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HL-940/HLF-940 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: HL 940

MODEL: HLF 940
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معرفی اجزای فر

HL 940 مدل

HLF 940 مدل

1. محل نصب
2. خروجی هوا

3. المنت گریل متحرک
4. نگهدارنده کرومی/ ریل تلسکوپی

5. شبکه پخت
6. فن

۷. سینی کباب کردن
8. سینی کیک

9. لوال
10. درب دستگاه
11. صفحه کنترل

12. المپ
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HL 940 مدل HLF 940 مدل
1. ساعت الکترونیک
2. انتخابگر عملکرد

3. انتخابگر دما

ــا  ــه راهنم ــح داده در دفترچ ــی توضی ــوازم جانب ــت ل ــن اس ــر ممک ــای دیگ ــرای کاال ه ب
ــد. ــته باش ــود نداش وج

صفحه کنترل

عملکردهای فر
 خاموش کردن فر

 )Conventional( پخت سنتی     

 )Conventional with fan( پخت سنتی با فن     

از ایــن عملکــرد بــرای پخــت کیک هایــی اســتفاده می شــود کــه بــرای نــرم و 
اسفنجی شــدن نیــاز بــه حــرارت یکنواخــت دارنــد.

ــن دســتگاه حــرارت را  ــرای برشــته کردن و کیک هــا مناســب اســت. ف ــن عملکــرد ب ای
ــد. در تمــام فضــای داخلــی فــر پخــش می نمای
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     گریل با المنت حرارتی پایین 

     گریل مازاد با توان حرارتی باال

     پیتزا

     Turbo )توربو-چرخشی(

     گریل

     المنت حرارتی پایین

این عملکرد مخصوص بریان کردن هر نوع گوشت، صرف نظر از اندازه آن می باشد.

ــتفاده از  ــا اس ــش داده و ب ــتری را پوش ــق بیش ــل، مناط ــه گری ــبت ب ــرد نس ــن عملک ای
ــد. ــش می ده ــذا را کاه ــدن غ ــرای برشته ش ــاز ب ــورد نی ــان م ــتر، زم ــدرت بیش ق

این عملکرد مخصوص پخت پیتزا، شیرینی و کیک های میوه ای می باشد.

حــرارت تولید شــده از المنت هــای پشــتی فــر توســط فــن در تمــام قســمت های 
دســتگاه پخــش می شــود. در نتیجــه ی پخــش یکنواخــت حــرارت، برشــته کردن و 

ــد. ــاق می افت ــف اتف ــاع مختل ــان در دو ارتف ــورت همزم ــه ص ــت ب پخ

ــا و  ــردن غذاه ــرای گرم ک ــود. ب ــال داده می ش ــذا انتق ــه غ ــن ب ــمت زیری ــا از قس گرم
ــرد دارد. ــن عملکــرد کارب ــا مــوارد مشــابه ای ــر ی پف کــردن خمی

ــا  ــت تنه ــن حال ــود. در ای ــتفاده می ش ــا اس ــته کردن غذاه ــرای برش ــرد ب ــن عملک ای
ســطح رویــی غــذا طالیــی شــده و قســمت داخلــی غــذا تحــت تاثیــر قــرار نمی گیــرد. 
ــده، ماهــی و  ــد اســتیک ها، دن ــک  دســت و صــاف مانن ــرای غذاهــای ی ــن عملکــرد ب ای

ــد.  ــب می باش ــت مناس تس
ــاال، درب بایــد  ــوان حرارتــی ب ــا ت ــا گریــل مــازاد ب احتیــاط: هنــگام اســتفاده از گریــل ی

بســته نگــه داشــته شــود.
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     یخ زدایی

     ®HYDROCLEAN  سیستم تمیزکننده خودکار)چربی زدایی با بخار آب( 

ــرای  ــد.LO ب ــتفاده می نمای ــطحی اس ــوای داغ دو س ــتم ه ــک سیس ــرد از ی ــن عملک ای
ــرای  ــا ب ــر( عموم ــر درون ف ــای باالت ــوده و HI )دم ــان ب ــیرینی ها و ن ــک، ش ــی، کی ماه

ــود. ــتفاده می ش ــت اس گوش

ــه  ــی چســبیده ب ــا کثیف ــک روغــن ی ــه ل ــزکاری، هر گون ــه تمی ــس از اســتفاده از چرخ پ
ــد. ــز نمایی ــوب تمی ــتمال مرط ــک دس ــا ی ــانی ب ــه آس ــد ب ــر را می توانی ــای ف دیواره ه

نکته: المپ در تمام عملکردهای پخت، به جز تمیز کردن، روشن خواهد ماند.

احتیــاط: ســاعت الکترونیــک دارای تکنولــوژی کنتــرل لمســی می باشــد. بــرای کار کــردن 
آن بــه آســانی عالمت هــای کنتــرل شیشــه ای را بــا سرانگشــتانتان لمــس نماییــد.

حساســیت صفحــه کنتــرل لمســی بــه طــور مــداوم بــا شــرایط محیــط تنظیــم می شــود. 
مطمئــن شــوید کــه ســطح شیشــه ای صفحــه کنتــرل تمیــز بــوده و هنــگام بــه بــرق زدن 

دســتگاه چیــزی روی آن نمی باشــد. 
اگــر بــا لمــس شیشــه عملکــرد ســاعت بــه خوبــی کار نمیکنــد، فــر را چنــد ثانیــه از بــرق 
ــودکار  ــورت خ ــه ص ــورها ب ــن کار سنس ــا ای ــد. ب ــل نمایی ــاره آن را وص ــیده و دوب کش

ــه کنتــرل انگشــت، واکنــش نشــان می دهنــد. تنظیــم شــده و ب

استفاده از فر

تنظیمات ساعت الکترونیک
 HYDROCLEAN® عالمــت   : هنگامیکــه عملکــرد

در حــال انجــام اســت روشــن می شــود
ــن  ــاعت روش ــر س ــاب تایم ــا انتخ ــت  : ب .عالم

می شــود.
نشــان  خــود  روشن شــدن  بــا  عالمــت : 
اســت. شــده  برنامه ریــزی  فــر  کــه  می دهــد 

: نشــان می دهــد کــه فــر در حــال انتقــال  عالمــت



8

O
V

E
N

حــرارت بــه غــذا می باشــد.
سنسورهای  -/+ : انتخاب ساعت را امکان پذیر می نماید.

سنسورهای  ،   و   : برنامه دهی عملکردهـای ساعت الکترونیک را امکان پذیر 
می کند.

تنظیمات زمان
•  با روشن شدن فر، ساعت عدد 12:00 را به صورت چشمک زن نشان می دهد .

ــه  ــود ک ــنیده می ش ــوق ش ــد. 2 ب ــم نمایی ــاعت را تنظی ــا - س ــور + ی ــار سنس ــا فش •  ب
ــم شــده اســت. ــان تنظی ــد خواهــد کــرد زم تایی

ــال در  ــان ح ــد. زم ــار دهی ــان فش ــورهای + و - را همزم ــاعت، سنس ــر س ــرای تغیی •  ب
ــا - زمــان را تغییــر دهیــد. 2  ــا فشــار سنســورهای + ی نمایشــگر چشــمک خواهــد زد. ب

ــت. ــده اس ــم ش ــان تنظی ــد زم ــد می نمای ــه تایی ــود ک ــنیده می ش ــوق ش ب
نکتــه: المــپ چــراغ دارای حالــت شــب می باشــد. بنابرایــن المــپ بیــن ســاعات 00:00 

و 6:00  خامــوش خواهــد شــد.
عملکردهای دستی

•  پــس از تنظیمــات ســاعت، فــر آمــاده اســتفاده می باشــد. عملکــرد پخــت و دمــا را 
انتخــاب نماییــد.

•  روشن شــدن عالمــت  هنــگام پخــت نشــان می دهــد کــه حــرارت در حــال انتقــال 
بــه غذا می باشــد. 

•  هنگامیکه به دمای انتخاب شده برسد این عالمت ناپدید خواهد شد.
•  کنترل ها را روی  تنظیم نموده تا فر خاموش شود.

احتیــاط: بعــد از پخــت متوجــه خواهیــد شــد کــه سیســتم خنک کننــده فــر هنــوز روشــن 
اســت. ایــن شــرایط عــادی بــوده و بــرای خنک شــدن ســریع فــر اســتفاده می شــود.

هشــدار تایمــر: زنــگ هشــدار در زمــان برنامه ریــزی شــده شــنیده خواهــد شــد، حتــی 
اگــر فــر پخــت را بــه اتمــام رســانده باشــد.

زمــان پخــت: بــا ایــن عملکــرد می توانیــد زمــان پخــت را برنامه ریــزی نماییــد. پــس از 
زمــان تعیین شــده فــر بــه صــورت خــودکار خامــوش خواهــد شــد.
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زمــان توقــف پخــت: ایــن تنظیمــات بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه زمــان توقــف 
ــه صــورت خــودکار  ــر ب ــان تعیین شــده ف ــس از زم ــزی نمــوده و پ پخــت را برنامه ری

خامــوش خواهــد شــد.
ــن امــکان را می دهــد  ــه شــما ای ــن تنظیمــات ب زمــان پخــت و زمــان توقــف پخــت: ای
ــه زمــان پخــت و زمــان توقــف پخــت برنامــه دهیــد. فــر در زمــان تنظیم شــده  ــا ب ت
بــه صــورت خــودکار روشــن شــده و تــا زمــان پخــت انتخــاب شــده )زمــان پخــت( کار 
می کند.ســپس بــه صــورت خــودکار در زمــان نشــان داده شــده )زمــان توقــف پخــت( 

خامــوش می شــود.
عملکــرد قفــل کــودک: ایــن عملکــرد ســاعت الکترونیــک را قفــل نمــوده و از بازی کردن 

کــودکان بــا آن جلوگیــری می نماید.
ــا بخــار آب(:  ــی ب عملکــرد ®HYDROCLEAN سیســتم تمیزکننــده خــودکار )چربی زدای

ایــن عملکــرد در راحــت تمیز کــردن فــر بــه شــما کمــک خواهــد کــرد.
فعال کردن هشدار تایمر دستگاه

ــگر  ــت  در نمایش ــه عالم ــا زمانیک ــد ت ــار دهی ــتانتان فش ــا انگش ــور  را ب 1. سنس
ــمک زن  ــورت چش ــه ص ــاعت 00:00 را ب ــن س ــد. همچنی ــمک زدن نمای ــه چش ــروع ب ش

ــد داد. ــان خواه نش
ــما  ــه ش ــان آن را ب ــتگاه پای ــد دس ــه می خواهی ــورهای + و - زمانیک ــار سنس ــا فش 2. ب

ــد.  ــاب نمایی ــد انتخ ــدار ده هش
3. دســتگاه دو مرتبــه بــوق زده تــا تاییــد نمایــد کــه زمــان تنظیــم شده اســت. ســاعت 
از زمــان انتخــاب شــده شــروع بــه شــمارش معکــوس کــرده و عالمــت  بــه آرامــی 

چشــمک خواهــد زد.
ــا ســرعت  ــا تمام شــدن زمــان، زنــگ هشــدار بــه صــدا درآمــده و عالمــت  ب 4. ب

بیشــتری چشــمک خواهــد زد. 
5. برای قطع هشدار یک کلید را فشار دهید. عالمت  خاموش خواهد شد.

اگــر می خواهیــد زمــان تایمــر را تغییــر دهیــد، بــه آســانی سنســور  را با سرانگشــت 
لمــس کــرده و ســپس سنســورهای + یــا – را فشــار دهیــد. 2 بــوق شــنیده خواهــد شــد 
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تــا تغییــر زمــان را تاییــد نمایــد. ســاعت از زمــان جدیــد شــروع بــه شــمارش معکــوس 
کــرده و عالمــت  بــه آرامــی چشــمک خواهــد زد.

نکته: با عملکرد تایمر، زمان حال در نمایشگر قابل مشاهده نمی باشد.
تنظیم زمان پخت

ــوده و  ــمک زدن نم ــه چش ــروع ب ــت  ش ــا عالم ــد ت ــار دهی ــور  را فش 1. سنس
ــود. ــان داده ش ــگر نش ــت 00:00 در نمایش عالم

2. با فشار سنسورهای + و - زمان پخت را انتخاب نمایید.
ــه آرامــی چشــمک زن می شــود. نمایشــگر  ــوق شــنیده شــده و عالمــت  ب 3. 2 ب

ــد. ــان می ده ــر را نش ــودکار ف ــدن خ ــش از خاموش ش ــده پی ــان باقی مان زم
4. برنامه پخت و دما را انتخاب نمایید.

ــود.  ــنیده می ش ــدار ش ــگ هش ــده و زن ــوش ش ــر خام ــت، ف ــان پخ ــان زم ــا پای 5. ب
ــد زد. ــمک خواه ــتری چش ــرعت بیش ــا س ــت  ب عالم

ــوش  ــت  خام ــف و عالم ــدار متوق ــگ هش ــا زن ــار داده ت ــور را فش ــک سنس 6. ی
ــد. ــد ش ــن خواه ــاره روش ــر دوب ــود. ف ش

۷. کنترل ها را روی  قرار داده تا فر خاموش شود. 
هــر زمان کــه بخواهیــد می توانیــد زمــان باقی مانــده پخــت را تغییــر دهیــد.  سنســور   
ــال  ــود. ح ــمک زن ش ــتری چش ــرعت بیش ــا س ــت  ب ــا عالم ــار داده ت  را فش

ــد. ــر زمــان فشــار دهی ــرای تغیی ــا - را ب سنســورهای + ی
نکته: هنگامیکه زمان پخت تنظیم شده است ساعت دستگاه قابل مشاهده نیست.

 برنامه دهی زمان توقف پخت
1. عالمت  را در نمایشگر فشار دهید تا عالمت  شروع به چشمک زدن نماید.

2. زمان توقف پخت را با فشار سنسورهای + یا - انتخاب نمایید.
ــان حــال را نشــان داده و عالمــت    ــوق شــنیده خواهــد شــد. نمایشــگر زم 3. 2 ب
بــه آرامــی چشــمک زده تــا نشــان دهــد کــه فــر بــه صــورت خــودکار خامــوش خواهــد 

شــد.
4. برنامه پخت و دما را انتخاب نمایید.
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5. هنگامیکــه زمــان پخــت بــه پایــان رســید ، فــر خامــوش شــده و یــک هشــدار شــنیده 
می شــود. عالمــت  بــا ســرعت بیشــتری چشــمک خواهــد زد.

ــک سنســور را فشــار  ــگ هشــدار و خاموش شــدن عالمــت  ی ــرای توقــف زن 6. ب
دهیــد .فــر دوبــاره روشــن خواهــد شــد.

۷. کنترل ها را روی  قرار داده تا فر خاموش شود.
هــر زمان کــه بخواهیــد می توانیــد زمــان توقــف پخــت را تغییــر دهیــد. سنســور  را 
فشــار داده تــا زمانیکه عالمت  با ســرعت بیشــتری چشــمک زده و زمــان توقف در 
 نمایشــگر مشــاهده می شــود. حــال سنســورهای + یــا - را بــرای تغییــر زمان فشــار دهید.

برنامه دهی زمان پخت و زمان توقف پخت
ــرده و   ــمک زدن ک ــه چش ــروع ب ــت  ش ــا عالم ــد ت ــار دهی ــور   را فش 1. سنس

ــود. ــر ش ــگر ظاه 00:00 در نمایش
2. با فشار سنسورهای + یا - زمان پخت را انتخاب نمایید.

ــان داده و  ــت را نش ــده پخ ــان باقی مان ــگر زم ــد، نمایش ــد ش ــنیده خواه ــوق ش 3. 2 ب
ــد زد. ــمک خواه ــی چش ــه آرام ــت  ب عالم

4. سنســور   را در نمایشــگر فشــار داده تا عالمت  با ســرعت بیشــتری چشــمک 
بزنــد. نمایشــگر زمــان حــال را نشــان داده و زمــان پخــت برنامه ریــزی خواهد شــد.

5. زمان توقف پخت را با فشار سنسور + یا - انتخاب نمایید.
6. 2 بوق شنیده شده و نمایشگر، زمان حال را نشان خواهد داد.

۷. برنامه پخت و دما را انتخاب نمایید.
ــزی  ــر برنامه ری ــال ف ــد. ح ــد ش ــن خواه ــراغ  روش ــده و چ ــوش مان ــر خام 8. ف

شــده اســت.
9. زمــان شــروع پخــت، فــر روشــن شــده و در زمــان پخــت برنامه ریــزی شــده، کار 

خواهــد کــرد.
10. هنــگام پخــت، نمایشــگر باقی مانــده زمــان پخــت را نشــان داده و عالمــت  بــه 

آرامی چشــمک خواهــد زد.
11. هنگامیکــه زمــان پخــت بــه پایــان رســید، فــر خامــوش شــده ، یــک هشــدار شــنیده 
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خواهــد شــد و نمــاد  ســریع تر چشــمک خواهــد زد.
ــر  ــد. ف ــار دهی ــت  فش ــدن عالم ــف و خاموش ش ــرای توق ــور را ب ــک سنس 12. ی

مجــدد روشــن خواهــد شــد.
13. برای خاموش شدن فر کنترل ها را روی  قرار دهید.

ــر  ــت را تغیی ــان پخ ــده زم ــد باقی مان ــر می خواهی ــت اگ ــن اس ــر روش ــه ف هنگامیک
دهیــد، سنســور  را فشــار داده تــا عالمــت  ســریع تر شــروع بــه چشــمک زدن 

ــد. ــر نمای ــا زمــان تغیی ــد ت ــا - را فشــار دهی خواهــد کــرد. حــال سنســور + ی
قفل ایمنی کودک

ــودک را  ــل ک ــد قف ــتگاه، می توانی ــردن دس ــگام کار ک ــد در هن ــه بخواهی ــر زمان ک ه
ــد. ــال نمایی فع

بــرای فعال کــردن ایــن عملکــرد دو سنســور - و + را بــه صــورت همزمــان فشــار داده 
و چنــد ثانیــه نگــه داریــد تــا صــدای بــوق شــنیده شــده و نمایشــگر کلمــه پایــان را بــه 

صــورت SAFE  نشــان دهــد. ســاعت قفــل شــده اســت.
ــرد  ــا انتخــاب عملک ــی ب ــد، حت ــال نمایی ــل کــودک را فع ــر خامــوش اســت و قف ــر ف اگ

ــرد.  ــد ک ــتگاه کار نخواه ــت، دس پخ
ــا تنظیمــات  ــد، تنه ــال نمایی ــرد را فع ــن عملک ــه در حــال پخــت هســتید ای اگــر هنگامیک

ــک قفــل خواهــد شــد. ســاعت الکترونی
اگــر سنســور ســاعت را زمانیکــه قفــل ایمنــی کــودک فعــال اســت فشــار دهیــد، کلمــه 

SAFE در نمایشــگر ظاهــر خواهــد شــد. ســاعت قفــل اســت.

ــه  ــه نگ ــد ثانی ــان چن ــورهای + و - را همزم ــرد، سنس ــن عملک ــردن ای ــرای غیر فعال ک ب
داریــد تــا صــدای بــوق شــنیده شــود.

احتیــاط: در صــورت قطــع بــرق، تنظیمــات ســاعت الکترونیــک پــاک شــده و 12:00 بــه 
ــه را  ــاعت و برنام ــود. س ــان داده می ش ــاعت نش ــگر س ــمک زن در نمایش ــورت چش ص

مجــدد تنظیــم نماییــد.
عملکرد ®Hydroclean سیستم تمیزکننده خودکار)چربی زدایی با بخار آب(

ــده غــذا را توســط  ــد روغــن و تکه هــای باقی مان ــن عملکــرد می توانی ــا اســتفاده از ای ب
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ــه  ــد ®Hydroclean ب ــاب جدی ــاده لع ــوق الع ــات ف ــار و خصوصی ــی بخ ــرد ترکیب عملک
ــد. ــاک نمایی ــر پ ــای ف ــانی از دیواره ه آس

ــتفاده از  ــه اس ــازی ب ــر، نی ــردن ف ــرای تمیزک ــد ®Hydroclean ، ب ــوژی جدی ــا تکنول ب
ــدند،  ــته ش ــا برداش ــه آب و کثیفی ه ــد. هنگامیک ــن نداری ــده روغ ــوالت پاک کنن محص

ــود. ــد ب ــن خواه ــدون روغ ــز و ب ــر تمی ــای ف دیواره ه
نحوه استفاده از چرخه تمیزکنندگی فر

ــی  ــتگاه خیل ــر دس ــد. اگ ــام دهی ــک انج ــتگاه خن ــا  دس ــردن را ب ــه تمیزک ــه برنام همیش
داغ باشــد و عملکــرد Hydroclean شــروع بــه فعالیــت نمایــد اثــرات مخربــی خواهــد 

داشــت.
تمــام  و  ســینی ها  ابتــدا   .1
فــر  داخــل  جانبــی  لــوازم 
ــینی  ــای س ــد نگهدارنده ه مانن
را  تلســکوپی  ریل هــای  و 
خــارج نمایید.بــرای توضیحــات 
بــا خدمــات طالیــی  بیشــتر 

بگیریــد. تمــاس  نیــکان 
را  ســینی  و  فــر  احتیــاط: 

همزمــان بــا اســتفاده از عملکــرد ®Hydroclean تمیــز نکنیــد. نتیجــه خوبــی بــه دســت 
نخواهیــد آورد. بــرای تمیز کــردن ســینی از دســتورالعمل هایی کــه توضیــح داده 

خواهــد شــد اســتفاده نماییــد.

ــف  ــی 300ml آب در ک ــه آرام 2. ب
ــد. ــده، بریزی ــر خنک ش ــه ف محفظ
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3. ولوم کنترل را در حالت  قرار دهید.
 Hydroclean® 4. بــا شــنیدن صــدای بــوق، دســتگاه شــروع بــه اجــرای عملکــرد
می نمایــد. عالمــت  بــه آرامــی چشــمک زده و زمــان تــا پایــان چرخــه در نمایشــگر 

نشــان داده می شــود.
مهــم: زمــان انجــام ایــن عملکــرد قابــل تغییــر نمی باشــد. بــرای لغــو آن پیــش از زمــان 

پایــان، ولــوم کنتــرل را چرخانــده و در حالــت  قــرار دهیــد.
5. هنگامیکــه چرخــه بــه پایــان می رســد، دســتگاه خامــوش شــده، یــک صــدای هشــدار 

شــنیده می شــود و عالمــت  بــا ســرعت بیشــتری چشــمک خواهــد زد.
ــک  ــت  ی ــردن عالم ــدار و خاموش ک ــگ هش ــدای زن ــردن ص ــرای متوقف ک 6. ب

ــد. ــه دلخــواه فشــار دهی ــد را ب کلی
۷. ولوم کنترل را در موقعیت   قرار دهید.

ــتمال  ــک دس ــا ی ــر را ب ــل ف ــده داخ ــا آب باقی مان ــک ی ــوان ل ــه می ت ــن مرحل 8. در ای
ــز نمــود. مرطــوب تمی

مهــم: تــا زمانیکــه عملکــرد تمیز کنندگــی )پاکســازی( بــه پایــان برســد، درب دســتگاه را 
بــاز نکنیــد. بــرای عملکــرد بهتــر در ایــن حالــت، چرخــه خنک کننــده مــورد نیــاز اســت.

ــه  ــود. هنگامیک ــام ش ــن انج ــای پایی ــد در دم ــازی(  بای ــی )پاکس ــرد تمیز کنندگ عملک
ــل  ــی کام ــا ایمن ــد ب ــده ای را می توانی ــواد باقی مان ــر م ــید ه ــان رس ــه پای ــرد ب عملک
توســط یــک دســتمال مرطــوب تمیــز نماییــد. زمــان خنک شــدن بــه دمــای اتــاق بســتگی 
ــه  ــا آن مطمئــن شــوید کــه ب دارد. قبــل از تمیز کــردن ســطح داخلــی فــر و تمــاس ب

ــک شــده اســت. ــی دســتگاه خن ــدازه کاف ان
نحوه استفاده از چرخه تمیز کردن سینی

ــد  ــده را می توان ــذای پخته ش ــر غ ــر اث ــاب ®Hydroclean ، ه ــاده لع ــی فوق الع ویژگ
ــردن  ــس از تمیزک ــذا پ ــخت غ ــای س ــر لکه ه ــردارد. اگ ــینی ها ب ــانی از روی س ــه آس ب

معمولــی پــاک نشــد ، مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:
1. سینی ای که نیاز به تمیز شدن دارد را در سطح وسط نگه دارنده طبقات، قرار دهید.

2. با فر خنک، به آرامی 300ml آب داخل سینی بریزید.
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3. عملکرد ®Hydroclean را انتخاب نمایید.
ــی  ــده خودکار)چرب ــه تمیزکنن ــا برنام ــدن ب ــرای تمیز ش ــاب ®Hydroclean ب ــم: لع مه
ــد  ــردن می توان ــر تمیز ک ــای دیگ ــده و روش ه ــی ش ــر طراح ــار آب( ف ــا بخ ــی ب زدای
ــیب  ــد آس ــوب می توانن ــوالت ضد رس ــوص محص ــه خص ــود. ب ــیب آن ش ــث آس باع

ــد. ــاب وارد نماین ــه لع جــدی ب
ــر  ــوند. اگ ــته ش ــویی شس ــد در ظرفش ــاب ®Hydroclean نبای ــر دارای لع ــینی های ف س

نیــاز بــه تمیزکنندگــی قــوی داریــد از یــک مــواد شــوینده مالیــم اســتفاده نماییــد.
ــطح  ــر س ــد ظاه ــی می توان ــای نمک ــا کباب ه ــرکه، ی ــه، س ــد گوج ــا مانن ــی غذاه بعض

ــی اســت. ــن طبیع ــد، ای ــر دهن ــاب را تغیی لع
مشخصات

تکاتولیدکننده
Hl-940مدل

مصرف انرژی از A )بیشترین کارایی( 
تا G  )کمترین کارایی(  

عملکرد حرارت دهی
 Conventional )پخت سنتی( 

تهویه هوای فشرده

A

مصرف انرژی Conventional )پخت سنتی(
تهویه هوای فشرده

1.12 کیلووات ساعت
0.99 کیلووات ساعت

۷8حجم قابل استفاده )لیتر(
اندازه:
کوچک
متوسط
بزرگ

کمک ما به حفظ محیط زیست: استفاده از کاغذهای قابل بازیافت می باشد.




