب های کیک و ظروف 

پخت، بریان کردن و گریل کردن غذاها استفاده می شود.
HEZ634080

سینی چندمنظوره 
 برای کیک های خیس، شیرینی  ها، غذاهای منجمد و بریان کردن 

تک های بزرگ گوشت استفاده می شود.
این سینی برای جمع کردن چربی ایجاد شده در زمان گریل 

مستقیم با طبقه مشبک مناسب می باشد.

HEZ632070

سینی پخت 
 برای پخت نان و انواع کیک و شیرینی های کوچک استفاده 

می شود.

HEZ631070

سینی عمیق
برای پخت گوشت، ماکیان و ماهی استفاده می شود.

برای قرار گرفتن درون سینی چندمنظوره جهت جمع کردن 
چربی ذوب شده و آب گوشت ایجاد شده استفاده می شود.

HEZ324000

لوازم جانبی اختیاری

جهــت تهیــه لــوازم جانبــی اختیــاری بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد. فهرســت 

ــاهده  ــن مش ــورت آنالی ــه ص ــا ب ــور و ی ــد در بروش ــی را می توانی ــوازم جانب ــل ل کام

نماییــد.

لــوازم جانبــی بیــن کشــورهای مختلــف متفــاوت می باشــند. لطفــا جزییــات هرکــدام را 

بــه دقــت مطالعــه نماییــد. در زمــان خریــد شــماره ســفارش آنهــا را یادداشــت نماییــد. 

نکتــه: تمــام لــوازم جانبی هــای موجــود، بــرای یــک دســتگاه قابــل اســتفاده نمی باشــند. 

ــور  ــید. “ ام ــته باش ــر داش ــود را در نظ ــول )E-no( خ ــماره محص ــد ش ــان خری در زم

مشــتریان” در صفحــه 60
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شماره سفارشلوازم جانبی

سینی چندمنظوره، نچسب 

برای کیک های خیس، شیرینی ها، غذاهای منجمد و بریان کردن 

تکه های بزرگ گوشت استفاده می شود.

در این سینی شیرینی و گوشت های بریان شده به آسانی از آن 

جدا می شوند.

HEZ632010

سینی پخت نان، نچسب 
 برای پخت نان و انواع کیک و شیرینی های کوچک استفاده 

می شود.
شیرینی ها به آسانی از سینی جدا می شوند.

HEZ631010

  Profi سینی
HEZ633070 برای آماده سازی غذاهایی با مقدار زیاد استفاده می شود.

 Profi درب سینی
این درب، سینی را به ظرف مخصوص بریان کردن تبدیل 

می کند.
HEZ633001

سینی پیتزا 

برای پخت پیتزا و کیک های گرد بزرگ استفاده می شود.
HEZ617000

سینی گریل 
برای گریل کردن به جای طبقه مشبک یا جهت جلوگیری از 
پاشیدگی مواد استفاده می شود. از این مورد تنها در سینی 

چندمنظوره استفاده نمایید.

HEZ625071

سنگ پخت نان 
برای پخت نان های خانگی، رول ها و پیتزا که نیاز به ترد شدن 

دارند استفاده می شود. 
سنگ پخت باید در دمای پیشنهادی پیش گرمایش داده شود.

HEZ327000
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شماره سفارشلوازم جانبی

ظرف شیشه ای بریان کردن )5.1 لیتر( 

برای پخت خوراک و سوفله استفاده می شود.

برای عملکرد “ پخت غذاها” مناسب می باشد. 
HEZ915001

سینی شیشه ای 
 برای بریان کردن تکه های بزرگ، پخت کیک خیس و نان 

استفاده می شود.

HEZ864000

سینی شیشه ای  
HEZ636000برای پخت نان، سبزیجات و غذاهای پخته شده مناسب است.

نوارهای تزیینی 
برای پوشاندن قسمت پایینی کابینت و پایه دستگاه استفاده 

می شود.
HEZ660060

پیش از اولین استفاده

پیــش از اســتفاده از دســتگاه جدیــد، بایــد تنظیمــات آن را انجــام دهیــد. همچنیــن بایــد 

محفظــه پخــت و لــوازم جانبــی را تمیــز نماییــد.

اولین استفاده 

پــس از بــه بــرق زدن دســتگاه یــا اتصــال مجــدد بعــد از قطعــی بــرق، تنظیمــات اولیه در 

نمایشــگر نشــان داده مــی شــود. چنــد ثانیــه طــول میکشــد تــا پیغام هــا ظاهــر شــوند. 

نکتــه: شــما مــی توانیــد ایــن تنظیمــات را هــر زمــان کــه بخواهیــد از قســمت تنظیمــات 

پایــه تغییــر دهیــد. “ تنظیمــات پایــه” در صفحــه 44

انتخاب زبان دستگاه

زبــان دســتگاه بــه عنــوان اولیــن گزینــه در تنظیمــات نشــان داده می شــود. زبــان پیــش 

فــرض دســتگاه آلمانــی / “German”  می باشــد.



28

O
ve

n

تنظیمات

هوای داغ چهاربعدی نوع گرمایش

240 درجه سانتیگراددما

1 ساعتزمان پخت

1. ولوم چرخشی را بچرخانید تا زبان مورد نیاز نشان داده شود.

2. برای تایید گزینه مورد نظر دکمه  را فشار دهید.

تنظیمات بعدی ظاهر می شود. 

تنظیمات زمان دستگاه

زمان ابتدایی دستگاه “12:00” می باشد.

1. با استفاده از ولوم چرخشی زمان را تنظیم نمایید.

2. برای تایید گزینه  را فشار دهید.

ــات  ــد تنظیم ــد می کن ــه تایی ــود ک ــی ش ــان داده م ــش نش ــه نمای ــام در صفح ــک پیغ ی

ــد. ــد ش ــان داده خواه ــتگاه نش ــی در دس ــان فعل ــت. زم ــده اس ــل ش ــه تکمی اولی

تمیز کردن محفظه پخت و لوازم جانبی

پیش از اولین مرتبه پخت با دستگاه، محفظه پخت و لوازم جانبی را تمیز نمایید.

تمیز کردن محفظه پخت

برای از بین بردن بوی اولیه، دستگاه را به صورت خالی و با درب بسته گرم نمایید. 

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هیــچ قســمتی از اجــزای بســته بندی دســتگاه ماننــد دانه هــای 

پلــی اســتایرن درون محفظــه پخــت باقــی نمانــده اســت. پیــش از گــرم کــردن دســتگاه، 

ــا یــک دســتمال نــرم و مرطــوب تمیــز نماییــد. در  ســطوح داخــل محفظــه پخــت را ب

زمــان گــرم کــردن دســتگاه هــوای آشــپزخانه بایــد کامــال در حــال تهویــه باشــد.

تنظیمــات نشــان داده را تنظیــم نماییــد. در قســمت بعــد نحــوه تنظیــم نــوع گرمایــش 

و دمــا نشــان داده شــده اســت. “ عملکــرد دســتگاه” در صفحــه 29
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ــتگاه را  ــوش  دس ــن/ خام ــه روش ــتفاده از دکم ــا اس ــت ب ــان پخ ــام زم ــد از اتم بع

ــد.  ــوش نمایی خام

پــس از خنــک شــدن دســتگاه، ســطوح  صــاف را بــا اســتفاده از آب و صابــون و دســتمال 

ــز نمایید. آشــپزخانه تمی

تمیز کردن لوازم جانبی

لــوازم جانبــی را بــا اســتفاده از آب و صابــون و یــک دســتمال آشــپزخانه یــا بــرس نــرم 

تمیــز نماییــد.

پیشــتر توضیحاتــی در رابطــه بــا کنترل هــا و نحــوه کار کــردن آنهــا ارائــه شــده اســت. 

ــن/  ــان روش ــه در زم ــی ک ــن اتفاقات ــتگاه و همچنی ــم دس ــوه تنظی ــمت نح ــن قس در ای

ــح  ــف توضی ــای مختل ــاب عملکرده ــی انتخ ــد و چگونگ ــتگاه می افت ــدن دس ــوش ش خام

می شــود. داده 

روشن و خاموش کردن دستگاه

پیش از تنظیم دستگاه، ابتدا آن را روشن نمایید.

نکتــه: قفــل کــودک و تایمــر را می تــوان در زمــان خامــوش بــودن دســتگاه نیــز تنظیــم 

نمــود. پیغــام هــای مشــخص ماننــد حــرارت باقــی مانــده در محفظــه پخــت، پــس از 

خامــوش شــدن دســتگاه نیــز نمایــش داده می شــوند.

زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را خاموش نمایید.

ــودکار  ــورت خ ــه ص ــتگاه ب ــود، دس ــتگاه داده نش ــه دس ــتوری ب ــی دس ــا مدت ــر ت اگ

ــد. ــد ش ــوش خواه خام

روشن کردن دستگاه

ــام  ــد. تم ــار دهی ــوش  را فش ــن/ خام ــه روش ــتگاه ، دکم ــردن دس ــن ک ــرای روش ب

کلیدهــای لمســی قرمــز می   شــوند. ابتــدا لوگــوی Bosch و ســپس اولیــن نــوع 

گرمایــش در لیســت انتخــاب در نمایشــگر ظاهــر می شــوند.

ــه، شــما می توانیــد شــرایط عملکــرد مــورد نظــر خــود را تنظیــم  نکتــه: در تنظیمــات پای

نمــوده تــا پــس از روشــن شــدن دســتگاه نشــان داده شــود. “تنظیمــات پایــه” در صفحه 44

عملکرد دستگاه 
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خاموش کردن دستگاه

ــد. تمــام  ــرای خامــوش کــردن دســتگاه ، دکمــه روشــن/ خامــوش  را فشــار دهی ب

ــانگر  ــود، نش ــورت وج ــا در ص ــان، ی ــوند. زم ــو می ش ــرا لغ ــال اج ــای در ح عملکرده

ــوند. ــر می ش ــگر ظاه ــده در نمایش ــی مان ــای باق دم

نکتــه: در تنظیمــات پایــه، می تــوان ســاعت دســتگاه را بــه نحــوی تنظیــم نمــود کــه در 

زمــان خامــوش بــودن دســتگاه نشــان داده شــود. “تنظیمــات پایــه” در صفحــه 44

شروع عملکرد

برای شروع به کار هر کدام از عملکردها دکمه شروع/ توقف  را فشار دهید. 

ــا تنظیمــات در نمایشــگر نشــان داده  ــان همــراه ب ــس از روشــن شــدن دســتگاه، زم پ

ــود.  ــر می ش ــز ظاه ــش نی ــط گرمای ــانگر و خ ــه نش ــن حلق ــود. همچنی می ش

توقف عملکرد

می تــوان بــا اســتفاده از دکمــه شــروع/ توقــف  عملکــرد در حــال اجــرا را متوقــف و 

ســپس مجــدد فعــال نماییــد.

اگــر دکمــه شــروع/ توقــف  را بــه مــدت 3 ثانیــه نگــه داریــد عملکــرد لغــو شــده و 

ــد. ــر می گردن ــی ب ــت ابتدای ــه حال تمــام تنظیمــات ب

نکته: پس از توقف یا لغو عملکرد ممکن است فن به کار خود ادامه دهد.

تنظیمات انواع گرمایش و دما

ــز  ــه قرم ــت مربوط ــد. عالم ــار دهی ــه  را فش ــش گزین ــوع گرمای ــاب ن ــرای انتخ ب

شــده و اولیــن نــوع گرمایــش همــراه بــا دمــای پیــش فــرض در نمایشــگر نشــان داده 

می شــود.

مثال آمده در تصویر:  گریل همراه با هوای داغ در 195 درجه سانتیگراد.

1. ولوم چرخشی را بچرخانید تا نوع گرمایش را انتخاب کنید.
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2. گزینه  را فشار دهید. دما به رنگ سفید در نمایشگر نشان داده می شود.

3. ولوم چرخشی را برای تنظیم دما بچرخانید.

4. بــرای شــروع عملیــات دکمــه شــروع/ پایــان   را فشــار دهیــد. زمــان نشــان داده در 

نمایشــگر مــدت زمــان گذشــته از شــروع عملکــرد را نشــان می دهــد.

دستگاه گرم کردن را شروع می کند.

هنگامــی کــه غــذا آمــاده می شــود، بــا اســتفاده از دکمــه روشــن/ خامــوش  دســتگاه 

ــوش نمایید. را خام

نکتــه: مــی توانیــد زمــان پخــت و زمــان پایــان عملکــرد را در دســتگاه تنظیــم نماییــد. 

صفحــه 33

ایجاد تغییرات

ــا  ــه صــورت مشــخص نشــان داده می شــود. ب ــا ب ــه کار دســتگاه، دم ــس از شــروع ب پ

چرخانــدن ولــوم چرخشــی دمــا تغییــر کــرده و بــه ســرعت دمــای مــورد نظــر تنظیــم 

می گــردد.

بــرای تغییــر نــوع گرمایــش، ابتــدا دکمــه شــروع/ توقــف  را فشــار دهیــد تــا عملکــرد 

ــای  ــا دم ــش ب ــوع گرمای ــن ن ــد. اولی ــه  را فشــار دهی ــف شــده و ســپس گزین متوق

پیــش فــرض ظاهــر مــی شــود. بــا اســتفاده از ولــوم چرخشــی نــوع گرمایــش را تغییــر 

دهیــد.
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نکته: به هنگام تغییر نوع گرمایش، تنظیمات دیگر نیز به حالت اول برمی گردند.

گرمایش سریع

با استفاده از گرمایش سریع، می توانید زمان گرم کردن دستگاه را کوتاه کنید.

مناسب ترین نوع گرمایش برای گرمایش سریع گزینه ذیل می باشد:

هوا داغ چهار بعدی

ــریع  در  ــش س ــرد گرمای ــام عملک ــا اتم ــود را ت ــذای خ ــت، غ ــت یکنواخ ــرای پخ ب

ــد. ــرار ندهی ــت ق ــه پخ محفظ

انجام تنظیمات

ــانتیگراد  ــه س ــل 100 درج ــا را حداق ــرده و دم ــاب ک ــب را انتخ ــش مناس ــوع گرمای ن

ــد. ــد ش ــال نخواه ــریع فع ــش س ــورت، گرمای ــن ص ــر ای ــد. در غی ــم نمایی تنظی

1. نوع گرمایش و دما را انتخاب نمایید.

2. گزینه  را فشار دهید.

عالمت مربوطه قرمز خواهد شد. پیغام تایید در نمایشگر ظاهر می شود.

بــا پایــان یافتــن گرمایــش ســریع، یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و یــک پیغــام در 

ــان  ــن زم ــش ظاهــر می گــردد. عالمــت آن خامــوش خواهــد شــد. در ای صفحــه نمای

ــد. ــرار دهی غــذا را در محفظــه پخــت ق

ــروع  ــریع ش ــش س ــا گرمای ــان ب ــات همزم ــت” در تنظیم ــان پخ ــه “زم ــه: گزین نکت

ــد کــه گرمایــش ســریع  ــم نمایی ــی تنظی ــا زمان ــن، زمــان پخــت را تنه می شــود. بنابرای

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ب

لغو عملیات

بــرای لغــو گرمایــش ســریع، مجــدد گزینــه  را فشــار دهیــد. عالمــت آن خامــوش 

خواهــد شــد.

دستگاه شما دارای گزینه های مختلفی برای تنظیم ساعت می باشد.

تنظیم ساعت
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گزینه تنظیم ساعتموارد استفاده

پس از اینکه زمان پخت تنظیم شده به پایان رسد 
دستگاه به صورت خودکار عملیات را متوقف 

می کند

زمان پخت

زمان پخت و زمان پایان مورد نظر را وارد کنید 
دستگاه به صورت خودکار شروع به کار کرده و 

عملکرد پخت در زمان مورد نظر به پایان می رسد
زمان پایان

عملکرد تایمر شبیه ساعت شنی می باشد. عملکرد 
آن جدا از عملیات پخت و گزینه های تنظیم زمان 
میباشد. پس از اتمام زمان تنظیم شده دستگاه به 
صورت خودکار روشن یا خاموش نخواهد شد. 

تایمر

ــم  ــس از تنظی ــان را پ ــان پای ــت و زم ــان پخ ــد زم ــه  می توانی ــتفاده از گزین ــا اس ب

ــر  ــد در ه ــوده و می توان ــزای  ب ــه مج ــر دارای گزین ــد. تایم ــال نمایی ــرد فع عملک

ــردد. ــم گ ــی تنظی زمان

پس از پایان زمان پخت یا دیگر زمان های تنظیم شده یک هشدار صوتی شنیده می شود. 

به محض فشردن گزینه  صدای هشدار صوتی قطع خواهد شد.

ــه تغییــر داد.  ــوان از تنظیمــات پای ــی را مــی ت نکتــه: مــدت زمــان پخــش هشــدار صوت

ــه” در صفحــه 44 “تنظیمــات پای

تنظیم زمان پخت

می تــوان مــدت زمــان پخــت را بــرای غــذای مــورد نظر شــما در دســتگاه تنظیــم نمود. 

ایــن بدیــن معناســت کــه پخــت بیــش از زمــان مــورد نظــر شــما انجــام نمی شــود و 

بــرای اتمــام پخــت نیــاز بــه قطــع عملکــرد نخواهیــد داشــت.

انجام تنظیمات

بــر اســاس جهتــی کــه اولیــن مرتبــه ولــوم چرخشــی چرخانــده مــی شــود، زمــان پخــت 

بــا مقادیــر پیــش فــرض شــروع مــی شــود: چــپ: 10 دقیقــه ، راســت: 30 دقیقــه زمــان 
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پخــت مــی توانــد بــه صــورت بــازه یــک دقیقــه ای تــا یــک ســاعت افزایــش یابــد و پــس 

از آن افزایــش زمــان بــه صــورت بــازه هــای 5 دقیقــه ای انجــام می شــود. 

حداکثر زمان قابل تنظیم 23 ساعت و 59 دقیقه می باشد.

مثال نشان داده در تصویر: زمان پخت 45 دقیقه ای.

1. حالت عملکرد و دما یا سطوح حرارتی را تنظیم نمایید. 

2. پیــش از شــروع عملکــرد گزینــه  را فشــار دهیــد. زمــان پخــت بــه رنــگ ســفید در 

نمایشــگر نشــان داده می شــود.

3. ولــوم چرخشــی را بــرای تنظیــم زمــان پخــت بچرخانیــد. مقادیــر مــورد نظــر پــس 

از چنــد ثانیــه ذخیــره مــی شــوند، همچنیــن مــی توانیــد دو مرتبــه گزینــه  را فشــار 

دهیــد. در نمایشــگر زمــان پخــت در زیــر حالــت عملکــرد و دمــا یــا ســطوح حرارتــی 

ــود. ــان داده می ش نش

4. برای شروع به کار دستگاه دکمه شروع/ توقف  را فشار دهید.

دستگاه گرم کردن را آغاز می نماید.

ــود. دســتگاه  ــی شــنیده می ش ــدار صوت ــک هش ــان پخــت، ی ــس از ســپری شــدن زم پ

ــگر  ــورت 00m00 s در نمایش ــه ص ــت ب ــان پخ ــد. زم ــف می کن ــی را متوق گرماده

نشــان داده می شــود.
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ــا  ــرده ی ــتفاده ک ــه  اس ــد از گزین ــی توانی ــر م ــت دیگ ــان پخ ــک زم ــم ی ــرای تنظی ب

بــرای ادامــه عملیــات بــدون اســتفاده از زمــان پخــت دکمــه شــروع/ توقــف  را فشــار 

دهیــد.

پــس از آمــاده شــدن غــذا، جهــت خامــوش کــردن دســتگاه دکمــه روشــن/ خامــوش 

 را فشــار دهیــد. 

تغییر یا لغو

ــفید  ــگ س ــا رن ــت ب ــان پخ ــد. زم ــار دهی ــه  را فش ــت، گزین ــان پخ ــر زم ــرای تغیی ب

ــر داد.  ــوم چرخشــی تغیی ــا اســتفاده از ول ــوان آن را ب ــه می ت نشــان داده مــی شــود ک

ــد. ــه  را فشــار دهی ــرات، گزین ــد تغیی ــرای تایی ب

بــرای لغــو زمــان پخــت، بــا صفر کــردن آن زمــان پخــت را بــه حالــت اولیــه برگردانید. 

پــس از تاییــد تغییــرات مــورد نظــر، مــی توانیــد عملکــرد را بــدون زمــان پخــت و بــا 

اســتفاده از دکمــه شــروع/ توقــف   ادامــه دهیــد.

تنظیم زمان پایان

می توانیــد زمــان پایــان پخــت را بــه تاخیــر اندازیــد. بــرای مثــال غــذا را از صبــح درون 

ــار  ــت نه ــذا در وق ــا غ ــد ت ــم نمایی ــت را تنظی ــان پخ ــرار داده و زم ــت ق ــه پخ محفظ

آمــاده شــود. 

نکته:

ــه در  ــی ک ــدت زمان ــذا در م ــده غ ــکیل دهن ــواد تش ــه م ــد ک ــل نمایی ــان حاص اطمین

ــه کار کــرده  ــد فاســد نخواهنــد شــد. زمانیکــه عملکــرد شــروع ب دســتگاه قــرار دارن

اســت دیگــر زمــان پایــان بــرای آن تنظیــم نکنیــد. در ایــن حالــت نتیجــه پخــت رضایــت 

ــود. بخــش نخواهــد ب

انجام تنظیمات

زمان پایان پخت می تواند حداکثر تا 23 ساعت و 59 دقیقه با تاخیر انجام شود.

مثــال در تصویــر: زمــان پخــت 45 دقیقــه تنظیــم شــده و می خواهیــد غــذا در ســاعت 

12:00 ظهــر آمــاده باشــد.

1. عملکرد، دما یا سطح حرارتی را تنظیم نمایید.
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2. زمان پخت را تنظیم کنید.

ــا  ــان پخــت ب ــد. زمــان پای ــه  را فشــار دهی ــه کار، مجــدد گزین 3. پیــش از شــروع ب

ــود. ــان داده می ش ــگر نش ــفید در نمایش ــگ س رن

4. ولوم چرخشی را برای تنظیم زمان پخت با تاخیر بچرخانید.

مقادیــر مــورد نظــر پــس از چنــد ثانیــه ثابــت مــی شــوند، همچنیــن مــی توانیــد بــرای 

ــت  ــر حال ــگر در زی ــان در نمایش ــان پای ــد. زم ــار دهی ــدد فش ــه  را مج ــد گزین تایی

ــود. ــان داده می ش ــی نش ــطح حرارت ــا س ــا ی ــرد و دم عملک

5. دکمه شروع/ توقف  را برای شروع به کار دستگاه فشار دهید.

زمان شروع به کار دستگاه در نمایشگر نشان داده می شود.

ــمارش  ــرد، ش ــه کار عملک ــروع ب ــا ش ــرد. ب ــرار می گی ــار ق ــت انتظ ــتگاه در حال دس

معکــوس زمــان پخــت در نمایشــگر نشــان داده می شــود.

ــتگاه  ــود. دس ــنیده می ش ــی ش ــدار صوت ــت، هش ــان پخ ــیدن زم ــان رس ــه پای ــس از ب پ

ــان داده  ــورت m 00 s 00 نش ــه ص ــت ب ــان پخ ــد. زم ــف می کن ــی را متوق گرماده

می شــود.

بــرای تنظیــم یــک زمــان پخــت دیگــر مــی توانیــد از گزینــه  اســتفاده نماییــد، یــا بــا 
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اســتفاده از دکمــه شــروع/ توقــف  ادامــه عملکــرد بــدون زمــان پخــت انجــام گیــرد.

زمانــی کــه غــذا آمــاده مــی شــود، بــرای خامــوش کــردن دســتگاه از دکمــه روشــن/ 

خامــوش  اســتفاده نماییــد.

تغییر و لغو

بــرای تغییــر زمــان پخــت، بــا اســتفاده از دکمــه شــروع/ توقــف  عملکــرد را متوقــف 

کــرده و گزینــه  را دو مرتبــه فشــار دهیــد. زمــان پایــان بــا رنــگ ســفید مشــخص 

مــی شــود کــه مــی تــوان بــا اســتفاده از ولــوم چرخشــی آن را تغییــر داد. بــرای ادامــه 

عملیــات از دکمــه شــروع/ پایــان  اســتفاده نماییــد.

بــرای لغــو زمــان پایــان، مقادیــر آن را صفــر کنیــد. بــا اســتفاده از دکمــه شــروع/ پایــان 

 می توانیــد زمــان پخــت تنظیــم شــده را بــه ســرعت فعــال نماییــد.

نکتــه: زمــان پایــان را تنهــا هنگامــی مــی توانیــد تغییــر دهیــد کــه زمــان پخــت ســپری 

نشــده باشــد. در غیــر ایــن صــورت نتیجــه پخــت رضایــت بخــش نخواهــد بــود. 

تنظیم تایمر

ــی  ــان حت ــر زم ــد در ه ــما می توانی ــد. ش ــر کار می کن ــات دیگ ــار تنظیم ــر در کن تایم

ــی  ــد. تایمــر هشــدار صوت ــم نمایی ــودن دســتگاه تایمــر را تنظی در صــورت خامــوش ب

مخصــوص خــود را دارد بنابرایــن می توانیــد هشــدار صوتــی پایــان تایمــر را از هشــدار 

مربــوط بــه اتمــام زمــان پخــت تشــخیص دهیــد.

تنظیمات

معموال مدت زمان تایمر از صفر دقیقه شروع می شود.

هرچه زمان تنظیم شده بیشتر باشد، مراحل بیشتری برای تنظیم تایمر نیاز است.

حداکثر زمان تنظیم شده 24 ساعت می باشد.

1. گزینــه  را فشــار دهیــد. عالمــت آن قرمــز می شــود. در نمایشــگر، مــدت زمــان 

ــه رنــگ ســفید و در کانــون دســتگاه نشــان داده می شــود. تایمــر ب

2. با استفاده از ولوم چرخشی مدت زمان تایمر را تنظیم نمایید.

3. گزینه  را برای شروع فشار دهید.

نکته: پس از چند ثانیه، تایمر به صورت خودکار شروع به کار می نماید.
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تایمر زمان را به صورت شمارش معکوس آغاز می کند.

تایمــر حتــی پــس از  خامــوش شــدن دســتگاه در نمایشــگر نشــان داده می شــود. زمانــی 

ــان داده  ــه نش ــس زمین ــات آن در پ ــت، تنظیم ــام اس ــال انج ــرد در ح ــک عملک ــه ی ک

می شــود. بــا فشــار گزینــه  مــدت زمــان تایمــر بــرای چنــد ثانیــه ظاهــر می گــردد. 

ــان می رســد، هشــدار صوتــی شــنیده شــده و  ــه پای ــی کــه مــدت زمــان تایمــر ب زمان

یــک پیغــام در نمایشــگر نشــان داده می شــود. عالمــت مربوطــه نیــز خامــوش خواهــد 

شــد.

نکتــه: اگــر مــدت زمــان تنظیــم شــده تایمــر مربــوط بــه زمــان عملکــرد دســتگاه باشــد، 

ــه جــای آن اســتفاده نماییــد. زمــان پخــت در پــس زمینــه نمایشــگر  از زمــان پخــت ب

ــه صــورت خــودکار خامــوش  ــوده و پــس از اتمــام پخــت دســتگاه ب ــل مشــاهده ب قاب

خواهــد شــد.

تغییر یا لغو

بــرای تغییــر مــدت زمــان تایمــر، گزینــه ... را فشــار دهیــد. مــدت زمــان تایمــر بــا رنــگ 

ــا اســتفاده از  ــوان ان را ب ــون دســتگاه نشــان داده مــی شــود و مــی ت ســفید  و در کان

ولــوم چرخشــی تغییــر داد.

ــت آن  ــرات عالم ــد تغیی ــس از تایی ــد. پ ــر نمایی ــر آن را صف ــر، مقادی ــو تایم ــرای لغ ب

ــد.  ــد ش ــوش خواه خام

عملکرد مایکروویو

ــی ســریع  ــا یخ زدای ــرای پخــت غــذا، گــرم کــردن ی ــوان ب ــو می ت از عملکــرد مایکرووی

اســتفاده نمــود. عملکــرد مایکروویــو را می تــوان بــه صــورت تــک و یــا در ترکیــب بــا 

دیگــر عملکردهــای گرمایــش اســتفاده نمــود.

بــرای اطمینــان از عملکــرد بهینــه مایکروویــو، نــکات موجــود در رابطــه بــا ظــروف یــا 

اطالعــات منــدرج در جــدول انتهــای دفترچــه راهنمــا را مطالعــه نماییــد.

ظروف پخت

ــرای  ــند. ب ــب نمی باش ــو مناس ــرد مایکرووی ــتفاده در عملک ــرای اس ــروف ب ــام ظ تم
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اطمینــان از گــرم شــدن کامــل غــذا و جلوگیــری از آســیب دیدگــی دســتگاه ، تنهــا از 

ــد. ــتفاده نمایی ــو اس ــوص مایکرووی ــروف مخص ظ

ظــروف مقــاوم بــه حــرارت  شیشــه ای، شیشــه ســرامیک، چینــی یــا پالســتیک های مقــاوم 

بــه حــرارت بــرای اســتفاده مناســب مــی باشــند. ایــن نــوع ظــروف بــه امــواج اجــازه 

ــده و  ــاب دار ش ــال لع ــرامیکی کام ــروف س ــد از ظ ــن می توانی ــد. همچنی ــور می دهن عب

فاقــد هرگونــه تــرک نیــز اســتفاده نماییــد.

از ظــروف ســرو نیــز مــی تــوان بــه صــورت مســتقیم اســتفاده نمــود. ایــن کار بــه شــما 

کمــک مــی کنــد تــا از جابــه جــا کــردن غــذا از یــک ظــرف بــه ظرفــی دیگــر جلوگیــری 

نماییــد. در رابطــه بــا ظــروف دارای نوارهــای تزئینــی طالیــی یــا نقــره تنهــا مــواردی 

قابــل اســتفاده می باشــد کــه اســتفاده از آنهــا در مایکروویــو از طــرف شــرکت ســازنده 

ضمانــت شــده باشــد.

ــزی  ــان فل ــای ن ــد از قالب ه ــی، می توانی ــت ترکیب ــرد پخ ــا عملک ــان ب ــت ن ــرای پخ ب

معمولــی اســتفاده نماییــد. در ایــن حالــت کیــک از قســمت زیریــن شــروع بــه طالیــی 

ــدن می نمایــد.  ش

ظــروف فلــزی بــرای عملکردهــای دیگــر مناســب نمــی باشــد. فلــز بــه امــواج اجــازه 

ــد. ــی می مان ــرد باق ــته س ــزی دربس ــروف فل ــذا در ظ ــن غ ــد، بنابرای ــور نمی ده عب

احتیاط!

جرقــه زدن: مــوارد فلــزی- ماننــد قــرار دادن یــک قاشــق در لیــوان شیشــه ای- بایــد 

ــه داشــته  ــر از دیواره هــای محفظــه پخــت و درب دســتگاه فاصل ــل 2 ســانتی مت حداق

ــی درب آســیب برســانند. ــه شیشــه داخل ــا ب ــن جرقه ه ــن اســت ای باشــد. ممک

تست ظروف پخت

هرگــز از عملکــرد مایکروویــو بــدون قــرار دادن غــذا درون دســتگاه اســتفاده ننماییــد. 

تســت ظــروف کوتــاه ازیــن قانــون مســتثنی هســتند. 

اگــر از مناســب بــودن ظــروف خــود بــرای اســتفاده در مایکروویــو اطمینــان نداریــد، 

مراحــل آزمایــش زیــر را انجــام دهیــد:

ــه  ــا 1 دقیق ــه ت ــدت 30 ثانی ــه م ــا ب ــر دم ــی و در حداکث ــورت خال ــه ص ــرف را ب 1. ظ
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موارد استفادهموارد استفادهحداکثر زمان پخت

90 واتبرای یخ زدایی غذاهای حساس1 ساعت و 30 دقیقه

180 واتبرای یخ زدایی و غذاهای نیم پز1 ساعت و 30 دقیقه

برای پخت گوشت و گرم کردن 1 ساعت و 30 دقیقه
360 واتغذاهای حساس

600 واتبرای گرم کردن و پخت غذا1 ساعت و 30 دقیقه
1000 واتبرای گرم کردن مایعات30 دقیقه

ــد. ــرارت دهی ح

2.دمای ظرف را در این زمان بررسی نمایید.

ظرف باید خنک بوده یا حرارت آن بسیار کم و قابل تحمل باشد.

ظرف نامناسب بسیار داغ شده یا جرقه می زند.

در این حالت آزمایش را متوقف نمایید.

 هشدار- خطر سوختگی !

در زمــان کار بــا دســتگاه لــوازم جانبــی  بســیار داغ می شــوند. هرگــز بــه قســمت هــای 

داغ دســت نزنیــد. کــودکان را در فاصلــه ایمــن از دســتگاه نگــه داریــد.

تنظیمات توان مایکروویو 

ــواع غــذا و روش هــای  ــا ان ــو متناســب ب ــرای تنظیمــات مایکرووی ــی ب توان هــای متفاوت

پخــت متفــاوت وجــود دارد.

ــای  ــد از زمان ه ــردد. می توانی ــم گ ــت تنظی ــان پخ ــد زم ــو، بای ــرد مایکرووی در عملک

پخــت پیــش فــرض اســتفاده کــرده و یــا زمــان دلخــواه را در صفحــه نمایشــگر تنظیــم 

نماییــد.

تنظیمات عملکرد مایکروویو

پیش از تنظیم مایکروویو، اطالعات مربوط به ظروف مناسب را مطالعه نمایید.

1.گزینه  را فشار دهید.

تنظیمات توان مایکروویو به رنگ سفید در نمایشگر نشان داده می شود.
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2.ولوم چرخشی را برای تنظیم توان مایکروویو مورد نظر بچرخانید.

3.گزینه  را فشار دهید. زمان پخت به رنگ سفید در نمایشگر نشان داده می شود.

4.ولوم چرخشی را برای تنظیم زمان پخت مورد نظر بچرخانید.

ــد. شــمارش  ــف  را فشــار دهی ــه کار دســتگاه دکمــه شــروع/ توق ــرای شــروع ب 5.ب

ــط  ــو خ ــرد مایکرووی ــود. در عملک ــر می ش ــگر ظاه ــت در نمایش ــان پخ ــوس زم معک

گرمایــش نشــان داده نمی شــود.

دستگاه شروع به کار می نماید.

ــتگاه  ــود. دس ــنیده می ش ــی ش ــدار صوت ــک هش ــت ی ــان پخ ــدن زم ــپری ش ــس از س پ

ــگر  ــورت 00m00s  در نمایش ــه ص ــت ب ــان پخ ــد. زم ــام می کن ــود را تم ــرد خ عملک

نشــان داده می شــود.

زمانــی کــه غــذا آمــاده می شــود، بــرای خامــوش کــردن دســتگاه از دکمــه روشــن/ 

خامــوش  اســتفاده نماییــد.

تغییر یا لغو

ــا  ــود. ب ــی ش ــخص م ــده مش ــی مان ــت باق ــان پخ ــتگاه، زم ــه کار دس ــروع ب ــس از ش پ

چرخانــدن ولــوم چرخشــی زمــان پخــت تغییــر کــرده و مقادیــر مــورد نظــر فعــال مــی 

شــود.

بــرای توقــف عملکــرد دکمــه شــروع/ پایــان  را فشــار دهیــد و جهــت تغییــر تنظیمــات 

تــوان مایکروویــو ولــوم چرخشــی را بچرخانیــد. بــرای ادامــه عملیــات دکمــه شــروع/ 

توقــف  را فشــار دهیــد. زمــان پخــت حفــظ شــده اســت.

اگــر بخواهیــد عملکــرد مایکروویــو را لغــو کنیــد بــا اســتفاده از دکمــه شــروع/توقف  

عملکــرد را متوقــف کــرده و عملکــرد دیگــری را انتخــاب کنیــد.

تنظیمات عملکرد پخت ترکیبی

می توانید یکی از انواع گرمایش قابل ترکیب با عملکرد مایکروویو را انتخاب نمایید.

حالت های ترکیبی ممکن عبارتند از :

توان 90 وات + هوای داغ چهاربعدی

توان 90 وات + گریل با هوای داغ
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توان 180 وات + گریل با هوای داغ

توان 360 وات + گریل با هوای داغ

پیش از تنظیم پخت ترکیبی اطالعات مربوط به ظروف مناسب را مطالعه نمایید.

1. گزینه  را فشار دهید. پخت ترکیبی در نمایشگر با رنگ سفید نشان داده می شود.

2. برای تنظیم ترکیب مورد نظر ولوم چرخشی را بچرخانید.

3. گزینه  را فشار دهید. دما با رنگ سفید در نمایشگر نشان داده می شود.

4. برای تنظیم دما ولوم چرخشی را بچرخانید.

5. گزینه  را فشار دهید. زمان پخت در نمایشگر با رنگ سفید نشان داده می شود.

6. برای تنظیم زمان پخت ولوم چرخشی را بچرخانید.

7. بــرای شــروع بــه کار عملکــرد دکمــه شــروع/ توقــف  را فشــار دهیــد. زمــان پخــت 

بــه صــورت شــمارش معکــوس در نمایشــگر نشــان داده می شــود.

دستگاه شروع به کار خواهد کرد.

پــس از پایــان زمــان پخــت، یــک هشــدار صوتــی شــنیده می شــود. عملکــرد پخــت در 

دســتگاه بــه پایــان مــی رســد. زمــان پخــت بــه صــورت m 00 s 00 در نمایشــگر نشــان 

داده می شــود.

زمانــی کــه غــذا آمــاده می شــود، بــرای خامــوش کــردن دســتگاه از دکمــه روشــن/ 

خامــوش  اســتفاده نماییــد.

تغییر یا لغو

پــس از شــروع بــه کار دســتگاه، حــرارت باقــی مانــده مشــخص می شــود. بــا چرخانــدن 

ولــوم چرخشــی ، دمــا و/یــا ســطح حرارتــی تغییــر کــرده و مقادیــر مــورد نظــر فعــال 

می شــود.

ــر  ــوم چرخشــی زمــان پخــت تغیی ــدن ول ــه “cooking time” و چرخان ــا لمــس گزین ب

ــد. ــه ســرعت اعمــال می گردن ــرات مــورد نظــر ب ــد. تغیی مــی کن

ــه  ــرد، دکم ــف عملک ــش از توق ــو، پی ــوان مایکرووی ــا ت ــش ی ــوع گرمای ــر ن ــرای تغیی ب

ــد.  ــار دهی ــف  را فش ــروع/ توق ش

گزینه مربوط به نوع گرمایش یا تنظیم مایکروویو را فشار داده و تغییرات را انجام دهید.
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نکتــه: زمــان تغییــر نــوع گرمایــش یــا تــوان مایکروویــو تنظیمــات دیگــر بــه حالــت اولیــه 

برمیگردد.

در صــورت نیــاز بــه لغــو عملکــرد پخــت ترکیبــی، بــا اســتفاده از دکمــه شــروع/ پایــان 

 آن را متوقــف کــرده و عملکــرد مــورد نظــر را انتخــاب نماییــد.

خشک کردن

پــس از اســتفاده از دســتگاه، بــرای اطمینــان از عــدم وجــود رطوبــت در محفظــه پخــت 

از عملکــرد خشــک کــردن اســتفاده نماییــد.

شروع عملکرد خشک کردن

ــن عملکــرد محفظــه پخــت گــرم شــده و رطوبــت موجــود بخــار  در زمــان انجــام ای

ــود. ــارج ش ــار خ ــا بخ ــد ت ــاز کنی ــتگاه را ب ــس از آن درب دس ــردد. پ می گ

1. صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

2. کثیفی هــای موجــود در محفظــه پخــت را تمیــز کــرده و رطوبــت موجــود در کــف 

دســتگاه را خشــک نماییــد.

3. در صورت نیاز، برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/ خاموش  را فشار دهید.

4. گزینه  را فشار دهید. اولین نوع گرمایش در نمایشگر ظاهر می شود.

5. برای تنظیم عملکرد خشک کردن  در انواع گرمایش ولوم چرخشی را بچرخانید.

نکته: دما و زمان، از پیش تنظیم شده و قابل تغییر نمی باشند.

ــک  ــرد خش ــد. عملک ــار دهی ــان  را فش ــروع/ پای ــه ش ــرد دکم ــروع عملک ــرای ش 6. ب

کــردن شــروع بــه کار کــرده و بــه صــورت خــودکار پــس از 10 دقیقــه پایــان می یابــد.

7. درب دســتگاه را بــاز کــرده و آن را حــدود 1 تــا 2 دقیقــه بــاز نگــه داریــد تــا رطوبــت 

موجــود از محفظــه پخــت خارج شــود. 

خشک کردن محفظه پخت توسط مصرف کننده

1. منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.

2. هرگونه کثیفی موجود در محفظه پخت را تمیز نمایید.

3. محفظه پخت را با یک دستمال نرم خشک کنید.

4. درب دستگاه را 1 ساعت باز گذارید تا محفظه پخت کامال خشک شود.
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دســتگاه شــما مجهــز بــه قفــل کــودک بــوده و فرزنــد شــما نمــی توانــد بــه صــورت 

ــا تنظیمــات را تغییــر دهــد. تصادفــی آن را روشــن ی

پنــل کنتــرل قفــل بــوده و هیــچ گونــه تنظیماتــی قابــل اجــرا نمــی باشــد. تنهــا می تــوان 

بــا اســتفاده از دکمــه روشــن/ خامــوش  دســتگاه را خامــوش نمــود.

فعال و غیر فعال کردن قفل کودک

قفــل کــودک را در زمــان روشــن بــودن یــا حتــی خامــوش بــودن دســتگاه می توانیــد 

فعــال و غیــر فعــال نماییــد.

ــد در نمایشــگر  ــام تایی ــد. پیغ ــه داری ــه نگ ــه  را حــدود 4 ثانی در هــر صــورت، گزین

ــردد و  ــز می گ ــه  قرم ــد گزین ــن باش ــتگاه روش ــه دس ــی ک ــود. هنگام ــر می ش ظاه

در زمــان خامــوش بــودن دســتگاه ایــن گزینــه هــم خامــوش خواهــد شــد.

قفل کودک

تنظیمات پایه

ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــت ت ــده اس ــزی ش ــتگاه برنامه ری ــی در دس ــات متفاوت تنظیم

بهینه تــر و آســان تر گــردد. در صــورت نیــاز می توانیــد ایــن تنظیمــات را تغییــر 

ــد. دهی

تغییر تنظیمات پایه

دستگاه باید خاموش باشد.

ــه فرآینــد در نمایشــگر  ــد. اطالعــات مربــوط ب 1. گزینــه  را حــدود 3 ثانیــه نگــه داری

ــود.  ــر می ش ظاه

ــن تنظیمــات نشــان داده در  ــد. اولی ــه  را فشــار دهی ــد اطالعــات، گزین 2. جهــت تایی

ــد. ــتگاه می باش ــان دس ــه زب ــوط ب ــه “language” مرب ــگر گزین نمایش

3. برای تغییر تنظیمات به موارد دلخواه ولوم چرخشی را بچرخانید.

4. گزینــه  را فشــار دهیــد. تنظیمــات بعــدی در نمایشــگر ظاهــر شــده و می توانیــد 

بــا اســتفاده از ولــوم چرخشــی آن را تغییــر دهیــد.

ــوم  ــتفاده از ول ــا اس ــار داده و ب ــه  را فش ــات گزین ــام تنظیم ــاهده تم ــرای مش 5. ب
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ــد. ــام دهی ــود را انج ــر خ ــورد نظ ــرات م ــی تغیی چرخش

6. پــس از انجــام تغییــرات، گزینــه  را فشــار داده و حــدود 3 ثانیــه آن را نگــه داریــد تــا 

تنظیمــات تاییــد شــود.

جهت تایید تنظیمات ذخیره شده یک پیغام در نمایشگر ظاهر می شود.

لغو کردن 

اگــر نمــی خواهیــد تنظیمــات را ذخیــره نماییــد، دکمــه روشــن/ خامــوش  را بــرای 

ــات در نمایشــگر  ــره تنظیم ــدم ذخی ــرای ع ــد ب ــام تایی ــد. پیغ ــات فشــار دهی ــو عملی لغ

ظاهــر مــی شــود.

لیست تنظیمات پایه

ممکــن اســت بــر اســاس مشــخصات دســتگاه شــما، تمــام تنظیمــات پایــه کــه در زیــر 

توضیــح داده مــی شــود در دســتگاه شــما قابــل اجــرا نباشــد.

تنظیماتگزینه ها

زبان دستگاهزبان های متفاوتی وجود دارد

ساعتساعت به صورت 24 ساعته می باشد

زمان پخت کوتاه )30 ثانیه( 
زمان پخت متوسط )1دقیقه(* 
زمان پخت طوالنی )5 دقیقه(

هشدار صوتی

روشن 
 خاموش* ) صدای دکمه روشن/ خاموش روشن 

می ماند(
صدای دکمه ها

روشنایی نمایشگردارای 5 سطح

خاموش 
نمایش ساعتدیجیتال*

خاموش در زمان عملکرد  
روشنایی داخلی دستگاهروشن در زمان عملکرد
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تنظیماتگزینه ها

فقط قفل کردن دکمه ها * 
قفل کودکقفل درب و دکمه ها

به صورت خودکار ادامه ندهد 
زمان بستن درب 

)تنها برای عملکرد مایکروویو قابل انجام است(
ادامه به کار خودکار

انواع گرمایش* 
 مایکروویو 

پخت ترکیبی 
پخت خودکار

کار کردن دستگاه پس از روشن 

شدن

خاموش *
تاریکی نمایشگر در زمان شبروشن 

نمایش*
لوگوی محصول عدم نمایش

زمان پیشنهادی* 
زمان روشن بودن فنحداقل زمان

روشن 
حالت Sabbath خاموش*

به حالت اول برگردانده شود 
تنظیمات کارخانهبه حالت اول برگردانده نشود*

*تنظیمات کارخانه )تنظیمات کارخانه بر اساس مدل دستگاه متفاوت می باشد(

نکتــه: تغییــر تنظیمــات زبــان دســتگاه، صــدای دکمه هــا و روشــنایی نمایشــگر در لحظــه 

انجــام می شــود. تغییــرات دیگــر پــس از تغییــر تنظیمــات اعمــال می گردنــد.

قطع برق

تغییــرات ایجــاد شــده در تنظیمــات حتــی پــس از قطــع بــرق نیــز بــه صــورت ذخیــره 

ــد. ــی می مانن باق

ــد.  ــام دهی ــدد انج ــی را مج ــات ابتدای ــد تنظیم ــی بای ــرق طوالن ــع ب ــس از قط ــا پ تنه
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ــی  ــی طوالن ــرای زمان ــا مراقبــت و نظافــت خــوب، ظاهــر و کارکــرد دســتگاه شــما ب ب

ــح داده  ــتگاه توضی ــح دس ــت صحی ــت و نظاف ــوه مراقب ــا نح ــود. در اینج ــظ می ش حف

شــده اســت.

مواد مناسب تمیز کردن دستگاه

بــرای اطمینــان از عــدم آســیب دیدگــی ســطوح مختلــف بــا اســتفاده از مــواد شــوینده 

ــن  ــتگاه ممک ــدل دس ــاس م ــر اس ــد. ب ــه نمایی ــدول را مالحظ ــدرج در ج ــات من اطالع

اســت تمــام ســطوح ذکــر شــده در دســتگاه شــما وجــود نداشــته باشــد.

احتیاط!

خطر آسیب دیدگی سطوح

برای تمیز کردن دستگاه از موارد زیر استفاده نکنید:

- مواد شوینده زبر یا ساینده

- مواد شوینده حاوی الکل باال

ــد. ــران نمای ــرق را جب ــاه ب ــی کوت ــد قطع ــی توان ــتگاه م دس

تغییر زمان

جهت تغییر زمان، برای مثال از تابستان به زمستان، باید تنظیمات پایه را تغییر دهید.

دستگاه باید خاموش باشد.

ــه فرآینــد در نمایشــگر  ــد. اطالعــات مربــوط ب 1. گزینــه  را حــدود 3 ثانیــه نگــه داری

ظاهــر مــی شــود.

2. گزینــه  را بــرای تاییــد اطالعــات فشــار دهیــد. اولیــن تنظیمــات نمایــش داده شــده 

مربــوط بــه زبــان دســتگاه می باشــد.

3. گزینه  را فشار دهید. تنظیمات مربوط به ساعت نمایش داده می شود.

4. برای تغییر زمان، ولوم چرخشی را بچرخانید.

5. گزینه  را فشار داده و حدود 3 ثانیه نگه دارید تا تنظیمات تایید شود.

جهت تایید تنظیمات ذخیره شده یک پیغام در نمایشگر ظاهر می شود.

تمیز کردن دستگاه
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- اسفنج و سیم های ظرفشویی زبر

- تمیز کننده های پرفشار یا بخار شوی

- شوینده های مخصوص سطوح داغ

- اسفنج های ظرفشویی جدید را پیش از استفاده کامال بشویید.

ــد  ــت از دســتگاه را می توانی ــردن و مراقب ــز ک ــه: محصــوالت پیشــنهادی جهــت تمی نکت

از خدمــات طالیــی نیــکان خریــداری نماییــد. دســتورالعمل های شــرکت ســازنده 

ــد. ــه نمایی ــول را مطالع محص

 هشدار- خطر سوختگی

ــطوح  ــز س ــد. هرگ ــد ش ــیار داغ خواه ــتگاه بس ــس از آن دس ــتفاده و پ ــان اس در زم

ــا  ــد ت ــر بمانی ــد. منتظ ــس نکنی ــی را لم ــای گرمایش ــا المنت ه ــت ی ــه پخ ــی محفظ داخل

ــد. ــه داری ــتگاه نگ ــن از دس ــه ایم ــودکان را در فاصل ــن ک ــود. همچنی ــک ش ــتگاه خن دس

سطوحنحوه تمیز کردن

سطح بیرونی دستگاه

آب و صابون داغ:
 با یک دستمال ظروف آن را تمیز کرده و سپس با یک دستمال نرم 

آن را خشک نمایید.
لکه های حاصل از آهک، روغن، نشاسته و آلبومین  )مانند سفیده تخم 

مرغ( را به سرعت تمیز نمایید. سطوح زیر این لکه ها ممکن است 
دچار خوردگی شوند.

محصوالت تمیز کننده مخصوص استیل ضد زنگ برای سطوح داغ 
را می توانید از خدمات طالیی نیکان تهیه نمایید. مقدار بسیار کمی از 

مواد شوینده را به همراه دستمال نرم استفاده کنید.

استیل ضد 
زنگ جلویی

آب و صابون داغ: 
این سطوح را با استفاده از یک دستمال ظروف تمیز کرده و سپس با 

یک دستمال نرم آن را خشک نمایید.
از شیشه شور یا تیغه های شیشه پاک کن استفاده نکنید.

سطوح 
پالستیکی



49

O
ve

n

سطوحنحوه تمیز کردن

سطح بیرونی دستگاه
آب و صابون داغ : 

این سطوح را با استفاده از یک دستمال ظروف تمیز کرده و 
سپس با یک دستمال نرم آن را خشک نمایید.

سطوح رنگ 

شده

آب و صابون داغ: 
این سطوح را با استفاده از یک دستمال ظروف تمیز کرده و 

سپس با یک دستمال نرم آن را خشک نمایید.
از شیشه شور یا تیغه های شیشه پاک کن استفاده نکنید.

صفحه کنترل

آب و صابون داغ:
 این سطوح را با استفاده از یک دستمال ظروف تمیز کرده و 

سپس با یک دستمال نرم آن را تمیز نمایید.
از تیغه های شیشه پاک کن یا سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

شیشه های درب

آب و صابون داغ: 
این سطوح را با استفاده از یک دستمال ظروف تمیز کرده و 

سپس با یک دستمال نرم آن را خشک نمایید.
اگر مواد رسوب زدا با دستگیره درب تماس پیدا کرد، آن را به 
سرعت پاک نمایید. در غیر این صورت، لکه ایجاد شده از بین 

نخواهد رفت.

دستگیره های 

درب

سطوح داخلی دستگاه

آب و صابون داغ یا محلول سرکه: 
این سطوح را با استفاده از یک دستمال ظروف تمیز کرده و 

سپس با یک دستمال نرم آن را خشک نمایید.
مواد غذایی باقی مانده را با یک دستمال مرطوب و آب 

صابون تمیز نمایید. در صورت وجود کثیفی های شدید ، از سیم 
ظرفشویی یا گاز پاک کن استفاده نمایید. 

پس از تمیز کردن دستگاه درب آن را باز نمایید تا خشک شود.

سطوح لعابدار

آب و صابون داغ: مواد غذایی باقی مانده را با یک دستمال 
مرطوب و آب صابون تمیز نمایید. 

در صورت کثیفی شدید پخت از گاز پاک کن استفاده نمایید.
پوشش شیشه ای 
روشنایی داخلی

آب و صابون داغ: 
با یک دستمال آشپزخانه ان را تمیز نمایید. از خم کردن درزگیر 

خودداری نمایید.

درزگیر درب.
آن را جدا ننمایید
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سطوحنحوه تمیز کردن

سطوح داخلی دستگاه

تمیز کننده استیل ضد زنگ: 
از دستورالعمل های سازنده محصول پیروی نمایید. از محصوالت 
مراقبتی استیل استفاده نکنید. پوشش دستگاه را برای تمیز کردن 

جدا نمایید.

محافظ درب 

استیل ضد زنگ

تمیز کننده استیل ضد زنگ:
 از دستورالعمل های سازنده محصول پیروی نمایید.

 این مواد ممکن است باعث از بین رفتن رنگ دستگاه شود. از به 
کار بردن مواد مراقبتی استیل خودداری نمایید.

استیل قاب داخلی 
درب

آب و صابون داغ : 
ریل ها را در آب غوطه ور کرده و با یک دستمال ظروف یا برس 

آن را تمیز نمایید.
ریل ها

آب و صابون داغ: 
با یک دستمال ظروف یا یک برس آن را تمیز نمایید زمانی که 
ریل های تلسکوپی بیرون هستند روان کننده ها را تمیز نکنید 

 بهترین راه تمیز کردن آنها زمانی است که در جای خود قرار 
گرفته اند. آنها را در ظرفشویی قرار ندهید.

سیستم تلسکوپی

آب و صابون داغ : 
در آب غوطه ور کرده و با یک دستمال ظروف یا برس آن را 

تمیز نمایید. در صورت وجود جرم سنگین از سیم های ظرفشویی 
استفاده نمایید.

لوازم جانبی

نکته:

تفاوت هــای کمــی کــه در رنــگ قســمت جلویــی دســتگاه وجــود دارد بــه دلیــل اســتفاده 

از مــواد مختلــف ماننــد شیشــه، پالســتیک و فلــز می باشــد. 

ــل  ــه دلی ــوند ب ــده می ش ــه دی ــوط راه راه در شیش ــورت خط ــه ص ــه ب ــایه هایی ک س

ــند. ــتگاه می باش ــل دس ــنایی داخ ــکاس روش انع

ســطوح لعابــی در دمــای بســیار بــاال پختــه شــده اند و بنابرایــن کمی اختــالف رنــگ در آنهــا وجود 

دارد. ایــن حالــت طبیعــی بــوده و تاثیــری در عملکــرد آن نــدارد. لبه هــای ســینی های نــازک بــه 

صــورت کامــل لعابــدار نمی شــوند. در نتیجــه، ممکــن اســت ایــن لبه هــا کامــال یکدســت و صــاف 

نباشــند. ایــن حالــت تاثیــری در ویژگــی ضــد زنــگ بــودن آن نخواهد داشــت.
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حفظ تمیزی دستگاه 

ــریع ترین  ــده را در س ــاد ش ــای ایج ــته و کثیفی ه ــه داش ــز نگ ــتگاه را تمی ــه دس همیش

ــد. ــری نمایی ــخت جلوگی ــای س ــکیل لکه ه ــا از تش ــد ت ــز کنی ــن تمی ــان ممک زم

نکته

ــوختگی  ــن کار از س ــد. ای ــز نمایی ــتفاده تمی ــه اس ــر مرتب ــس از ه ــت را پ ــه پخ محفظ

جلوگیــری می نمایــد. کثیفی هــای موجــود 

لکــه هــای حاصــل از آهــک، روغــن، نشاســته و آلبومیــن  )ماننــد ســفیده تخــم مــرغ( را 

بــه ســرعت تمیــز نماییــد. 

از سینی چند منظوره برای پخت کیک های خیس استفاده نمایید.

از ظروف پخت مناسب برای بریان کردن استفاده نمایید.

ریل ها

ــی  ــی طوالن ــرای زمان ــا مراقبــت و نظافــت خــوب، ظاهــر و کارکــرد دســتگاه شــما ب ب

ــح داده  ــتگاه توضی ــح دس ــت صحی ــت و نظاف ــوه مراقب ــا نح ــود. در اینج ــظ می ش حف

شــده اســت.

باز کردن و نصب ریل ها

 هشدار- خطر سوختگی!

ــر  ــه منتظ ــد. همیش ــس نکنی ــای داغ را لم ــز ریل ه ــوند. هرگ ــیار داغ می ش ــا بس ریل ه

بمانیــد تــا دســتگاه خنــک شــده و کــودکان را در فاصلــه ایمــن از دســتگاه نگــه داریــد.

باز کردن ریل ها

1. ریل را به سمت جلو و باال بکشید )تصویر 1(

2. آن را جدا نمایید )تصویر 2(
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3. ســپس ریــل کامــل را ماننــد فلــش a بــه بیــرون 

ــب  ــمت عق ــه س ــش b آن را ب ــابه فل ــیده و مش کش

بیــرون بکشــید.

ــای  ــردن لکه ه ــز ک ــرای تمی ــد. ب ــز نمایی ــوینده تمی ــواد ش ــفنج و م ــا اس ــا را ب ریل ه

ــد. ــتفاده نمایی ــرس اس ــک ب ــخت از ی س

نصب نگهدارنده ها

ــد  ــاز کــردن ریل هــا ، نگهدارنده هــا از محــل خــود خــارج شــدند ، بای اگــر در حیــن ب

آنهــا را مجــدد در جــای خــود قــرار دهیــد.

1. نگهدارنده های جلو با نگهدارنده های پشتی متفاوت هستند )تصویر 1(.

ــه  ــید، آن را ب ــه a بکش ــه درون روزن ــی را ب ــده جلوی ــالب، نگهدارن ــتفاده از ق ــا اس 2. ب

صــورت شــیب دار بــه کــف متصــل کــرده و ســپس ماننــد فلــش b آن را صــاف نماییــد.

ــی a از  ــه باالی ــه روزن ــتی ب ــده پش ــال نگهدارن ــرای اتص 3. ب

 b ــی ــه پایین ــه درون روزن ــد و آن را ب ــالب اســتفاده نمایی ق

ــر 3( ــد. )تصوی ــار دهی فش

نصب ریل ها

هنــگام قــرار دادن ریل هــا بررســی نماییــد کــه لبــه شــیب دار در قســمت بــاالی ریــل 

قــرار گرفتــه باشــد.
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ریل ها در هر دو سمت چپ و راست قرار می گیرند.

1. قــاب پشــتی را در یــک گوشــه نگــه داریــد، و آن را در بــاال 

و پاییــن محــل a قــرار دهیــد. )تصویــر 1(

2. ریل را به سمت جلو بکشید. )تصویر 2(

3. سپس آن را به سمت جلو خم کرده و آن را در جای خود قرار دهید )تصویر3(

4. ریل را به سمت پایین بکشید )تصویر 4(

ــی  ــی طوالن ــرای زمان ــا مراقبــت و نظافــت خــوب، ظاهــر و کارکــرد دســتگاه شــما ب ب

ــح داده  ــتگاه توضی ــح دس ــت صحی ــت و نظاف ــوه مراقب ــا نح ــود. در اینج ــظ می ش حف

شــده اســت. 

جدا کردن محافظ درب 

ــز  ــرای تمی ــود. ب ــی ش ــگ پریدگ ــار رن ــظ درب دچ ــتیل محاف ــوار اس ــت ن ــن اس ممک

ــد. ــدا نمایی ــش را ج ــد پوش ــردن آن می توانی ک

1. درب دستگاه را به آرامی باز کنید.

2. سمت راست و چپ محافظ را فشار دهید )تصویر 1(

درب دستگاه
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3. محافظ را جدا نمایید )تصویر 2(. درب دستگاه را با احتیاط ببندید.

ــا مــواد شــوینده مخصــوص اســتیل ضــد  ــوار اســتیل موجــود در محافــظ را ب ــه: ن نکت

زنــگ تمیــز نماییــد. قســمت هــای دیگــر محافــظ را بــا آب و صابــون و یــک دســتمال 

نــرم تمیــز کنیــد.

ــد.  ــاز کنی ــی ب ــه آرام ــتگاه را ب ــدد درب دس 4. مج

ــار  ــرار داده و آن را فش ــود ق ــای خ ــظ را در ج محاف

دهیــد تــا صــدای جــا افتــادن آن شــنیده شــود. 

)تصویــر3(

5. درب دستگاه را ببندید.

جدا کردن و نصب شیشه های درب

جهت آسان تر شدن نظافت، شیشه های درب را از دستگاه جدا نمایید.

جدا کردن شیشه های درب از دستگاه

1. درب دستگاه را به آرامی باز کنید.

2. محافظ را از سمت چپ و راست فشار دهید )تصویر 1(

3. محافظ را جدا نمایید. )تصویر 2(
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4. پیچ های سمت چپ و راست درب را باز کنید. )تصویر 3(

5. پیــش از بســتن مجــدد درب، پارچــه ای کــه چنــد مرتبــه تــا شــده اســت را بــه روی 

درب بگذاریــد )تصویــر4(. شیشــه جلویــی را بــه ســمت بــاال کشــیده و آن را بــه نحــوی 

روی ســطحی صــاف بگذاریــد تــا دســتگیره رو بــه پاییــن قــرار گیــرد.

6. دو نگهدارنــده  موجــود در بــاالی شیشــه داخلــی را به ســمت 

ــر5(.  ــاال فشــار دهیــد، امــا از جــای خــود خــارج نکنیــد )تصوی ب

شیشــه را بــا یــک دســت نگــه داشــته و آن را خــارج نماییــد.

شیشه ها را با مایع شیشه شوی و یک دستمال نرم تمیز نمایید.

 هشدار- خطر آسیب دیدگی جدی

در صــورت شــل شــدن پیچ هــا، ایمنــی دســتگاه ضمانــت نخواهــد شــد. ممکــن اســت 

ــو از دســتگاه خــارج شــود. هرگــز پیچ هــا را شــل نکنیــد. ــرژی مایکرووی ان

چهار پیچ مشکی را هرگز باز نکنید )تصویر6(

 هشدار- خطر آسیب دیدگی !

خراشــیدگی هــای موجــود در شیشــه هــای درب دســتگاه مــی تواننــد تبدیــل بــه تــرک 

شــوند. از تیغــه شیشــه پــاک کــن، لــوازم و مــواد شــوینده تیــز یــا زبــر اســتفاده ننمایید.
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هنــگام بــاز کــردن و بســتن درب دســتگاه ها لوالهــای درب حرکــت می کننــد و ممکــن 

ــا  ــه از لواله ــود را همیش ــت های خ ــد. دس ــر کن ــان آن گی ــما در می ــتان ش ــت انگش اس

دور نگــه داریــد.

نصب مجدد شیشه های درب دستگاه

زمــان نصــب شیشــه هــای داخلــی، اطمینــان حاصــل نماییــد کــه فلــش در بــاالی شیشــه 

ــک راســتا مــی  ــزی در ی ــل فل ــا فلــش موجــود در پن ــه و ب ــرار گرفت ســمت راســت ق

باشــند.

1. شیشــه داخلــی را در نگهدارنــده پاییــن قــرار داده و آن را از بــاال محکــم فشــار دهیــد. 

)1 )تصویر 

2. دو نگهدارنده را به سمت پایین فشار دهید )تصویر2(

3. شیشه جلویی را به سمت پایین و درون نگهدارنده ها قرار دهید )تصویر3(

ــه روی محل هــای مربوطــه  ــی روب ــا هــر دو قــالب باالی ــد ت ــی را ببندی 4. شیشــه جلوی

قــرار بگیرنــد. )تصویــر4(

ــادن آن شــنیده شــود  ــا صــدای جــا افت ــد ت ــن فشــار دهی ــه پایی ــی را ب 5. شیشــه جلوی

ــر 5( )تصوی

6. مجدد درب دستگاه را به آرامی باز نمایید و پارچه تا شده را خارج نمایید.
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7. پیچ های سمت راست و چپ را در جای خود ببندید.

ــادن آن شــنیده  ــا افت ــه صــدای ج ــا زمانیک ــرار داده و ت ــظ را در جــای خــود ق 8. محاف

ــر 6( ــد. )تصوی شــود فشــار دهی

9. درب دستگاه را ببندید.

احتیــاط! تــا زمانــی کــه شیشــه هــا را کامــل در جــای خــود نصــب نکــرده ایــد از محفظــه 

پخــت اســتفاده نکنید.

عیب یابی

ــرای آن در دفترچــه راهنمــا  در صــورت وجــود مشــکالت ســاده، معمــوال توضیحــی ب

ــه  ــوط ب ــدول مرب ــکان ج ــی نی ــات طالی ــا خدم ــاس ب ــش از تم ــت. پی ــده اس ــته ش نوش

ــد. ــان آن را برطــرف نمایی ــکان خودت ــه نمــوده و در صــورت ام ــی را مطالع ــب یاب عی

رفع عیب توسط مصرف کننده

شما می توانید برخی از مشکالت فنی ایجاد شده را به آسانی رفع نمایید.

اگــر غذایــی کامــال مطابــق با خواســته شــما نشــد، مــی توانیــد نــکات و دســتورالعمل های 

مختلــف مربــوط بــه آن را در انتهــای دفترچــه راهنمــا مطالعــه نمایید. “ مــوارد آزمایش 

شــده در آشــپزخانه مــا “ در صفحه 63

مشکل ایجاد شدهدالیل احتمالینکات/ راه حل
کلید قطع برق در جعبه فیوز را بررسی 

نمایید. 
بررسی نمایید که برق آشپزخانه و 

دیگر وسایل وصل است یا خیر

فیوز معیوب
دستگاه کار نمی کندقطعی برق
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مشکل ایجاد شدهدالیل احتمالینکات/ راه حل

زبان دستگاه و ساعت را مجدد تنظیم 
قطعی برقنمایید

 Sprache“ پیغام
Deutsch” در 
نمایشگر ظاهر 

می شود

تنظیمات نمایش ساعت در تنظیمات 
پایه را تغییر دهید.

تنظیمات پایه تغییر 
کرده است

هنگامی که دستگاه 
خاموش است ساعت 
نشان داده نمی شود.

خیلی کوتاه دستگاه را از برق جدا 
نمایید )کلید قطع برق را در جعبه فیوز 
خاموش نمایید( پس از 3 دقیقه حالت 

دمو غیر فعال میشود.

حالت دمو در 
تنظیمات پایه فعال 

شده است

دستگاه گرم نمی شود؛ 
عالمت  در 

نمایشگر روشن شده 
است

ولوم چرخشی را می توان جدا نمود. 
به سادگی ولوم را به روی نگهدارنده 

خود در صفحه کنترل قرار داده و آن را 
فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد و 

همانند معمول قابل چرخاندن شود.

ولوم چرخشی به 
صورت تصادفی 
جدا شده است

ولوم چرخشی از 
نگهدارنده در صفحه 
کنترل جدا شده است

ولوم چرخشی را می توانید جدا نمایید. 
برای جدا کردن آن، به سادگی آن 
را از نگهدارنده جدا کنید. سپس، لبه 
بیرونی ولوم را فشار دهید تا بیرون 
آمده و به راحتی آن را خارج نمایید. 

ولوم چرخشی و نگهدارنده آن را 
با دقت زیاد تمیز نمایید و از آب و 

صابون و دستمال استفاده کنید. آن را 
با یک دستمال نرم خشک کنید. از هیچ 
نوع وسیله تیز یا زبر استفاده نکنید. آن 
را در آب غوطه ور نکرده و در ماشین 

ظرفشویی قرار ندهید.
ولوم چرخشی را به دفعات از جای خود 
خارج نکنید تا نگهدارنده در جای خود 

ثابت و محکم بماند. 

زیر ولوم چرخشی 
کثیفی وجود دارد

ولوم  چرخشی به 
راحتی نمی چرخد
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 هشدار- خطر برق گرفتگی

ــی  ــرات و حت ــد. تعمی ــاک می باش ــتباه خطرن ــورت اش ــه ص ــتگاه ب ــرات دس ــام تعمی انج

تعویــض کابــل معیــوب بایــد توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان انجــام گیــرد. در 

صــورت خرابــی دســتگاه آن را از بــرق بکشــید یــا کلیــد قطــع جریــان بــرق را در جعبــه 

فیــوز فشــار دهیــد. بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

پیغام خطا در نمایشگر

 E0111 ــا ــا “E” ماننــد D0111 ی ــا “D” ی زمانــی کــه پیغــام هــای خطــا شــروع شــده ب

در نمایشــگر ظاهــر مــی شــود دســتگاه را خامــوش کــرده و مجــدد بــا دکمــه روشــن 

/ خامــوش  آن را روشــن نماییــد.

ــی کــه پیغــام موقــت باشــد از روی نمایشــگر حــذف مــی شــود. اگــر پیغــام  در صورت

خطــا دوبــاره در نمایشــگر ظاهــر شــد بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس گرفتــه و پیغــام 

دقیــق را اعــالم نماییــد.

حداکثر زمان کارکرد دستگاه

اگر چند ساعت تنظیمات دستگاه را تغییر ندهید، به صورت خودکار گرمادهی دستگاه 

متوقف خواهد شد. این ویژگی از ادامه کارکرد ناخواسته جلوگیری می نماید.

تعیین زمان حداکثر کارکرد به تنظیمات حالت عملکرد انتخاب شده بستگی دارد.

رسیدن به حداکثر زمان عملکرد

ــان انجــام  ــر زم ــد حداکث ــد می کن ــه تایی ــود ک ــی ش ــام در نمایشــگر ظاهــر م ــک پیغ ی

ــان رســیده اســت. ــه پای عملکــرد ب

برای ادامه عملکرد، یک دکمه را فشار داده یا ولوم چرخشی را بچرخانید.

اگــر نیــازی بــه کار بــا دســتگاه نداریــد بــا اســتفاده از دکمــه روشــن/خاموش  آن را 

خامــوش نماییــد.

ــا زمانیکــه شــما نیــاز بــه ادامــه پخــت  نکتــه:  زمــان پخــت را طــوری تنظیــم نماییــد ت

داریــد )ماننــد پخــت بــا زمان هــای طوالنــی( دســتگاه خامــوش نشــود.  دســتگاه تــا پایــان 

ــه گرمادهــی ادامــه می دهــد. زمــان پخــت ب
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المپ های محفظه پخت

بــرای روشــنایی محفظــه پخــت ، دســتگاه شــما دارای یــک یــا چنــد المــپ LED بــا طــول 

عمــر بــاال می باشــد.

در صــورت خرابــی المــپ یــا ســرپوش المــپ، بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیرید. 

ســرپوش المــپ را نبایــد از جــای خــود خــارج نماییــد.

امور مشتریان

در صــورت نیــاز بــه تعمیــرات دســتگاه بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد. گاهــی 

ــه مراجعــه حضــوری  ــازی ب ــع شــده و نی ــی مشــکل دســتگاه شــما رف ــا مشــاوره تلفن ب

نمی باشــد. تکنســین ها 

)FD( و شماره تولید )E(  شماره محصول

ــد  ــماره تولی ــول  )E( و ش ــماره محص ــکان، ش ــی نی ــات طالی ــا خدم ــاس ب ــان تم در زم

)FD( را بــه طــور کامــل اعــالم نماییــد تــا مناســب تریــن راهنمایــی بــرای شــما انجــام 

ــاز  ــا ب ــه ب ــه روی برچســب اطالعــات محصــول وجــود دارد ک ــن شــماره ها ب ــرد. ای گی

ــل مشــاهده میباشــد. کــردن درب دســتگاه قاب

بــرای جلوگیــری از اتــالف زمــان شــماره محصــول ، شــماره تولیــد و شــماره تمــاس بــا 

خدمــات پــس از فــروش را در قســمت زیــر یادداشــت نماییــد.

لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه مراجعــه تکنســین هــای خدمــات طالیــی نیــکان حتــی در 

دوره گارانتــی بــه صــورت رایــگان نمــی باشــد.
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ــن  ــد مطمئ ــن می توانی ــید. بنابرای ــته باش ــاد داش ــتگاه اعتم ــازنده دس ــص س ــه تخص ب

ــا اســتفاده از قطعــات  باشــید کــه تعمیــرات دســتگاه شــما توســط تکنســین مجــرب و ب

اصــل انجــام خواهــد شــد.

انواع غذاها

ــی را  ــای مختلف ــد غذاه ــودکار “AutoCook” ، می توانی ــت خ ــرد پخ ــاب عملک ــا انتخ ب

تهیــه نماییــد. دســتگاه بیشــتر تنظیمــات را بــه صــورت خــودکار انتخــاب خواهــد کــرد.

اطالعاتی درباره برنامه ها 

• نتیجــه پخــت بــه کیفیــت مــواد غذایــی و نــوع ظــرف مــورد اســتفاده بســتگی دارد. 

ــازه  ــت ت ــت و گوش ــا کیفی ــی ب ــواد غذای ــت، از م ــه پخ ــن نتیج ــتن بهتری ــرای داش ب

ــد.  ــتفاده نمایی اس

ــد. از شــما فقــط  ــم می نمای ــا را تنظی ــان و دم ــش، زم ــت گرمای ــن حال • دســتگاه بهتری

خواســته مــی شــود وزن غــذا را وارد نماییــد. مقــدار وارد شــده تنهــا در محــدوده وزن 

ــد. ــر می باش ــده امکان پذی ــف ش تعری

• زمــان بریــان کــردن غذاهایــی کــه دســتگاه دمــا را انتخــاب مــی کنــد، ممکــن اســت 

ــرف  ــه ظ ــوید ک ــن ش ــن، مطمئ ــد. بنابرای ــش یاب ــانتیگراد افزای ــه س ــا 300 درج ــا ت دم

پخــت انتخــاب شــده تحمــل ایــن دمــا را داشــته باشــد. 

ــت  ــان پخ ــات در زم ــزودن مایع ــا اف ــر ی ــه ف ــت، طبق ــرف پخ ــد ظ ــی مانن • اطالعات

گوشــت بــه شــما داده مــی شــود. در زمــان پخــت، برخــی از غذاهــا ممکــن اســت نیــاز 

بــه برگردانــدن یــا هــم زدن داشــته باشــند. ایــن نــکات بعــد از شــروع بــه کار دســتگاه 

ــما  ــه ش ــان آن را ب ــی زم ــدار صوت ــک هش ــد. ی ــد ش ــان داده خواهن ــگر نش در نمایش

ــادآوری خواهــد کــرد. ی

• اطالعــات دقیــق در رابطــه بــا نــوع ظــرف مناســب و نــکات مربــوط بــه آماده ســازی 

غــذا در انتهــای دفترچــه راهنمــا آورده شــده اســت.
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عملکرد مایکروویو

در عملکــرد مایکروویــو، دســتگاه برنامــه هایــی را بــرای شــما در نظــر میگیــرد کــه تهیه 

ــو  ــرد مایکرووی ــا اســتفاده از عملک ــا آن بســیار راحــت و ســریع انجــام شــود. ب ــذا ب غ

ــی  ــول م ــان معم ــف زم ــه نص ــه و ب ــش یافت ــمگیر کاه ــورت چش ــه ص ــت ب ــان پخ زم

رســد. دســتگاه بــه شــما اعــالم مــی نمایــد کــه از ظــروف پخــت مخصــوص مایکروویــو 

ــو” در صفحــه 38 اســتفاده نماییــد. “عملکــرد مایکرووی

”AutoPilot“ پخت غذا با عملکرد پخت خودکار

ــای  ــرده و غذاه ــاهده ک ــا را مش ــام غذاه ــت تم ــی لیس ــوم چرخش ــتفاده از ول ــا اس ب

ــد. ــدا نمایی ــودکار را پی ــت خ ــرد پخ ــا عملک ــب ب مناس

غــذا را پیــش از قــرار دادن در محفظــه پخــت وزن کنیــد تــا بتوانیــد بهتریــن تنظیمــات 

را بــرای آن انجــام دهیــد.

زمان پخت بر اساس نوع غذا و وزن آن محاسبه شده و قابل تغییر نمی باشد.

1. گزینه  را فشار دهید.

اولین غذا با رنگ سفید نشان داده می شود.

2. برای انتخاب غذای مورد نظر ولوم چرخشی را بچرخانید.

3. گزینه  را فشار دهید. وزن غذا با رنگ سفید نشان داده می شود.

ــورت  ــه ص ــت ب ــان پخ ــد. زم ــی را بچرخانی ــوم چرخش ــذا ول ــاب وزن غ ــرای انتخ 4. ب

ــد. ــد ش ــبه خواه ــودکار محاس خ

5. بــا اســتفاده از دکمــه شــروع/ توقــف  عملکــرد را تاییــد نماییــد. یــک پیغــام مربــوط 

بــه لــوازم جانبــی و طبقــه فــر نشــان داده می شــود.

ــان  ــد. زم ــار دهی ــف  را فش ــروع/ توق ــه ش ــرد، دکم ــه کار عملک ــروع ب ــرای ش 6. ب

پخــت بــه صــورت شــمارش معکــوس در نمایشــگر ظاهــر مــی شــود. خــط گرمایــش در 

ــد. ــش را شــروع می کن ــن عملکــرد نشــان داده نمــی شــود. دســتگاه گرمای ای

پــس از اتمــام زمــان پخــت، یــک هشــدار صوتــی شــنیده می شــود و دســتگاه گرمادهــی 

را متوقــف خواهــد کرد.

پس از آماده شدن غذا، با استفاده از دکمه روشن/خاموش  دستگاه را خاموش نمایید.
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ادامه پخت

بعــد از تمــام شــدن زمــان پخــت، در صورتــی کــه از نتیجــه پخــت راضــی نباشــید مــی 

توانیــد پخــت غــذا را ادامــه دهیــد. 

روی نمایشــگر در رابطــه بــا ادامــه پخــت غــذا از شــما ســوال مــی شــود. در صــورت 

ــت  ــان پخ ــد. زم ــار دهی ــف  را فش ــروع/ توق ــه ش ــت، دکم ــه پخ ــه ادام ــل ب تمای

ــه کار دکمــه شــروع/ توقــف  را  پیشــنهادی قابــل تغییــر مــی باشــد. بــرای شــروع ب

ــد. فشــار دهی

نکته: زمان پخت را تا هر زمانی که بخواهید می توانید افزایش دهید.

زمانیکه پخت غذا به میزان مورد نظر شما رسید، گزینه  را فشار دهید.

برای خاموش کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید.

تنظیم زمان پایان دیرتر

بــرای برخــی از غذاهــا مــی تــوان زمــان پایــان را بــرای زمانــی دیرتــر تنظیــم نمــود. 

ــوم  ــتفاده از ول ــا اس ــار داده و ب ــه  را فش ــتگاه، گزین ــه کار دس ــروع ب ــش از ش پی

ــد. ــم نمایی ــر را تنظی ــورد نظ ــان م ــان پای ــی زم چرخش

پــس از شــروع زمــان انتخــاب شــده، دســتگاه بــه حالــت آمــاده بــاش مــی رود. زمــان 

ــر نمی باشــد. ــل تغیی ــان انتخــاب شــده قاب پای

تغییر و لغو

پس از شروع به کار دستگاه، تنظیمات انجام شده را نمی توانید تغییر دهید.

در صــورت تمایــل بــه لغــو عملکــرد، بــا اســتفاده از دکمــه روشــن/ خاموش  دســتگاه 

را خامــوش نماییــد. در ایــن حالــت حتــی توقــف موقــت عملکــرد بــا اســتفاده از دکمــه 

شــروع/ توقــف  نیــز امــکان پذیــر نمی باشــد.

موارد آزمایش شده در آشپزخانه ما  

ــما  ــه ش ــا ب ــت. م ــده اس ــا آورده ش ــب آنه ــات مناس ــا و تنظیم ــواع غذاه ــا ان در اینج

بهتریــن نــوع گرمایــش و دمــا متناســب بــا غــذای شــما را نشــان می دهیــم. همچنیــن 
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اطالعــات مربــوط بــه لــوازم جانبــی و محــل قرارگیــری مناســب آنهــا، نــکات مربــوط 

ــز ذکــر شــده اســت. ــه ظــروف پخــت و روش هــای آمــاده ســازی نی ب

نکته: در زمان پخت غذا، بخار زیادی در محفظه پخت ایجاد می شود.

ــی  ــیار کم ــای بس ــرد گرم ــان کارک ــوده و در زم ــرف ب ــم مص ــیار ک ــما بس ــتگاه ش دس

ــان  ــود می ــای موج ــاد در گرم ــاوت زی ــل تف ــه دلی ــد. ب ــش می کن ــراف پخ ــه اط را ب

ــرل  ــه کنت ــه روی درب، صفح ــت ب ــن اس ــتگاه، ممک ــی دس ــی و بیرون ــمت های داخل قس

یــا دیواره هــای کابینــت کنــاری آشــپزخانه بخــار ایجــاد شــود. ایــن حالــت یــک پدیــده 

ــاط درب  ــا احتی ــردن ب ــاز ک ــا ب ــر ی ــش ف ــش گرمای ــا پی ــد. ب ــی می باش ــی طبیع فیزیک

ــن مــی رود. دســتگاه بخــار از بی

قالب های سیلیکونی

ــا  ــروف ی ــم از ظ ــنهاد می کنی ــت، پیش ــه پخ ــن نتیج ــت آوردن بهتری ــه دس ــرای ب ب

ــد. ــتفاده نمایی ــره اس ــگ تی ــا رن ــزی ب ــت فل ــای پخ قالب ه

ــر  ــتورالعمل های ذک ــیلیکونی، از دس ــای س ــتفاده از قالب ه ــه اس ــل ب ــورت تمای در ص

شــده توســط کارخانــه ســازنده پیــروی نماییــد. قالب هــای ســیلیکونی عمومــا کوچکتــر 

ــوارد  ــت در م ــتورالعمل پخ ــدار و دس ــند. مق ــی می باش ــت معمول ــای پخ از قالب ه

مختلــف متفــاوت اســت.

کیک ها و شیرینی های کوچک

دســتگاه شــما بــرای تهیــه کیک هــا و پخــت شــیرینی های کوچــک دارای انــواع گرمایــش 

ــف را در  ــای مختل ــا غذاه ــب ب ــات متناس ــد تنظیم ــما می توانی ــد. ش ــف می باش مختل

جــدول تنظیمــات مطالعــه نماییــد.

همچنین به نکات موجود در قسمت پف کردن خمیر مراجعه کنید.

ــا  ــب ب ــوارد متناس ــن م ــد. ای ــتفاده نمایی ــتگاه اس ــا دس ــراه ب ــی هم ــوازم جانب ــا از ل تنه

ــند. ــتگاه می باش ــف دس ــای مختل ــت و عملکرده ــه پخ محفظ

پخت در عملکردهای ترکیبی با مایکروویو

استفاده از عملکرد پخت ترکیبی باعث کاهش قابل توجه در زمان پخت خواهد شد. 

همیشــه از ظــروف مخصــوص مایکروویــو و مقــاوم بــه حــرارت اســتفاده نماییــد. نــکات 
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مربــوط بــه ظــروف مناســب مایکروویــو را مالحظــه نماییــد. “عملکــرد مایکروویــو” در 

صفحــه 38

ــتفاده  ــوم اس ــزی مرس ــت فل ــای پخ ــد از قالب ه ــی، می توانی ــای ترکیب در عملکرده

ــب پخــت و طبقــه مشــبک جرقــه زده شــد، بررســی نماییــد کــه  ــد. اگــر بیــن قال کنی

ســطح بیرونــی قالــب کیــک تمیــز باشــد.  محــل قــرار گیــری قالــب روی طبقــه مشــبک 

را تغییــر دهیــد. اگــر ایــن کار کمکــی بــه رفــع مشــکل نکــرد، پخــت را بــدون عملکــرد 

مایکروویــو ادامــه دهیــد. در ایــن حالــت زمــان پخــت افزایــش مــی یابــد.

در صــورت اســتفاده از ظــروف یــا قالب هــای پخــت پالســتیکی، ســرامیکی یــا شیشــه ای، 

ــت قســمت  ــن حال ــد. در ای ــدرج در جــدول تنظیمــات کاهــش می یاب ــان پخــت من زم

زیریــن کیــک بــه خوبــی برشــته نخواهــد شــد.

استفاده از عملکرد پخت ترکیبی تنها در یک طبقه امکان پذیر است.

موقعیت طبقات

از سطح مشخص شده برای طبقات استفاده نمایید.

پخت در یک طبقه

هنگام پخت در یک طبقه ، از طبقه زیر استفاده نمایید: 

سطح 1

پخت در 2 طبقه

از هــوای داغ چهــار بعــدی اســتفاده نماییــد. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر بــه صــورت 

ــد، لزومــا هــر دو  ــر اســتفاده نمایی ــب/ ظــروف پخــت و ســینی های ف همزمــان از قال

مــواد بــه صــورت همزمــان آمــاده نخواهنــد شــد. 

سینی چند منظوره: سطح 3

سینی پخت: سطح 1

قالب/ ظروف پخت در طبقه مشبک

اولین طبقه مشبک : سطح 3

دومین طبقه مشبک : سطح 1

بــا آمــاده ســازی همزمــان چنــد غــذا، مــی توانیــد تــا 45 درصــد در مصــرف انــرژی 
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ــار  ــت را در کن ــروف پخ ــد قالب/ظ ــت می توانی ــه پخ ــد. در محفظ ــی نمایی صرفه جوی

یکدیگــر و یــا بــه صــورت عمــودی در زیــر یکدیگــر قــرار دهیــد. 

لوازم جانبی

همیشــه اطمینــان حاصــل نماییــد کــه از لــوازم جانبــی مناســب اســتفاده کــرده و آن را 

بــه صــورت صحیــح در جــای خــود قــرار داده ایــد.

طبقه مشبک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

درب دســتگاه بــوده و برجســتگی ریــل آن بــه ســمت پاییــن باشــد.

سینی چند منظوره یا سینی پخت

ســینی چنــد منظــوره یــا  ســینی پخــت را بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ــا نقطــه توقــف بــه داخــل فــر فشــار  ــا احتیــاط ت ســمت درب دســتگاه بــوده و آن را ب

کنیــد.

زمــان پخــت کیــک خیــس یــا شــیرینی های کــه الیــه رویــی آنهــا پــر از مــواد می باشــند، 

ــی آن  ــع اضاف ــرریز مای ــورت س ــا در ص ــد ت ــتفاده نمایی ــوره اس ــد منظ ــینی چن از س

محفظــه پخــت کثیــف نشــود.

قالب های پخت

مناســب ترین قالــب، قالب هــای فلــزی تیــره رنــگ می باشــند. قالب هــای پخــت 

حلبــی، ظــروف ســرامیکی و شیشــه ای زمــان پخــت را افزایــش داده و مــواد غذایــی بــه 

ــی نخواهنــد شــد. صــورت یکنواخــت برشــته و طالی

کاغذ روغنی

ــذ  ــه کاغ ــد. همیش ــتفاده نمایی ــی اس ــای انتخاب ــا دم ــب ب ــی متناس ــای روغن از کاغذه

ــد. ــرش دهی ــر ب ــورد نظ ــرف م ــدازه ظ ــه ان ــی را ب روغن

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــا و  ــت. دم ــاده اس ــدول آم ــیرینی در ج ــف ش ــواع مختل ــرای ان ــب ب ــش مناس گرمای

زمــان پخــت بــر اســاس مقــدار و ترکیبــات خمیــر بــوده و بــه همیــن دلیــل تنظیمــات 

ــر  ــای کمت ــد. دم ــان نمایی ــر را امتح ــر کمت ــدا مقادی ــت. ابت ــده اس ــی آورده ش مختلف
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باعــث پخــت یکنواخــت تــری خواهــد شــد. در صــورت نیــاز در پخــت بعــدی از مقادیــر 

ــر اســتفاده نماییــد. باالت

نکتــه: بــا تنظیــم دمــای باالتــر نمی توانیــد زمــان پخــت را کاهــش دهیــد. در ایــن حالــت 

تنهــا الیــه بیرونــی کیــک یــا شــیرینی پختــه شــده و مــواد الیــه میانــی بــه خوبــی پختــه 

نمی شــود.

ــرد  ــت س ــه پخ ــل محفظ ــذا را در داخ ــه غ ــت ک ــرای زمانیس ــده ب ــم ش ــر تنظی مقادی

ــش  ــد کاه ــا 20 درص ــرژی را ت ــرف ان ــد مص ــت، می توانی ــن حال ــد. در ای ــرار دهی ق

دهیــد. پیــش گرمایــش فــر، مــی توانــد زمــان پخــت تعییــن شــده را تــا چنــد دقیقــه 

کاهــش دهــد.

ــتفاده از آن در  ــه اس ــته ک ــرد داش ــوارد کارب ــی از م ــرای برخ ــا ب ــش تنه ــش گرمای پی

ــت.  ــده اس ــخص آورده ش ــورت مش ــه ص ــدول ب ج

ــد از مــوارد  ــد، می توانی ــد از دســتورپخت خــود پیــروی نمایی ــی کــه بخواهی در صورت

پخــت مشــابه در جــدول بــه عنــوان راهنمــا اســتفاده نماییــد. اطالعــات بیشــتر در رابطــه 

بــا پخــت، در جــدول تنظیمــات آورده شــده اســت.

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی تــا 20 درصــد خواهــد شــد.

نوع گرمایش مورد استفاده:

  هوای داغ چهاربعدی 

زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

وسایل جانبی/
ظرف پخت

نوع غذا

پخت کیک با قالب

قالب دایره ای 55-70-140-1601
/ قالب کیک

کیک 
اسفنجی 

ساده

قالب دایره ای 30-4090160-1801
/ قالب کیک

کیک 
اسفنجی 

ساده
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

وسایل جانبی/
ظرف پخت

نوع غذا

پخت کیک با قالب

قالب کیک  45-60-150-1701
حلقه ای

تارت 
میوه ای 
لطیف با 
ترکیبات 

کیک 
اسفنجی

قالب کیک  35-4590170-1901
حلقه ای

تارت 
میوه ای 
لطیف با 
ترکیبات 

کیک 
اسفنجی

قالب تارت20-40-140-1601
کیک 

اسفنجی 
برای 
تارت

65-85-160-1701
قالب کیک 
فنری شکل، 

قطر 26 
سانتی متر

تارت 
میوه ای یا 
چیز کیک 
با خمیر 

نازک

30-40180160-180
1

قالب کیک 
فنری شکل، 

قطر 26 
سانتی متر

تارت 
میوه ای یا 
چیز کیک 
با خمیر 

نازک 20-100

تارت سینی پیتزا50-60-180-2001
سوئیسی

قالب تارت، 25-40-190-2001
تارتسیاه

قالب کیک 65-75-150-1601
حلقه ای

کیک 
حلقه ای 
دارای 
مخمر
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

وسایل جانبی/
ظرف پخت

نوع غذا

پخت کیک با قالب

25-35-150-1601
قالب کیک 
فنری، قطر 
28 سانتی متر

کیک 
مخمردار 
در  قالب 

کیک 
فنری

20-30-160-
قالب تارت1*170

کیک 
اسفنجی 
2 تخم 
مرغی

30-45-160-
170*1

قالب کیک 
فنری ، قطر 
26 سانتی متر

کیک 
اسفنجی 
3 تخم 
مرغی

30-50-150-
170*1

قالب کیک 
فنری ، قطر 
28 سانتی متر

کیک 
اسفنجی 
6 تخم 
مرغی

پخت کیک در سینی پخت

سینی پخت20-40-150-1701
کیک 

اسفنجی 
با مواد 

رویی

35-50-150-1703+1
سینی 

چندمنظوره + 
سینی پخت

کیک 
اسفنجی، 

در 2 
طبقه

سینی پخت30-45-160-1801

خمیر 
تارت 

با مواد 
رویی 
خشک
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

وسایل جانبی/
ظرف پخت

نوع غذا

پخت کیک در سینی پخت

40-55-150-1703+1
سینی 

چندمنظوره + 
سینی پخت

خمیر 
تارت 

با مواد 
رویی 
خشک، 
در 2 
طبقه

سینی 65-85-150-1701
چندمنظوره

خمیر 
تارت 

با مواد 
رویی 
خیس

45-55-180-2001
سینی 

چندمنظوره
تارت 

سوئیسی

سینی پخت20-35-150-1701

کیک 
مخمردار 
با مواد 
رویی 
خشک

25-35-160-1703+1
سینی 

چندمنظوره + 
سینی پخت

کیک 
مخمردار 
با مواد 
رویی 
خشک، 
در 2 
طبقه

50-60-160-1801
سینی 

چندمنظوره

کیک  
مخمردار 
با مواد 
رویی 
خیس
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

وسایل جانبی/
ظرف پخت

نوع غذا

پخت کیک در سینی پخت

45-60-150-1603+1
سینی 

چندمنظوره + 
سینی پخت

کیک  
مخمردار 
با مواد 
روئی 

خیس در 
2 طبقه

سینی پخت35-45-150-1601
نان 

گیسو، 
ساوارین

50-60-150-1601
سینی 

چندمنظوره

اشتولن با 
500 گرم 

آرد

40-60-170-1801
سینی 

چندمنظوره
اشترودل 

شیرین

اشترودل سینی پخت30-45-190-2101
منجمد

20-25-200-2201
سینی 

چندمنظوره
اشترودل 

منجمد
شیرینی های کوچک

سینی پخت1*25-35-150
کیک های 
کوچک 

**

35-45-140*3+1
سینی 

چندمنظوره + 
سینی پخت

کیک های 
کوچک، 2 
طبقه **

15-25-160-
مافینسینی مافین2*180

20-30-150-
سینی های 3+1*170

مافین
مافین، 2 

طبقه
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
نوع سانتیگراد

طبقهگرمایش
وسایل جانبی/
ظرف پخت

نوع غذا

شیرینی های کوچک

30-40-150-
سینی پخت1601

کیک های 
مخمردار 

کوچک

20-45-170-
شیرینی های سینی پخت2*190

الیه ای

20-45-170-
190*3+1

سینی 
چندمنظوره + 

سینی پخت

شیرینی های 
الیه ای ، 2 

طبقه

30-40-190-
شیرینی سینی پخت2101

خامه ای

20-30-160-
شیرینی سینی پخت1801

دانمارکی

25-35-140-
بیسکوییت هاسینی پخت1*150

وینی **

15-30-140-
انواع سینی پخت1602

بیسکویت ها

25-35-130-
1503+1

سینی 
چندمنظوره + 

سینی پخت

انواع 
بیسکویت ها ، 

2 طبقه
120-
مرینگسینی پخت2*150-80-90

120-
180-80-90*3+1

سینی 
چندمنظوره + 

سینی پخت
مرینگ، 2 

طبقه

شیرینی سینی پخت20-40-90-1102
ماکارون

20-40-90-1103+1
سینی 

چندمنظوره + 
سینی پخت

شیرینی 
ماکارون در 

2 طبقه
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*پیش گرمایش
**5 دقیقه پیش گرمایش، از عملکرد گرم کردن سریع استفاده نکنید.

نکات مربوط به پخت
ــن نقطــه   ــدان را در باالتری ــرای اطــالع از پخــت کامــل داخــل کیــک: یــک خــالل دن - ب
ــه آن نچســبیده  ــگام بیــرون آوردن خــالل دنــدان خمیــر ب کیــک فــرو کنیــد.  اگــر هن

باشــد کیــک شــما آمــاده اســت.
- کیــک خــرد شــده و منســجم نمــی باشــد: در پخــت بعــد، از مایعــات کمتــری اســتفاده 
نماییــد. همچنیــن مــی توانیــد حــرارت فــر را 10 درجــه کاهــش داده و زمــان پخــت را 

افزایــش دهیــد. بــه مــواد اولیــه و دســتور پخــت توجــه نماییــد.
- قســمت وســط کیــک پــف کــرده امــا اطــراف آن نــازک اســت: فقــط کــف قالــب کیــک 
ــاط توســط یــک چاقــو از قالــب  ــا احتی فنــری را چــرب کنیــد. بعــد از پخــت، کیــک را ب

جــدا نماییــد.
-آب میــوه ســرریز کــرده اســت: در پخــت بعــدی از ســینی چنــد منظــوره اســتفاده 

نماییــد.
ــیرینی ها  ــن ش ــبیده اند: بی ــر چس ــه یکدیگ ــت ب ــگام پخ ــک در هن ــیرینی های کوچ - ش
حــدود 2 ســانتی متر فاصلــه بدهیــد. در ایــن صــورت فضــای کافــی بــرای پــف کــردن 

ــود. ــاد می ش ــیرینی ها ایج ــل ش ــدن کام ــی ش و طالی
- کیــک خیلــی خشــک شــده اســت: دمــای فــر را 10 درجــه افزایــش داده و زمــان پخــت 

ــش دهید. را کاه
- رنــگ کیــک خیلــی روشــن اســت: اگــر از ظــرف پخــت و طبقــه فــر مناســب اســتفاده 

شــده اســت، در صــورت نیــاز دمــا و زمــان پخــت را افزایــش دهیــد.
- روی کیــک خیلــی روشــن و زیــر آن خیلــی تیــره شــده اســت: در پخــت بعــدی، کیــک 

را یــک طبقــه باالتــر قــرار دهیــد.
- روی کیــک خیلــی تیــره و زیــر آن خیلــی روشــن شــده اســت: در پخــت بعــدی، کیــک 
را یــک طبقــه پاییــن تــر قــرار دهیــد.  دمــا را کاهــش و زمــان پخــت را افزایــش دهیــد.

ــده  ــره ش ــی تی ــد خیل ــده ان ــه ش ــب پخت ــا قال ــینی ی ــل س ــه داخ ــی ک ــر کیک های - زی
اســت: ســینی پخــت را در وســط طبقــه مشــبک قــرار داده و آن را بــه دیــواره عقــب 

ــر نچســبانید. ف
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ــره شــده اســت: در پخــت بعــدی، دمــا را کاهــش و در  -تمــام کیــک بیــش از حــد تی

ــد. ــاز زمــان پخــت را افزایــش دهی صــورت نی

- کیــک بــه صــورت یکنواخــت برشــته نشــده اســت: حــرارت را کمــی کاهــش دهیــد. 

ــر داشــته باشــد.  ــان هــوا تاثی ــر گــردش جری ــد ب بیرون زدگــی کاغــذ روغنــی می توان

ــه  ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــد. اطمین ــرش بزنی ــب ب ــدازه قال ــی را ان ــذ روغن ــه کاغ همیش

قالــب پخــت را مســتقیم جلــوی منافــذ موجــود در دیــواره عقبــی محفظــه پخــت قــرار 

نگرفتــه باشــد. هنــگام پختــن شــیرینی های کوچــک، تــا حــد ممکــن آنهــا را بــا انــدازه و 

ضخامــت یکســان آمــاده کنیــد.

ــر از  ــی تیره ت ــینی باالی ــیرینی های س ــد: ش ــام داده ای ــه انج ــد طبق ــت را در چن - پخ

ــه، همیشــه از هــوای  ــد طبق ــرای پخــت در چن ــی شــده اند: ب شــیرینی های ســینی پایین

داغ چهاربعــدی اســتفاده نماییــد. مــواد داخــل ســینی بــا مــواد درون قالب هــا / ظــروف 

پخــت لزومــًا هــم زمــان آمــاده نخواهنــد شــد.

-ظاهــر کیــک خــوب بــوده امــا داخــل آن کامــل پختــه نشــده اســت: دمــا را کاهــش 

و زمــان پخــت را کمــی افزایــش دهیــد؛ در صــورت نیــاز از مایعــات کمتــری اســتفاده 

ــام  ــک را انج ــه کی ــر پای ــت خمی ــدا پخ ــدار، ابت ــه آب ــا روی ــای ب ــرای کیک ه ــد. ب نمایی

ــواد روی  ــپس م ــه و س ــده ریخت ــرد ش ــوارد خ ــر م ــا دیگ ــادام ی ــک ب ــد. روی کی دهی

ــد. ــه نمایی ــک را اضاف کی

- کیــک هنــگام برگردانــدن، از قالــب جــدا نمی شــود: بعــد از تمــام شــدن پخــت، 5 تــا 

10 دقیقــه منتظــر بمانیــد تــا کیــک خنــک شــود. اگــر هنــوز چســبیده اســت، اطــراف آن 

را بــا احتیــاط  توســط یــک چاقــو از قالــب جــدا نماییــد. قالــب را دوبــاره برگردانیــد و 

چنــد بــار روی آن پارچــه ســرد و مرطــوب قــرار دهیــد. در پخــت بعــدی، قالب/ظــرف 

پخــت را چــرب کنیــد و آرد بپاشــید.

نان و رول ها

دســتگاه شــما حالــت هــای متنوعــی از گرمایــش را جهــت پخــت انــواع نــان و رول هــا 

ــده  ــات آم ــدول تنظیم ــف در ج ــای مختل ــا غذاه ــب ب ــات متناس ــد. تنظیم دارا می باش

اســت.
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همچنین نکات موجود در قسمت مربوط به پف کردن خمیر را مطالعه نمایید. 

ــا  ــب ب ــوارد متناس ــن م ــد. ای ــتفاده نمایی ــتگاه اس ــا دس ــراه ب ــی هم ــوازم جانب ــا از ل تنه

ــند. ــتگاه می باش ــف دس ــای مختل ــت و عملکرده ــه پخ محفظ

طبقه های فر

از طبقات مشخص شده استفاده نمایید.

پخت در یک طبقه: 

هنگام پخت در یک طبقه ، از طبقه زیر استفاده نمایید: 

سطح 1

پخت در 2 طبقه:

از هــوای داغ چهاربعــدی اســتفاده نماییــد. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر بــه صــورت 

ــد، لزومــا هــر دو  ــر اســتفاده نمایی ــب/ ظــروف پخــت و ســینی های ف همزمــان از قال

مــواد بــه صــورت همزمــان آمــاده نخواهنــد شــد. 

سینی چند منظوره : سطح 3

سینی پخت: سطح 1 

قالب/ظروف پخت در طبقه مشبک

اولین طبقه مشبک : سطح 3

دومین طبقه مشبک: سطح 1

بــا آمــاده ســازی همزمــان چنــد غــذا، مــی توانیــد تــا 45 درصــد در مصــرف انــرژی 

صرفــه جویــی نماییــد. در محفظــه پخــت می توانیــد قالــب / ظــروف پخــت را در کنــار 

یکدیگــر و یــا بــه صــورت عمــودی در زیــر یکدیگــر قــرار دهیــد. 

لوازم جانبی

ــا را در  ــرده و آنه ــتفاده ک ــب اس ــی مناس ــوازم جانب ــه از ل ــد ک ــل نمایی ــان حاص اطمین

ــد. ــرار داده ای ــت ق ــکان درس م

طبقه مشبک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

درب دســتگاه بــوده و برجســتگی ریــل آن بــه ســمت پاییــن باشــد.
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سینی چند منظوره یا سینی پخت

ســینی چنــد منظــوره یــا  ســینی پخــت را بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار 

بــه ســمت درب دســتگاه بــوده و آن را بــا احتیــاط تــا نقطــه توفــف بــه داخــل فــر فشــار 

دهیــد.

قالب های پخت

مناســب تریــن قالــب، قالــب هــای فلــزی تیــره رنــگ مــی باشــند. قالــب هــای پخــت 

حلبــی، ظــروف ســرامیکی و شیشــه ای زمــان پخــت را افزایــش داده و مــواد غذایــی بــه 

صــورت یکنواخــت برشــته و طالیــی نخواهنــد شــد.

کاغذ روغنی

ــذ  ــه کاغ ــد. همیش ــتفاده نمایی ــی اس ــای انتخاب ــا دم ــب ب ــی متناس ــای روغن از کاغذه

ــد. ــرش دهی ــر ب ــورد نظ ــرف م ــدازه ظ ــه ان ــی را ب روغن

مواد غذایی منجمد

از مواد غذایی بسیار منجمد استفاده نکنید. یخ های موجود بر روی غذا را پاک کنید. 

ممکــن اســت برخــی از محصــوالت منجمــد بــه صــورت غیــر یکنواخــت نیــم پــز شــده 

باشــند. در نتیجــه پــس از پخــت غــذا بــه صــورت یکنواخــت برشــته نخواهــد شــد.

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــده   ــدول آم ــی در ج ــای رول ــان و نان ه ــف ن ــواع مختل ــرای ان ــب ب ــش مناس گرمای

اســت. دمــا و زمــان پخــت براســاس مقــدار و ترکیبــات خمیــر بــوده و بــه همیــن دلیــل 

تنظیمــات مختلفــی آورده شــده اســت. ابتــدا مقادیــر کمتــر را امتحــان نماییــد. دمــای 

ــاز در پخــت بعــدی از  کمتــر باعــث پخــت یکنواخت تــری خواهــد شــد. در صــورت نی

مقادیــر باالتــر اســتفاده نماییــد.

نکتــه: بــا تنظیــم دمــای باالتــر نمی توانیــد زمــان پخــت را کاهــش دهیــد. در ایــن حالــت 

ــه خوبــی  ــه میانــی ب ــان و نان هــای رولــی پختــه شــده و مــواد الی ــه بیرونــی ن تنهــا الی

پختــه نشــده اســت.

ــرد  ــت س ــه پخ ــل محفظ ــذا را در داخ ــه غ ــت ک ــرای زمانیس ــده ب ــم ش ــر تنظی مقادی

ــش  ــد کاه ــا 20 درص ــرژی را ت ــرف ان ــد مص ــت، می توانی ــن حال ــد. در ای ــرار دهی ق
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دهیــد. پیــش گرمایــش فــر، مــی توانــد زمــان پخــت مشــخص شــده را تــا چنــد دقیقــه 

کاهــش دهــد.

ــتفاده از آن در  ــه اس ــته ک ــرد داش ــوارد کارب ــی از م ــرای برخ ــا ب ــش تنه ــش گرمای پی

جــدول بــه صــورت مشــخص آورده شــده اســت. . برخــی غذاهــا اگــر در چنــد مرحلــه 

ــدول  ــتثنا در ج ــوارد اس ــن م ــت. ای ــد داش ــری خواهن ــت بهت ــه پخ ــوند نتیج ــه ش پخت

آورده شــده اســت. مقادیــر تنظیــم شــده بــرای خمیــری میباشــد کــه بــر روی ســینی 

ــان قــرار دارد. ــا در قالــب ن و ی

در صورتــی کــه بخواهیــد از دســتورپخت خــود پیــروی نماییــد، مــی توانیــد از مــوارد 

پخــت مشــابه در جــدول بــه عنــوان راهنمــا اســتفاده کنیــد. 

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی تــا 20 درصــد خواهــد شــد.

احتیاط!

هرگــز آب را داخــل محفظــه پخــت داغ نریزیــد و ظــرف حــاوی آب را در کــف 

محفظــه پخــت قــرار ندهیــد. تغییــر دمــا باعــث آســیب رســاندن بــه لعــاب می شــود.

انواع گرمایش مورد استفاده:

 هوای داغ چهاربعدی

 گریل با هوای گردشی 

 گریل سطح وسیع 

 گریل سطح کم

زمان 
پخت به 

دقیقه

دما به درجه 
سانتیگراد/ 

تنظیمات گریل

نوع 
نوع غذالوازم جانبیطبقهگرمایش

نان

سینی چند منظوره 1*10-15200-220
یا قالب کیک

نان سفید، 
750 گرم 25-35180-190

سینی چند منظوره 1*10-15210-220
یا قالب کیک

نان چند غله، 
1.5 کیلوگرم 40-50180-190
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زمان 
پخت به 

دقیقه

دما به درجه 
سانتیگراد/ 

تنظیمات گریل

نوع 
نوع غذالوازم جانبیطبقهگرمایش

نان
10-15210-220*

سینی چند 1
منظوره

نان کامل، 1 
کیوگرم 40-50180-190

سینی چند 20-30220-2401
نان لواشمنظوره

نان های رولی

10-20200-2202
سینی چند 

منظوره

رول های 
نیم پخت یا 
باگت، پخته 

شده

نان های رولی، سینی پخت1*15-25160-170
شیرین، تازه

20-30150-160*3+1
سینی چند 

منظوره، سینی 
پخت

نان های رولی، 
شیرین، تازه، 2 

طبقه

نان های رولی، سینی پخت25-35170-1901
تازه

سینی چندمنظوره10-20200-2202
باگت، پخته 

شده، در دمای 
یخچال

نان های رولی، منجمد

سینی چندمنظوره15-25200-2202
رول های نیم 
پخت یا باگت، 

پخته شده

نان پریتزل، سینی پخت15-25200-2201
تکه های خمیر

سینی پخت1*20-35150-170
نان کروسان، 
تکه های خمیر
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زمان 
پخت به 

دقیقه

دما به درجه 
سانتیگراد/ 

تنظیمات گریل

نوع 
نوع غذالوازم جانبیطبقهگرمایش

نان تست

نان تست با طبقه مشبک5-1532
موادرویی ، 4 برش

نان تست با طبقه مشبک5-152502
موادرویی، 2 برش

برشته کردن نان طبقه مشبک3-633
تست

*پیش گرمایش

پیتزا، پای کیش و کیک های ترش

دســتگاه شــما حالــت هــای متنوعــی از گرمایــش را جهــت پخــت انــواع پیتــزا، پــای کیــش 

ــا غذاهــای مختلــف در جــدول  و کیک هــای تــرش دارا می باشــد. تنظیمــات متناســب ب

تنظیمــات آمــده اســت.

همچنین نکات موجود در قسمت مربوط به پف کردن خمیر را مطالعه نمایید. 

ــا  ــب ب ــوارد متناس ــن م ــد. ای ــتفاده کنی ــتگاه اس ــا دس ــراه ب ــی هم ــوازم جانب ــا از ل تنه

محفظــه پخــت و عملکردهــای مختلــف دســتگاه می باشــند.

عملکردهای پخت ترکیبی 

استفاده از عملکردهای پخت ترکیبی باعث کاهش قابل توجه در زمان پخت خواهد شد. 

ــتفاده  ــوم اس ــزی مرس ــت فل ــای پخ ــد از قالب ه ــی، می توانی ــای ترکیب در عملکرده

نماییــد. اگــر بیــن قالــب پخــت و طبقــه مشــبک جرقــه زده شــد، بررســی نماییــد کــه 

ســطح بیرونــی قالــب کیــک تمیــز باشــد.  محــل قــرار گیــری قالــب روی طبقــه مشــبک 

را تغییــر دهیــد. اگــر ایــن کار کمکــی بــه رفــع مشــکل نکــرد، پخــت را بــدون عملکــرد 

ــد. ــش می یاب ــان پخــت افزای ــت زم ــن حال ــد. در ای ــو ادامــه دهی مایکرووی

در صــورت اســتفاده از ظــروف یــا قالب هــای پخــت پالســتیکی، ســرامیکی یــا شیشــه ای، 
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ــک  ــن کی ــمت زیری ــد. قس ــش می یاب ــات کاه ــدول تنظیم ــدرج در ج ــت من ــان پخ زم

تــرش بــه خوبــی برشــته نخواهــد شــد.

عملکرد پخت ترکیبی تنها در یک طبقه امکان پذیر است.

موقعیت طبقات

از سطح مشخص شده برای طبقات استفاده نمایید.

پخت در یک طبقه

هنگام پخت در یک طبقه ، از طبقه زیر استفاده نمایید: 

سطح 1

پخت در 2 طبقه

از هــوای داغ چهــار بعــدی اســتفاده نماییــد. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر بــه صــورت 

ــد، لزومــا هــر دو  ــر اســتفاده نمایی ــب/ ظــروف پخــت و ســینی های ف همزمــان از قال

مــواد بــه صــورت همزمــان آمــاده نخواهنــد شــد. 

سینی چند منظوره: سطح 3

سینی پخت: سطح 1

قالب/ ظروف پخت در طبقه مشبک

اولین طبقه مشبک : سطح 3

دومین طبقه مشبک : سطح 1

ــرژی  ــا 45 درصــد در مصــرف ان ــد ت ــد غــذا، مــی توانی ــا آماده ســازی همزمــان چن ب

صرفه جویــی نماییــد. در محفظــه پخــت مــی توانیــد قالــب / ظــروف پخــت را در کنــار 

یکدیگــر و یــا بــه صــورت عمــودی در زیــر یکدیگــر قــرار دهیــد. 

لوازم جانبی

همیشــه اطمینــان حاصــل نماییــد کــه از لــوازم جانبــی مناســب اســتفاده کــرده و آن را 

بــه صــورت صحیــح در جــای خــود قــرار داده ایــد.

طبقه مشبک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

درب دســتگاه بــوده و برجســتگی ریــل آن بــه ســمت پاییــن باشــد.
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سینی چند منظوره یا سینی پخت

ســینی چنــد منظــوره یــا  ســینی پخــت را بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ــا نقطــه توقــف بــه داخــل فــر فشــار  ــا احتیــاط ت ســمت درب دســتگاه بــوده و آن را ب

دهیــد.

ــد  ــواد می باشــند، از ســینی چن ــر از م ــا پ ــی آنه ــه روی ــه الی ــی ک ــرای پخــت پیتزاهای ب

ــد.  منظــوره اســتفاده نمایی

قالب های پخت

مناســب ترین قالــب، قالب هــای فلــزی تیــره رنــگ می باشــند. قالب هــای پخــت 

حلبــی، ظــروف ســرامیکی و شیشــه ای زمــان پخــت را افزایــش داده و مــواد غذایــی بــه 

صــورت یکنواخــت برشــته و طالیــی نخواهنــد شــد.

کاغذ روغنی

ــذ  ــه کاغ ــد. همیش ــتفاده نمایی ــی اس ــای انتخاب ــا دم ــب ب ــی متناس ــای روغن از کاغذه

ــد. ــرش دهی ــر ب ــورد نظ ــرف م ــدازه ظ ــه ان ــی را ب روغن

مواد غذایی منجمد

از مواد غذایی بسیار منجمد استفاده نکنید. یخ های موجود بر روی غذا را پاک کنید. 

ممکــن اســت برخــی از محصــوالت منجمــد بــه صــورت غیــر یکنواخــت نیــم پــز شــده 

باشــند. در نتیجــه پــس از پخــت غــذا بــه صــورت یکنواخــت برشــته نخواهــد شــد.

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــواع غذاهــا در جــدول آمــاده اســت. دمــا و زمــان پخــت  ــرای ان گرمایــش مناســب ب

بــر اســاس غلظــت و مقــدار خمیــر بــوده و بــه همیــن دلیــل تنظیمــات مختلفــی آورده 

شــده اســت. ابتــدا مقادیــر کمتــر را امتحــان نماییــد. دمــای کمتر باعــث پخــت یکنواخت 

تــری خواهــد شــد. در صــورت نیــاز در پخــت بعــدی از مقادیــر باالتــر اســتفاده نماییــد.

ــن  ــد. در ای ــش دهی ــت را کاه ــان پخ ــد زم ــی توانی ــر نم ــای باالت ــم دم ــا تنظی ــه: ب نکت

حالــت تنهــا الیــه بیرونــی پختــه شــده و مــواد الیــه میانــی بــه خوبــی پخته نشــده اســت.

ــرد  ــت س ــه پخ ــل محفظ ــذا را در داخ ــه غ ــت ک ــرای زمانیس ــده ب ــم ش ــر تنظی مقادی

ــش  ــد کاه ــا 20 درص ــرژی را ت ــرف ان ــد مص ــت، می توانی ــن حال ــد. در ای ــرار دهی ق
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دهیــد. پیــش گرمایــش فــر، مــی توانــد زمــان پخــت مشــخص شــده را تــا چنــد دقیقــه 

کاهــش دهــد.

ــتفاده از آن  ــه اس ــته ک ــرد داش ــوارد کارب ــی از م ــرای برخ ــا ب ــش تنه ــش گرمای پی

ــد از  ــه بخواهی ــی ک ــت. در صورت ــده اس ــخص آورده ش ــورت مش ــه ص ــدول ب در ج

ــه  دســتورپخت خــود پیــروی نماییــد، می توانیــد از مــوارد پخــت مشــابه در جــدول ب

ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــوان راهنم عن

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی تــا 20 درصــد خواهــد شــد.

نوع گرمایش مورد استفاده:

 هوای داغ چهار بعدی 

زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی

انواع غذا

پیتزا

25-30-220-2301
سینی 
پخت

پیتزا، تازه

35-45-180-2003+1

سینی 
چند 

منظوره 
+ سینی 

پخت

پیتزا، تازه، 2 
طبقه

سینی 20-30-230-2401
پیتزا

پیتزا، تازه، 
خمیر نازک

طبقه 10-20-210-2301
مشبک

پیتزا، در دمای 
یخچال

پیتزا منجمد

طبقه 15-25-210-2301
مشبک

پیتزا، خمیر 
نازک، 1 عدد
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی

انواع غذا

پیتزا منجمد

15-25-220-2203+1
طبقه 

مشبک 
+ سینی 

پخت

پیتزا، خمیر 

نازک، 2 

عدد

طبقه 20-30-180-2001
مشبک

پیتزا، خمیر 
ضخیم، 1 

عدد

25-35-160-1803+1
طبقه 

مشبک 
+ سینی 

پخت

پیتزا، خمیر 
ضخیم، 2 

عدد

طبقه 20-30-200-2201
مشبک

پیتزا با نان 
باگت

سینی چند 10-2090180-2001
منظوره

پیتزا، با نان 
باگت 2 

عدد

طبقه 10-20-210-2301
پیتزا کوچک                                                                                                                مشبک

کیک های ترش و پای کیش

50-60-170-1901
قالب کیک 

فنری، 
قطر 28 
سانتی متر

کیک ترش 
در قالب

35-50-190-2101
قالب 
تارت، 
تیره

پای کیش

15-25-190-210*1
سینی چند 

منظوره

تارت 
فالمبی
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی

انواع غذا

کیک های ترش و پای کیش

50-70-170-1901
ظرف 

مخصوص 
فر

پیروگی

سینی چند 35-45-180-1901
امپانادامنظوره

35-45-180-2001
سینی چند 

منظوره
بورک

*پیش گرمایش

سوفله و گراتن ها

ــن  ــواع ســوفله و گرات ــش را جهــت پخــت ان دســتگاه شــما حالت هــای متنوعــی از گرمای

دارا می باشــد. تنظیمــات متناســب بــا غذاهــای مختلــف در جــدول تنظیمــات آمــده اســت.

ــا  ــب ب ــوارد متناس ــن م ــد. ای ــتفاده نمایی ــتگاه اس ــا دس ــراه ب ــی هم ــوازم جانب ــا از ل تنه

ــند. ــتگاه می باش ــف دس ــای مختل ــت و عملکرده ــه پخ محفظ

پخت غذا با عملکرد مایکروویو

اســتفاده از عملکــرد مایکروویــو یــا عملکــرد پخــت ترکیبــی باعــث کاهــش قابــل توجــه 

در زمــان پخــت خواهــد شــد. 

همیشــه از ظــروف مخصــوص مایکروویــو و مقــاوم بــه حــرارت اســتفاده نماییــد. نــکات 

مربــوط بــه ظــروف مناســب مایکروویــو را مالحظــه نماییــد. “عملکــرد مایکروویــو” در 

صفحــه 38

غذاهــای آمــاده را از بســته بنــدی خــود خــارج نماییــد. بــرای پخــت ســریعتر و یکنواخت 

تــر از ظــروف پخــت مخصــوص مایکروویــو اســتفاده نمایید.

موقعیت طبقات

از سطح مشخص شده برای طبقات استفاده نمایید.
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ــا ســینی چنــد  میتوانیــد بــرای تهیــه غذاهــا در یــک طبقــه از قالــب / ظــروف پخــت ی

ــد. منظــوره اســتفاده نمایی

قالب/ ظروف پخت در طبقه مشبک : سطح 1 

سینی پخت : سطح 2

ــد  ــینی چن ــام آب درون س ــک حم ــوفله آن را در ی ــه س ــرای تهی ــد ب ــما می توانی ش

منظــوره قــرار دهیــد. در ایــن حالــت ســینی چنــد منظــوره را در طبقــه 1 قــرار دهیــد.

بــا آمــاده ســازی همزمــان چنــد غــذا، مــی توانیــد تــا 45 درصــد در مصــرف انــرژی 

صرفــه جویــی نماییــد. در محفظــه پخــت می توانیــد قالــب / ظــروف پخــت را در کنــار 

یکدیگــر و یــا بــه صــورت عمــودی در زیــر یکدیگــر قــرار دهیــد. 

لوازم جانبی

همیشــه اطمینــان حاصــل نماییــد کــه از لــوازم جانبــی مناســب اســتفاده کــرده و آن را 

بــه صــورت صحیــح در جــای خــود قــرار داده ایــد.

طبقه مشبک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

درب دســتگاه بــوده و برجســتگی ریــل آن بــه ســمت پاییــن باشــد.

سینی چند منظوره یا سینی پخت

ســینی چنــد منظــوره یــا  ســینی پخــت را بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ســمت درب دســتگاه بــوده و آن را بــا احتیــاط تــا نقطــه توقــف بــه داخــل فــر فشــار دهید.

ظروف پخت

ــد. در  ــتفاده نمایی ــم اس ــاع ک ــا ارتف ــن ب ــروف په ــن از ظ ــوفله و گرات ــت س ــرای پخ ب

صــورت اســتفاده از ظــروف باریــک و چنــد منظــوره زمــان بیشــتری بــرای پخــت نیــاز 

ــد. ــد ش ــر خواه ــذا تیره ت ــی غ ــه روی ــته و الی داش

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

گرمایــش مناســب بــرای انــواع ســوفله در جــدول آمــاده اســت. دمــا و زمــان پخــت بر 

اســاس دســتور پخــت و مقــدار غــذا بــوده و میــزان پخــت بــر اســاس انــدازه ظــرف و 

ارتفــاع غــذا می باشــد. و بــه همیــن دلیــل تنظیمــات مختلفــی آورده شــده اســت. ابتــدا 
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ــد  ــری خواه ــت یکنواخت ت ــث پخ ــر باع ــای کمت ــد. دم ــان نمایی ــر را امتح ــر کمت مقادی

شــد. در صــورت نیــاز در پخــت بعــدی از مقادیــر باالتــر اســتفاده نماییــد.

نکتــه: بــا تنظیــم دمــای باالتــر نمی توانیــد زمــان پخــت را کاهــش دهیــد. در ایــن حالــت 

تنهــا الیــه بیرونــی ســوفله پختــه شــده و مــواد الیــه میانــی خــام می مانــد.

ــرد  ــت س ــه پخ ــل محفظ ــذا را در داخ ــه غ ــت ک ــرای زمانیس ــده ب ــم ش ــر تنظی مقادی

ــش  ــد کاه ــا 20 درص ــرژی را ت ــرف ان ــد مص ــی توانی ــت، م ــن حال ــد. در ای ــرار دهی ق

دهیــد. پیــش گرمایــش فــر، می توانــد زمــان پخــت مشــخص شــده را تــا چنــد دقیقــه 

کاهــش دهــد.

ــد از مــوارد  ــد، می توانی ــد از دســتورپخت خــود پیــروی نمایی ــی کــه بخواهی در صورت

پخــت مشــابه در جــدول بــه عنــوان راهنمــا اســتفاده نماییــد.

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی تــا 20 درصــد خواهــد شــد.

نوع گرمایش مورد استفاده:

 هوای داغ چهار بعدی 

 گریل با هوای گردشی

زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

40-55-170-1901
ظرف 

مخصوص 
فر

گراتن، 
ترش، 

مواد پخته 
شده

20-30360140-1601
ظرف 

مخصوص 
فر

گراتن، 
ترش، 

مواد پخته 
شده

40-50-160-1801
ظرف 

مخصوص 
فر

گراتن، 
شیرین
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
نوع سانتیگراد

طبقهگرمایش
لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

25-35360140-1601
ظرف 

مخصوص 
فر

گراتن، 
شیرین

50-60-160-1801
ظرف 

مخصوص 
فر

الزانیا، 
تازه، 1 
کیلوگرم

سینی چند 30-40-210-2301
منظوره

الزانیا، 
منجمد، 
400 گرم

55-65-170-1801
ظرف 

مخصوص 
فر

گراتن 
سیب 

زمینی، 
مواد خام، 

قطر 4 
سانتیمتر

20-25360170-1901
ظرف 

مخصوص 
فر

گراتن 
سیب 

زمینی، 
مواد خام، 

قطر 4 
سانتیمتر

40-50-160-170*1
ظرف 

مخصوص 
فر

سوفله

*پیش گرمایش

ماکیان

ــان دارا  ــواع ماکی ــت ان ــت پخ ــش را جه ــی از گرمای ــای متنوع ــما حالت ه ــتگاه ش دس

می باشــد. تنظیمــات متناســب بــا غذاهــای مختلــف در جــدول تنظیمــات آمــده اســت.
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بریان کردن در طبقه مشبک

ــان  ــت همزم ــا پخ ــزرگ ی ــان ب ــرای ماکی ــبک ب ــه مش ــردن در طبق ــان ک ــرد بری عملک

ــد. ــب می باش ــت مناس ــه گوش ــد تک چن

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

ــن ســینی  ــن باشــد. همچنی ــمت پایی ــه س ــل آن ب ــوده و برجســتگی ری ــتگاه ب درب دس

چنــد منظــوره را در زیــر طبقــه مشــبک بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ســمت درب دســتگاه قــرار گیــرد.

بــر اســاس انــدازه و نــوع ماکیــان نیــم لیتــر آب درون ســینی چنــد منظــوره بریزیــد. 

تمــام چربــی هــای چکیــده جمــع آوری خواهــد شــد.

از ایــن آب بــرای تهیــه ســس میتــوان اســتفاده نمــود. همچنیــن باعــث دود ایجــاد شــده 

را کاهــش داده و محفظــه پخــت تمیزتــر باقــی خواهــد مانــد.

بریان کردن در ظروف پخت

تنهــا از ظــروف مناســب فــر اســتفاده نماییــد. بررســی نماییــد کــه انــدازه ظــرف مــورد 

اســتفاده بــرای محفظــه پخــت مناســب اســت.

ــس از  ــه ای داغ را پ ــروف شیش ــند. ظ ــه ای می باش ــروف شیش ــرف ظ ــب ترین ظ مناس

پخــت روی دســتمالی خشــک قــرار دهیــد. در صــورت مرطــوب یــا ســرد بــودن ســطح 

شیشــه تــرک خواهــد خــورد.

ظرف هــای شــفاف بریــان کــردن، از اســتیل ضــد زنــگ یــا آلومینیــوم بــوده و حــرارت 

را ماننــد یــک آینــه منعکــس می کنــد. بنابرایــن ظــروف مناســبی بــرای فــر نمی باشــد. 

ــی برشــته نخواهــد شــد. از  ــه خوب ــه شــده و ب ــر پخت ــن ظــروف گوشــت آرام ت در ای

دمــای باالتــر اســتفاده کــرده و / یــا زمــان پخــت را افزایــش دهیــد. از دســتورالعمل های 

کارخانــه ســازنده ایــن ظــروف پیــروی نماییــد.

ظروف بدون درب

بهتریــن حالــت اســتفاده از ظــروف گــود مخصــوص بریــان کــردن ماکیــان می باشــد. 

ایــن ظــرف را بــه روی طبقــه مشــبک قــرار دهیــد. در صورتــی کــه ظــروف مناســب 

پخــت نداریــد از ســینی چنــد منظــوره اســتفاده نماییــد.
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ظروف درب دار

ــه  ــت ب ــه پخ ــد محفظ ــتفاده می کنی ــت اس ــرای پخ ــروف درب دار ب ــه از ظ ــی ک هنگام

ــوش  ــه درپ ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــد. اطمین ــد مان ــر خواه ــی تمیزت ــل توجه ــزان قاب می

مــورد نظــر کامــال انــدازه ظــرف بــوده و بــه خوبــی بســته می شــود. ظــرف پخــت را 

ــد. روی طبقــه مشــبک قــرار دهی

پــس از پخــت هنــگام برداشــتن درپــوش بخــار بســیار داغــی از ظــرف خــارج خواهــد 

شــد. درپــوش را از قســمت انتهــای آن برداریــد تــا بخــار بســیار داغ از شــما دور شــود.

ــت از  ــن حال ــرای ای ــود. ب ــرد می ش ــان ت ــت ماکی ــت درب دار گوش ــروف پخ در ظ

ظــروف مخصــوص بریــان کــردن بــا درپــوش شیشــه ای اســتفاده کــرده و دمــای باالتــر 

ــم نماییــد. را تنظی

بریان کردن در عملکرد پخت ترکیبی 

بهتریــن حالــت پخــت گوشــت ماکیــان اســتفاده از عملکــرد پخــت ترکیبــی بــوده کــه 

زمــان پخــت بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش میابــد.

ــر اســاس  ــی زمــان پخــت ب ــر خــالف روش هــای مرســوم، در عملکــرد پخــت ترکیب ب

ــد. ــذا می باش ــی غ وزن کل

نکتــه: اگــر وزن غــذای شــما خــارج از مقادیــر موجــود در جــدول تنظیمــات باشــد روش 

ــر را انجــام دهید: زی

دوبرابر شدن وزن غذا برابر با دوبرابر شدن زمان پخت می باشد.

ــد.  ــتفاده نمایی ــرارت اس ــه ح ــاوم ب ــو و مق ــوص مایکرووی ــروف مخص ــه از ظ همیش

ــان  ــرای بری ــروف ب ــب ترین ظ ــد Römertopf مناس ــروف برن ــا ظ ــزی ی ــروف فل ظ

ــد. ــو می باش ــرد مایکرووی ــتفاده از عملک ــدون اس ــردن ب ک

نــکات مربــوط بــه ظــروف مناســب مایکروویــو را مالحظــه نماییــد. “عملکــرد 

38 صفحــه  در  مایکروویــو” 

گریل کردن

ــز  ــد. هرگ ــه داری ــته نگ ــتگاه را بس ــل درب دس ــرد گری ــتفاده از عملک ــان اس در زم

ــد. ــال نکنی ــت فع ــاز اس ــتگاه ب ــه درب دس ــی ک ــل را زمان ــرد گری عملک
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طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

ــن ســینی  ــن باشــد. همچنی ــمت پایی ــه س ــل آن ب ــوده و برجســتگی ری ــتگاه ب درب دس

چنــد منظــوره را در زیــر طبقــه مشــبک بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ســمت درب دســتگاه قــرار گیــرد.

ــد.  ــد منظــوره بریزی ــر آب درون ســینی چن ــان نیم لیت ــوع ماکی ــدازه و ن ــر اســاس ان ب

ــد.  ــد ش ــع آوری خواه ــده در آن جم ــاد ش ــای ایج ــام چربی ه تم

ــی  ــی خیل ــردن دارای چرب ــل ک ــرای گری ــر ب ــورد نظ ــذای م ــه غ ــی ک ــه: در صورت نکت

ــک  ــه مشــبک در ســطح ی ــر طبق ــای زی ــه ج ــد منظــوره را ب ــادی باشــد، ســینی چن زی

ــد. ــرار دهی ق

در زمــان گریــل کــردن تــا جــای ممکــن از قطعاتــی بــا ضخامــت و وزن یکســان اســتفاده 

نماییــد. ایــن کار باعــث می شــود تــا تمــام قطعــات بــه صــورت یکنواخــت برشــته شــده 

و تمــام آنهــا آبــدار بماننــد. بــرای گریــل کــردن مــواد را مســتقیم روی طبقــه مشــبک 

قــرار دهیــد.

بــا اســتفاده از یــک انبــر تکه هــای مــورد نظــر را برگردانیــد. در صــورت ســوراخ شــدن 

گوشــت بــا انبــر ، آب گوشــت خــارج شــده و خشــک خواهــد شــد.

نکته:

ــت  ــن حال ــوند. ای ــن می ش ــوش و روش ــداوم خام ــورت م ــه ص ــل ب ــای گری - المنت ه

ــات روشــن و  ــداد دفع ــل، تع ــده در قســمت گری ــوده و تنظیمــات انجــام ش ــی ب طبیع

ــد.  ــخص می کن ــدن آن را مش ــوش ش خام

- ممکن است در زمان گریل کردن دود ایجاد شود.

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

گرمایــش مناســب بــرای پخــت انــواع ماکیــان در جــدول آمــاده اســت. دمــا و زمــان 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــذا می باش ــای غ ــات و دم ــدار، ترکیب ــاس مق ــر اس ــت ب پخ

تنظیمــات مختلفــی آورده شــده اســت. ابتــدا مقادیــر کمتــر را امتحــان نماییــد. دمــای 

ــاز در پخــت بعــدی از  کمتــر باعــث پخــت یکنواخت تــری خواهــد شــد. در صــورت نی

ــد. ــر اســتفاده نمایی ــر باالت مقادی
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مقادیــر تنظیــم شــده بــر اســاس مجمــوع شــرایط ماکیــان ماننــد شــکم خالــی، دمــای 

گوشــت در یخچــال یــا آمــاده پخــت بــودن گوشــت بــه هنــگام قــرار دادن در محفظــه 

پخــت ســرد می باشــد. بــا ایــن کار می توانیــد مصــرف انــرژی را تــا 20 درصــد کاهــش 

دهیــد. پیــش گرمایــش فــر، می توانــد زمــان پخــت مشــخص شــده را تــا چنــد دقیقــه 

کاهــش دهــد.

ــد. در  ــخص را می بینی ــای مش ــا وزن ه ــان ب ــت ماکی ــوص پخ ــرایط مخص ــدول ش در ج

صــورت تمایــل بــه ماکیانــی بــا وزن بیشــتر، از دمــای کمتــر بــرای هــر مــورد اســتفاده 

نماییــد. در صــورت پخــت چنــد تکــه گوشــت، از وزن ســنگین تریــن تکــه بــرای تعییــن 

زمــان پخــت اســتفاده کنیــد. تکــه هــای مختلــف بایــد تــا حــد امــکان دارای اندازه هــای 

یکســان باشــند.

ــان، دمــای پخــت کمتــر و زمــان پخــت  ــون کلــی: تکــه گوشــت بزرگتــر ماکی یــک قان

ــد داشــت. بیشــتری خواهن

پس از گذشت ½ تا ⅔ از زمان پخت گوشت ها را برگردانید.

ــه  ــد. همیش ــتفاده نمایی ــی اس ــای انتخاب ــا دم ــب ب ــی متناس ــای روغن ــه: از کاغذه توج

ــد. ــرش دهی ــر ب ــورد نظ ــرف م ــدازه ظ ــه ان ــی را ب ــذ روغن کاغ

نکات:

بــرای گوشــت اردک یــا غــاز، پوســت موجــود در زیــر بال هــا را ســوراخ نماییــد. ایــن 

کار باعــث می شــود تــا چربــی گوشــت خــارج شــود.

ــد و آن را  در صــورت اســتفاده از گوشــت ســینه اردک، پوســت آن را در نظــر بگیری

ــد. برگردانی

هنــگام برگردانــدن گوشــت ماکیــان، اطمینــان حاصــل نماییــد کــه ســمت گوشــت ســینه 

یــا ســمت پوســت ابتــدا در زیــر قــرار گیرنــد.

ــا آب  ــک ی ــره، آب نم ــا ک ــان را ب ــت ماکی ــت، گوش ــان پخ ــای زم ــا انته ــدا ت ــر از ابت اگ

ــد. ــد ش ــر خواه ــته ت ــر و برش ــت آن تردت ــد گوش ــزه دار نمایی ــال م پرتق

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی تــا 20 درصــد خواهــد شــد
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انواع گرمایش استفاده شده:

 هوای داغ چهار بعدی

 گریل با هوای گردشی

 گریل سطح وسیع

زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

مرغ

ظرف پخت، 60-70-200-2201
بدون درب

مرغ، 
1کیلوگرم

ظرف پخت، 25-35360230-2501
درب دار

مرغ، 
1کیلوگرم

15-20-3*3
طبقه 

مشبک

سینه مرغ 
فیله شده، 

هر تکه 150 
گرم )گریل 

کردن: 
فر را 5 

دقیقه پیش 
گرمایش 

دهید(

25-30180190-2101
ظرف پخت، 
بدون درب

فیله سینه 
مرغ 2 

عدد، هر 
تکه 150 

گرم )گریل(
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

مرغ

طبقه 30-35-220-2302
مشبک

تکه های 
کوچک مرغ، 
هر تکه 250 

گرم

ظرف پخت، 20-30360190-2101
بدون درب

تکه های 
کوچک مرغ 
4 عدد، هر 

تکه 250 
گرم

سینی چند 15-25-200-2202
منظوره

ناگت مرغ، 
منجمد

15-20360190-2101
سینی چند 

منظوره

ناگت مرغ، 
منجمد 250 

گرم

70-90-200-2201
ظرف پخت، 
بدون درب

مرغ 
کامل، 1.5 
کیلوگرم

30360200-2201
ظرف پخت، 

درب دار

مرغ 
کامل، 1.5 
کیلوگرم

اردک و غاز

90-110-180-2001
ظرف پخت، 
بدون درب

اردک، 2 
کیلوگرم

60-80180170-1901
سینی چند 

منظوره
اردک، 2 
کیلوگرم
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

اردک و غاز

17-20-230-2502
طبقه 
مشبک

سینه اردک، 
هر تکه 300 

گرم

120-150-160-1701
ظرف 
پخت، 

بدون درب

غاز، 3 
کیلوگرم

30-40180170-1901
ظرف 
پخت، 

بدون درب

غاز، 3 
کیلوگرم

40-50-210-2302
طبقه 
مشبک

ران غاز، 
هر تکه 
350گرم

60-80180170-1901
سینی چند 

منظوره

ران غاز، 
هر تکه 
350گرم

بوقلمون

70-90-180-1901
ظرف 
پخت، 

بدون درب

بوقلمون 
کوچک، 2.5 

کیلوگرم

45-50360210-2301
ظرف 
پخت، 

درب دار

بوقلمون 
کوچک، 2.5 

کیلوگرم

80-100-240-2601
ظرف 
پخت، 

درب دار

سینه 
بوقلمون، 

با استخوان، 
1کیلوگرم
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

بوقلمون

80-100-180-2001
ظرف 
پخت، 

بدون درب

ران 
بوقلمون، با 
استخوان، 1 

کیلوگرم

45-50360210-2301
ظرف 
پخت، 

درب دار

ران 
بوقلمون، با 
استخوان، 1 

کیلوگرم

*پیش گرمایش

گوشت

ــت دارا  ــواع گوش ــت ان ــت پخ ــش را جه ــی از گرمای ــای متنوع ــما حالت ه ــتگاه ش دس

می باشــد. تنظیمــات متناســب بــا غذاهــای مختلــف در جــدول تنظیمــات آمــده اســت.

بریان کردن و پخت گوشت 

گوشــت بــدون چربــی را چــرب نماییــد یــا آن را بــا برش هایــی از بیکــن بپوشــانید. در 

قســمت رویــی گوشــت بــه صــورت یــک ضربــدر بــرش ایجــاد نماییــد. در صــورت نیــاز 

بــه برگردانــدن گوشــت، دقــت کنیــد کــه قســمت دارای چربــی در زیــر قــرار گیــرد.

ــه مــدت 10  ــد ب بعــد از آمــاده شــدن گوشــت، فــر را خامــوش کــرده و اجــازه دهی

ــد. ــه در محفظــه پخــت خامــوش اســتراحت کن دقیق

ایــن کار باعــث پخــش بهتــر آب گوشــت می شــود. در صــورت نیــاز گوشــت را در یــک 

ــبه  ــده محاس ــر ش ــت ذک ــان پخ ــتراحت در زم ــان اس ــد. زم ــل آلومینیومی بپیچانی فوی

نشــده اســت.

عملکرد بریان کردن در طبقه مشبک 

پخت روی طبقه مشبک کمک می کند تا تمام قسمت های گوشت بسیار ترد شوند.
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بــر اســاس انــدازه و نــوع گوشــت، نیــم لیتــر آب درون ســینی چنــد منظــوره بریزیــد. 

تمــام چربی هــای چکیــده و آب گوشــت ایجــاد شــده در آن جمــع خواهنــد شــد.

از ایــن آب می توانیــد بــرای تهیــه ســس اســتفاده نمــود. همچنیــن دود کمتــری ایجــاد 

شــده و محفظــه پخــت تمیزتــر باقــی خواهــد مانــد.

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

ــن ســینی  ــن باشــد. همچنی ــمت پایی ــه س ــل آن ب ــوده و برجســتگی ری ــتگاه ب درب دس

چنــد منظــوره را در زیــر طبقــه مشــبک بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ســمت درب دســتگاه قــرار گیــرد.

بریان کردن و پخت در ظروف پخت

بریــان کــردن و پخــت گوشــت در ظــروف پخــت راحــت تــر انجــام می شــود. در ایــن 

حالــت خــارج کــردن گوشــت درون ظــرف از محفظــه پخــت نیــز آســان تــر بــوده و 

ســس آن هــم در همــان ظــرف پخــت آمــاده خواهــد شــد.

تنهــا از ظــروف مناســب فــر اســتفاده نماییــد. بررســی نماییــد کــه انــدازه ظــرف مــورد 

اســتفاده بــرای محفظــه پخــت مناســب اســت.

مناســب تریــن ظــرف، ظــروف شیشــه ای می باشــند. ظــروف شیشــه ای داغ را پــس از 

پخــت روی دســتمالی خشــک قــرار دهیــد. در صــورت مرطــوب یــا ســرد بــودن، ســطح 

شیشــه تــرک خواهــد خــورد.

ــد،  ــتفاده می کنی ــردن اس ــان ک ــرای بری ــی ب ــدون چرب ــت ب ــه از گوش ــی ک در صورت

ــدود ½  ــد ح ــده بای ــه ش ــات اضاف ــزان مایع ــد. می ــه نمایی ــه آن اضاف ــات ب ــی مایع کم

ــد. ــر کن ــه ای را پ ــرف شیش ظ

ــا عــدم اســتفاده  ــوع گوشــت، جنــس ظــرف پخــت و اســتفاده ی ــه ن ــات ب ــزان مایع می

ــا  ــدار ی ــاده کــردن گوشــت در ظــروف لعاب ــوش بســتگی دارد. در صــورت آم از درپ

ــد. ــاز داری ــه ظــروف شیشــه ای نی ــره، مایعــات بیشــتری نســبت ب ــزی تی فل

ــان کــردن، در ظــروف پخــت بخــار تشــکیل می شــود. در صــورت نیــاز،  در زمــان بری

بــا احتیــاط کمــی مایعــات بــه ظــرف اضافــه نماییــد.

ظرف هــای شــفاف بریــان کــردن از اســتیل ضــد زنــگ یــا آلومینیــوم بــوده و حــرارت را 
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ماننــد یــک آینــه منعکــس می کنــد. بنابرایــن ظــروف مناســبی بــرای فــر نمی باشــد. در 

ایــن ظــروف گوشــت آرام تــر پختــه و بــه خوبــی برشــته نخواهــد شــد. از دمــای باالتــر 

ــه  ــتورالعمل های کارخان ــد. از دس ــش دهی ــت را افزای ــان پخ ــا زم ــرده و/ ی ــتفاده ک اس

ســازنده ایــن ظــروف پیــروی نماییــد.

ظروف بدون درب

ــرف را  ــن ظ ــد. ای ــتفاده نمایی ــردن اس ــان ک ــوص بری ــوره مخص ــد منظ ــروف چن از ظ

ــد از  ــی کــه ظــروف مناســب پخــت نداری ــد. در صورت ــرار دهی روی طبقــه مشــبک ق

ــد. ــد منظــوره اســتفاده کنی ســینی چن

ظروف درب دار

ــه  ــد، محفظــه پخــت ب ــرای پخــت اســتفاده می کنی ــه از ظــروف درب دار ب ــی ک هنگام

ــوش  ــه درپ ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــد. اطمین ــد مان ــر خواه ــی تمیزت ــل توجه ــزان قاب می

مــورد نظــر کامــال انــدازه ظــرف بــوده و بــه خوبــی بســته می شــود. ظــرف پخــت را 

روی طبقــه مشــبک قــرار دهیــد.

ــته  ــود داش ــه وج ــرف فاصل ــوش ظ ــت و درپ ــن گوش ــد بی ــانتی متر بای ــل 3 س حداق

ــد. ــدا کن ــم پی ــش حج ــت افزای ــن اس ــت ممک ــد. گوش باش

پــس از پخــت هنــگام برداشــتن درپــوش، بخــار بســیار داغــی از ظــرف خــارج خواهــد 

شــد. درپــوش را از قســمت انتهــای آن برداریــد تــا بخــار بســیار داغ از شــما دور شــود.

در صــورت نیــاز قبــل از پخــت گوشــت آن را کمــی تفــت دهیــد. بــه مایــع پخــت کمــی 

آب، شــراب، ســرکه یــا مــواد مشــابه اضافــه نماییــد. میــزان ایــن مایعــات بایــد حــدود 

2-1 ســانتی متــر از عمــق ظــرف را بپوشــاند. 

در زمــان بریــان کــردن در ظــروف پخــت بخــار تشــکیل مــی شــود. در صــورت نیــاز، 

بــا احتیــاط کمــی مایعــات بــه ظــرف اضافــه نماییــد.

ــروف  ــت از ظ ــن حال ــرای ای ــود. ب ــر می ش ــت تردت ــت درب دار گوش ــروف پخ در ظ

ــر را  ــای باالت ــرده و دم ــتفاده ک ــه ای اس ــوش شیش ــا درپ ــردن ب ــان ک ــوص بری مخص

ــد. ــم نمایی تنظی
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بریان کردن در عملکرد پخت ترکیبی

مــواد غذایــی مشــخصی را مــی توانیــد در عملکــرد پخــت ترکیبــی آمــاده نماییــد. در 

ایــن حالــت، زمــان پخــت بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش میابــد.

بــر خــالف روش هــای مرســوم، در عملکــرد پخــت ترکیبــی زمــان پخــت بــر اســاس 

ــد. ــذا می باش ــی غ وزن کل

نکتــه: اگــر وزن غــذای شــما خــارج از مقادیــر موجــود در جــدول تنظیمــات باشــد روش 

ــر را انجــام دهید: زی

دوبرابر شدن وزن غذا برابر با دوبرابر شدن زمان پخت می باشد.

ــد.  ــتفاده نمایی ــرارت اس ــه ح ــاوم ب ــو و مق ــوص مایکرووی ــروف مخص ــه از ظ همیش

ــان  ــرای بری ــروف ب ــب ترین ظ ــد Römertopf مناس ــروف برن ــا ظ ــزی ی ــروف فل ظ

ــه ظــروف  ــوط ب ــکات مرب ــو می باشــد. ن ــدون اســتفاده از عملکــرد مایکرووی کــردن ب

ــه 38 ــو” در صفح ــرد مایکرووی ــد. “عملک ــه نمایی ــو را مالحظ ــب مایکرووی مناس

احتیاط !

ــزی  ــای فل ــا گیره ه ــر، درب آن را ب ــوص ف ــه های مخص ــتفاده از کیس ــورت اس در ص

ــا  ــیخ ی ــد. از س ــتفاده نمایی ــپزی اس ــوص آش ــای مخص ــه از نخ ه ــد. همیش ــم نبندی محک

گیره هــای فلــزی بــرای دوختــن یــا نگــه داشــتن رول هــای غــذا اســتفاده نکنیــد. مــوارد 

فلــزی باعــث ایجــاد جرقــه خواهنــد شــد.

گریل کردن

ــز  ــد. هرگ ــه داری ــته نگ ــتگاه را بس ــل درب دس ــرد گری ــتفاده از عملک ــان اس در زم

ــد. ــال نکنی ــت فع ــاز اس ــتگاه ب ــه درب دس ــی ک ــل را زمان ــرد گری عملک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

ــن ســینی  ــن باشــد. همچنی ــمت پایی ــه س ــل آن ب ــوده و برجســتگی ری ــتگاه ب درب دس

چنــد منظــوره را در زیــر طبقــه مشــبک بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ســمت درب دســتگاه قــرار گیــرد.

تمام چربی های ایجاد شده در آن جمع آوری خواهد شد. 
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ــی  ــی خیل ــردن دارای چرب ــل ک ــرای گری ــر ب ــورد نظ ــذای م ــه غ ــی ک ــه: در صورت نکت

ــک  ــر طبقــه مشــبک، در ســطح ی ــه جــای زی ــد منظــوره را ب ــادی باشــد، ســینی چن زی

ــد. ــرار دهی ق

در زمــان گریــل کــردن تــا جــای ممکــن از قطعاتــی بــا ضخامــت و وزن یکســان اســتفاده 

نماییــد. ایــن کار باعــث می شــود تــا تمــام قطعــات بــه صــورت یکنواخــت برشــته شــده 

و تمــام آنهــا آبــدار بماننــد. بــرای گریــل کــردن مــواد را مســتقیم روی طبقــه مشــبک 

قــرار دهیــد.

بــا اســتفاده از یــک انبــر تکه هــای مــورد نظــر را برگردانیــد. در صــورت ســوراخ شــدن 

گوشــت بــا انبــر، آب گوشــت خــارج شــده و خشــک خواهــد شــد.

تــا قبــل از گریــل کامــل بــه غــذا نمــک اضافــه نکنیــد. نمــک باعــث خــارج شــدن آب از 

ــود. ــت می ش گوش

نکته:

ــت  ــن حال ــوند. ای ــن می ش ــوش و روش ــداوم خام ــورت م ــه ص ــل ب ــای گری -المنت ه

ــات روشــن و  ــداد دفع ــل، تع ــده در قســمت گری ــوده و تنظیمــات انجــام ش ــی ب طبیع

ــل کــردن دود  ــد. ممکــن اســت در زمــان گری خامــوش شــدن آن را مشــخص می کن

ایجــاد شــود.

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

گرمایــش مناســب بــرای پخــت انــواع گوشــت در جــدول آمــاده اســت. دمــا و زمــان 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــذا می باش ــای غ ــات و دم ــدار، ترکیب ــاس مق ــر اس ــت ب پخ

تنظیمــات مختلفــی آورده شــده اســت. ابتــدا مقادیــر کمتــر را امتحــان نماییــد. دمــای 

ــاز در پخــت بعــدی از  کمتــر باعــث پخــت یکنواخت تــری خواهــد شــد. در صــورت نی

ــد. ــر اســتفاده نمایی ــر باالت مقادی

مقادیــر تنظیــم شــده بــر اســاس گوشــت از یخچــال خــارج شــده بــه هنــگام قــرار دادن 

ــا 20  ــا ایــن کار مــی توانیــد مصــرف انــرژی را ت در محفظــه پخــت ســرد می باشــد. ب

درصــد کاهــش دهیــد. پیــش گرمایــش فــر، می توانــد زمــان پخــت مشــخص شــده را 

تــا چنــد دقیقــه کاهــش دهــد.
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ــد. در  ــخص را می بینی ــای مش ــا وزن ه ــردن ب ــان ک ــوص بری ــرایط مخص ــدول ش در ج

ــر  ــرای ه ــر ب ــای کمت ــتر، از دم ــا وزن بیش ــت هایی ب ــت گوش ــه پخ ــل ب ــورت تمای ص

مــورد اســتفاده نماییــد. در صــورت پخــت چنــد تکــه گوشــت، از وزن ســنگین ترین تکــه 

بــرای تعییــن زمــان پخــت اســتفاده کنیــد. تکه هــای مختلــف بایــد تــا حــد امــکان دارای 

ــند. ــان باش ــای یکس اندازه ه

یــک قانــون کلــی: تکــه گوشــت بزرگتــر دمــای پخــت کمتــر و زمــان پخــت بیشــتری 

خواهنــد داشــت.

پس از گذشت ½ تا ⅔ از زمان پخت گوشت ها را برگردانید.

ــد از مــوارد  ــد، می توانی ــد از دســتورپخت خــود پیــروی نمایی ــی کــه بخواهی در صورت

پخــت مشــابه در جــدول بــه عنــوان راهنمــا اســتفاده نماییــد. اطالعــات بیشــتر در رابطــه 

بــا بریــان کــردن، پخــت و گریــل در جــدول تنظیمــات آورده شــده اســت.

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی تــا 20 درصــد خواهــد شــد.

انواع گرمایش استفاده شده:

 هوای داغ چهار بعدی

 گریل با هوای گردشی

 گریل سطح وسیع

 مایکروویو

زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

خوک

120-130-180-2001
ظرف 
پخت، 

بدون درب

گوشت 
خوک بدون 

پوست، 
مانند 

گردن 1.5 
کیلوگرم
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

خوک

40-50180180-2001
ظرف 
پخت، 

درب دار

گوشت 
خوک بدون 

پوست، 
مانند 

گردن 1.5 
کیلوگرم

130-140-190-2001
ظرف 
پخت، 

بدون درب

گوشت 
خوک با 
پوست، 
مانند 

سردست 2 
کیلوگرم

70-80-220-2301
ظرف 
پخت، 

بدون درب

استیک فیله 
خوک، 1.5 

کیلوگرم

50-6090210-2301
ظرف 
پخت، 

درب دار

استیک فیله 
خوک، 1.5 

کیلوگرم

طبقه 20-25-220-2302
مشبک

فیله خوک، 
400 گرم

60-80-210-2201
ظرف 
پخت، 

درب دار

گوشت 
خوک 

دودی با 
استخوان، 

1 کیلوگرم 
)کمی آب 

اضافه 
نمایید(
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زمان پخت 
به دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

خوک

40-50360-1
ظرف 
پخت، 

بدون درب

گوشت 
خوک 

دودی با 
استخوان، 1 

کیلوگرم

طبقه 16-20-23
مشبک

استیک 
خوک ، 

ضخامت 2 
سانتیمتر

طبقه 3*8-12-3
مشبک

گوشت 
فیله خوک، 
ضخامت 3 
سانتی متر 
)فر را 5 

دقیقه پیش 
گرمایش 

دهید(
گوشت گاو

40-50-210-2201
ظرف 
پخت، 

بدون درب

فیله گوشت 
گاو، پخت 
متوسط، 1 

کیلوگرم

130-140-200-2201
ظرف 
پخت، 

درب دار

خوراک 
گوشت، 1.5 

کیلوگرم

60-70-220-2301
ظرف 
پخت، 

بدون درب

گوشت 
راسته 

گاو، پخت 
متوسط، 1.5 

کیلوگرم
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

گوشت گاو

طبقه 15-20-33
مشبک

استیک، ضخامت 
3 سانتی متر، 
پخت متوسط

طبقه 20-30-32
مشبک

برگر، 
ضخامت 4-3 
سانتی متر****

گوشت گوساله

100-
120-160-1701

ظرف 
پخت، 

بدون درب
گوشت گوساله ، 

1.5 کیلوگرم

70-8090200-2101
ظرف 
پخت، 

درب دار
گوشت گوساله ، 

1.5 کیلوگرم

60-7090180-2001
ظرف 
پخت، 

بدون درب
ماهیچه گوساله، 

1.5 کیلوگرم

گوشت بره

50-70-170-1901
ظرف 
پخت، 

بدون درب

ران گوساله، با 
استخوان، پخت 
متوسط، 1.5 

کیلوگرم

40-50-180-1901
ظرف 
پخت، 

بدون درب

راسته گوساله با 
استخوان **

30-4090190-2101
ظرف 
پخت، 

بدون درب

راسته گوساله با 
استخوان  **

طبقه 12-18-33
مشبک

دنده 
گوساله***
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

سوسیس ها

طبقه 10-20-32
مشبک

سوسیس گریل 
شده

غذاهای گوشتی

70-80-170-1801
ظرف 
پخت، 

بدون درب

میتلوف، 1 
کیلوگرم

30-40360170-1901
ظرف 
پخت، 

بدون درب

میتلوف، 1 
کیلوگرم

*پیش گرمایش

**در حین پخت برگردانده نشود

***سینی چند منظوره را در طبقه 1 قرار دهید.

****پس از گذشت 2/3 از زمان پخت برگردانده شود.

نکات بریان کردن و پخت گوشت

- محفظــه پخــت بســیار کثیــف می شــود: غــذای خــود را داخــل ظــرف پخــت درب دار 

ــا از ســینی گریــل اســتفاده  ــا دمــای بیشــتری انجــام دهیــد ی گذاشــته و پخــت آن را ب

ــد داشــت.  ــری خواهی ــل نتیجــه پخــت بهت ــد. در صــورت اســتفاده از ســینی گری نمایی

ســینی گریــل را می توانیــد بــه عنــوان لــوازم جانبــی اختیــاری از خدمــات طالیــی نیــکان 

خریــداری نماییــد.

ــادی  ــا زی ــت، و/ی ــوخته اس ــمت های آن س ــی قس ــده و بعض ــته ش ــاد برش ــذا زی - غ

خشــک شــده اســت: ســطح طبقــه اســتفاده شــده و دمــا را بررســی نماییــد. در پخــت 

ــد. ــان پخــت را هــم کاهــش دهی ــاز زم ــر کــرده و در صــورت نی ــا را کمت بعــدی، دم

- ســطح بســیار کــم و نازکــی از گوشــت برشــته شــده اســت: دمــا را افزایــش دهیــد یــا 

در پایــان پخــت، مــدت کوتاهــی گریــل را روشــن نماییــد.
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- غــذا بــه خوبــی برشــته شــده اســت ولــی آب حاصــل از گوشــت ســوخته اســت: در 

پخــت بعــدی، از ظــرف کوچک تــر اســتفاده نمــوده و در صــورت نیــاز مایعــات بیشــتری 

اضافــه نماییــد.

- غــذا بــه خوبــی برشــته شــده اســت ولــی آب حاصــل از گوشــت کــم رنــگ و رقیــق 

ــاز  ــورت نی ــوده و در ص ــتفاده نم ــر اس ــرف بزرگ ت ــدی، از ظ ــت بع ــت: در پخ اس

ــد. ــه نمایی ــری اضاف ــات کمت مایع

- گوشــت ســرخ شــده در هنــگام پخــت ســوخته اســت: درب ظــرف بایــد متناســب بــا 

ظــرف بــوده و بــه خوبــی روی آن بســته شــود. 

ــات  ــاز مایع ــورت نی ــده در ص ــرخ ش ــت س ــت گوش ــگام پخ ــش داده و هن ــا را کاه دم

ــد. ــه نمایی ــه آن اضاف ــتری ب بیش

- گوشــت بــه خوبــی پختــه نشــده اســت: گوشــت را بــرش بزنیــد و ســس مــورد نظــر 

را روی گوشــت های بــرش خــورده بریزیــد. پخــت گوشــت را بــا اســتفاده از عملکــرد 

مایکروویــو پایــان دهیــد.

ماهی

ــی دارا  ــواع ماه ــت ان ــت پخ ــش را جه ــی از گرمای ــای متنوع ــما حالت ه ــتگاه ش دس

می باشــد. تنظیمــات متناســب بــا غذاهــای مختلــف در جــدول تنظیمــات آمــده اســت.

ــه  ــت ب ــه پخ ــی را در محفظ ــد. ماه ــل نمی باش ــی کام ــدن ماه ــه برگردان ــازی ب نی

ــاال باشــید. نصــف  ــه ســمت ب ــه هــای آن ب ــه نحــوی کــه بال روی شــکم قــرار دهیــد ب

ــرار  ــی ق ــکم ماه ــره ش ــر را در حف ــوص ف ــک مخص ــرف کوچ ــک ظ ــا ی ــیب زمینی ی س

ــه دارد. ــت نگ ــا آن را ثاب ــد ت دهی

پخت ماهی زمانی کامل می شود که باله آن را بتوانید به آسانی جدا نمایید.

بریان کردن و گریل کردن در طبقه مشبک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

ــن ســینی  ــن باشــد. همچنی ــمت پایی ــه س ــل آن ب ــوده و برجســتگی ری ــتگاه ب درب دس

چنــد منظــوره را در زیــر طبقــه مشــبک بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ســمت درب دســتگاه قــرار گیــرد.
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ــی  ــی خیل ــردن دارای چرب ــل ک ــرای گری ــر ب ــورد نظ ــذای م ــه غ ــی ک ــه: در صورت نکت

ــک  ــه مشــبک در ســطح ی ــر طبق ــای زی ــه ج ــد منظــوره را ب ــادی باشــد، ســینی چن زی

ــد. ــرار دهی ق

ــد.  ــوره بریزی ــد منظ ــینی چن ــر آب درون س ــی نیم لیت ــوع ماه ــدازه و ن ــاس ان ــر اس ب

ــد. ــد ش ــع خواهن ــی در آن جم ــده و آب ماه ــای چکی ــام چربی ه تم

همچنین دود کمتری ایجاد شده و محفظه پخت تمیزتر باقی خواهد ماند.

ــز  ــد. هرگ ــه داری ــته نگ ــتگاه را بس ــل درب دس ــرد گری ــتفاده از عملک ــان اس در زم

ــد. ــال نکنی ــت فع ــاز اس ــتگاه ب ــه درب دس ــی ک ــل را زمان ــرد گری عملک

در زمــان گریــل کــردن تــا جــای ممکــن از قطعاتــی بــا ضخامــت و وزن یکســان اســتفاده 

نماییــد. ایــن کار باعــث مــی شــود تــا تمــام قطعــات بــه صــورت یکنواخــت برشــته شــده 

و تمــام آنهــا آبــدار بماننــد. بــرای گریــل کــردن مــواد را مســتقیم روی طبقــه مشــبک 

قــرار دهیــد.

بــا اســتفاده از یــک انبــر تکه هــای مــورد نظــر را برگردانیــد. در صــورت ســوراخ شــدن 

گوشــت بــا انبــر ، آب گوشــت خــارج شــده و خشــک خواهــد شــد.

نکته:

ــت  ــن حال ــوند. ای ــن می ش ــوش و روش ــداوم خام ــورت م ــه ص ــل ب ــای گری -المنت ه

ــات روشــن و  ــداد دفع ــل، تع ــده در قســمت گری ــوده و تنظیمــات انجــام ش ــی ب طبیع

خامــوش شــدن آن را مشــخص می کنــد. -ممکــن اســت در زمــان گریــل کــردن دود 

ایجــاد شــود.

بریان کردن و آبپز کردن در ظروف پخت

تنهــا از ظــروف مناســب فــر اســتفاده نماییــد. بررســی نماییــد کــه انــدازه ظــرف مــورد 

اســتفاده بــرای محفظــه پخــت مناســب اســت.

ــس از  ــه ای داغ را پ ــروف شیش ــند. ظ ــه ای می باش ــروف شیش ــرف، ظ ــب ترین ظ مناس

پخــت روی دســتمالی خشــک قــرار دهیــد. در صــورت مرطــوب یــا ســرد بــودن ســطح 

شیشــه تــرک خواهــد خــورد.

ظرف هــای شــفاف بریــان کــردن از اســتیل ضــد زنــگ یــا آلومینیــوم بــوده و حــرارت را 
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ماننــد یــک آینــه منعکــس می کنــد. بنابرایــن ظــروف مناســبی بــرای فــر نمی باشــد. در 

ایــن ظــروف ماهــی آرام تــر پختــه و بــه خوبــی برشــته نخواهــد شــد. از دمــای باالتــر 

اســتفاده کــرده و / یــا زمــان پخــت را افزایــش دهیــد. 

از دستورالعمل های کارخانه سازنده این ظروف پیروی نمایید.

ظروف بدون درب

ــردن  ــان ک ــوص بری ــود مخص ــرف گ ــت از ظ ــر اس ــل، بهت ــی کام ــت ماه ــرای پخ ب

اســتفاده نماییــد. ایــن ظــرف را روی طبقــه مشــبک قــرار دهیــد. در صورتــی کــه ظــرف 

ــد. ــد منظــوره اســتفاده کنی ــد از ســینی چن مناســب پخــت نداری

ظروف درب دار

ــه  ــد محفظــه پخــت ب ــرای پخــت اســتفاده می کنی ــه از ظــروف درب دار ب هنگامــی ک

ــوش  ــه درپ ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــد. اطمین ــد مان ــر خواه ــی تمیزت ــل توجه ــزان قاب می

مــورد نظــر کامــال انــدازه ظــرف بــوده و بــه خوبــی بســته می شــود. ظــرف پخــت را 

روی طبقــه مشــبک قــرار دهیــد.

بــرای آبپــز کــردن، دو یــا ســه قاشــق غذاخــوری مایــع مــورد نظــر را بــا آب یــک لیمــو 

کوچــک یــا ســرکه درون ظــرف پخــت بریزیــد.

پــس از پخــت هنــگام برداشــتن درپــوش بخــار بســیار داغــی از ظــرف خــارج خواهــد 

شــد. درپــوش را از قســمت انتهــای آن برداریــد تــا بخــار بســیار داغ از شــما دور شــود.

ــروف  ــت از ظ ــن حال ــرای ای ــود. ب ــر می ش ــی تردت ــت درب دار ماه ــروف پخ در ظ

ــر را  ــای باالت ــرده و دم ــتفاده ک ــه ای اس ــوش شیش ــا درپ ــردن ب ــان ک ــوص بری مخص

ــد. ــم نمایی تنظی

بخارپز کردن ماهی در مایکروویو

شما می توانید ماهی را در مایکروویو بخارپز نمایید. 

ــن  ــد. همچنی ــتفاده نمایی ــو اس ــب مایکرووی ــروف درب دار مناس ــن کار، از ظ ــرای ای ب

ــا فویــل مخصــوص مایکروویــو درب ظــرف را بپوشــانید.  ــا یــک بشــقاب ی می توانیــد ب

نــکات مربــوط بــه ظــروف مناســب مایکروویــو را مالحظــه نماییــد. “عملکــرد 

مایکروویــو” در صفحــه 17
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ایــن حالــت باعــث حفــظ عطــر و طعــم غــذا شــده و شــما می توانیــد از مقــدار کمتــری 

ــا ســه قاشــق  ــه اســتفاده نماییــد. در صــورت پخــت ماهــی کامــل، یــک ت نمــک و ادوی

غذاخــوری آب یــا آب لیمــو بــه آن اضافــه نماییــد.

ــاوت  ــا تف ــد ت ــا کنی ــتراحت ره ــت اس ــه حال ــه ب ــا 3 دقیق ــی را 2 ت ــت، ماه ــس از پخ پ

ــرود. ــن ب ــی آن از بی دمای

غذاهــای آمــاده را از بســته بنــدی خــود خــارج نماییــد. بــرای پخــت ســریعتر و یکنواخت 

تــر از ظــروف پخــت مخصــوص مایکروویــو اســتفاده نمایید.

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــواع ماهــی در جــدول آمــاده اســت. دمــا و زمــان  ــرای پخــت ان گرمایــش مناســب ب

ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــذا می باش ــای غ ــات و دم ــدار، ترکیب ــاس مق ــر اس ــت ب پخ

تنظیمــات مختلفــی آورده شــده اســت. ابتــدا مقادیــر کمتــر را امتحــان نماییــد. دمــای 

کمتــر باعــث پخــت یکنواخــت تــری خواهــد شــد. در صــورت نیــاز در پخــت بعــدی از 

ــد. ــر اســتفاده نمایی ــر باالت مقادی

مقادیــر تنظیــم شــده بــر اســاس ماهــی از یخچــال خــارج شــده بــه هنــگام قــرار دادن 

در محفظــه پخــت ســرد مــی باشــد. بــا ایــن کار مــی توانیــد مصــرف انــرژی را تــا 20 

درصــد کاهــش دهیــد. پیــش گرمایــش فــر، مــی توانــد زمــان پخــت مشــخص شــده را 

تــا چنــد دقیقــه کاهــش دهــد.

ــد. در  ــخص را می بینی ــای مش ــا وزن ه ــی ب ــت ماه ــوص پخ ــرایط مخص ــدول ش در ج

ــر  ــرای ه ــر ب ــای کمت ــتر، از دم ــا وزن بیش ــی ب ــی های ــت ماه ــه پخ ــل ب ــورت تمای ص

مــورد اســتفاده نماییــد. در صــورت پخــت چنــد تکــه ماهــی از وزن ســنگین ترین تکــه 

بــرای تعییــن زمــان پخــت اســتفاده کنیــد. تکه هــای مختلــف بایــد تــا حــد امــکان دارای 

ــند. ــان باش ــای یکس اندازه ه

ــان پخــت بیشــتری  ــر و زم ــای پخــت کمت ــر دم ــه ماهــی بزرگت ــی: تک ــون کل ــک قان ی

ــت. ــد داش خواهن

پس از گذشت ½ تا ⅔ از زمان پخت ماهی ها را برگردانید.

ــه  ــد. همیش ــتفاده نمایی ــی اس ــای انتخاب ــا دم ــب ب ــی متناس ــای روغن ــه: از کاغذه توج
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ــد. ــرش دهی ــر ب ــورد نظ ــرف م ــدازه ظ ــه ان ــی را ب ــذ روغن کاغ

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی تــا 20 درصــد خواهــد شــد.

انواع گرمایش استفاده شده:

 هوای داغ چهار بعدی

 گریل با هوای گردشی

 گریل سطح وسیع

 مایکروویو

زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

20-30-170-1901
ظرف 
پخت، 

بدون درب

ماهی کامل، 
گریل شده، 

300 گرم، مانند 
قزل آال

طبقه 15-209022
مشبک

ماهی کامل، 
گریل شده، 

300 گرم، مانند 
قزل آال

3600

-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

ماهی کامل، 
پخته شده، 300 

گرم، مانند 
قزل آال

2-7360

30-40-170-1901
ظرف 
پخت، 

بدون درب

ماهی کامل، 
گریل شده، 1.5 
کیلوگرم، مانند 

سالمون

30-40360230-2501
ظرف 
پخت، 

بدون درب

ماهی کامل، 
گریل شده، 1.5 
کیلوگرم، مانند 

سالمون
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

10600
-1

ظرف 
پخت، 

درب دار

ماهی کامل، 
پخته شده، 1.5 
کیلوگرم، مانند 

سالمون
10-1536

فیله ماهی

طبقه 2*15-25-1
مشبک

فیله ماهی، 
ساده، گریل 

شده

4600
-1

ظرف 
پخت، 

درب دار

فیله ماهی ، 
ساده، پخته، 

400 گرم 3-8360
استیک ماهی

18-22-32
طبقه 
مشبک

استیک ماهی، 
ضخامت 3 
سانتیمتر **

ماهی منجمد

5600
-1

ظرف 
پخت، 

درب دار

ماهی کامل، 
300 گرم، مانند 

قزل آال 7-12360

30-45-210-2301
ظرف 
پخت، 

درب دار
ماهی ماهی، 

ساده

10-15600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

فیله ماهی، 
ساده، 400 گرم

طبقه 35-45-220-2402
مشبک

فیله ماهی، 
گراتن

15-2036031
ظرف 
پخت، 

بدون درب

فیله ماهی، 
گراتن، 400 

گرم
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

سینی پخت15-25-220-2401
فینگر ماهی)در 

زمان پخت 
برگدانده شود(

انواع غذا با ماهی

ترین ماهی، قالب ترین20-25360-1
1000 گرم

*پیش گرمایش

**سینی چند منظوره را در طبقه اول قرار دهید.

سبزیجات و دورچین ها

دســتگاه شــما حالت هــای متنوعــی از گرمایــش را جهــت تهیــه انــواع ســبزیجات گریــل 

شــده، ســیب زمینــی و محصــوالت منجمــد تهیــه شــده از ســیب زمینــی دارا می باشــد. 

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و کاهــش مصــرف انــرژی خواهــد شــد.

پخت در عملکردهای ترکیبی با مایکروویو

ــروف درب دار  ــا ظ ــد، حتم ــتفاده کنی ــی اس ــت ترکیب ــرد پخ ــد از عملک ــر می خواهی اگ

ــب،  ــودن درب مناس ــترس نب ــورت در دس ــد. در ص ــه نمایی ــو تهی ــب مایکرووی مناس

می توانیــد بــا یــک بشــقاب یــا فویــل مخصــوص مایکروویــو ظــرف را بپوشــانید. نــکات 

ــد. ــو را مالحظــه نمایی ــه ظــروف مناســب مایکرووی ــوط ب مرب

ــه صــورت  ــه ب ــه می شــوند ک ــی پخت ــر از غذاهای غذاهــای صــاف و یکدســت ســریع ت

ــذا را در  ــکان غ ــد ام ــا ح ــل ت ــن دلی ــه همی ــند. ب ــه باش ــرار گرفت ــم ق ــا و روی ه یکج

ــد. ــش نمایی ــت پخ ــورت یکنواخ ــه ص ــروف ب ظ

در زمــان پخــت محصــوالت حاصــل از غــالت، کــف زیــادی ایجــاد می شــود. بــرای تمــام 

محصــوالت ایــن دســته غذایــی، ماننــد برنــج، از ظــروف پخــت بلنــد و درب دار اســتفاده 

. یید نما
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ایــن حالــت باعــث حفــظ عطــر و طعــم غــذا شــده و شــما مــی توانیــد از مقــدار کمتــری 

نمــک و ادویــه اســتفاده نمایید. 

ــان  ــد زم ــات باش ــدول تنظیم ــود در ج ــر موج ــارج از مقادی ــما خ ــذای ش ــر وزن غ اگ

ــد: ــا کاهــش دهی ــش ی ــر افزای ــون زی ــق قان پخــت را طب

دوبرابر شدن وزن غذا برابر با دوبرابر شدن زمان پخت میباشد.

ــا در صــورت  ــا ســه مرتبــه هــم بزنیــد ی در طــول زمــان پخــت مــواد غذایــی را دو ی

امــکان آن را برگردانیــد. پــس از گــرم شــدن، غــذا را 2 تــا 3 دقیقــه بــه حالت اســتراحت 

رهــا کنیــد تــا تفــاوت دمایــی آن از بیــن بــرود.

ــو  ــرد مایکرووی ــا از عملک ــه تنه ــی ک ــد. زمان ــل می کن ــرف منتق ــه ظ ــا را ب ــذا گرم غ

ــد.  ــد ش ــیار داغ خواه ــرف بس ــد ظ ــتفاده می نمایی اس

موقعیت طبقات

از سطح مشخص شده برای طبقات استفاده نمایید.

پخت در یک طبقه

به طبقه مشخص شده در جدول رجوع نمایید.

پخت در 2 طبقه

از هــوای داغ چهــار بعــدی اســتفاده نماییــد. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر بــه صــورت 

ــورت  ــه ص ــروف ب ــام ظ ــا تم ــد، لزوم ــتفاده می نمایی ــر اس ــینی ف ــد س ــان از چن همزم

ــد شــد.  همزمــان آمــاده نخواهن

سینی چند منظوره: سطح 3

سینی پخت: سطح 1

لوازم جانبی

همیشــه اطمینــان حاصــل نماییــد کــه از لــوازم جانبــی مناســب اســتفاده کــرده و آن را 

بــه صــورت صحیــح در جــای خــود قــرار داده ایــد.

طبقه مشبک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

درب دســتگاه بــوده و برجســتگی ریــل آن بــه ســمت پاییــن باشــد.
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سینی چند منظوره یا سینی پخت

ســینی چنــد منظــوره یــا  ســینی پخــت را بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ــا نقطــه توقــف بــه داخــل فــر فشــار  ــا احتیــاط ت ســمت درب دســتگاه بــوده و آن را ب

دهیــد.

کاغذ روغنی

ــذ  ــه کاغ ــد. همیش ــتفاده نمایی ــی اس ــای انتخاب ــا دم ــب ب ــی متناس ــای روغن از کاغذه

ــد. ــرش دهی ــر ب ــورد نظ ــرف م ــدازه ظ ــه ان ــی را ب روغن

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــواع غذاهــا در جــدول آمــاده اســت. دمــا و زمــان  ــرای پخــت ان گرمایــش مناســب ب

پخــت بــر اســاس مقــدار، ترکیبــات غــذا بــوده و بــه همیــن دلیــل تنظیمــات مختلفــی 

آورده شــده اســت. ابتــدا مقادیــر کمتــر را امتحــان نماییــد. دمــای کمتــر باعــث پخــت 

یکنواخت تــری خواهــد شــد. در صــورت نیــاز در پخــت بعــدی از مقادیــر باالتــر 

ــد. اســتفاده نمایی

مقادیــر تنظیــم شــده بــرای قــرار دادن غــذا در محفظــه پخــت ســرد می باشــد. پیــش 

گرمایــش فــر، مــی توانــد زمــان پخــت مشــخص شــده را تــا چنــد دقیقــه کاهــش دهد.

در صورتــی کــه بخواهیــد از دســتورپخت خــود پیــروی نماییــد، مــی توانیــد از مــوارد 

پخــت مشــابه در جــدول بــه عنــوان راهنمــا اســتفاده کنیــد.

انواع گرمایش استفاده شده:

 هوای داغ چهار بعدی

 گریل با هوای گردشی

 گریل سطح وسیع

 مایکروویو
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

سبزیجات تازه

8-12600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار
سبزیجات تازه، 

250 گرم *

12-17600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار
شبزیجات، تازه، 

500 گرم *

سبزیجات، منجمد

13-18600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

اسفناج، 450 
گرم*

10-14600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

مخلوط 
سبزیجات، 250 

گرم*

15-20600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

مخلوط 
سبزیجات، 
500گرم*

بشقاب سبزیجات

سینی چند 10-15-33
منظوره

سبزیجات گریل 
شده

سیب زمینی

45-60-160-1801
سینی چند 

منظوره
سیب زمینی 

پخته، نصف شده

سینی چند 15-20360200-2201
منظوره

سیب زمینی 
پخته، نصف 

شده، 1کیلوگرم

10-13600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

سیب زمینی با 
پوست، کامل، 

250 گرم*
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

سیب زمینی

13-17600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

سیب زمینی 
آبپز، 4 تکه ، 
500 گرم*

محصوالت سیب زمینی، منجمد

سینی چند 20-30-180-2002
منظوره

روستی 
سیب زمینی

سینی چند 18-28-200-2202
منظوره

سیب زمینی 
شکم پر

سینی پخت15-25-210-2301

کراکت )در 
زمان پخت 
برگردانده 

شود(

سینی پخت20-30-200-2101
چیپس )در 
زمان پخت 
برگردانده 

شود(

سینی چند 15-20180250-2701
منظوره

چیپس )500 
گرم(

30-40-200-2203+1
سینی چند 
منظوره + 
سینی پخت

چیپس، 2 طبقه 
)در زمان پخت 

برگردانده 
شود(

برنج

7-9600

-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

برنج دانه بلند، 
250 گرم 500+ 

میلی لیتر آب 13-16180
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

برنج

11-13600
-1

ظرف 
پخت، 

درب دار

برنج قهوه ای، 
250 گرم + 

650 میلی لیتر 
آب

25-30180

12-14600
-1

ظرف 
پخت، 

درب دار

ریزوتو، 250 
گرم + 900 
میلی لیتر آب 22-24180

غالت و حبوبات

6-8600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

بلغور عربی، 
250 گرم + 

500 میلی لیتر 
آب

8-10600

-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

گندم کامل، 
250 گرم + 

600 میلی لیتر 
آب 10-15180

6-8600

-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

پولنتا/ ذرت 
سمولینا، 125 
گرم + 500 

میلی لیتر آب*
4-7100

11-13600

-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

جو پوست 
کنده، 250 گرم 
+ 750 میلی لیتر 

آب 25-30180
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات

دما به 
سانتیگراد/ 
تنظیمات 

گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
انواع غذا

تخم مرغ

6-8360-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

کاستارد تخم 
مرغ با 2 عدد 

تخم مرغ

*در زمان پخت یک یا دو مرتبه آن را هم بزنید.

دسرها

شما می توانید از دستگاه خود برای تهیه ماست و دسرهای مختلف استفاده نمایید.

زمــان تهیــه غــذا بــا عملکــرد مایکروویــو، همیشــه از ظــروف مخصــوص مایکروویــو و 

مقــاوم بــه حــرارت اســتفاده نماییــد. نــکات مربــوط بــه ظــروف مناســب مایکروویــو را 

مالحظــه نماییــد. “عملکــرد مایکروویــو” در صفحــه 17

اگــر غــذای خــود را روی طبقــه مشــبک مــی گذاریــد، طبقــه را بــه نحــوی در فــر قــرار 

ــل  ــوده و برجســتگی ری ــه ســمت درب دســتگاه ب ــد کــه نوشــته “Microwave” ب دهی

آن بــه ســمت پاییــن باشــد.

آماده سازی ماست

ــه  ــت محفظ ــن حال ــد. در ای ــارج نمایی ــت خ ــه پخ ــات را از محفظ ــی و طبق ــوازم جانب ل

ــی باشــد. ــد خال پخــت بای

ــد  ــرم کنی ــاق گاز گ ــانتیگراد روی اج ــه س ــا 90 درج ــی( را ت ــیر )%3.5 چرب ــر ش 1. 1 لیت

و ســپس منتظــر بمانیــد تــا 40 درجــه ســانتیگراد خنــک شــود. شــیر فرادمــا )UHT( را 

ــا 40 درجــه ســانتیگراد حــرارت دهیــد. کافیســت ت

2. 150 گرم ماست )سرد( را به شیر اضافه و آن را هم بزنید.

3. آن را در فنجان یا بطری های کوچک ریخته و روی آن را با سلفون بپوشانید.

ــا بطری هــا را در کــف محفظــه پخــت گذاشــته و از تنظیمــات نشــان داده  4. فنجــان ی

در جــدول اســتفاده نماییــد.
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5. پس از انجام موارد باال، ماست را در یخچال قرار دهید تا خنک شود.

تهیه کاسترد با پودر کاسترد

طبــق روش نوشــته شــده در بســته بنــدی را پــودر کاســترد بــا شــیر و شــکر، در یــک 

ــدول  ــدرج در ج ــات من ــد. از تنظیم ــب نمایی ــو ترکی ــب مایکرووی ــد و مناس ــرف بلن ظ

اســتفاده نماییــد.

زمانــی کــه شــیر شــروع بــه بــاال آمــدن کــرد، آن را کامــال هــم بزنیــد. ایــن مرحلــه را 

2 تــا 3 مرتبــه تکــرار کنیــد.

تهیه پودینگ برنج

1. برنج را وزن کرده و 4 برابر آن شیر اضافه نمایید.

2. مخلوط برنج و شیر را درون یک ظرف بلند و مناسب مایکروویو بریزید.

3. از تنظیمات مندرج در جدول استفاده نمایید.

ــوان  ــد و ت ــم بزنی ــال ه ــرد، آن را کام ــدن ک ــاال آم ــه ب ــروع ب ــیر ش ــه ش ــی ک 4. زمان

ــد  ــت، آن را چن ــان پخ ــد. در زم ــش دهی ــدول کاه ــات ج ــق توضیح ــو را طب مایکرووی

ــد. ــم بزنی ــه ه مرتب

تهیه کمپوت

میــوه را درون ظــرف مناســب مایکروویــو وزن کــرده و بــه ازای هــر 100 گــرم یــک 

ــاس  ــر را براس ــای دیگ ــم دهنده ه ــکر و طع ــد. ش ــه نمایی ــوری آب اضاف ــق غذاخ قاش

ذائقــه خــود اضافــه نماییــد. درب ظــرف را پوشــانده و از تنظیمــات منــدرج در جــدول 

اســتفاده نماییــد.

در زمان پخت، آن را چند مرتبه هم بزنید.

تهیه پاپ کورن در مایکروویو

یــک ظــرف شیشــه ای صــاف و مقــاوم بــه حــرارت، ماننــد درب یــک ظــرف مخصــوص 

فــر، تهیــه نماییــد. از ظــروف ســفالی یــا ظــروف خمیــده اســتفاده نکنیــد. 

ــه ســمت دارای برچســب  ــد ک ــرار دهی ــه نحــوی در ظــرف پخــت ق کیســه ذرت را ب

رو بــه پاییــن باشــد. از تنظیمــات منــدرج در جــدول اســتفاده نماییــد. براســاس نــوع و 

ــد تنظیــم کنیــد. مقــدار مــورد نظــر زمــان را بای
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پــس از 30 ثانیــه کیســه ذرت را خــارج کــرده و آن را تــکان دهیــد تــا مطمئــن شــوید 

ــا  ــت را ب ــه پخ ــورن، محفظ ــاپ ک ــدن پ ــاده ش ــس از آم ــوزد. پ ــورن نس ــاپ ک ــه پ ک

ــد. ــز نمایی دســتمال تمی

 هشدار - خطر سوختگی

بسته بندی های کارخانه ای ممکن است بعد از گرم شدن غذا دچار ترکیدگی شوند. 

همیشه دستورالعمل مندرج در بسته بندی را مطالعه نمایید. 

ــر  ــوص ف ــتکش مخص ــت از دس ــه پخ ــروف از محفظ ــردن ظ ــارج ک ــرای خ ــه ب همیش

ــد. ــتفاده نمایی اس

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

انواع گرمایش استفاده شده:

 هوای داغ چهار بعدی

 مایکروویو

زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات
دما به 

سانتیگراد
نوع 

طبقهگرمایش
لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
نوع غذا

5-8600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار
کاسترد با پودر 

کاسترد*

8-9

ساعت
-40-45

کف 
محفظه 

پخت

قالب های 
ماستمجزا

10600
-1

ظرف 
پخت، 

درب دار

پودینگ برنج، 
125 گرم + 

500 میلی لیتر 
شیر 20-25180

9-12600-1
ظرف 
پخت، 

درب دار

کمپوت میوه، 
500 گرم
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زمان 
پخت به 

دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات
دما به 

سانتیگراد
نوع 

طبقهگرمایش
لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
نوع غذا

4-6600-1
ظرف 
پخت، 

بدون درب

پاپ کورن در 
مایکروویو، 

1 بسته 100 
گرمی**

*در زمان پخت یک یا دو مرتبه آن را هم بزنید

 )Eco( ذخیره انرژی با استفاده از گرمایش کم مصرف

زمــان پخــت غــذا، می توانیــد بــا اســتفاده از نــوع گرمایــش “هــوای داغ کــم مصــرف” 

ــد. ــی نمایی ــرژی صرفه جوی در مصــرف ان

پیــش از گــرم شــدن فــر، غــذا را در محفظــه پخــت قــرار دهیــد. در غیــر اینصــورت، 

بهینــه ســازی انــرژی تاثیــری نخواهــد داشــت. همیشــه در زمــان پخــت درب دســتگاه 

را بســته نگــه داریــد. 

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و ذخیــره انــرژی می شــود.

تنهــا از لــوازم جانبــی اصــل همــراه بــا دســتگاه اســتفاده نماییــد. ایــن لــوازم متناســب بــا 

محفظــه پخــت و عملکردهــای مختلــف دســتگاه شــما طراحــی شــده اســت.

لوازم جانبی

همیشــه اطمینــان حاصــل نماییــد کــه از لــوازم جانبــی مناســب اســتفاده کــرده و آن را 

بــه صــورت صحیــح در جــای خــود قــرار داده ایــد.

طبقه مشبک

طبقــه مشــبک را بــه نحــوی در فــر قــرار دهیــد کــه نوشــته “Microwave” بــه ســمت 

درب دســتگاه بــوده و برجســتگی ریــل آن بــه ســمت پاییــن باشــد.

سینی چند منظوره یا سینی پخت

ســینی چنــد منظــوره یــا  ســینی پخــت را بــه گونــه ای قــرار دهیــد تــا لبــه شــیب دار بــه 

ســمت درب دســتگاه بــوده و آن را بــا احتیــاط تــا نقطــه توقــف بــه داخــل فــر فشــار دهید.
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ظروف پخت

اســتفاده از قالب هــای پخــت فلــزی بــا رنــگ تیــره بــرای ایــن کار مناســب اســت. ایــن 

ــد.  ــا 35 درصــد کاهــش دهی ــرژی را ت ــا مصــرف ان ــد ت ــه شــما کمــک میکن ظــروف ب

ظــروف پخــت اســتیل ضــد زنــگ یــا آلومینیومــی حــرارت را ماننــد یــک آینــه منعکــس 

مینماینــد. ظــروف لعــاب دار، شیشــه ای مقــاوم بــه حــرارت و آلومینیوم هــای دایکاســت 

ــای  ــند. قالب ه ــروف میباش ــواع ظ ــب ترین ان ــد مناس ــس نمیکنن ــرارت را منعک ــه ح ک

پخــت حلبــی، ظــروف ســرامیکی یــا شیشــه ای زمــان پخــت را افزایــش داده و کیــک بــه 

صــورت یکنواخــت برشــته نخواهــد شــد.

کاغذ روغنی

ــذ  ــه کاغ ــد. همیش ــتفاده نمایی ــی اس ــای انتخاب ــا دم ــب ب ــی متناس ــای روغن از کاغذه

ــد. ــرش دهی ــر ب ــورد نظ ــرف م ــدازه ظ ــه ان ــی را ب روغن

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــا و  ــد. دم ــف می باش ــای مختل ــرای غذاه ــخص ب ــات مش ــما دارای تنظیم ــتگاه ش دس

زمــان پخــت بــر اســاس دســتور پخــت و مقــدار و ترکیــب خمیــر بــوده و بــه همیــن 

دلیــل تنظیمــات مختلفــی آورده شــده اســت. ابتــدا مقادیــر کمتــر را امتحــان نماییــد. 

ــت  ــاز در پخ ــورت نی ــد. در ص ــد ش ــری خواه ــت یکنواخت ت ــث پخ ــر باع ــای کمت دم

ــد. ــر اســتفاده نمایی ــر باالت بعــدی از مقادی

نکتــه: بــا تنظیــم دمــای باالتــر نمی توانیــد زمــان پخــت را کاهــش دهیــد. در ایــن حالــت 

تنهــا الیــه بیرونــی کیــک و نــان پختــه شــده و مــواد الیــه میانــی خــام می مانــد.

نوع گرمایش مورد استفاده:

 هوای داغ کم مصرف

زمان پخت 
به دقیقه

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

نوع غذا

پخت کیک در قالب

قالب حلقه ای/ 60-80140-1601
قالب کیک

تارت با پایه کیک 
اسفنجی
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زمان پخت 
به دقیقه

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

نوع غذا

پخت کیک در قالب

پایه کیک قالب تارت20-40140-1601
اسفنجی

قالب تارت20-30150-1701
پایه کیک 

اسفنجی، 2 
تخم مرغ

25-35160-1701
قالب کیک 

فنری، قطر 26 
سانتی متر

پایه کیک 
اسفنجی، 3 

تخم مرغ

50-60150-1601
قالب کیک 

حلقه ای، قطر 28 
سانتی متر

پایه کیک 
اسفنجی، 6 

تخم مرغ
پخت کیک در سینی پخت

کیک اسفنجی با سینی پخت20-40160-1801
رویه خشک

کیک اسفنجی با سینی پخت25-35170-1801
رویه مرطوب

پخت شیرینی های کوچک

مافین هاظرف مافین15-30160-1802

کیک های کوچکسینی پخت25-35150-1601

سینی پخت25-50170-1902
شیرینی های 

الیه ای

سینی پخت35-45200-2201
شیرینی های 

خامه ای

بیسکوئیت هاسینی پخت15-30140-1602

وینیسینی پخت25-40140-1502
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آکریل آمید در مواد غذایی

عمومــا آکریــل آمیــد در غــالت و محصــوالت تهیــه شــده از ســیب زمینی در دمــای بــاال 

ــا  ــی ب ــی، محصوالت ــان تســت، نان هــای رول ماننــد ســیب زمینی ســرخ شــده، چیپــس، ن

ــان زنجبیلــی، بیســکوئیت های طعــم دار( ایجــاد می شــود. پخــت کامــل )بیســکویت ها، ن

نکاتی برای پایین نگه داشتن سطح آکریل آمید غذاها

موارد عمومی

-زمان پخت را به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش دهید.
- پخــت مــواد غذایــی را تــا زمــان طالیــی شــدن ادامــه دهیــد و از 

برشــتگی بیــش از حــد خــودداری نماییــد.
ــد  ــل آمی ــاوی آکری ــی ح ــواد غذای ــن در م ــازک و په ــای ن - تکه ه

کمتــری می باشــند. 

پخت نان

ــه  ــر در 200 درج ــی را حداکث ــی و پایین ــای باالی ــش المنت ه گرمای
ــد.  ــرار دهی ــانتیگراد ق س

ــرار  ــانتیگراد ق ــه س ــر در 180 درج ــوای داغ را حداکث ــا ه ــت ب پخ
ــد. دهی

بیسکویت ها

ــه  ــر در 190 درج ــی را حداکث ــی و پایین ــای باالی ــش المنت ه گرمای
ــد.  ــرار دهی ــانتیگراد ق س

پخت با هوای داغ را حداکثر در 170 درجه سانتیگراد انجام دهید.
ــش  ــد را کاه ــل آمی ــد آکری ــرغ تولی ــم م ــا زرده تخ ــرغ ی ــم م تخ

می دهــد.

چیپس های تنوری
ــر  ــینی ف ــت در س ــورت یکنواخ ــه ص ــواد را ب ــازک از م ــه ن ــک الی ی
پخــش کنیــد. در هــر مرتبــه از پخــت حداقــل 400 گــرم مــواد در 
ــردد. ــا گ ــدن چیپس ه ــک ش ــع از خش ــا مان ــته ت ــت گذاش ــینی پخ س

خشک کردن

ــک  ــی را خش ــواد غذای ــد م ــدی می توانی ــار بع ــوای داغ چه ــرد ه ــتفاده از عملک ــا اس ب

کــرده و نتیجــه قابــل توجهــی بــه دســت آوریــد. بــا ایــن روش نگهــداری بــه دلیــل  از 

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــواد غذای ــم م ــت دادن آب، طع دس
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تنهــا از میــوه، ســبزیجات، ســبزیجات برگــی ســالم اســتفاده کــرده و آنهــا را بــه خوبــی 

ــا کاغــذ پوســتی بپوشــانید. آب اضافــی  ــی ی ــا کاغــذ روغن بشــویید. طبقــه مشــبک را ب

ــد.  ــک نمایی ــه و آن را خش ــا را گرفت میوه ه

ــک  ــورت باری ــه ص ــا ب ــرده ی ــرد ک ــاوی خ ــای مس ــه تکه ه ــا را ب ــاز آنه ــورت نی در ص

ــه  ــد ک ــرف بچینی ــوی درون ظ ــه نح ــده را ب ــت نکن ــای پوس ــد. میوه ه ــرش دهی ب

ســطوح بــرش خــورده آن بــه ســمت بــاال باشــند. دقــت نماییــد کــه تکه هــای  میــوه 

ــند. ــه باش ــرار نگرفت ــر ق ــه روی یکدیگ ــبک ب ــه مش ــا در طبق ــا قارچ ه ی

ــبزیجات  ــا آب س ــد ت ــازه دهی ــد. اج ــچ نمایی ــا را بالن ــپس آنه ــده و س ــبزیجات را رن س

بالنــچ شــده خــارج گردیــده و ســپس آنهــا را بــه صــورت یکنواخــت روی طبقــه مشــبک 

پخــش نماییــد. ســبزیجات را بــا ســاقه آنهــا خشــک کنیــد. آنهــا را بــه صــورت یکنواخــت 

و نزدیــک بــه هــم  روی طبقــه مشــبک قــرار دهیــد.

 برای خشک کردن از سطوح مشخص شده در طبقات استفاده نمایید:

1 طبقه سیمی: سطح 2

2 طبقه سیمی: سطح 1 + 3

میــوه هــای آبــدار و ســبزیجات را چنــد مرتبــه برگردانیــد. پــس از خشــک شــدن مــواد 

خشــک شــده را بــه ســرعت از روی کاغــذ برداریــد.

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــواد  ــف م ــواع مختل ــردن ان ــک ک ــرای خش ــخص ب ــات مش ــما دارای تنظیم ــتگاه ش دس

غذایــی میباشــد. دمــا و زمــان پخــت بــر اســاس نــوع، میــزان رطوبــت، میــزان رســیده 

ــی شــما بیشــتر خشــک  ــی می باشــد. هرچــه مــواد غذای ــودن و ضخامــت مــواد غذای ب

ــک  ــریع تر خش ــر س ــای باریک ت ــود. برش ه ــد ب ــر خواه ــا بهت ــداری آنه ــوند نگه ش

شــده و مــواد خشــک شــده عطــر بیشــتری خواهنــد داشــت بــه همیــن دلیــل تنظیمــات 

مختلفــی نشــان داده شــده اســت.

در صورتــی کــه بخواهیــد مــواد غذایــی دیگــری را خشــک نماییــد، می توانیــد از مــوارد 

پخــت مشــابه در جــدول بــه عنــوان راهنمــا اســتفاده نماییــد.

نوع گرمایش مورد استفاده:
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 هوای داغ چهار بعدی

زمان پخت 
به ساعت

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

طبقه مشبک4-7802

میوه های گوشتی 
)حلقه های سیب، 3 
میلی متر ضخامت، 

200 گرم در هر طبقه 
مشبک(

میوه های هسته دار طبقه مشبک8-10802
)خانواده آلوها(

طبقه مشبک4-7802
سبزیجات ریشه ای 
)هویج(، رنده شده، 

بالنچ شده

قارچ ورقه ایطبقه مشبک6-8602

2-1 طبقات -2-660
سیمی

سبزیجات برگی، شسته 
شده

کنسرو کردن مواد غذایی

برای کنسرو کردن میوه و سبزیجات می توانید از این دستگاه استفاده نمایید.

 هشدار - خطر آسیب دیدگی

ــه درســتی انجــام نشــود، شیشــه های نگهدارنــده  ــی ب اگــر کنســرو کــردن مــواد غذای

ــرو  ــه کنس ــوط ب ــتورالعمل های مرب ــه دس ــد. ب ــد ش ــی خواهن ــار ترکیدگ ــرو دچ کنس

ــد. کــردن مراجعــه نمایی

شیشه های نگهدارنده

تنهــا از شیشــه های ســالم و تمیــز بــرای کنســرو کــردن مــواد غذایــی اســتفاده نماییــد. 

الســتیک های مــورد اســتفاده در شیشــه ها بایــد تمیــز، ســالم و مقــاوم در برابــر 

حــرارت باشــند. در صــورت وجــود داشــتن قــالب یــا گیــره بــه روی درب شیشــه آنهــا 

را نیــز بررســی نماییــد.
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ــان  ــات یکس ــدازه و محتوی ــم ان ــه های ه ــردن از شیش ــرو ک ــه کنس ــر مرتب ــرای ه ب

ــا حجــم ½  ــر 6 عــدد شیشــه ب ــد حداکث ــد. در محفظــه پخــت، می توانی اســتفاده نمایی

لیتــر، 1 لیتــر یــا ½  1 لیتــر بــه صــورت همزمــان قــرار دهیــد. از شیشــه های بلندتــر یــا 

بزرگتــر اســتفاده نکنیــد. درب شیشــه هــا ممکــن اســت دچــار شکســتگی شــوند. 

شیشه ها را به نحوی در محفظه پخت قرار دهید که در تماس با یکدیگر قرار نگیرند.

آماده سازی میوه و سبزیجات

تنها از میوه و سبزیجات کامال سالم استفاده کرده و آنها را به خوبی بشویید. 

پوســت کنــدن، جــدا کــردن هســته و خــرد کــردن میــوه و ســبزیجات را متناســب بــا 

نــوع آنهــا انجــام دهیــد. شیشــه ها را تــا حداکثــر 2 ســانتی متــر پاییــن تــر از لبــه آن بــا 

مــواد مــورد نظــر پــر نماییــد.

میوه جات

میوه هــا را در شیشــه ریختــه و ترکیــب آب داغ و شــکر ) حــدود 400 میلــی لیتــر بــرای 

شیشــه های 1 لیتــری( را بــه آن اضافــه نماییــد. بــرای یــک لیتــر آب :

-حدود 250 گرم شکر برای میوه های شیرین

-حدود 500 گرم شکر برای میوه های ترش

سبزیجات

سبزیجات را در شیشه ریخته و آب جوشیده داغ را به آن اضافه نمایید. 

ــا دســتمال تمیــز نماییــد. روی هــر شیشــه الســتیک و درب مربــوط  لبــه شیشــه ها را ب

ــد. شیشــه ها را درون ســینی  ــره ببندی ــا گی ــد. درب شیشــه ها را ب ــرار دهی ــه آن را ق ب

چنــد منظــوره بــدون تمــاس بــا یکدیگــر قــرار دهیــد. 500 میلــی لیتــر آب داغ )حــدود 

80 درجــه ســانتیگراد( در ســینی چنــد منظــوره بریزیــد. از تنظیمــات منــدرج در جدول 

اســتفاده نماییــد.

پایان مرحله کنسرو کردن

میوه ها

پــس از گذشــت زمانــی کوتــاه، حباب هــای کوچکــی در شیشــه ها تشــکیل خواهــد شــد. 

زمانــی کــه تمــام شیشــه ها شــروع بــه حبــاب زدن کردنــد دســتگاه را خامــوش نماییــد. 
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پــس از زمــان پخــت مربوطــه، شیشــه ها را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد.

سبزیجات

پــس از گذشــت زمانــی کوتــاه، حباب هــای کوچکــی در شیشــه ها تشــکیل خواهــد شــد. 

ــه  ــا 120 درج ــا را ت ــد دم ــاب زدن کردن ــه حب ــروع ب ــه ها ش ــام شیش ــه تم ــی ک زمان

ــته  ــت دربس ــه پخ ــه ها در محفظ ــا شیش ــد ت ــازه دهی ــد و اج ــش دهی ــانتیگراد کاه س

طبــق زمــان ذکــر شــده در جــدول بــه حبــاب زدن ادامــه دهنــد. پــس از ســپری شــدن 

ایــن زمــان، دســتگاه را خامــوش کــرده و طبــق زمــان جــدول اجــازه دهیــد شیشــه ها 

از دمــای موجــود در محفظــه پخــت اســتفاده نماینــد.

پــس از اتمــام عملکــرد، شیشــه ها را از محفظــه پخــت خــارج کــرده و آنهــا را روی یــک 

پارچــه تمیــز قــرار دهیــد. مراقــب باشــید شیشــه ها را روی ســطوح ســرد یــا مرطــوب 

ــن کار باعــث شکســتن شیشــه ها خواهــد شــد. شیشــه های کنســرو را  ــد. ای قــرار ندهی

ــا آنهــا را از خشــک شــدن محافظــت نماییــد. گیــره آنهــا را پــس از خنــک  بپوشــانید ت

ــد.  ــاز نمایی شــدن شیشــه ها ب

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــردن  ــرو ک ــرای کنس ــن ب ــر میانگی ــات مقادی ــدول تنظیم ــان داده در ج ــای نش زمان ه

ــه ها،  ــداد شیش ــاق، تع ــای ات ــاس دم ــر اس ــا ب ــن زمانه ــد. ای ــبزیجات می باش ــوه و س می

مقــدار مــواد غذایــی، گرمــا و کیفیــت محتویــات شیشــه ها تحــت تاثیــر قــرار 

ــت.  ــده اس ــوان ش ــری عن ــرد 1 لیت ــه های گ ــاس شیش ــر اس ــخصات ب ــد. مش می گیرن

پیــش از خامــوش کــردن دســتگاه یــا تغییــر حالــت پخــت بررســی نماییــد کــه محتویــات 

ــه  ــا 60 دقیق ــس از 30 ت ــاب زدن پ ــد حب ــند. فرآین ــاب زدن باش ــال حب ــه ها در ح شیش

شــروع می شــود.
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نوع گرمایش مورد استفاده:

 هوای داغ چهار بعدی

زمان پخت 
به ساعت

دما به 
سانتیگراد

نوع 
انواع غذاظروف پختطبقهگرمایش

کنسرو کردن

پیش از 
شروع به 

حباب زدن: 
30-40

160-170

1
شیشه 

نگهدارنده 1 
لیتری

سبزیجات مانند هویج شروع 
حباب زدن: 

30-40
120

گرمای 
باقی مانده: 

30
-

پیش از 
شروع به 

حباب زدن: 
30-40

160-170

1
شیشه 

نگهدارنده 1 
لیتری

سبزیجات مانند خیار
گرمای 

باقی مانده: 
30

-

پیش از 
شروع به 

حباب زدن: 
30-40

160-170

1
شیشه 

نگهدارنده 1 
لیتری

میوه های هسته دار 

مانند آلبالو، آلو گرمای 
باقی مانده: 

35
-
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زمان پخت 
به ساعت

دما به 
سانتیگراد

نوع 
انواع غذاظروف پختطبقهگرمایش

کنسرو کردن

پیش از 
شروع به 

حباب زدن: 
30-40

160-170

1
شیشه 

نگهدارنده 1 
لیتری

میوه های گوشتی 

مانند سیب، 

توت فرنگی گرمای 
باقی مانده: 

25
-

یخ زدایی

ــواع  ــی و ان ــز، ماه ــت قرم ــان، گوش ــت ماکی ــبزیجات، گوش ــوه، س ــی می ــرای یخ زدای ب

ــد. ــتفاده نمایی ــو اس ــرد مایکرووی ــد از عملک ــای منجم نان ه

ــرف  ــتفاده از ظ ــا اس ــرده و ب ــارج ک ــدی آن خ ــته بن ــد را از بس ــی منجم ــواد غذای م

ــد. ــرار دهی ــبک ق ــه مش ــو آن را روی طبق ــب مایکرووی مناس

نــکات مربــوط بــه ظــروف مناســب مایکروویــو را مالحظــه نماییــد. “عملکــرد 

17 صفحــه  در  مایکروویــو” 

اگــر غــذای خــود را روی طبقــه مشــبک می گذاریــد، طبقــه را بــه نحــوی در فــر قــرار 

ــل  ــوده و برجســتگی ری ــه ســمت درب دســتگاه ب ــد کــه نوشــته “Microwave” ب دهی

آن بــه ســمت پاییــن باشــد.

لــوازم جانبــی غیــر قابــل اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد. ایــن کار باعــث 

ــردد. ــرژی می گ ــرف ان ــش مص ــت و کاه ــر پخ ــه بهت نتیج

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــر  ــر ب ــن مقادی ــند. ای ــن می باش ــورت میانگی ــه ص ــدول ب ــدرج در ج ــای من زمان ه

ــی  ــواد غذای ــات م ــانتی گراد( و ترکیب ــه س ــاد )18- درج ــای انجم ــت، دم ــاس کیفی اس

ــن  ــدا کوتاه تری ــت. ابت ــده اس ــان داده ش ــی نش ــدوده زمان ــرد. مح ــد ک ــر خواه تغیی



130

O
ve

n

زمــان را انتخــاب نماییــد و ســپس در صــورت نیــاز آن را افزایــش دهیــد. گاهــی اوقــات 

بــرای نتیجــه بهتــر یخ زدایــی را چنــد مرتبــه بایــد انجــام دهیــد. ایــن شــرایط در جــدول 

توضیــح داده شــده اســت.

ــا تقســیم بندی شــده بســته بندی  ــه صــورت مســطح ی ــه ب ــی مــواردی ک ــه: یخ زدای نکت

ــرد. ــام می گی ــون انج ــا همگ ــم و ن ــته های حجی ــریعتر از بس ــده اند س ش

در زمــان یخ زدایــی یــک یــا دو مرتبــه غــذا را هــم زده و یــا آن را برگردانیــد. تکه هــای 

بــزرگ غــذا بایــد چندیــن مرتبــه برگردانده شــوند.

ــده را از  ــی ش ــوارد یخ زدای ــا م ــرده ی ــدا ک ــم ج ــی را از ه ــواد غذای ــات م ــی اوق گاه

ــد.  ــارج نمایی ــتگاه خ دس

اجــازه دهیــد مــواد غذایــی یخ زدایــی شــده  پــس از پایــان کار حــدود 10 تــا 30 دقیقــه 

در دســتگاه اســتراحت کــرده تــا دمــا متعــادل شــود.

نکتــه: اگــر وزن غــذای شــما خــارج از مقادیــر موجــود در جــدول تنظیمــات باشــد روش 

ــر را انجــام دهید: زی

دوبرابر شدن وزن غذا برابر با دوبرابر شدن زمان پخت می باشد.

نوع گرمایش مورد استفاده 

 مایکروویو

زمان پخت 
به ساعت

توان 
مایکروویو 

به وات

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

نان، رول ها
3180

ظروف پخت، 1
نان ، 500 گرمبدون درب

10-1590
5-10180

نان رولیطبقه مشبک1
5-1090

کیک
5180

ظروف پخت، 1
کیک خیس، 500 گرمبدون درب

15-2090
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زمان پخت 
به ساعت

توان 
مایکروویو 

به وات

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

کیک
2180

ظروف پخت، 1
بدون درب

کیک خشک، 750 
گرم * 10-1590

گوشت قرمز و گوشت ماکیان

10180
ظروف پخت، 1

بدون درب
مرغ کامل، 1.2 

کیلوگرم* 10-1590

3180
ظروف پخت، 1

بدون درب
تکه های گوشت 

ماکیان ؛ 250 گرم * 5-1090
10180

ظروف پخت، 1
اردک، 2 کیلوگرم*بدون درب

30-4090

15180
ظروف پخت، 1

بدون درب

تکه های کامل گوشت 
)گوشت خام( 

1590-10 800 گرم

15180
ظروف پخت، 1

بدون درب

تکه های کامل گوشت 
)گوشت خام(
3090-20 1 کیلوگرم*

15180
ظروف پخت، 1

بدون درب

تکه های کامل گوشت 
)گوشت خام(

3590-25 1.5 کیلوگرم*

8180
ظروف پخت، 1

بدون درب

تکه یا برش های 
گوشت )گوشت خام( 

500 گرم* 5-1090

ظروف پخت، 8-15901
بدون درب

گوشت چرخ کرده 
مخلوط، 200 گرم*

5180
ظروف پخت، 1

بدون درب
گوشت چرخ کرده 
مخلوط، 500 گرم* 10-1590
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زمان پخت 
به ساعت

توان 
مایکروویو 

به وات

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

گوشت قرمز و گوشت ماکیان

10180
ظروف پخت، 1

بدون درب
گوشت چرخ کرده 
مخلوط، 800 گرم* 15-2090

ماهی
3180

ظروف پخت، 1
ماهی کامل 300 گرمبدون درب

10-1590
5180

ظروف پخت، 1
فیله ماهی 400 گرم*بدون درب

10-1590
میوه، سبزیجات

ظروف پخت، 5-101801
انواع بری ها، 300گرمبدون درب

10180
ظروف پخت، 1

سبزیجات، 600 گرمبدون درب
8-1390

موارد دیگر

ظروف پخت، 7-9901
بدون درب

یخ زدایی کره، 125 
گرم

*در اواسط زمان پخت، آن را برگردانید.

گرم کردن غذا در مایکروویو 

بــا اســتفاده از عملکــرد مایکروویــو گــرم کــردن غــذا، یــا یخ زدایــی و گــرم کــردن در 

ــه انجــام می شــود. یــک مرحل

غذاهــای آمــاده را از بســته بندی خــارج کنیــد. در ظــروف مخصــوص مایکروویــو گــرم 

ــت  ــن اس ــف ممک ــروف مختل ــود. ظ ــام میش ــر انج ــریعتر و یکنواخت ت ــذا س ــردن غ ک

ــی کــه صــاف  ــرای گــرم شــدن داشــته باشــند. غذاهای ــی ب ــه زمان هــای متفاوت ــاز ب نی

ــه  ــوند ب ــه می ش ــون پخت ــکل ناهمگ ــا ش ــی ب ــریعتر از غذاهای ــند س ــت می باش و یکدس

همیــن دلیــل ســعی کنیــد تــا جــای ممکــن غذاهــا را بــه صــورت یکنواخــت در ظــروف 
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پخــت قــرار دهیــد. غذاهــا را بــه صــورت عمــودی قــرار ندهیــد. 

ــی  ــر پخــت خواهــد شــد. در صورت ــن کار باعــث نتیجــه بهت روی غــذا را بپوشــانید. ای

کــه درپــوش مناســب بــرای ظــرف خــود نداریــد، از یــک بشــقاب یــا فویــل مخصــوص 

مایکروویــو بــه جــای آن اســتفاده نماییــد.

در زمــان پخــت غــذا را 2 تــا 3 مرتبــه هــم بزنیــد و در صــورت نیــاز آن را برگردانیــد. 

پــس از گــرم شــدن غــذا بــه مــدت 1 یــا 2 دقیقــه آن را بــه حــال خــود رهــا کنیــد تــا 

تفــاوت دمایــی از بیــن بــرود.

ــه  ــا سرشیشــه روی طبق ــدون درب ی ــودک بطــری را ب ــذای ک ــردن غ ــرم ک ــرای گ ب

مشــبک قــرار دهیــد و پــس از گــرم شــدن آن را بــه خوبــی تــکان داده یــا هــم بزنیــد 

و دمــای آن را بررســی نماییــد.

غــذا گرمــا را بــه ظــرف منتقــل کــرده و بنابرایــن زمانــی کــه از عملکــرد مایکروویــو 

ــد ممکــن اســت ظــرف شــما بســیار داغ شــود. اســتفاده کرده ای

نکتــه: اگــر وزن غــذای شــما خــارج از مقادیــر موجــود در جــدول تنظیمــات باشــد روش 

ــر را انجــام دهید: زی

دوبرابر شدن وزن غذا برابر با دوبرابر شدن زمان پخت می باشد.

هشدار- خطر سوختگی شدید!

زمانــی کــه مایعــات را گــرم کــرده ایــد ممکــن اســت جوشــیدن بــا تاخیــر در آن اتفــاق 

ــه دمــای جــوش رســیده باشــد  ــع ب ــدان معناســت کــه احتمــال دارد مای ــن ب بیفتــد. ای

ــا  ــی جابج ــا کم ــی ب ــردد. حت ــر گ ــطح آن ظاه ــار روی س ــای بخ ــه حباب ه ــدون آنک ب

شــدن ظــرف، ممکــن اســت مایــع داغ ناگهــان جوشــیده و بــه اطــراف پاشــیده شــود. 

زمــان گــرم کــردن، همیشــه یــک قاشــق درون ظــرف قــرار دهیــد. ایــن کار مانــع از 

جوشــیدن بــا تاخیــر خواهــد شــد.

 احتیاط!

جرقــه زدن: مــوارد فلــزی- ماننــد قــرار دادن یــک قاشــق در لیــوان شیشــه ای- بایــد 

ــته  ــه داش ــتگاه فاصل ــت و درب دس ــه پخ ــای محفظ ــانتی متر از دیواره ه ــل 2 س حداق

ــیب برســانند. ــی درب آس ــه داخل ــه شیش ــا ب ــن جرقه ه ــت ای ــن اس باشــد. ممک



134

O
ve

n

مقادیر تنظیم شده پیشنهادی

ــف  ــی مختل ــواد غذای ــیدنی و م ــردن نوش ــرم ک ــرای گ ــی ب ــر مختلف ــدول مقادی در ج

ــن  ــورت میانگی ــه ص ــده ب ــخص ش ــای مش ــت. زمان ه ــده اس ــر ش ــو ذک در مایکرووی

می باشــد. ایــن مقادیــر بــر اســاس نــوع ظــرف مــورد اســتفاده، کیفیــت، دمــا و ترکیبات 

ــرده و ســپس در  ــان را انتخــاب ک ــن زم ــدا کوتاه تری ــد. ابت ــر می کن ــی تغیی ــواد غذای م

صــورت نیــاز آن را افزایــش دهیــد.

ــرد  ــت س ــه پخ ــه در محفظ ــد ک ــی می باش ــرای غذاهای ــدول ب ــدرج در ج ــر من مقادی

ــرد.  ــرار می گی ق

اگــر مقــدار غــذای شــما در جــدول موجــود نیســت از غذاهــای مشــابه در جــدول بــه 

عنــوان راهنمــا اســتفاده نماییــد.

لــوازم جانبــی بــدون اســتفاده را از محفظــه پخــت خــارج نماییــد ایــن کار باعــث نتیجــه 

بهتــر پخــت و ذخیــره انــرژی میشــود.

بعد از اتمام پخت محفظه پخت را با دستمال تمیز کنید.

نوع گرمایش مورد استفاده:

 مایکروویو

زمان پخت 
به ساعت

توان 
مایکروویو 

به وات

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

نوشیدنی های گرم

ظرف پخت، 1-310001
بدون درب

200 میلی لیتر )به 
خوبی هم بزنید(
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زمان پخت 
به ساعت

توان 
مایکروویو 

به وات

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

نوشیدنی های گرم

ظرف پخت، 2-610001
بدون درب

400 میلی لیتر )به 
خوبی هم بزنید(

گرم کردن غذای کودک

ظرف پخت، 1-33601
بدون درب

شیشه کودک، 150 
میلی لیتر )به خوبی 

هم بزنید(

سبزیجات، در دمای یخچال

ظرف پخت، 3-86001
250 گرمبدون درب

سبزیجات منجمد

ظرف پخت، 8-126001
بدون درب

انواع سبزیجات 
معمول، 250 گرم

ظرف پخت، 11-166001
بدون درب

بورانی اسقناج 
خامه ای، منجمد، 

450گرم

انواع غذاها، در دمای یخچال

ظرف پخت، 4-86001
بدون درب

1 بشقاب غذا، 
تک نفره

ظرف پخت، 5-76001
بدون درب

سوپ، خورشت، 400 
میلی لیتر

ظرف پخت، 5-106001
بدون درب

غذای جانبی مانند 
پاستا، کوفته، 

سیب زمینی، برنج

ظرف پخت، 5-106001
بدون درب

الزانیا، گراتن سیب 
زمینی ، 400 گرم
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زمان پخت 
به ساعت

توان 
مایکروویو 

به وات

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

انواع غذا

غذای منجمد

ظرف پخت، 11-156001
بدون درب

1 بشقاب غذا، 
تک نفره

ظرف پخت، 2-410001
بدون درب

سوپ، خورشت، 200 
میلی لیتر )هم زده 

شود(

ظرف پخت، 7-106001
بدون درب

غذای جانبی 500 
گرم مانند پاستا، 

کوفته، سیب زمینی، 
برنج

ظرف پخت، 11-156001
بدون درب

الزانیا، گراتن سیب 
زمینی ، 400 گرم

انواع تست پخت

جــدول هــای زیــر بــرای موسســات کنتــرل کیفیــت جهــت ســهولت بخشــیدن بــه امــر 

بررســی و آزمایــش دســتگاه تهیــه شــده اســت.

مطابــق اســتانداردهای EN 60350 - 1:2013 و IEC 60350. - 1:2011 و مطابــق 

 IEC 60705:2010 و EN 60705:2012 اســتاندارد

پخت شیرینی

ــت و  ــروف پخ ــب/ ظ ــان از قال ــورت همزم ــه ص ــر ب ــه اگ ــید ک ــته باش ــه داش توج

ــاده  ــان آم ــورت همزم ــه ص ــواد ب ــر دو م ــا ه ــد، لزوم ــتفاده نمایی ــر اس ــینی های ف س

ــد.  ــد ش نخواهن

موقعیت طبقات در دو سطح.

سینی چند منظوره: سطح 3 

سینی پخت: سطح 1



137

O
ve

n

زمان پخت 
به ساعت

دما به 
سانتیگراد

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

نوع غذا

پخت

وینیسینی پخت1*25-35140-150

کیک های کوچکسینی پخت1*25-35150

35_45140*3+1
سینی چند 
منظوره، 
سینی پخت

کیک های کوچک، 
2طبقه

30-45160-170**1
قالب کیک 
فنری، قطر 
26 سانتی متر

کیک اسفنجی آب 
داغ

70-80160-1701
x 2 قاب 

مسطح تیره، 
قطر 20 
سانتی متر

پای سیب

پای سیب

پــای ســیب در یــک طبقــه : قالــب کیــک فنــری بــا رنــگ تیــره را بــه صــورت مــورب در 

کنــار یکدیگــر قــرار دهیــد .

کیک اسفنجی آب داغ 

کیــک اســفنجی آب داغ در دو طبقــه: قالب هــای کیــک فنــری را بــه صــورت عمــودی و 

زیــر یکدیگــر روی طبقــات ســینی قــرار دهیــد.

نکات: 

مقادیر تنظیم شده برای غذاهایی می باشد که در محفظه پخت سرد قرار می گیرند.

ــرای  ــر ب ــید. مقادی ــته باش ــه داش ــدول توج ــش در ج ــش گرمای ــات پی ــه اطالع ــا ب لطف

ــد.  ــده ان ــه ش ــر گرفت ــریع در نظ ــش س ــتفاده از گرمای ــدون اس ــای ب عملکرده

-برای پخت انواع نان ابتدا از دماهای پایین تر استفاده نمایید.

نوع گرمایش مورد استفاده:

 هوای داغ چهار بعدی
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*پیش گرمایش به مدت 5 دقیقه، از عملکرد گرمایش سریع استفاده نکنید.

**پیش گرمایش، از عملکرد گرمایش سریع استفاده نکنید.

گریل کردن 

از ســینی چنــد منظــوره اســتفاده نماییــد. مایعــات حاصــل از مــواد غذایــی در آن جمــع 

شــده و محفظــه پخــت تمیزتــر باقــی می مانــد.

نوع گرمایش مورد استفاده:

 گریل سطح وسیع

زمان پخت 
به ساعت

تنظیمات 
گریل

نوع 
طبقهگرمایش

لوازم جانبی/ 
ظرف پخت

نوع غذا

گریل کردن

نان تستطبقه مشبک3-633

بیف برگر x 12*طبقه مشبک20-3032

*پس از گذشت 2/3 از زمان پخت آن را برگردانید.

تهیه غذا با عملکرد مایکروویو

زمــان تهیــه غــذا بــا عملکــرد مایکروویــو، همیشــه از ظــروف مخصــوص مایکروویــو و 

مقــاوم بــه حــرارت اســتفاده نماییــد. نــکات مربــوط بــه ظــروف مناســب مایکروویــو را 

مالحظــه نماییــد. “عملکــرد مایکروویــو” در صفحــه 17

اگــر غــذای خــود را روی طبقــه مشــبک می گذاریــد، طبقــه را بــه نحــوی در فــر قــرار 

ــل  ــوده و برجســتگی ری ــه ســمت درب دســتگاه ب ــد کــه نوشــته “Microwave” ب دهی

آن بــه ســمت پاییــن باشــد.

انواع گرمایش مورد استفاده:

 هوای داغ چهار بعدی

 گریل با هوای چرخشی

 مایکروویو
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زمان 
پخت 

به 
دقیقه

توان 
مایکروویو 

به وات
دما به 

سانتیگراد
نوع 

طبقهگرمایش
لوازم 
جانبی/ 

ظرف پخت
نوع غذا

یخ زدایی با مایکروویو

5180
-1

ظرف 
پخت/ 

بدون درب
گوشت

10-1590

پخت با مایکروویو

20360
-1

ظرف 
پخت/ 

بدون درب
رومال تخم مرغ

20-25180

7-9600-1
ظرف 
پخت/ 

بدون درب
تارت اسفنجی

22-27600-1
ظرف 
پخت/ 

بدون درب
میتلف

پخت ترکیبی

25-30360150-1701
ظرف 
پخت/ 

بدون درب

گراتن 
سیب زمینی

12-18180190-2101
ظرف 
پخت/ 

بدون درب
کیک

25-35360180-2001
ظرف 
پخت/ 

بدون درب
مرغ






