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ــه دقــت  ــن نتیجــه از اســتفاده دســتگاه، دفترچــه راهنمــا را ب ــه بهتری ــرای رســیدن ب ب
 مطالعــه کــرده و آن را بــرای اســتفاده های بعــدی و افــراد دیگــر نــزد خــود نگــه داریــد.

ایمنی گاز
•  احتیــاط: اســتفاده از لــوازم پخــت و پــز گازی باعــث ایجــاد حــرارت، رطوبــت و مــواد 
ــگام اســتفاده از  ــه هن ــن شــوید ک ــراق در محــل نصــب می گــردد. مطمئ ناشــی از احت
ــه  ــاز نگ ــی را ب ــه طبیع ــای تهوی ــود: خروجی ه ــه می ش ــی تهوی ــه خوب ــپزخانه ب ــر، آش ف

ــه مکانیکــی )ماننــد هــود( نصــب نماییــد. ــا سیســتم های تهوی داشــته ی
ــه  ــه تهوی ــن اســت ب ــی مــدت از دســتگاه ممک •  در صــورت اســتفاده شــدید و طوالن
بیشــتری نیــاز پیــدا کنیــد کــه می تــوان آن را از باز کــردن پنجــره یــا تهویــه موثــر ماننــد 

افزایــش تــوان تهویــه مکانیکــی تامیــن نماییــد.
ــرد،  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــز بای ــت و پ ــرای پخ ــا ب ــتگاه تنه ــن دس ــاط: ای •  احتی
اســتفاده از آن بــرای اهــداف دیگــر ماننــد گرمایــش اتــاق نامناســب و ممنــوع می باشــد.

ــرق، توســط نصاب هــای متخصــص و  ــه لحــاظ اتصــال گاز و ب ــد ب •  نصــب دســتگاه بای
حرفــه ای آشــنا بــا قوانیــن نصــب اســتاندارد انجــام گیــرد.

•  پیــش از اتصــال دســتگاه بــه منابــع، مطمئــن شــوید کــه نــوع گاز مصرفــی بــه درســتی 
تنظیــم شــده اســت )بخــش مربوطــه را مالحظــه نمایید(.

•  پیــش از تمیــزکاری یــا تعمیــرات، دســتگاه را از منابــع قطــع کــرده و منتظــر بمانیــد 
تــا کامــال خنــک شــود.

ــی داغ  ــت خیل ــن اس ــتگاه ممک ــتفاده از دس ــگام اس ــترس هن ــزای در دس ــاط: اج • احتی
ــد. ــه داری ــتگاه دور نگ ــودکان را از دس ــوند. ک ش

ــه صــورت مــداوم عــوض شــود.  ــد ب ــگام اســتفاده از دســتگاه های گازی هــوا بای •  هن
نصــب آن را کامــال مطابــق بــا مراحــل ذکــر شــده در بخــش مربوطــه انجــام دهیــد.

ــه  ــه تهوی ــاز ب ــی مــدت از دســتگاه های گازی ممکــن اســت نی ــگام اســتفاده طوالن •  هن
ــوان تهویــه مکانیکــی(. ــا افزایــش ت مضاعــف داشــته باشــید )یــک پنجــره ی

ــا  ــه و از آنه ــاس گرفت ــکان تم ــی نی ــات طالی ــا خدم ــاز، ب ــورد نی ــرات م ــرای تعمی •  ب

نکات ایمنی
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بخواهیــد کــه از قطعــات یدکــی اصــل اســتفاده کننــد. تعمیــرات توســط افــراد 
ــود. ــیب ش ــث آس ــت باع ــن اس ــه ای ممک غیر حرف

ــا طراحــی شــده اســت؛ از آن  ــردن غذاه ــز و گرم ک ــرای پخــت و پ ــن دســتگاه ب •  ای
بــرای اهــداف دیگــر اســتفاده نکنیــد.

ایمنی برق

• بــرای اتصــال فــر بــه بــرق، تکنســین بایــد 
یــا   H05RR-F ،  H05SS-F بــرق  کابــل  از 
H07RN-F اســتفاده کنــد. نمــودار اتصــال در 

ــر آمــده اســت. تصوی

•  این دستگاه مطابق با قوانین باید دارای اتصال ارت باشد. 
•  اتصــال بایــد توســط یــک ترانــس یــا محافــظ مناســب بــا جریــان بــرق بــوده و حداقــل 
3 میلی متــر فاصلــه بیــن اتصــاالت آن بــرای مواقــع اضطــراری، تمیــزکاری یــا تعویــض 
المــپ وجــود داشــته  باشــد. دقــت نماییــد کــه ســیم ارت نبایــد توســط محافــظ قطــع 

شــود.
•  این کلید باید با یک دوشاخه برای استفاده معمولی تعویض شود.

•  هرگونــه تعمیــر یــا تنظیــم دســتگاه، حتــی تعویــض کابــل بــرق، بایــد توســط تکنســین 
مجــاز خدمــات طالیــی نیــکان بــا اســتفاده از قطعــات اصــل انجــام شــود. تعمیــر و تنظیــم 
ــت  ــت امنی ــن اس ــده و ممک ــتگاه ش ــیب دس ــث آس ــر باع ــراد دیگ ــط اف ــتگاه توس دس

کاربــر را بــه خطــر بیانــدازد.
•  در صورت خرابی دستگاه، آن را از برق بکشید.

ــی نیــکان  ــد قــرار داده شــود کــه توســط خدمــات طالی ــر ســطوحی بای •  فــر تنهــا زی
توصیــه شــده اســت.

ایمنی کودکان
•  به دلیل حرارت باالی فر هنگام استفاده، کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

•  کــودکان بایــد دور از دســتگاه نگــه داشــته شــوند . بــه کــودکان نبایــد اجــازه بــازی 
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بــا دســتگاه داده شــود.
•  هنــگام اســتفاده از دســتگاه مراقــب کــودکان و افــراد ناتــوان باشــید، ممکــن اســت بــه 

دســتگاه نزدیــک شــده یــا ســطح داغ آن را لمــس کننــد.
ایمنی هنگام کار با دستگاه

ــورت  ــه ص ــتفاده از آن ب ــده و اس ــی ش ــی طراح ــارف خانگ ــرای مص ــتگاه ب ــن دس •  ای
حرفــه ای مناســب نمی باشــد. ایــن دســتگاه بایــد توســط افــراد بالــغ و مســئول اســتفاده 

شــود.
•  این دستگاه باید همیشه با درب بسته کار کند.

•  بعــد از نصــب و قرارگیــری فــر در آشــپزخانه می توانیــد از دســتگاه اســتفاده نماییــد 
)بخــش نصــب فــر را مالحظــه نماییــد(.

•  ســینی و شــبکه پخــت دارای سیســتمی بــرای خــروج آســان از فــر و نگه داشــتن غــذا 
می باشــد.

•  حــرارت فــر هنــگام اســتفاده بــاال مــی رود.  هنــگام انجــام هرگونــه عملــی درون فــر 
ــای  ــا المنت ه ــا ب ــید ت ــب باش ــرده و مراق ــتفاده ک ــر اس ــوص ف ــتکش های مخص از دس

حرارتــی برخــورد نکنیــد. 
•  هنگام قطع برق، باید فر را خاموش نمایید.

نظافت و نگهداری از دستگاه
•  قبل از انجام هرکاری اتصال دستگاه را از منابع برق قطع نمایید.

•  از محصــوالت ســاینده یــا لــوازم مجهــز بــه بخــار یــا آِب پرفشــار بــرای تمیز کــردن 
دســتگاه اســتفاده نکنیــد.

•  نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود.
•  قبل از تعویض المپ، برای جلوگیری از برق گرفتگی، دستگاه را از برق بکشید.

•  این دستگاه با قوانین اروپا که در ادامه آمده است مطابق می باشد:
2006/95/CE

2004/108/CE

89/109/CE
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2009/142/CE ex 90/396/CE

2009/125/CE

2011/65/EU

قبل از اولین استفاده
ممکــن اســت در کارخانــه هنــگام رونــد تولیــد مقــداری گریــس یــا مــواد دیگــر در فــر 

باقی مانــده باشــد. ایــن مــواد بایــد بــه روش زیــر تمیــز گــردد:
•  تمام اجزای بسته بندی دستگاه مانند نایلون های محافظتی و ... را جدا نمایید.

ــاعت  ــدت 1 س ــه م ــای C°200 ب ــا دم ــرده و ب ــم ک ــه   تنظی ــر را روی برنام •  ف
ــد.  روشــن نمایی

•  درب فر را باز نمایید تا خنک شده و با تهویه هوا هیچ بویی درون دستگاه باقی نماند.
•  بعد از خنک شدن دستگاه، فر و لوازم جانبی آن را تمیز نمایید.

در اولیــن اســتفاده ممکــن اســت از دســتگاه دود بلنــد شــده و بویــی بــه مشــام برســد. 
در ایــن حالــت آشــپزخانه بایــد بــه خوبــی تهویــه شــود.

بسته بندی سازگار با محیط زیست
اجــزای بســته بندی دســتگاه کامــال قابــل بازیافــت بــوده و می توانــد بــرای مــوارد دیگــر 
ــهرداری  ــا ش ــتگاه ب ــته بندی دس ــن بس ــرای دور انداخت ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م

منطقــه خــود تمــاس بگیریــد.
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــته بندی نش ــا بس ــتگاه ی ــت  روی دس ــود عالم ــاط: وج احتی
دســتگاه نبایــد ماننــد زباله هــای معمولــی خانگــی دور انداختــه شــود. ایــن محصــوالت 
بایــد در مکان هــای مخصــوص بازیافــت لــوازم الکتریکــی و تجهیــزات الکترونیکــی قــرار 

داده شــوند.
با این روش از هرگونه آسیب به محیط زیست و سالمت عمومی جلوگیری خواهد شد.

ــا شــهرداری محــل  ــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد بازیافــت ایــن محصــول، لطفــا ب ب
ــد.  ــان تمــاس بگیری ــا فروشــنده لوازمت خــود ی

دستورالعمل ها
همیشه با درب بسته فر را روشن نمایید.
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ــر اســتفاده از دســتگاه بیــش از  ــه تعهــدی در براب ــچ گون ــکان هی ــی نی •  خدمــات طالی
ــر عهــده نخواهــد داشــت. ــه غــذا ، ب مصــارف خانگــی تهی

ــورت  ــد. در ص ــداری نکنی ــر نگه ــونده را درون ف ــواد مشتعل ش ــی و م ــن، چرب •  روغ
ــد. ــاک می باش ــتگاه خطرن ــدن دس روشن ش

ــتگاه  ــه دس ــن کار ب ــینید. ای ــداده و روی آن ننش ــه ن ــر تکی ــاز ف ــه درب ب ــچ گاه ب •  هی
ــدازد. ــر می ان ــه خط ــما را ب ــت ش ــانده و امنی ــیب رس آس

ــا فویل هــای آلومینیومــی نپوشــانید. ایــن کار در رونــد پخــت  •  هرگــز کــف فــر را ب
تاثیــر گذاشــته و باعــث آســیب ســطح لعابــی داخــل فــر و فضــای داخلــی محــل نصــب 

فــر می شــود.
•  برای پخت غذا سینی و شبکه پخت را در ریل های داخلی قرار دهید.

ــد. همیشــه از ســینی و شــبکه  ــر قــرار ندهی ــا غــذا را مســتقیم در کــف ف •  ظــروف ی
ــد. ــن کار اســتفاده نمایی ــرای ای پخــت ب

•  در هنــگام اســتفاده هیــچ وقــت کــف فــر را بــا آب پــر نکنیــد، ایــن کار بــه ســطح لعابی 
ــیب وارد می کند. آس

ــرق  ــه کاهــش مصــرف ب ــن کار ب ــد. ای ــاز بگذاری ــگام پخــت کمــی ب ــر را هن •  درب ف
ــد. ــک می کن کم

•  اگر غذای شما آبدار باشد وجود بخار در درب فر طبیعی می باشد.
ــواد  ــن م ــدن ای ــد، باقی مان ــز نمایی ــر را تمی ــی درون ف ــواد غذای ــا م ــن ی ــه  روغ •  لک

ــود. ــک می ش ــاد ل ــوع و ایج ــوی نامطب ــمام ب ــردن، استش ــث دود ک ــر باع درون ف
معرفی اجزای فر

1- نصب دستگاه                                      
2- خروجی خنک کننده هوا

3- المنت گریل
4- نگهدارنده سینی

۵- فن
6- شبکه پخت

7- سینی بریان کردن
8- لوال

9- درب
10- صفحه کنترل

11- المپ ها
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صفحه کنترل

عملکردهای فر

1- تایمر دقیقه 
2- ولوم کنترل

3- ولوم تنظیم دما

ــن عملکــرد اســتفاده می شــود. عملکــرد  ــرای برشــته کردن و طالیی کــردن غــذا از ای ب
گریــل بــدون تاثیــر در قســمت داخلــی غــذا تنهــا ســطح آن را برشــته کــرده و بــرای 
ــورد  ــده م ــت ش ــاندویچ های تس ــی و س ــده، ماه ــتیک، دن ــد اس ــاف مانن ــای ص غذاه

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس

 دکمه خاموش کردن فر

     گریل
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     گریل با فن

     مشعل پایین

     مشعل پایین همراه با فن

      یخ زدایی

بــرای بریان کــردن یکنواخــت، همزمــان بــا طالیــی شــدن ســطح غــذا اســتفاده 
ــای  ــرای تکه ه ــوده و ب ــده آل ب ــی ای ــای ترکیب ــرای گریل ه ــرد ب ــن عملک ــود. ای می ش
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــه ف ــد در طبق ــت بای ــان مناســب می باشــد. گوش ــد ماکی ــزرگ مانن ب
ــد.  ــر آن بگذاری ــینی را در زی ــت س ــل از گوش ــی حاص ــردن آب و چرب ــت جمع ک و جه

حــرارت فقــط از قســمت پاییــن بــه غــذا داده می شــود. ایــن عملکــرد بــرای 
ــل  ــا هــر ســایزی قاب ــای گوشــت ب ــام برش ه ــرای تم ــوده و ب ــردن مناســب ب کباب ک

می باشــد.  اســتفاده 

ــرای  ایــن عملکــرد، حــرارت ناشــی از مشــعل پاییــن را در تمــام فــر پخــش کــرده و ب
بریان کــردن و پخــت مناســب می باشــد. فــن، حــرارت را در تمــام فضــای داخلــی فــر 

بــه طــور یکنواخــت پخــش کــرده تــا زمــان و دمــای پخــت کاهــش یابــد.

ایــن عملکــرد بــرای یخ زدایــی آرام غذاهــا اســتفاده می شــود. معمــوال بــرای مــواردی 
ماننــد خامــه، شــیرینی،کیک، پــای و ... بــه کار مــی رود کــه نیــاز بــه حــرارت ندارنــد. 

احتیاط: در تمام عملکردهای پخت، درِب فر باید بسته باشد. 

روشن کردن و تنظیم مشعل فر
برای روشن کردن صحیح مشعل فر، توضیحات زیر را به دقت خوانده و انجام دهید:

•  درب فر را کامل باز نمایید.
ــا در  ــد ت ــاعت بچرخانی ــه س ــت عقرب ــالف جه ــار داده و خ ــتات را فش ــد ترموس •  کلی
حداکثــر دمــا قــرار گیــرد. بــا فشــرده نگه داشــتن کلیــد،  میکروســوئیچ پشــت آن چنــد 

استفاده از دستگاه
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مرتبــه جرقــه زده تــا مشــعل روشــن شــود. 
•  هنگامیکه مشعل روشن شد، درب را با احتیاط ببندید.

ــورت  ــه ص ــده و ب ــرم ش ــعل گ ــِل مش ــا ترموکوپ ــد ت ــه داری ــه نگ ــد را 10 ثانی •  کلی
ــد(. ــگاه کنی ــر ن ــِف ف ــوراخ های ک ــه س ــه دارد )ب ــن نگ ــعله را روش ــودکار ش خ

ــه منتظــر  ــک دقیق ــرده، ی ــا ک ــه مشــعل روشــن نشــد دکمــه را ره ــا 10 ثانی ــر ت •  اگ
ــد(. ــه داری ــاز نگ ــر را ب ــد )درب ف ــن نمایی ــاره آن را روش ــد و دوب بمانی

•  هنگامیکــه مشــعل روشــن شــد، دکمــه ترموســتات را پیچانــده و روی ســطح مــورد 
نظــر قــرار دهیــد.

•  برای نتیجه بهتر سینی را در ارتفاع متوسط قرار دهید.
ــده،  ــان پخــت، دکمــه ترموســتات را در جهــت عقربه هــای ســاعت پیچان •  پــس از پای

روی صفــر قــرار دهیــد تــا مشــعل خامــوش شــود.
•  اگــر بــه هــر دلیلــی شــعله خامــوش شــد، تــا 1 دقیقــه پــس از آن مشــعل را دوبــاره 

روشــن نکنیــد.
استفاده از گریل برقی

ــا در  ــد ت ــاعت بچرخانی ــای س ــت عقربه ه ــته و در جه ــه داش ــتات را نگ ــوم ترموس ول
ــرد. ــرار بگی ــل( ق ــوص )گری ــت مخص موقعی

بهتر است گریل را حداقل ۵ دقیقه پیش از قرار دادن غذا گرم نمایید.
غــذا را در شــبکه پخــت مناســب یــا در یــک ســینی بــا دیواره هــای کوتــاه بــرای گریــل 
ــدازه  ــاس ان ــده )براس ــن نگهدارن ــد در باالتری ــت بای ــبکه پخ ــد. ش ــرار دهی ــر ق در ف
ــای  ــردن چکه ه ــرای جمع ک ــود. ب ــته ش ــود( گذاش ــه ش ــد پخت ــه می خواه ــی ک غذای

چربــی، ســینی را مســتقیم زیــر غــذا قــرار دهیــد. 
براســاس نــوع غــذا )ماننــد گوشــِت قرمــز، ماهــی، 
گوشــِت ســفید و ...( غــذا بایــد برگردانــده شــود 
ــادون  ــعه م ــر اش ــمت آن در براب ــر دو س ــا ه ت

قرمــز قــرار بگیــرد.
پخت با گریل نباید بیش از 30 دقیقه طول بکشد.
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احتیاط: هنگامیکه عملکرد فر گازی انتخاب شد گریل کار نخواهد کرد.

انتخاب عملکرد
ــوم خــالف جهــت عقربه هــای  ــدن ول ــا چرخان •  ب

ســاعت، چــراغ فــر روشــن می شــود.
•  هنگامیکــه مشــعل پاییــن یــا گریــل در حــال کار 
ــه در  ــدن دکم ــا چرخان ــوان ب ــت می ت ــردن اس ک

جهــت عقربــه ســاعت فــن را روشــن کــرد.
ــن  ــی روش ــرای یخ زدای ــن را ب ــن، ف ــت پایی •  حال

ــد. می کن
تایمر فر

بــرای اســتفاده از تایمــر، زنــگ هشــدار را بــا 
ــاعت  ــای س ــت عقربه ه ــل در جه ــدن کام چرخان
ــورد  ــان م ــه زم ــپس آن را ب ــرده س ــن ک روش
ــد از   ــه(. بع ــر120 دقیق ــد )حداکث ــر برگردانی نظ
ــه  ــدار ب ــگ هش ــده، زن ــزی ش ــان برنامه ری زم

در می آیــد. صــدا 
ــِگ هشــداِر تایمــر، دســتگاه  ــا شــنیدن زن احتیاط:ب

خامــوش نخواهــد شــد.

احتیاط:
ــده  ــز ش ــده مجه ــور خنک کنن ــک موت ــه ی ــود ب ــی خ ــزای داخل ــرای اج ــتگاه ب ــن دس ای
اســت. ایــن سیســتم در هــر مرتبــه اســتفاده از فــر بــه صــورت خــودکار روشــن شــده 
ــی  ــد حت ــات برس ــده در تنظیم ــن ش ــزان تعیی ــر از می ــه پایین ت ــا ب ــه دم ــا زمانیک و ت
ــد  ــر بای ــرق، ف ــگام قطــع ب ــه خواهــد داد. هن ــه کار خــود ادام ــر ب ــا خاموش شــدن ف ب

ــوش شــود. خام
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