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ML 620 BIS, MS 820 BIS :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: ML 820 BIS 

MODEL: ML 620 BIS 
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ــر  ــا دیگ ــت ب ــن اس ــما ممک ــتگاه ش ــراه در دس ــی هم ــوازم جانب ــدل، ل ــاس م ــر اس ب

مدل هــا متفــاوت باشــد.

اطالعات ایمنی

ایمنی کودکان و افراد آسیب پذیر

ایمنی عمومی

ــت  ــه دق ــود را ب ــتورالعمل های موج ــتگاه، دس ــتفاده از دس ــب و اس ــش از نص   پی

ــیب ها و  ــال آس ــئولیتی در قب ــه مس ــکان هیچ گون ــی نی ــات طالی ــد. خدم ــه کنی مطالع

خســارات ناشــی از نصــب و اســتفاده نادرســت از دســتگاه بــر عهــده نخواهــد داشــت. 

همیشــه دفترچــه راهنمــا را همــراه بــا دســتگاه بــرای اســتفاده های آینــده نــزد خــود 

نگــه داریــد.

   به کودکان اجازه بازی با دستگاه را ندهید.

  تمام اجزای بسته بندِی دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

  هشــدار: هنگامیکــه دســتگاه در حــال کار بــوده یــا خنــک می شــود کــودکان را دور از 

دســتگاه نگــه داریــد. قســمت های در دســترس داغ هســتند.

  اگــر دســتگاه دارای سیســتم ایمنــی کــودک می باشــد، توصیــه می گــردد آن را فعــال 

کنیــد. کــودکان نبایــد بــدون نظــارت در اطــراف دســتگاه رهــا شــوند.

  نظافت و نگهداری مربوط به کاربر نباید توسط کودکان انجام شود.

  این دستگاه برای استفاده در منزل یا مکان های مشابه می باشد مانند:

- آشپزخانه های پرسنلی در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری

- مراکز دامداری و کشاورزی

- توسط ساکنین هتل ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه ها و سایر مکان های اقامتی

- محیط های ارائه دهنده خدمات اقامت و صبحانه

ــود در  ــی موج ــای حرارت ــود. المنت ه ــتگاه داغ می ش ــل دس ــردن داخ ــگام کار ک   هن

ــا  ــی ی ــوازم جانب ــرار دادن ل ــا ق ــگام خارج کــردن ی ــد. همیشــه هن دســتگاه را لمــس نکنی
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ــد. ــتفاده کنی ــو اس ــوِص مایکرووی ــتکش های مخص ــو از دس ــروِف مایکرووی ظ

  هشــدار: مایعــات یــا دیگــر غذاهــا را درون ظــروف بســته، گــرم نکنیــد. ایــن مــوارد 

مســتعد ترکیــدن هســتند.

   تنها از ظروِف مناسب مایکروویو استفاده کنید.

  هنگامیکــه غذاهــای داخــل ظــروف پالســتیک یــا کاغــذی را گــرم می کنیــد، بــه دلیــل 

امــکان آتش ســوزی دســتگاه را تحــت نظــارت داشــته باشــید.

  ایــن دســتگاه بــرای گرم کــردن غــذا و نوشــیدنی می باشــد. خشــک کردن غــذا 

یــا پارچــه و حــرارت دادن بالشــتک های گرمایشــی، دمپایــی، اســفنج ها، پارچه هــای 

مرطــوب و مــوارد مشــابه خطــر آســیب، شعله ور شــدن یــا آتش ســوزی را بــه دنبــال 

دارد.

  هشدار! مایکروویو نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد اگر:

- درب به درستی بسته نشده باشد.

- لوالهای درب خراب باشند.

- سطوح تماس میان درب و جلوی مایکروویو خراب باشد.

- شیشه درب آسیب دیده باشد.

- بــا وجــود عــدم حضــور اجــزای فلــزی داخــل دســتگاه جرقــه الکتریکــی مکــرر درون 

ــد. ــاق می افت آن اتف

  مایکروویــو تنهــا پــس از تعمیــر توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان قابــل اســتفاده 

می باشــد.

  اگــر از دســتگاه دود خــارج شــد، آن را خامــوش کــرده یــا از بــرق بکشــید و درب را 

ــد. ــه داری ــان خاموش شــدن شــعله ها بســته نگ ــا زم ت

ــواد  ــر م ــا تاخی ــوران ب ــث ف ــد باع ــو می توان ــا مایکرووی ــیدنی ها ب ــردن نوش   گرم ک

ــگام برداشــتن ظــرف مواظــب باشــید. جوشــیده شــود. هن

  جهــت جلوگیــری از ســوختگی محتویــات بطری هــای خوراکــی یــا شیشــه شــیر کــودک 

بایــد قبــل از اســتفاده کامــال هــم زده یــا تــکان داده شــود و دمــای آن بررســی گردد.
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ــه  ــوند چراک ــرم ش ــتگاه گ ــد درون دس ــده نبای ــه ش ــته دار و پخت ــای پوس   تخم مرغ ه

ــز امــکان ترکیــدن آنهــا وجــود دارد. ــان گرم شــدن نی ــی پــس از پای حت

  هشــدار! الــکل خالــص یــا نوشــیدنی های الــکل دار را در مایکروویــو گــرم نکنیــد. خطــر 

آتش ســوزی وجــود دارد.

  احتیــاط کنیــد! بــرای جلوگیــری از گرم شــدن بیــش از حــد یــا ســوختگی غــذا، بســیار 

ــردن  ــگام گرم ک ــاال را هن ــیار ب ــای بس ــا توان ه ــی ی ــای طوالن ــه زمان ه ــت ک ــم اس مه

غذاهــای کــم انتخــاب نکنیــد. بــرای مثــال، بــرای یــک رول نــان اگــر تــوان بســیار بــاال 

ــه می ســوزد. ــس از 3 دقیق انتخــاب شــده باشــد پ

  بــرای تســت کردن، تنهــا از عملکــرد گریــل اســتفاده کــرده و در تمــام مــدت 

مایکروویــو را تحــت نظــر داشــته باشــید. اگــر بــرای تســت نــان از عملکردهــای ترکیبــی 

ــرد. ــاه آتــش بگی ــد ممکــن اســت در زمــان کوت اســتفاده کنی

  مطمئــن شــوید کــه ســیم بــرق دیگــر لــوازم برقــی در درب داغ یــا مایکروویــو گیــر 

نکــرده باشــد. ممکــن اســت عایــق ســیم ذوب شــود. خطــر اتصال-کوتــاه!

  هنگام گرم کردن مایعات  مواظب باشید!

ــو نزدیــک نقطــه  هنگامیکــه مایعــات )آب، قهــوه، چــای، شــیر و غیــره( درون مایکرووی

جــوش می رســند و ناگهــان خــارج می شــوند ممکــن اســت از ظــرف خــود بــه بیــرون 

پاشــیده شــوند.

خطر آسیب و سوختگی

نصب

ــم زن  ــه ه ــک میل ــات، ی ــردن مایع ــگام گرم ک ــف هن ــرایط مختل ــری از ش ــرای جلوگی ب

ــد.  ــرار دهی ــرف ق ــه ای را درون ظ شیش

ــال در  ــازی اتص ــع، دارای جداس ــرای قط ــیله ای ب ــه وس ــز ب ــد مجه ــرق بای ــتم ب   سیس

ــد قطــع کامــل را  ــار مضاعــف دســته بندی III، بتوان ــگام ب تمــام قطب هــا باشــد کــه هن
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انجــام دهــد.

ــب در  ــس از نص ــد پ ــد ، بای ــتفاده می کنی ــاخه اس ــرق از دوش ــال ب ــرای اتص ــر ب   اگ

ــرد. ــرار گی ــترس ق دس

   نصب باید مطابق با قوانین صورت گیرد.

  محافظت در برابر برق گرفتگی باید توسط نصب الکتریکی انجام شود.

  هشدار: مایکروویو باید به زمین متصل شود.

نظافت

  دســتگاه بایــد بــه صــورت مرتــب تمیــز شــده و باقی مانده هــای غــذا از آن برداشــته 

. د شو

ــه ســطح آن آســیب زده و در طــول عمــر دســتگاه  ــزی دســتگاه ب   عــدم حفــظ تمی

ــی شــود. ــر گذاشــته و ممکــن اســت باعــث خطــرات ناگهان تاثی

ــردن  ــرای تمیز ک ــز ب ــزی تی ــای فل ــا الیه بردار ه ــر ی ــاینده زب ــای س   از تمیز کننده ه

درب شیشــه ای اســتفاده نکنیــد. ایــن مــوارد باعــث ایجــاد خراشــیدگی در ســطح و در 

نتیجــه شکســتگی شیشــه خواهــد شــد.

  برای تمیز کردن دستگاه از بخارشوی استفاده نکنید.

ــد  ــا( بای ــاری درب ه ــمت های کن ــه و قس ــوی محفظ ــه درب ) جل ــل ب ــطوح متص   س

بســیار تمیــز نگــه داشــته شــوند تــا عملکردهــای مایکروویــو بــه درســتی انجــام گیرنــد.

  لطفــا دســتورالعمل های نظافــت موجــود در  بخــش “ نظافــت و نگهــداری” را انجــام 

دهیــد.

تعمیرات

  هشدار: پیش از تعمیِر دستگاه سیم برق را جدا کنید.

  هشــدار: هــر نــوع ســرویس یــا تعمیراتــی کــه نیــاز بــه برداشــتن پوشــش محافــظ در 

برابــر انــرژی امــواج کوتــاه را دارد بایــد تنهــا توســط  تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان 

انجــام گیــرد. 

ــا زمــان تعمیــر توســط  ــا درزگیــر درب خــراب شــده اســت، ت   هشــدار: اگــر درب ی
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ــد از دســتگاه اســتفاده کنیــد. ــکان نبای ــی نی تکنســین خدمــات طالی

ــد  ــاک بای ــده اســت، جهــت جلوگیــری از شــرایط خطرن ــرق آســیب دی   اگــر ســیم ب

ــرای  ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــردد. ع ــض گ ــکان تعوی ــی نی ــات طالی ــین های خدم ــط تکنس توس

ــد. ــاز داری ــوص نی ــای مخص ــه ابزار ه ــن کار ب ــام ای انج

  تعمیــرات، بــه خصــوص اجــزای حــاوی بــرق تنهــا بایــد توســط تکنســین های خدمــات 

طالیــی نیــکان انجــام شــود.

جلوگیری از آسیب مایکروویو یا دیگر شرایط خطرناک با پیروی از دستورالعمل ها

ــقاب  ــان و بش ــه چرخ ــد. حلق ــن نکنی ــان روش ــظ چرخ ــدون محاف ــو را ب   مایکرووی

ــند. ــه باش ــرار گرفت ــود ق ــای خ ــد در ج ــه بای مربوط

  هیچــگاه مایکروویــو را خالــی روشــن نکنیــد. اگــر درون دســتگاه غــذا نباشــد ممکــن 

اســت بــار مضاعــف الکتریکــی ایجــاد شــده و مایکروویــو آســیب ببینــد. خطــر خرابــی!

ــتگاه  ــوان آب درون دس ــک لی ــو ی ــِی مایکرووی ــت های برنامه ده ــام تس ــرای انج   ب

ــو خــراب نخواهــد  ــه خــود جــذب کــرده و مایکرووی ــاه را ب ــد. آب امــواج کوت بگذاری

شــد.

  منافذ تهویه را نپوشانید و مسدود نکنید.

ــروف  ــتفاده از ظ ــش از اس ــد. پی ــتفاده کنی ــو اس ــب مایکرووی ــروف مناس ــا از ظ   تنه

ــواع ظــروف را مالحظــه  ــو، بررســی کنیــد کــه مناســب باشــند )بخــش ان در مایکرووی

ــد(. کنی

ــش از  ــن پوش ــد. ای ــو را برنداری ــی مایکرووی ــقف داخل ــکا در س ــش می ــز پوش   هرگ

ــری  ــو جلوگی ــاز مایکرووی ــه اشعه س ــه قطع ــذا ب ــای غ ــی و تکه ه ــاندن چرب آسیب رس

می کنــد.

بــا  کنیــد.  مایکروویــو خــودداری  نگه داشــتن قطعــات مشتعل شــونده درون  از    
روشن شــدن مایکروویــو امــکان ســوختگی ایــن قطعــات وجــود دارد.

   از مایکروویو به عنوان فضایی برای نگهداری استفاده نکنید.

  از مایکروویــو بــرای ســرخ کردن اســتفاده نکنیــد. کنتــرل دمــای روغــن گــرم شــده، 
توســط امــواج کوتــاه غیر ممکــن اســت.
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ــن  ــد. ای ــداده و از نشســتن روی آن خــودداری کنی ــه ن ــو تکی ــاز مایکرووی ــه درب ب   ب
ــر وزن 8  ــا حداکث ــد. درب ت ــوالی آن آســیب می زن ــه ل ــه دســتگاه خصوصــا ناحی کار ب

ــد. ــل کن ــد تحم ــرم را می توان کیلوگ

  نگهدارنــده چرخــان و ســه پایــه می تواننــد حداکثــر 8 کیلوگــرم بــار را تحمــل نماینــد. 
جهــت جلوگیــری از آســیِب مایکروویــو ، بیــش از ایــن مقــدار مــواد قــرار ندهید. 

معرفی دستگاه

1. شیشه ی درب

2. گیره ها

3. گریل کوارتز

4. پوشش میکا

5. صفحه کنترل

6. ولوم چرخشی

7. دکمه باز کردن

8. موتور پایه چرخشی

9. پایه چرخشی

10. نگهدارنده چرخان

11. بشقاب چرخان

12. سه پایه کرومی

1.             کلید برنامه

2.             کلید مدت زمان

3.             کلید توان/ وزن

4.            کلید شروع

5.             کلید ساعت

6.            کلید توقف/ قفل ایمنی

7.            نمایشگر

8.            ولوم چرخشی
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معرفی عملکرد ها

غذاهاتوان معرفی عالمت

مایکروویو

     P01: 160وات
یخ زدایِی آرام برای غذاهای حساس؛ 

گرم نگه داشتن غذاها

    P02: 320وات
پخت با حرارت کم، جوشاندن برنج

یخ زدایی سریع

  P03: 480وات
ذوب کره

گرم کردن غذای کودک

P04: 640 وات  

پخت سبزیجات و غذاها

پخت و گرم کردن با احتیاط

گرم کردن و پخت غذای کم

گرم کردن غذاهای حساس

پخت و گرم کردن سریع مایعات و غذاهاP05: 700وات

مایکروویو 

+ گریل

برشته کردن تستP01: 95وات

گریل ماکیان و گوشتP02: 135وات

پخت گوشت قالبی و غذاهای “گراتین”P03: 170وات

پخت گوشت گردP04: 200وات

گراتین سیب زمینیP05: 230وات

گریل انواع غذاها---گریل

یخ زدایی
یخ زدایی با زمان---

یخ زدایی با وزن---
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پخت 

خودکار

جوشاندن سیب زمینی---

غذاهای سرخ شده و خورشت ها---

پوره سیب زمینی---

مزایای مایکروویو

حالت اجرایی مایکروویو

ــده  ــعل های گازی تابی ــا مش ــا ی ــرارت از مقاومت ه ــنتی، ح ــز س ــت و پ ــوازم پخ در ل

ــا  ــادی ب ــرژی زی ــن، ان ــد. بنابرای ــوذ می کن ــذا نف ــه غ ــراف ب ــی از اط ــه آرام ــده و ب ش

ــی رود. ــدر م ــذا ه ــاوی غ ــروف ح ــو و ظ ــزای مایکرووی ــوا، اج ــه ه ــی ب حرارت ده

ــال حــرارت از  ــرای مث ــد می گــردد. ب ــو، حــرارت توســط خــود غــذا تولی در مایکرووی

ــه هــوا، دیواره هــای محفظــه  ــی ب ــچ هدر رفــت گرمای ــرون مــی رود. هی ــه بی داخــل ب

ــدان  ــن ب ــدارد. ای ــود ن ــند( وج ــو باش ــوص مایکرووی ــه مخص ــروف )در صورتیک ــا ظ ی

ــود. ــرم می ش ــذا گ ــا غ ــه تنه ــت ک معناس

به طور خالصه مزایای  مایکروویو ها به شرح زیر می باشند:

1. صرفه جویــی در زمــان پخــت؛ بــه طــور کلــی در مقایســه بــا مایکروویوهــای ســنتی، 

ــد. زمــان شــما 3/4 کاهــش می یاب

2. یخ زدایی بسیار سریع غذاها؛ خطر گسترش باکتری کاهش می یابد.

3. ذخیره انرژی.

4. با کاهش زمان پخت، ارزش مواد غذایی حفظ می گردد.

مایکروویــو دارای قطعــه ای بــا ولتــاژ بــاال بــه نــام مگنتــرون می باشــد کــه انــرژی بــرق 

را بــه انــرژی امــواج کوتــاه تبدیــل می کنــد. ایــن امــواج الکترومغناطیســی توســط یــک 

ــک  ــا اســتفاده از ی ــه و ب ــو رفت ــه داخــل مایکرووی ــال ب ــه صــورت کان ــر مــوج ب هدایتگ

ــا یــک صفحــه چرخــان پخــش خواهــد شــد. پخش کننــده فلــزی ی

درون مایکروویـو امـواج کوتاه در تمـام جهات منتشر شده و توسط دیـوارهـای فـلزی 

منعکس می شوند، بنابراین به طور یکنواخت به غذاها نفوذ خواهند کرد. 
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چرا غذا گرم می شود:

از آنجا که حرارت در داخل غذا شکل می گیرد:

بیشتر غذاها حاوی آب بوده که امواج کوتاه باعث لرزش مولکول های آب می شود.

ــد کــرده کــه باعــث افزایــش حــرارت غذاهــا،  ــان مولکول هــا گرمــا تولی اصطــکاک می

ــود. ــذا می ش ــای غ ــظ گرم ــا حف ــت ی ــی، پخ یخ زدای

ــه  ــا پخت ــم آنه ــیار ک ــدار بس ــا مق ــا ب ــن ی ــات و روغ ــدون مایع ــد ب ــا می توانن   غذاه

ــوند. ش

ــنتی  ــای س ــریع تر از مایکروویوه ــو س ــت در مایکرووی ــا پخ ــردن ی ــی، گرم ک   یخ زدای

می باشــد.

  ویتامین ها، موادمعدنی و مواد غذایی حفظ خواهند شد؛

  نه تنها رنگ طبیعی که عطر آنها نیز تغییر نمی کند.

امــواج کوتــاه بــه ظــروف چینــی، شیشــه، مقــوا یــا الســتیک وارد می شــوند امــا از فلــز 

نمی تواننــد عبــور نماینــد. بــه ایــن دلیــل ظــروف فلــزی یــا ظــروف دارای قســمت های 

فلــزی نبایــد در مایکروویــو مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

امواج کوتاه توسط فلز منعکس می شوند.

آنها از شیشه و سفال عبور می کنند.

و توسط غذا جذب می شوند.
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ــه  ــا زمانیک ــد ت ــد ســاعت )5( را فشــار دهی 1. کلی

ــد. ــه چشــمک زدن نماین اعــداد ســاعت شــروع ب

2. بــا چرخانــدن ولــوم چرخشــی )8( در هــر 

جهــت، اعــداد ســاعت را وارد کنیــد.

3. جهــت تنظیــم دقیقــه کلیــد ســاعت )5( را 

دوبــاره فشــار دهیــد.

4. بــا چرخانــدن ولــوم چرخشــی )8( در هــر 

جهــت، اعــداد دقیقــه را وارد کنیــد.

ــاعت )5( را  ــد س ــات، کلی ــان تنظیم ــرای پای 5. ب

ــد. ــار دهی ــاره فش دوب

می توانیــد عملکــرد دســتگاه را قفــل کنیــد )در شــرایطی ماننــد جلوگیــری از اســتفاده 

توســط کــودکان(، بــرای ایــن کار بــه روش زیــر عمــل کنیــد:

ــوق زده و  ــو ب ــد. مایکرووی ــار دهی ــه فش ــی )6( را 3 ثانی ــل ایمن ــف/ قف ــد توق 1. کلی

دســتگاه قفــل می شــود. صفحــه، 4 خــط نشــان داده و عملکــرد دســتگاه قفــل خواهــد 

شــد.

2. نمایــش ســاعت ادامــه خواهــد داشــت و عالمــت قفــل ایمنی در نمایشــگر )7( روشــن 

ــود. می ش

3. جهــت باز کــردن قفــل مایکروویــو ، کلیــد توقــف/ قفــل ایمنــی )6( را 3 ثانیــه فشــار 

دهیــد. مایکروویــو بــوق زده و نمایشــگر دوبــاره ســاعت را نشــان خواهــد داد.

تنظیمات اصلی

تنظیم ساعت

قفل ایمنی

مایکروویو

عملکردهای اصلی
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ــگر )7(  ــو  در نمایش ــت مایکرووی ــد. عالم ــار دهی ــه “P” )1(  را فش ــه برنام 1. دکم

ــد. ــد کنی ــه “P” )1( تایی ــه برنام ــدد دکم ــار مج ــا فش ــرد را ب ــود. عملک ــن می ش روش

ــدن  ــا چرخان ــواه را ب ــرد دلخ ــان عملک ــد. زم ــار دهی ــان )2( را فش ــدت زم ــد م 2. کلی

ــد،  ــدد کلی ــار مج ــا فش ــد. ب ــد وارد کنی ــی می توانی ــر جهت ــی )8( در ه ــوم چرخش ول

ــد. ــد کنی ــان )2( آن را تایی ــدت زم م

3. جهــت تغییــر تــوان مایکروویــو، کلیــد تــوان/ وزن )3( را فشــار دهید.)اگــر ایــن کلیــد 

ــد  ــه کار خواهن ــروع ب ــوان ش ــر ت ــتگاه در حداکث ــای دس ــود عملکرد ه ــار داده نش فش

کــرد(. ولــوم چرخشــی )8( را در هــر جهــت بچرخانیــد تــا تــوان مــورد نظــر را تعییــن 

و بــا فشــار مجــدد کلیــد تــوان/ وزن  )3( آن را تاییــد کنیــد.

4. کلید شروع )4( را فشار دهید. مایکروویو شروع به کار خواهد کرد.

ــا  ــریعا ب ــتگاه س ــد .دس ــار دهی ــروع )4( را فش ــد ش ــه کار کلی ــاده ب ــت آم 1. در حال

عملکــرد مایکروویــو در حداکثــر تــوان بــه مــدت 30 ثانیــه شــروع بــه کار خواهــد کــرد.

ــر  ــد. ه ــار دهی ــاره فش ــروع )4( را دوب ــد ش ــرد، کلی ــان عملک ــش زم ــرای افزای 2. ب

زمان کــه ایــن دکمــه را فشــار می دهیــد زمــان عملکــرد 30 ثانیــه اضافــه خواهــد شــد.

1. کلیــد برنامــه “P” )1( را فشــار دهیــد. عملکــرد گریــل  را بــا چرخانــدن ولــوم 

 )1( ”P“ ــه ــد برنام ــدد کلی ــار مج ــا فش ــد. ب ــاب کنی ــت انتخ ــر جه ــی )8( در ه چرخش

عملکــرد را تاییــد کنیــد.

ــدن  ــا چرخان ــواه را ب ــرد دلخ ــان عملک ــد. زم ــار دهی ــان )2( را فش ــدت زم ــد م 2. کلی

ولــوم چرخشــی )8( در هــر جهــت وارد کــرده و بــا فشــاِر کلیــد مــدت زمــان )2( آن 

را تاییــد کنیــد.

3. کلید شروع )4( را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار نماید.

ــا  ــل  را ب ــو + گری ــرد مایکرووی ــد. عملک ــار دهی ــه “P” )1( را فش ــد برنام 1. کلی

شروع سریع

عملکرد گریل

مایکروویو + گریل
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ــد  ــا فشــار مجــدد کلی ــد. ب ــوم چرخشــی )8( در هــر جهــت انتخــاب کنی ــدن ول چرخان

ــد. ــد کنی ــرد را تایی ــه “p” )1( عملک برنام

ــدن  ــا چرخان ــواه را ب ــرد دلخ ــان عملک ــد. زم ــار دهی ــان )2( را فش ــدت زم ــد م 2. کلی

ولــوم چرخشــی )8( در هــر جهــت وارد کــرده و بــا فشــار کلیــد مــدت زمــان )2( آن 

را تاییــد کنیــد.

3. جهــت تغییــر تــوان مایکروویــو، کلیــد تــوان/ وزن )3( را فشــار دهید.)اگــر ایــن کلیــد 

ــد  ــه کار خواهن ــروع ب ــوان ش ــر ت ــتگاه در حداکث ــای دس ــود عملکرد ه ــار داده نش فش

کــرد(. ولــوم چرخشــی )8( را در هــر جهــت بچرخانیــد تــا تــوان مــورد نظــر را تعییــن 

و بــا فشــار مجــدد کلیــد تــوان/ وزن  )3( آن را تاییــد کنیــد.

4. کلید شروع )4( را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند.

1. کلیــد برنامــه “P” )1( را فشــار دهیــد. عملکــرد یخ زدایــی بــا وزن  را بــا 

ــد  ــا فشــار مجــدد کلی ــد. ب ــوم چرخشــی )8( در هــر جهــت انتخــاب کنی ــدن ول چرخان

ــد. ــد کنی ــرد را تایی ــه “P” )1( عملک برنام

ــه( را  ــذا )برنام ــوع غ ــد. ن ــمک می زن ــرض( چش ــورت پیش ف ــه ص ــه “P01”  )ب 2. برنام

بــا چرخانــدن ولــوم چرخشــی )8( در هرجهــت انتخــاب کنیــد. )جــدول زیــر را مالحظــه 

ــرض(  ــورت پیش ف ــه ص ــد )P01( )ب ــی را نچرخانی ــوم چرخش ــما ول ــر ش ــد(. )اگ کنی

ــد.  ــد کنی ــوان/وزن )3( آن را تایی ــد ت ــا فشــار کلی انتخــاب خواهــد شــد.( ب

3. وزن در نمایشــگر نشــان داده خواهــد شــد )ماننــد “0.1”بــه صــورت پیش فــرض( و 

نشــانگر وزن “kg” بــه صــورت چشــمک زن نمایــش داده خواهــد شــد .وزن غــذا )ماننــد 

ــا  ــود. ب ــان داده می ش ــت نش ــر جه ــی )8( در ه ــوم چرخش ــدن ول ــا چرخان “1.2kg”( ب

 ”P01“ ــد ــما )مانن ــی ش ــه انتخاب ــد. برنام ــد کنی ــوان/وزن )3( آن را تایی ــد ت ــار کلی فش

مجــدد شــروع بــه چشــمک زدن خواهــد کــرد.

4. کلید شروع )4( را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند.

ــدن “TURN”  را  ــه چرخان ــگر)7(  گزین ــوق زده و در نمایش ــو ب ــه مایکرووی 5. هنگامیک

یخ زدایی با وزن )خودکار(



16

M
IC

RO
W

A
V

E

نشــان داد غــذا را برگردانیــد. درب را دوبــاره بســته و کلیــد شــروع )4( را فشــار دهید.

جــدول زیــر  برنامه هــای عملکــرد یخ زدایــی توســط وزن، نشــانگر حــدود وزن، 

ــت  ــای یکنواخ ــه دم ــیدن ب ــان از رس ــرای اطمین ــتراحت  )ب ــای اس ــی و زمان ه یخ زدای

پخــت( را نشــان می دهــد:

زمان استراحت )دقیقه(زمان )دقیقه(وزن )کیلوگرم(غذابرنامه

P012.5-0.1گوشت
3-1.15

ST20-30

P022.5-0.1ماکیان
3-1.15

ST
20-30

P032.5-0.1ماهی
3.20-1.23

ST
20-30

P0410-265-12.36-0.1میوه

P0510-36.155-1.52.25-0.1نان

1. کلید برنامه “P” )1( را فشار دهیـد. عملکـرد یخ زدایی با زمـان  را با چرخانـدن 

  )1( ”P“ در هر جهت انتخـاب کنید. با فشـار مجدد کلید برنامه )ولوم چرخشی )8

عملکـرد را تایید کنید.

ــدن  ــا چرخان ــواه را ب ــرد دلخ ــان عملک ــد. زم ــار دهی ــان )2( را فش ــدت زم ــد م 2. کلی

ولــوم چرخشــی )8( در هــر جهــت وارد کــرده و بــا فشــار کلیــد مــدت زمــان )2( آن 

را تاییــد کنیــد.

3. کلید شروع )4( را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند.

4. هنگامیکــه مایکروویــو متوقــف شــد و شــروع بــه بــوق زدن کــرد، غذاهــا را برداشــته 

ــد  ــته و کلی ــو را بس ــی، درب مایکرووی ــد یخ زدای ــه فرآین ــرای ادام ــد. ب ــا برگردانی ی

شــروع را فشــار دهیــد.

یخ زدایی با زمان )دستی(
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عملکرد ویژه: Auto1 )پخت 500 گرم سیب زمینی(

1. ســیب زمینی ها را )حدود 500 گــرم( بــا مقــداری 

آب در ظــرف مقــاوم بــه حــرارت گذاشــته و آن را در 

بشــقاب چرخــان درون مایکروویــو قــرار دهیــد.

2. کلیــد برنامــه “P” )1( را فشــار دهیــد. عملکــرد 

“AUTO1”  را بــا چرخانــدن ولــوم چرخشــی )8( در 

هرجهــت انتخــاب کنیــد. بــا فشــار مجــدد کلیــد 

برنامــه  “P” )1(عملکــرد را تاییــد کنیــد.

3. کلیــد شــروع )4( را فشــار داده تــا مایکروویــو 

ــده  ــان باقی مان ــه زم ــرده و صفح ــه کار ک ــروع ب ش

نشــان می دهــد. را  عملکــرد 

عملکردهای ویژه

عملکرد ویژه: Auto2 )جوشاندن آرام/ خورشت(

1. مــواد غذایــی کــه می خواهیــد بــه آرامــی جوشــیده/ آبپــز شــود )ماننــد کلــم، مــرغ( 

در یــک کاســه گذاشــته، روی آن را بپوشــانید و بــه روی ســینِی مایکروویــو قــرار دهیــد.

2. کلید برنامه “P” )1( را فشار دهید. عملکرد “AUTO2”  را با چرخاندن ولوم چرخشی 

)8( در هر جهت انتخاب کنید. با فشار مجدد کلید برنامه “P” )1( عملکرد را تایید کنید.

3. کلیــد شــروع )4( را فشــار داده تــا مایکروویــو شــروع بــه کار کنــد و صفحــه ، زمــان 

ــد. ــان می ده ــرد را نش ــده عملک باقی مان

4. هنگامیکــه مایکروویــو بــوق زده و در نمایشــگر گزینــه چرخانــدن “TURN” چشــمک زن 

شــد غــذا را برگردانیــد. درب را دوبــاره بســته و کلیــد شــروع )4( را فشــار دهیــد.

عملکرد ویژه: Auto3 )پوره سیب زمینی(

ــد.  ــتفاده کنی ــام اس ــیب زمینی خ ــرم س ــیب زمینی از 1 کیلوگ ــوره س ــه پ ــرای تهی 1. ب

ــا قطــر 26-25 ســانتی متر(  گذاشــته و آن  ــوره ســیب زمینی را در ظــرف مناســب )ب پ

را در ســینی مایکروویــو قــرار دهیــد.

ــوم  ــدن ول ــا چرخان ــرد “AUTO3”  را ب ــد. عملک ــار دهی ــه “P” )1( را فش ــد برنام 2. کلی



18

M
IC

RO
W

A
V

E

 )1( ”P“ ــه ــد برنام ــدد کلی ــار مج ــا فش ــد. ب ــاب کنی ــت انتخ ــر جه ــی )8( در ه چرخش

ــد. ــد کنی ــرد را تایی عملک

3. کلیــد شــروع )4( را فشــار داده تــا مایکروویــو شــروع بــه کارکــرده و صفحــه، زمــان 

ــد. ــان می ده ــرد را نش ــده عملک باقی مان

عملکرد حافظه

ــات مــورد اســتفاده قــرار  ــی کــه بیشــتر اوق ــد پارامترهای ــا عملکــرد “MEM” می توانی ب

ــد  ــود، می توانی ــن وج ــا ای ــد. ب ــره کنی ــه ذخی ــوان( را در حافظ ــان و ت ــد  )زم می گیرن

تنهــا بــا عملکردهــای اصلــی از ایــن گزینــه اســتفاده کنیــد. ماننــد : مایکروویــو، گریــل و 

ــل. ــو + گری مایکرووی

ذخیره در حافظه

ــا  ــو( را ب ــد مایکرووی ــواه )مانن ــرد دلخ ــد. عملک ــار دهی ــه “P” )1( را فش ــد برنام 1. کلی

ــد  ــا فشــار مجــدد کلی ــد. ب ــوم چرخشــی )8( در هــر جهــت انتخــاب کنی ــدن ول چرخان

ــد. ــد کنی ــرد را تایی ــه “P” )1( عملک برنام

2. پارامترهــای مــورد نظــر ) مــدت زمــان و تــوان( را هماننــد روش توضیــح داده در 

عملکردهــای اصلــی تنظیــم کنیــد.

ــده و  ــنیده ش ــوق ش ــدای ب ــه ص ــا زمانیک ــد ت ــار دهی ــه “P” )1( را فش ــد برنام 3. کلی

ــد. ــان ده ــه “MEM” را نش ــگر )7( کلم نمایش

استفاده از حافظه

1. کلیــد برنامــه “P” )1( را فشــار دهیــد. عملکــرد “MEM” را بــا چرخانــدن ولــوم 

 )1( ”P“ ــه ــد برنام ــدد کلی ــار مج ــا فش ــد. ب ــاب کنی ــت انتخ ــر جه ــی )8( در ه چرخش

ــد. ــد کنی ــرد را تایی عملک

2. کلید شروع )4( را فشار داده تا مایکروویو شروع به کار کند.

حذف یک حافظه

1. کلیــد برنامــه “P” )1( را فشــار دهیــد. عملکــرد “MEM” را بــا چرخانــدن ولــوم 

 )1( ”P“ ــه ــد برنام ــدد کلی ــار مج ــا فش ــد. ب ــاب کنی ــت انتخ ــر جه ــی )8( در ه چرخش

ــد. ــد کنی ــرد را تایی عملک
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2. کلیــد توقــف/ قفــل ایمنــی )6( را فشــار داده تــا صــدای بوق شــنیده شــود. مایکروویو 

بــه حالــت “ آمــاده بــه کار” بر می گــردد.

مدت زمان کار کردن 

در طول روند پخت، ممکن است هر  زمانی که درب را باز کنید، در این حالت:

  تولید امواج کوتاه به سرعت متوقف خواهد شد.

  گریل غیر فعال شده و در دمای باال باقی می ماند.

  تایمر متوقف شده و صفحه زمان باقی مانده را نشان می دهد.

در صورت تمایل می توانید:

1. برای اطمینان از پخت یکنواخت، غذا را از مایکروویو خارج کرده یا بچرخانید.

2. توان مایکروویو را با استفاده از کلیدهای – و + تغییر دهید.

3. عملکردهای دیگر را با استفاده از کلیدهای عملکرد انتخاب کنید.

4. زمان باقی مانده را با استفاده از دکمه چرخشی تنظیم کنید.

درب را دوبــاره بســته و دکمــه شــروع را فشــار دهیــد. دســتگاه دوبــاره شــروع بــه کار 

خواهــد کــرد.

قطع عملکرد

برای قطع برنامه ، دکمه توقف را فشار داده یا درب دستگاه را باز کنید.

ــد.  ــار دهی ــف را فش ــه توق ــته و دکم ــاره درب را بس ــت دوب ــد پخ ــو رون ــرای  لغ ب

مایکروویــو بــوق زده و نمایشــگر زمــان را نشــان خواهــد داد.

پایان برنامه

در پایــان رونــد پخــت ســه بــوق شــنیده شــده و نمایشــگر کلمــه پایــان را بــه صــورت 

ــد. ــان می ده “End” نش

ــف  ــا دکمــه توق ــاز ی ــو ب ــه درب مایکرووی ــا زمانیک ــرار شــده ت ــه تک ــوق هــر 30 ثانی ب

ــود. ــار داده ش فش

چه نوع ظروفی می توانند مورد استفاده قرار گیرند؟ 

عملکرد مایکروویو
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در عملکــرد مایکروویــو ، حتمــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه امــواج کوتــاه توســط ظــروف 

ــه  ــذ ب ــتیک و کاغ ــرامیک، پالس ــی ، س ــروف چین ــه ، ظ ــوند. شیش ــس می ش ــزی منعک فل

ــاه اجــازه عبــور می دهنــد. امــواج کوت

ــی  ــا تزئین ــزی ی ــمت های فل ــت دارای قس ــروف پخ ــا ظ ــزی ی ــای فل ــن، تابه ه بنابرای

ــا  نبایــد در مایکروویــو مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ظــروف شیشــه ای و ســرامیکی ب

ــد اســتفاده شــوند. ــوش شیشــه ای( نبای ــد درپ ــزی )مانن ــات فل ــا تزئین اجــزاء ی

جنــس مناســب اســتفاده شــده بــرای پخــت در مایکروویــو، شیشــه، چینــی یــا ســرامیک 

مقــاوم در برابــر حــرارت و نســوز می باشــد. کریســتال و چینی هــای بســیار نــازک بایــد 

ــا گرم کــردن غذاهــای پختــه شــده مــورد  ــی ی ــاه ماننــد یخ زدای ــرای زمان هــای کوت ب

اســتفاده قــرار گیرنــد.

ــاد آن  ــدن زی ــث داغ ش ــه باع ــد ک ــل می کن ــروف منتق ــه ظ ــرارت را ب ــذای داغ ، ح غ

ــد! ــتفاده کنی ــتکش اس ــد از دس ــه بای ــردد. همیش می گ

عملکرد گریل

در عملکرد گریل، ظرف باید در برابر حداقل دمای°250C مقاوم باشد.

ظروف پالستیکی مناسب نمی باشند.

عملکرد ترکیبی

در عملکــرد ترکیبــی، ظــروف مــورد اســتفاده بایــد بــرای هــر دو عملکــرد مایکروویــو 

و پخــت در گریــل مناســب باشــد.

ظروف آلومینیومی و فویل

غذاهــای از پیــش پختــه در ظــروف آلومینیــوم یــا پیچیــده شــده در فویل هــای 

آلومینیومــی بــا رعایــت مــوارد زیــر می تواننــد در مایکروویــو قــرار گیرنــد:

  به توصیه های مندرج در بسته بندی توجه کنید.

ــا در    ظــروف آلومینیومــی نمی تواننــد بیــش از 3 ســانتی متر ارتفــاع داشــته باشــند ی

تمــاس بــا دیواره هــای محفظــه قــرار گیرنــد ) حداقــل فاصلــه 3 ســانتی متر(. هرگونــه 

درپــوش آلومینیومــی بایــد برداشــته شــوند.

  ظــروف آلومینیومــی را مســتقیم در بشــقاب چرخــان قــرار دهیــد. اگــر از ســه پایــه 
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ــد. هرگــز ظــروف را  کرومــی اســتفاده می کنیــد، ظــروف را در بشــقاب چینــی بگذاری

ــه کرومــی نگذاریــد. مســتقیم روی ســه پای

ــر  ــاال وارد غــذا می شــوند زمــان پخــت طوالنی ت ــاه تنهــا از ب  از آنجــا کــه امــواج کوت

خواهــد بــود. در صــورت عــدم اطمینــان، بهتریــن روش، اســتفاده از ظــروف مخصــوص 

ــد. ــو می باش مایکرووی

ــی  ــان یخ زدای ــاه در زم ــواج کوت ــکاس ام ــرای انع ــد ب ــی می توان ــل آلومینیوم   فوی

اســتفاده شــود. غذاهــای حســاس ماننــد ماکیــان یــا گوشــت چرخ کــرده، بــا پوشــاندن 

ــوند. ــت ش ــرارت محافظ ــن ح ــاال رفت ــد از ب ــا می توانن انته

  مهــم: فویــل آلومینیومــی نبایــد در تمــاس بــا دیواره هــای محفظــه قــرار گیرنــد. در 

ایــن صــورت باعــث جرقــه خواهنــد شــد.

درپوش ها

بــه دالیــل زیــر اســتفاده از درپوش هــای شیشــه ای یــا پالســتیکی یــا نوارهــای چســبنده 

ــود: ــنهاد می ش پیش

ــت  ــای پخ ــوص در زمان ه ــه خص ــوند. )ب ــاد می ش ــر زی ــع از تبخی ــوارد مان ــن م 1. ای

ــی( بســیار طوالن

2. روند پخت سریع تر انجام خواهد شد؛

3. غذا خشک نخواهد شد.

4. عطر آن حفظ می گردد.

درپــوش بایــد دارای ســوراخ یــا منافــذ بــازی باشــد تــا باعــث افزایــش فشــار نشــود. 

کیســه های پالســتیکی بایــد بــاز باشــند. شیشــه شــیر کــودک یــا ظــروف غــذای کــودک 

ــن  ــر ای ــوند. در غی ــرم ش ــد گ ــوش آن می توانن ــدون درپ ــا ب ــابه تنه ــوارد مش و م

ــد شــد. ــدن خواهن صــورت باعــث ترکی

ــان  ــرایطی نش ــر ش ــا ه ــذا را ب ــرف غ ــب ظ ــواع مناس ــی ان ــای کل ــر راهنم ــدول زی ج

می دهــد.
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مایکروویو
مایکروویو گریل

+ گریل
یخ زدایی/ 

گرما
پخت

1- شیشه و چینی 

خانگی، عدم مقاومت در برابر آتش، شاید 

قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

خیرخیربلهبله

سرامیک لعاب دار

بلهبلهبلهبلهشیشه و سفال مقاوم در برابر آتش
ظروف سرامیک، سفال

بدون لعاب

لعاب بدون تزئینات فلزی

خیرخیربلهبله

ظروف سفال

لعاب دار

بدون لعاب

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

2-ظروف پالستیک

           100C° مقاوم در برابر حرارت تا دمای

  250C° مقاوم در برابر حرارت تا دمای

بله

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

3-نوار پالستیکی 

ورق چسبنده

سلفون

خیر

بله

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیرخیرخیربله4-کاغذ، مقوا، کاغذ پوستی

فلز

فویل آلومینیومی

5-ظروف آلومینیومی 

لوازم جانبی 

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

حالت عملکرد

نوع ظرف
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ــه ای  ــای شیش ــد درپوش ه ــره ای و فاق ــا نق ــی ی ــیه های طالی ــدون حاش ــروف ب 1.  از ظ

اســتفاده کنیــد.

2. نکات مندرج در دفترچه را به یاد داشته باشید.

ــوراخ  ــه ها را س ــد. کیس ــتفاده نکنی ــه ها اس ــتن کیس ــرای بس ــزی ب ــای فل 3. از گیره ه

ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــش غذاه ــرای پوش ــا ب ــا تنه ــد. از ورق  و نواره کنی

4. از بشقاب های کاغذی استفاده نکنید.

ــوم  ــد. آلومینی ــوش اســتفاده کنی ــدون درپ ــا از ظــروف آلومینیومــی کم عمــق ب 5. تنه

ــد. ــدا کن ــا دیواره هــای محفظــه تمــاس پی ــد ب نبای

نظافت و نگهداری مایکروویو

پیش از نظافت مایکروویو مطمئن شوید که دوشاخه در پریز نمی باشد.

ــده  ــوالت تمیزکنن ــود. از محص ــک ش ــا خن ــد ت ــر کنی ــتگاه صب ــتفاده از دس ــس از اس پ

ــوازم  ــا ل ــا خورنــده، الیه بردارهایــی کــه موجــب خــراش ســطح می شــوند ی ســاینده ی

ــز اســتفاده نکنیــد. تی

سطوح بیرونی

1.  ســطوح بیرونــی را بــا اســتفاده از مــواد شــوینده خنثــی ، آب ولــرم و یــک دســتمال 

مرطــوب تمیــز کنیــد.

2.  اجازه دهید آب از سطوح بیرونی عبور نماید.

داخل مایکروویو

ــتمال  ــک دس ــا ی ــی را ب ــای داخل ــتگاه، دیواره ه ــتفاده از دس ــه اس ــر مرتب ــس از ه 1. پ

ــد.  ــز کنی ــوب تمی مرط

2. مطمئن شوید که آب، داخِل منافِذ تهویه مایکروویو ، وارد نمی شود.

3. اگــر زمــان طوالنــی از آخریــن مرتبــه نظافــت دســتگاه گذشــته و  محفظــه 

ــه  ــو را ب ــرار داده و مایکرووی ــینی ق ــوان آب در س ــک لی ــت، ی ــف اس ــو کثی مایکرووی

ــرم  ــا را ن ــد. بخــار تولید شــده کثیفی ه ــوان روشــن کنی ــر ت ــه در حداکث مــدت 4 دقیق

کــرده و می تــوان بــه آســانی بــا اســتفاده از یــک دســتمال مرطــوب آن را تمیــز کــرد.

ــمت های  ــه قس ــار ب ــد. بخ ــز نکنی ــوی تمی ــین های بخار ش ــا ماش ــتگاه را ب ــم! دس   مه
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ــود. ــاه می ش ــان کوت ــاد جری ــث ایج ــه و باع ــی رفت الکتریک

  ســطوح اســتیل بســیار محکــم بایــد بــا اســتفاده از محصــوالت تمیزکننــده غیر ســاینده 

ــوند. تمیز ش

  سپس با آب داغ آبکشی شده و به خوبی خشک شوند.

ــف  ــی کثی ــا خیل ــر آنه ــویید. اگ ــی را بش ــوازم جانب ــتفاده ل ــه اس ــر مرتب ــس از ه 4. پ

ــفنج  ــا اس ــرس ی ــک ب ــپس از ی ــرده و س ــه ور ک ــا را در آب غوط ــدا آنه ــده اند، ابت ش

اســتفاده کنیــد. لــوازم جانبــی می تواننــد در ماشــین ظرفشــویی شســته شــوند. مطمئــن 

ــز هســتند. ــه مربوطــه همیشــه تمی ــه بشــقاب چرخــان و پای شــوید ک

درب، لوالی درب و جلوی دستگاه

1. ایــن قســمت ها بایــد همیشــه تمیــز شــوند، بــه خصــوص ســطوح تمــاس بیــن درب 

و جلــوی دســتگاه، بــه طوریکــه در آنجــا نشــتی وجــود نداشــته باشــد.

2. بــرای تمیزکــردن، از یــک مــواد شــوینده خنثــی و آب ولــرم اســتفاده کــرده و ســپس 

بــا دســتمال نــرم خشــک کنید.

پوشش میکا

همیشــه پوشــش میــکا را تمیــز نگــه داریــد. غــذا در پوشــش ها مانــده و ممکــن اســت 

ــن،  ــود. بنابرای ــه ش ــد جرق ــث تولی ــوختن باع ــا س ــا ب ــده ی ــکل آن ش ــر ش ــث تغیی باع

ــا اجســام  ــه صــورت مرتــب تمیــز شــود امــا محصــوالت تمیزکننــده ســاینده ی ــد ب بای

ــن  ــر، ای ــه خط ــری از هرگون ــرای جلوگی ــد. ب ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــز نبای تی

ــد. ــر نداری ــش ها را ب پوش

پوشش هدایتگر امواج



25

M
IC

RO
W

A
V

E

  دستگاه به درستی کار نمی کند.

-  دو شاخه به درستی به پریز متصل شده است.

- درب کامال بسته شده است.درب هنگام بسته شدن باید صدای تیک بدهد.

- جسمی خارجی میان درب و حلقه قرار گرفته است.

  غذا گرم نمی شود یا به آرامی گرم می شود. 

- به طور سهوی از ظروف فلزی استفاده کرده اید.

- زمان و توان مناسب استفاده شده است.

- غــذای داخــل مایکروویــو بســیار بــزرگ و حجیــم بــوده یــا ســردتر از زمانیســت کــه 

ــو گذاشــته می شــود. عمومــا داخــل مایکرووی

  غذا خیلی داغ است، خشک شده یا سوخته است.

- بررسی کنید که زمان و سطح توان درستی را انتخاب کرده اید.

  نمایشگر کلمه “HOT” را نشان می دهد.

- دمــای اجــزای محفظــه بــه محــدوده ایمنــی رســیده اســت. شــرایط نصــب را بررســی 

. کنید

  هنگام کارکردِن مایکروویو ، صدا می آید. 

- درون مایکروویو جرقه می زند.

- ظروف در تماس با دیواره های محفظه می باشند.

- قاشق، چنگال یا هر وسیله پختی درون مایکروویو جامانده است.

  المپ داخل روشن نمی شود.

- اگــر تمــام عملکردهــا بــه درســتی کار می کنــد احتمــاال المــپ ســوخته اســت. 

می توانیــد بــه اســتفاده از دســتگاه ادامــه دهیــد.

- المپ تنها توسط خدمات طالیی نیکان باید تعویض گردد.

  سیم برق آسیب دیده است.

ــورد  ــوص م ــوازم مخص ــت ل ــه عل ــاک و ب ــای خطرن ــری از موقعیت ه ــت جلوگی   جه

نیــاز، ســیم بــرق بایــد توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان تعویــض گــردد.

عیب یابی 
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ــد.  ــکان تمــاس بگیری ــی نی ــا خدمــات طالی ــه مشــکل دیگــر، ب در صــورت ایجــاد هر گون

ــی نیــکان انجــام گیــرد. ــد توســط تکنســین های خدمــات طالی تمــام امــور تعمیــرات بای
ویژگی های فنی 

مشخصات
ولتاژ AC ........................................................................................ )صفحه مشخصات را مالحظه کنید(

8A/250V ..................................................................................................................................................  فیوز

توان مورد نیاز ............................................................................................................................. 1200 وات

توان گریل ...................................................................................................................................... 1000 وات

توان خروجی مایکروویو .............................................................................................................. 700 وات

فرکانس مایکروویو .................................................................................................................... 2450 وات

ابعاد خارجی )عرض×ارتفاع×عمق( ........................................................ 595×390×350 میلی متر

ابعاد داخلی )عرض×ارتفاع×عمق( .......................................................... 305×210×305 میلی متر

ظرفیت مایکروویو ............................................................................................................................ 18 لیتر

وزن ........................................................................................................................................... 18.6 کیلوگرم

بســته بندی دســتگاه دارای عالمــت GREEN POINT می باشــد. تمــام اجــزای بســته بندی 

ماننــد مقــوا، پلــی اســتایرن، و پالســتیک های بســته بندی را در ســطل زباله هــای 

ــه  ــوید ک ــن ش ــد مطمئ ــق می توانی ــن طری ــه ای ــد. ب ــرار دهی ــب ق ــوص و مناس مخص

ــد. ــد ش ــتفاده خواهن ــاره اس ــته بندی دوب ــات بس قطع

حفاظت از محیط زیست 

دورانداختن بسته بندی

مطابــق بــا قوانیــن اروپایــی EU/2012/19  در مدیریــت زباله هــای الکتریکــی و تجهیــزات 

ــک  ــای خش ــع زباله ه ــل دف ــد در مح ــی نبای ــی خانگ ــوازم برق ــی )WEEE( ، ل الکترونیک

شــهری گذاشــته شــوند. 

ــی  ــه خوب ــات آن ب ــا قطع ــده ت ــته بندی ش ــه دس ــد جداگان ــته بای ــخ گذش ــوازم تاری ل

ــراد و  ــالمت اف ــه س ــیب ب ــوند و از آس ــت ش ــه و بازیاف ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م

    دور انداختن لوازمی که مدتی استفاده نشده اند
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ــه خــط خــورده در  ــوازم دارای عالمــت ســطِل زبال ــری گــردد. ل محیط زیســت جلوگی

تمــام محصــوالت مشــابه بایــد گذاشــته شــود تــا مــردم بداننــد کــه چنیــن مــواردی را 

ــرد. ــته بندی ک ــه دس ــد جداگان بای

ــاس  ــوازم تم ــنده ل ــا فروش ــود ی ــل خ ــهرداری مح ــا ش ــد ب ــدگان می توانن مصرف کنن

گرفتــه و اطالعــات مربــوط بــه مــکان مناســب دور انداختــن لــوازم برقــی قدیمــی خانــه 

را بپرســند.

ــدن و  ــرق، بری ــیم ب ــردن س ــا جدا ک ــود ، ب ــی خ ــوازم خانگ ــن ل ــش از دور انداخت پی

دور انداختــن آن، دســتگاه را غیر قابــل اســتفاده کنیــد.

ــه  دســتگاه را روی ســطحی صــاف و ثابــت قــرار دهیــد. پای

چرخــان را در مرکــز محفظــه مایکروویــو قــرار داده و 

ــک  ــا صــدای تی ــد ت ــاالی آن بگذاری ــان را در ب صفحــه چرخ

آن شــنیده شــود. هــرگاه مایکروویــو مــورد اســتفاده 

قــرار گرفــت، صفحــه چرخــان و پایــه مربوطــه بایــد درون 

مایکروویــو بــوده و در موقعیــت درســت خــود قــرار 

گرفتــه باشــند. صفحــه چرخــان در جهــت عقربه هــای 

دستورالعمل های نصب

دکمــه “OPEN” را فشــار داده تــا درب دســتگاه بــاز شــود و تمــام اجــزای بســته بندی را 

از آن خــارج کنیــد. ســپس فضــای داخلــی و لــوازم جانبــی را بــا دســتمال مرطــوب تمیــز 

ــتفاده  ــوی اس ــوی ق ــا دارای ب ــاینده ی ــوالت س ــد. از محص ــک کنی ــا را خش ــرده و آنه ک

نکنیــد.

مطمئن شوید که قطعات زیر در شرایط خوبی قرار گرفته و سالم می باشند:

  درب و لوالها

  جلوی مایکروویو

  سطوح داخلی و بیرونی دستگاه

اگــر متوجــه هرگونــه نقــص در قطعــات بــاال شــدید از دســتگاه اســتفاده نکنیــد. در ایــن 

شــرایط بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.
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ــل 3  ــا حداق ــد ب ــتگاه می توان ــن دس ــردد بنابرای ــام گ ــد انج ــی می توان ــب الکتریک نص

ــود. ــق ش ــع عای ــی، از مناب ــاس تمام-قطب ــازی تم ــر جداس میلی مت

ــوز از نگه دارنده هــا  ــان، فیوز،)پیچ هــای فی ــوازم جداســازی مناســب ماننــد قطــع جری ل

ــا قوانیــن  خــارج شــده اســت( ، RCD هــا و گیرنده هــا می باشــد. نصــب بایــد مطابــق ب

صــورت گیــرد.

اگــر اتصــاالت الکتریکــی توســط یــک دوشــاخه صــورت می گیــرد پــس از نصــب بایــد در 

دســترس بــوده و نیــازی بــه تهیــه لــوازم جداســازی ذکــر شــده نمی باشــد.

محافظت در برابر برق گرفتگی باید توسط نصب الکتریکی ایجاد شود.

هشدار: مایکروویو باید به زمین متصل گردد.

دستگاه نباید در اطراف المنت های حرارتی ، رادیو یا تلویزیون قرار گیرد.

در صــورت بــروز مشــکل، خدمــات طالیــی نیــکان هیچ گونــه مســئولیتی در برابــر عــدم 

رعایــت دســتورالعمل های نصــب بــه عهــده نخواهنــد داشــت.

ســاعت و خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت می چرخــد.

هشــدار! مایکروویــو بــا یــک کاغــذ محافــظ پیچیــده شــده اســت. پیــش از روشــن کردن 

مایکروویــو بــرای اولیــن مرتبــه ، ایــن کاغــذ را بــه دقــت برداشــته و بــرای ایــن کار از 

داخــل شــروع کنیــد.

بــرای اطمینــان از تهیــه مناســب و درســت بــرای دســتگاه، قــاب را بــه درســتی نصــب 

کنیــد. تصویــر زیــر را مشــاهده کنیــد:
ــز  ــه پری ــد ب ــو، بای ــب مایکرووی ــس از نص ــدار: پ هش

ــید. ــته باش ــی داش ــرق دسترس ب

ــا  ــرق ب ــن شــوید کــه ســیم ب در طــول نصــب مطمئ

پشــت دســتگاه در تمــاس نمی باشــد، دمــای بــاال 

ــردد. ــیم می گ ــه س ــیب ب ــث آس باع

ــک  ــر ســنتی را در ی ــو و ف ــد مایکرووی اگــر می خواهی

ــر  ــر ف ــو را زی ــد مایکرووی ــد، نبای ــب کنی ــتون نص س

قــرار دهیــد ایــن کار باعــث تشــکیل تراکــم می شــود.










