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ــت  ــر در حال ــه ف ــا هنگامیک ــودکار ، ی ــورت خ ــه ص ــی ب ــات ابتدای ــل تنظیم ــت تکمی جه

آمــاده بــه کار می باشــد بــا لمــس نمایشــگر یــا دکمــه ON/OFF بــه ایــن صفحــه وارد 

می شــوید.

TFT ۱- نمایشگر

ON/OFF ۲- دکمه

  فشــار کوتــاه: پایــان چرخــه پخــت در حــال اجــرا، برگشــت بــه حالــت آمــاده بــه کار 

نمایشــگر.

  فشار <3 ثانیه خاموش کردن دستگاه.

ــد  ــی، بای ــرق طوالن ــس از قطــع ب ــا پ ــه، ی ــن مرتب ــرای اولی ــر ب ــس از روشــن کردن ف پ

تنظیمــات اولیــه فــر انجــام شــود.

این تنظیمات شامل مراحل زیر می باشد:

  زبان دستگاه

  تاریخ و ساعت

  موارد )وزن و دما(

در هرمورد با فشار ACCEPT تنظیمات را تایید نمایید.

اگر نمی خواهید تنظیمات را تکمیل کنید گزینه CANCEL را فشار دهید.

 EXTRA MENU->SETTING هر لحظه که بخواهید می توانید ایـن تنظیمـات را از طریـق

در منوی اصلی تغییر دهید.

پس از تکمیل یا رد کردن تنظیماِت ابتدایی، به منوی اصلِی فر بروید.

هشدار!

ــرایط  ــا ش ــداوم ب ــورت م ــه ص ــگر TFT ب ــی نمایش ــمت های لمس ــیت قس  حساس

ــه  ــن شــوید ک ــرق متصــل اســت، مطمئ ــه ب ــر ب ــه ف ــم می شــود. هنگامیک ــط تنظی محی

ــد. ــی می باش ــواد خارج ــه م ــد هرگون ــز و فاق ــرل تمی ــه کنت ــه ای صفح ــطح شیش س

روشن کردن و تنظیمات ابتدایی

منوی اصلی 
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موارد زیر در منوی اصلی قابل مشاهده می  باشند:

  هــر کــدام از عملکردهــای موجــود توســط عالمــت )۱( نشــان داده می شــوند. جهــت 

ورود بــه نمایشــگِر پخــت عالمت هــای مختلــف را فشــار دهیــد.

  بــا فشــاِر عالمــت )EXTRAS MENU )۲ وارد منویــی بــا برنامه هــای پخــِت خــودکار و 

عملکردهــای دیگــر فــر خواهیــد شــد.

  بــرای برگشــت بــه حالــت آمــاده بــه کار عالمــت   )3( یــا دکمــه ON/OFF را فشــار 

دهیــد. هنگامیکــه فــر در حالــت پخــت می باشــد، عالمــت   نمایــش داده می شــود. 

ایــن حالــت بــه شــما امــکان می دهــد تــا از منــوی اصلــی بــه چرخــه پخــت درحــال کار 

برگردید.

  نقــاط )۴( نشــان می دهــد کــه در کــدام قســمت از منــو می باشــید. نقــاط را فشــار 

داده یــا انگشــتتان را بــه صــورت عمــودی بــه ســمت بــاال یــا پاییــن نمایشــگر بکشــید تــا 

دیگــر عملکرد هــای موجــود را مالحظــه نماییــد.

  عالمت   )۵( المپ محفظه را روشن یا خاموش می کند.

  عالمت   )۶( قفل کودک را فعال می کند.

ــان داده  ــت نش ــدازه عالم ــه ان ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــت   )۷( ب   عالم

ــد. ــر دهی شــده را تغیی

عملکردهای فر 

عملکردهای فر که در ادامه آمده است از منوی پخت اصلی در دسترس می باشد:
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ــده را  ــح داده ش ــای توضی ــی از عالمت ه ــت یک ــاِت پخ ــه تنظیم ــه صفح ــن ب ــرای رفت ب

فشــار دهیــد.

ــا  ــراه ب ــت هم ــای پخ ــا راهنم ــرد، لطف ــر عملک ــتفاده از ه ــوه ی اس ــِح نح ــت توضی جه

ــد. ــه نمایی ــتگاه را مالحظ دس

  المنت حرارتی باال/ پایین      

  گریل و المنت حرارتی پایین      

  المنت حرارتی باال        

  گریل    

  گریل مازاد با توان حرارتی باال   

  المنت حرارتی پایین        

  گریل و فن         

  گریل مازاد با توان حرارتی باال و فن        

  المنت حرارتی پایین و توربو           

  توربو         

  المنت حرارتی باال/پایین و فن          

  اکو )اقتصادی(

  سیستم تمیزکننده خودکار)چربی زدایی با بخارآب ( 

  تخمیر 

  یخ زدایی

  گرم نگه دارنده

  آرام پز   

  عملکردهایی که دارای پیش گرمایِش سریع خودکار می باشند.

  عملکردهای سازگار با پخت به همراه حرارت سنج گوشت.

نکته:

عملکردهای پخِت مستقیم 
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۱. دمای پخت پیشنهادی. جهت ورود به صفحه دمای پخت، این گزینه را فشار دهید.

ــه را  ــن گزین ــر، ای ــه تایم ــه صفح ــت ورود ب ــده. جه ــزی ش ــت برنامه ری ــان پخ ۲. زم

ــد. فشــار دهی

ــا  ــرای انتخــاب دمــا یــک نقطــه را فشــار داده ی 3. نشــان دادن دمــای انتخــاب شــده. ب

ــید. آن را بکش

۴. نشان دهنده دمای کنونی. )تنها در شروع چرخه پخت قابل مشاهده می باشد.(

۵. عملکرد انتخاب شده. جهت انتخاب عملکرد جدید آن را فشار دهید.

۶. دسترسی به منوی موارد دیگر.

۷. شــروع چرخــه پخــت. بــا شــروع چرخــه پخــت، نمایشــگر در صفحــه بــه صــورت زیــر 

ــان داده می شــود: نش
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۱. نشان می دهد که پیش گرمایش سریِع خودکار روشن است.

۲. یکی از دو نقطه نشان داده شده را برای تغییر مقادیر پخت فشار دهید.

3. جهت انتخاِب عملکرد جدید، عالمت عملکرد در حال اجرا را فشار دهید.

با این کار وارد منوی اصلی شده و می توانید یک عملکرد جدید پخت را انتخاب نمایید.

اگــر می خواهیــد عملکــرد را تغییــر دهیــد، عالمــت   را از گوشــه راســت بــاال فشــار 

داده تــا بــدون هیچ گونــه تغییــری بــه صفحــه پخــت برگردیــد.

۴. پایان چرخه پخت.

جهــت برنامه ریــزی یــا تغییــر یــک برنامــه ، لطفــا بخــش " برنامه ریــزی: برنامه ریــزی 

زمــان پخــت" را مالحظــه نماییــد.

توجه:

پیش گرمایِش سریع خودکار

شــامل  پیش فــرض  صــورت  بــه  عالمــت   بــا  شــده  مشــخص  عملکردهــای 

تنظیمــات  نمــودن  غیر فعــال  جهــت  می شــوند.  خــودکار  ســریع  پیش گرمایــِش 

برویــد: ویرایــش  منــوی  بــه  پیش فــرض 

EXTRAS MENU  SETTINGS  ENERGY EFFICIENCY

ــش  ــرد پیش گرمای ــا عملک ــن و ب ــه روش ــن گزین ــر ای ــت، اگ ــه پخ ــروع چرخ ــگام ش هن

ــود.  ــش داده می ش ــت نمای ــمت راس ــه در س ــت مربوط ــد، عالم ــازگار باش ــریع س س

هــر زمــان کــه خواســتید عملکــرد پیش گرمایــش ســریع را لغــو نماییــد ایــن عالمــت را 

ــد. فشــار داده و مراحــل نشــان داده در صفحــه را انجــام دهی

ــوق شــنیده شــده و عالمــت  ــه تنظیمــات دمــای مــورد نظــر، صــدای ب ــا رســیدن ب ب

ــد. ــد ش ــد خواه ــریع ناپدی ــش س پیش گرمای

برنامه ریزی زمان پخت 

در صفحه انتخاب دما، گوشه راست باال را فشار داده تا وارد صفحه تایمر شوید:
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۱. ایــن گزینــه زمــان پخــت انتخــاب شــده را نشــان می دهــد. بــرای انتخــاب زمــان یــک 

نقطــه را فشــار داده یــا آن را بکشــید.

نقــاط ســفیِد اطــراف دایــره ایــن امــکان را بــه شــما می دهنــد تــا بتوانیــد زمــان پخــت 

را بــا فاصلــه ۱۵ دقیقــه ای بــه ســرعت انتخــاب نماییــد.

بــرای برنامه ریــزِی زمــان پخــت بیــش از ۲ ســاعت، یــک دایــره را کامــل کــرده و آن 

را بــه ســمت زمــان بیشــتر کــه نشــان داده شــده اســت، بکشــید.

۲. دسترسی مستقیم به موارد دیگر:

بــا ورود بــه ایــن منــو گزینه هــای تایمــر بــرای برنامه ریــزی زمــان پخــت در دســترس 

ــد بود:  خواهن

  اضافه کردن تایمر

  اضافه کردن مراحل

  برنامه ریزی با تاخیر

توجه:
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تایمر در زمان چرخه پخت 

ایــن گزینــه، پایــان زمــان برنامه ریــزی شــده را بــه شــما هشــدار خواهــد داد. بــا پایــان 

هشــدار زمــان برنامه ریــزی، چرخــه پخــت متوقــف نخواهــد شــد.

ــه  ــرده ک ــزی ک ــدار را برنامه ری ــگ هش ــه زن ــا س ــد ت ــان می توانی ــورت همزم ــه ص ب

ــه  ــن کار ب ــرای ای ــد. ب ــد ش ــان داده خواهن ــگر نش ــی در نمایش ــث آب ــک مثل ــط ی توس

ــد: ــل نمایی ــر عم روش زی

ــه  ــد. ب ــزی نمایی ــدار را برنامه ری ــِگ هش ــت، زن ــان پخ ــک زم ــزی ی ــس از برنامه ری پ

منــوی گزینه هــای زمــان رفتــه و جهــت افــزودن تایمــر Add minute minder را فشــار 

دهیــد.

  بدون برنامه ریزی قبلی، زمان پخِت یک هشدار را برنامه ریزی نمایید.

در هــر دو مــورد، رونــد برنامه ریــزی هشــدار یکســان می باشــد. مثلــث آبــی را فشــار 

داده و در حالیکــه آن را بــه زمــان مــورد نیــاز می کشــید فشــاِر آن را ادامــه دهیــد.

هنگامیکــه یــک زمــان هشــدار انتخــاب می شــود، یــک پنجــره بــا صفحــه کیبــورد روی 

نمایشــگر بــه صــورت خــودکار ظاهــر شــده تــا بتوانیــد اســم آن را وارد نماییــد. اســامی 

ــرض ALARM1، ALARM2 و ALARM3 می باشــد. ــش ف پی
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مراحل پخت

با انتخاب این گزینه پس از انتخـاب مدت زمان چرخه، می توان یک چرخه پخت را تا سـه 

مرحله جداگانه با فشار عالمت  از صفحه پخت برنامه ریزی کرد. 

جهت اضافه کردن مرحله عالمت  را برای“ADD STEP”  فشار دهید.

با این کار به منوی اصلی رفته و می توانید عملکرد مرحله جدید را انتخاب نمایید.

توجه:

تمــام عملکردهــای پخــت نمی تواننــد در عملکردهــای انتخابــی مراحــل اســتفاده 

شــوند. بنابرایــن، هنگامیکــه بــرای افــزودن یــک مرحلــه جدیــِد پخــت بــه منــوی اصلــی 

ــد. ــاب نمایی ــا را انتخ ــی از عملکرده ــد برخ ــد، نمی توانی می روی

پس از انتخاب مرحله پخت جدید، به صفحه تنظیمات پخت خواهید رفت.

در این حالت می توانید:

ــا اســتفاده از عالمــت    ــد ب ــان پخــت را انتخــاب نموده ای ــه دوم، زم ــرای مرحل ــر ب   اگ

 مرحلــه ســوم را اضافــه نماییــد.

  جهت مشاهده مراحل برنامه ریزی از دکمه انتخابگر  استفاده نمایید.

  جهت حذف مرحله موجود، به جز مرحله اول، از عالمت  استفاده نمایید.

ــر  نشــان داده  ــال اجــرا توســط دکمــه انتخابگ ــه در ح در طــول چرخــه پخــت، مرحل

می شــود.
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ــودکار در  ــورت خ ــه ص ــت ب ــه پخ ــا چرخ ــده ت ــزی ش ــر برنامه ری ــرد، ف ــن عملک ــا ای ب

زمــان مشــخص متوقــف شــود.

ــش  ــر، پی ــورد نظ ــان م ــت در زم ــان پخ ــر و پای ــه کار ف ــاده ب ــت آم ــظ حال ــرای حف ب

ــزی  ــر را برنامه ری ــورد نظ ــت م ــان پخ ــت زم ــان، الزم اس ــاِن پای ــزی زم از برنامه ری

ــد. نمایی

بــه عبــارت دیگــر، در ایــن حالــت تنهــا، زمــاِن پایــان برنامه ریــزی شــده و فــر هماننــد 

برنامه ریــزِی زمــاِن پخــت، عمــل خواهــد کــرد.

پــس از وارد کــردن زمــان پایــان، “END TIME” و زمــان انتخــاب شــده در صفحــه نشــان 

داده می شــوند:

پخت دارای برنامه ریزی با تاخیر 

توجه:

بــرای ورود بــه گزینــه برنامه ریــزی، عالمــت  را از صفحــه پخــت و  برنامه ریــزی 

بــا تاخیــر را بــا عنــوان “DELAYED PROGRMMING”  فشــار دهید.
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بــا شــروع چرخــه پخــت، فــر در حالــت آمــاده بــه کار باقی مانــده تــا چرخــه پخــت را 

شــروع نمایــد.

 )EXTRA MENUS(موارد دیگر

 RECIPES /برنامه پخت

ــوارد  ــوی "م ــه من ــا از صفحــه ی پخــت ب ــی ی ــوی اصل ــا اســتفاده از عالمــت   از من ب

ــوید:  ــر" وارد ش دیگ

گزینه های موجود در این منو را به روش زیر فعال نمایید:

ــکان  ــه ام ــد ک ــه می باش ــا ۵۰ برنام ــت ب ــتور پخ ــاِب دس ــک کت ــه دارای ی ــن گزین ای

ــه  ــاده ب ــر س ــد پارامت ــا چن ــردن تنه ــا وارد ک ــا ب ــرده ت ــا ک ــر را مهی ــزی ف برنامه ری

ــد. ــاده نمایی ــذا را آم ــودکار غ ــورت خ ص

ابتــدا خانــواده غذایــی و ســپس برنامــه پخــت مخصــوص را انتخــاب نماییــد. انگشــتتان را 

بــه صــورت افقــی در طــول نمایشــگر کشــیده تــا در گزینه هــای ممکــن حرکــت کــرده 

و  برنامــه پخــت مــورد نظــر را فشــار دهیــد:
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۱. دمای پخت انتخابی

۲. وزن انتخابی

3. زمان پایان تخمینی بر اساس پارامترهای وارد شده

۴. پایان پخت انتخاب شده

۵. زمــان پخــت محاســبه شــده بــه صــورت خــودکار بــر اســاس پارامترهــای وارد شــده 

ــط کاربر توس

۶. شروع چرخه پخت

مقادیــر وارد شــده در مرحلــه قبــل می تواننــد بــا لمــس پارامترهــای ۱، ۲ و ۴ تنظیــم 

شــوند. تغییــرات می تواننــد در زمــان چرخــه پخــت انجــام گیرنــد.

جهــت تغییــر زمــاِن شــروِع پخــت عبــارت END TIME )3( را در قســمت اطالعــات چرخــه 

ــار دهید. فش

ــت  ــه پخ ــروع چرخ ــش از ش ــد. پی ــژه ای دارن ــرایط وی ــت ش ــتورات پخ ــی از دس برخ

ــود: ــت داده می ش ــرایط پخ ــورد ش ــدارهایی درم هش

حــال، می توانیــد وزن، دمــا و پایــان پخــت را بــا کشــیدن روی هرکــدام از اشــاره گرهای    

ــاب نمایید.  انتخ

ــت  ــه پخ ــات چرخ ــه ای از اطالع ــت، خالص ــه پخ ــای برنام ــردن پارامتره ــس از وارد ک پ

نمایــش داده می شــود:
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  دمای پیش گرمایش

برخــی از برنامه هــای پخــت نیــاز بــه پیش گرمایــش فــر بــه صــورت خالــی دارنــد. بــا 

رســیدن بــه دمــای پخــت مــورد نظــر، یــک زنــگ هشــدار شــنیده شــده و پنجــره ای در 

نمایشــگر بــاز می شــود تــا یــادآوری کنــد کــه غــذا را در فــر قــرار دهیــد.

  غذاهایی که نیاز به برگرداندن دارند

ــت  ــه پخ ــخصی از چرخ ــان مش ــد در زم ــت( بای ــت )گوش ــای پخ ــی از برنامه ه برخ

برگردانــده شــوند. فــر توســط زنــگ هشــدار بــه کاربــر هشــدار داده و پنجــره ای در 

ــود. ــاز می ش ــه ب صفح

planner /برنامه ریز

در ایــن گزینــه می توانیــد هشــدارهایی را وارد نماییــد کــه بــا چرخــه پخــت در ارتبــاط 

نمی باشــند، تاریــخ و زمــان را بــرای هــر مــورد وارد نماییــد.

ــا ورود  بــه گزینــه برنامه ریــز، لیســتی از اطالعــات وارد شــده در تقویــم نشــان داده  ب

می شــود. بــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک دکمــه روان وجــود دارد کــه در صــورت 

روشــن بودن هشــدار بــه رنــگ آبــی و در صــورت خاموش بــودن بــه رنــگ خاکســتری 

در می آیــد.

جهــت اضافه کــردن مــورد جدیــد، عالمــت + را فشــار دهیــد. صفحــه بــرای وارد کــردن 

ــو ورود  ــرای لغ ــه cancel )ب ــود. دکم ــش داده می ش ــادآوری نمای ــان ی ــخ و زم تاری

اطالعــات( ، next )بــرای وارد کــردن اســم( و finish )بــرای تاییــد وارد کــردن تاریخ/زمان 

انتخابــی( در نمایشــگر نشــان داده خواهنــد شــد. پــس از ورود جزئیــات، بــا اســتفاده از 

دکمــه  ، هشــدار را فعــال نماییــد.
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جهت پاک کردن اطالعات وارد شده:

  عالمت  را فشار دهید.

  موردی که می خواهید حذف شود را انتخاب نمایید.

ــرای تاییــد حــذف از  ــاز شــده و ب   مجــدد عالمــت  را فشــار دهیــد. یــک پنجــره ب

شــما ســوال خواهــد نمــود.

ــرا  ــز ف ــر در برنامه ری ــط کارب ــده توس ــت ش ــات ثب ــدار اطالع ــان هش ــه زم هنگامیک

ــات روی  ــش اطالع ــت نمای ــره ای جه ــده و پنج ــنیده ش ــدار ش ــگ هش ــد، زن می رس

ــود. ــاز می ش صفحــه ب

UTILITIES / موارد کاربردی

ایــن گزینــه شــامل عملکــرد MEMO می باشــد کــه می توانیــد یادآورهــای خــود را در 

آن اضافــه نماییــد.

جهت افزودن اطالعات جدید ، + را فشار دهید.

ــادآوری،  ــداِر ی ــت هش ــم جه ــی ه ــخ اضاف ــک تاری ــوان ی ــز، می ت ــر برنامه ری ــالوه ب ع

ــه نمــود. اضاف

 ، memo ــره شــده در ــات ذخی ــوارد بیشــتری از اطالع ــا م ــورد ی ــک م جهــت حــذف ی

ــاک شــود مجــدد  را  ــی کــه می خواهیــد پ  را فشــار داده، پــس از انتخــاب اطالعات

فشــار دهیــد.

تنظیمات

منوی تنظیمات دارای تمام گزینه های تنظیم فر می باشد.
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گزینه های موجود در ادامه آمده است:

۱. زبان دستگاه

۲. تاریخ/ساعت

3. روشنایی صفحه

۴. بازیابی تنظیمات کارخانه

۵. هشدارها

۶. ایمنی

۷. وزن/دما.

8. کارایی انرژی

۹. مرتب سازی عملکردها

ــار  ــند آن را فش ــاهده نمی باش ــل مش ــه قاب ــه در صفح ــی ک ــه گزینه های ــرای ورود ب ب

ــید.  داده و بکش

نقــاط موجــود در گوشــه راســت بــاال نشــان می دهنــد کــه کــدام قســمت از لیســت در 

حــال فعالیــت می باشــد.

ــن کردن و  ــش " روش ــا در بخ ــان، وزن و دم ــخ و زم ــتگاه، تاری ــان دس ــای زب عملکرده

ــح داده شــده و باقــی مــوارد  ــی دفترچــه توضی تنظیمــات ابتدایــی" در صفحــات ابتدای

در ادامــه آمــده اســت.

ــن منــو می توانیــد روشــنایی صفحــه فــر را تنظیــم نماییــد.  a( روشــنایی صفحــه: در ای

جهــت تنظیــم، نشــانگر  را فشــار داده و بکشــید. 

ــن/خاموش  ــدارها و روش ــان هش ــدت زم ــد م ــو، می توانی ــن من ــدارها: در ای b( هش
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صــدای ضربانــی را در صفحــه تغییــر دهیــد. جهــت تغییــر، نشــانگر  را فشــار داده و 

ــید.  آن را بکش

c( تنظیمــات کارخانــه: بــا اســتفاده از ایــن گزینــه تمــام تنظیمــات حــذف خواهــد شــد، 

فــر مجــدد شــروع بــه کار کــرده و تمــام تنظیمــات پیش فــرض بازیابــی خواهنــد شــد. 

ــنهاد  ــا پیش ــی پارامتره ــات ابتدای ــود، تنظیم ــدازی می ش ــدد راه  ان ــر مج ــه ف هنگامیک

ــا  ــد. ب ــار دهی ــه continue را فش ــده گزین ــاز ش ــره ب ــد پنج ــت تایی ــود. جه داده می ش

تاییــد آن سیســتم تمــام مقادیــر ذخیــره شــده را حــذف کــرده و بــه تنظیمــات ابتدایــی 

بر می گــردد.

d( ایمنــی: منــوی ایمنــی شــامل گزینه هایــی جهــت محدودیــت حداکثــر زمــان کارکــرد 

و حداکثــر میــزان دمــا می باشــد. همچنیــن دارای قفــل کــودک خــودکار هنگامیکــه فــر 

مشــغول بــه کار نیســت می باشــد.

ــت  ــردن حال ــردن/ غیرفعال ک ــازه فعال ک ــرژی اج ــی ان ــوی کارای ــرژی: من ــی ان e( کارای

ــد.  ــم می نمای ــریع را فراه ــِش س ــای پیش گرمای ــو)ECO( و عملکرده ــرض اک پیش ف

حالــت اکــو )اقتصــای( بــه صــورت پیش فــرض، فعــال بــوده و هنگامیکــه فــر در حــال کار 

ــه می ســازد.  نمی باشــد اســتفاده از آن را بهین

ــای  ــش عملکرده ــا نمای ــد ت ــکان می ده ــه ام ــن گزین ــا: ای ــازی عملکرده f( مرتب س

ــد.  ــل نمایی ــات را کام ــرده و تنظیم ــازی ک ــی را شخصی س ــوی اصل من

روش تنظیــم در پنجــره  نشــان/ توضیــح داده شــده اســت. بــرای شــروع مرتب ســازی 

دکمــه “START” را فشــار دهیــد.

عملکردهای ایمنی

قفل کودک )قفل صفحه کنترل(

ایــن عملکــرد می توانــد هــر زمانیکــه بخواهیــد از طریــق صفحــه پخــت مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد. بــا فشــار  بــه مــدت ۲ ثانیــه یــا بیشــتر ، فعــال شــده و پیغامــی در رابطــه 

ــگ  ــا رن ــت ب ــرایط، عالم ــن ش ــود. در ای ــش داده می ش ــل نمای ــه قف ــت دکم ــا موقعی ب

قرمــز نشــان داده خواهــد شــد. 
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صفحــه نمایشــگر و دکمــه ON/OFF هــر دو قفــل هســتند. بــا لمــس هرکــدام از آنهــا، 

یــک پنجــره بــاز شــده و وضعیــت آن را نشــان خواهــد داد.

جهــت غیر فعال کــردن قفــل کــودک، عالمــت  را بــه مــدت ۲ ثانیــه یــا بیشــتر فشــار 

دهیــد تــا صــدای زنــگ شــنیده شــود.

سیستم تمیزکننده خودکار )چربی زدایی با بخارآب (

ــه  ــر ب ــواره ف ــود در دی ــای موج ــی و کثیفی ه ــا چرب ــد ت ــک می کن ــرد کم ــن عملک ای

ــد.  ــز گردن ــانی تمی آس

بــرای تســهیل تمیــزکاری، ایــن عملکــرد مانــع از تشــکیل کثیفــی خواهــد شــد. فــر را بــه 

صــورت مرتــب تمیــز نماییــد.

برنامه ریزی سیستم تمیزکننده خودکار )چربی زدایی با بخارآب (

نکته

  زمانیکه فر هنوز داغ است، آب را درون فر نریزید.

ــد. در  ــک می باش ــر خن ــه ف ــد ک ــال نمایی ــی فع ــده را زمان ــه تمیز کنن ــه چرخ همیش

ــد. ــیب ببینن ــاب آس ــر و لع ــت ف ــن اس ــودن، ممک ــورت داغ ب ص

ــای  ــا بازوه ــینی ی ــای س ــد نگهدارنده ه ــی، مانن ــوازم جانب ــام ل ــینی ها و تم ــدا س ابت

تلســکوپی را از فــر خــارج نمایید.بــرای توضیحــات بیشــتر می توانیــد بــا خدمــات طالیــی 

ــد. ــکان تمــاس بگیری نی

پس از خنک شدن فر، یک دستمال مخصوص ظروف را در کف فر قرار دهید.

به آرامی ۲۰۰ میلی لیتر آب داخل قسمت پایین محفظه ی فر بریزید.
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ــق  ــک قاش ــتمال، ی ــن آب روی دس ــش از ریخت ــه، پی ــن نتیج ــه بهتری ــیدن ب ــرای رس ب

ــد. ــه نمایی ــه آن اضاف ــم ب ــویی مالی ــع ظرفش ــوری مای چایخ

فــر را روشــن کــرده و بــه سیســتم تمیزکننــده خودکار)چربــی زدایــی بــا بخــارآب( در 

منــوی اصلــی برویــد:

هنگامیکه این عملکرد فشار داده شد، پیغام هشدار ظاهر می شود:

" سیســتم تمیزکننــده ©Hydroclean ، فــر را بــه صــورت خــودکار تمیــز می کنــد. بــرای 

نتیجــه بهتــر ، در زمــان کار کــردن آن را قطــع نکنیــد. هنگامیکــه تمیز کــردن دســتگاه بــه 

اتمــام رســید یــک هشــدار شــنیده خواهــد شــد. آن را خشــک نماییــد."

بــرای رفتــن بــه صفحــه خالصــه Hydroclean  ، آن را تاییــد نماییــد. دمــا و زمــان پخــت 

در ایــن عملکــرد قابــل تنظیــم نمی باشــد.

نکته:

مهم:

مــدت زمــان انجــام ایــن عملکــرد قابــل تنظیــم نمی باشــد. جهــت اتمــام چرخــه پیــش 

از زمــان پایــان، فــر را بــا دکمــه ON/OFF خامــوش نماییــد.

بــرای سیســتم تمیزکننــده ©Hydroclean می توانیــد زمــان پایــان را انتخــاب نمایید.ایــن 

ــوده،  ــت" ب ــان پخ ــزی زم ــز: برنامه ری ــش "  برنامه ری ــات بخ ــد توضیح ــی همانن ویژگ

بــه اســتثنای زمــان پایــان کــه قابــل تغییــر می باشــد.
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ــد  ــان انتخــاب شــده اســت، هنــگام شــروع رون بــدون در نظر گرفتــن اینکــه زمــان پای

ــاه(.  ــوق کوت ــی و ۲ ب ــوق طوالن ــد شــنیده می شــود )۲ ب ــوق تایی ــک ب ــردن ی تمیز ک

زمان باقی مانده تا پایان روند تمیزکاری، در وسط دایره نمایش داده می شود:

مهم:

ــان نرســیده  ــه پای ــده خــودکار ©Hydroclean ب ــرد سیســتم تمیزکنن ــه عملک ــا زمانیک ت

ــد. ــاز نکنی ــر را ب درب ف

مرحله خنک کننده جهت انجام درست عملکرد مورد نیاز است.

ــا زمانیکــه یــک  ــان، زنــگ هشــدار شــنیده می شــود ت ــه زمــان پای ــگام رســیدن ب ۱. هن

ــا دکمــه ON/OFF فشــار داده شــود. نقطــه از صفحــه فشــار داده شــده ی

۲. فر صفحه زمان را نشان می دهد. 

سیســتم تمیزکننــده خــودکار )چربــی زدایــی بــا بخــارآب(  در دمــای پاییــن در حــال کار 

ــا دمــای محیــط متفــاوت  ــده، ممکــن اســت ب ــه هــر حــال، زمــان خنک کنن می باشــد. ب

باشــد.

هشدار

 پیش از لمس سطوح داخلی فر، از خنک بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

ــا بخــارآب(، دســتگاه  ــی ب اگــر پــس از انجــام سیســتم تمیزکننــده خــودکار )چربی زدای

ــرم  ــتمال های ن ــی و دس ــوینده خنث ــواد ش ــت از م ــدد داش ــردن مج ــه تمیز ک ــاز ب نی

ــد. اســتفاده نمایی

آشپزی با حرارت سنج گوشت

حــرارت ســنج ،دمــای داخلــی گوشــت بریــان شــده را اندازه گیــری می نمایــد. 

ــورت  ــه ص ــر ب ــد، ف ــخیص می ده ــده را تش ــاب ش ــای انتخ ــنج دم ــه حرارت س هنگامیک

ــد. ــد ش ــوش خواه ــودکار خام خ

آشــپزی بــا حــرارت ســنج گوشــت بــدون در نظــر گرفتــن نــوع گوشــت یــا ماهــی در 

حــال طبــخ بهتریــن نتیجــه را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد.
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نحوه قرار دادن حرارت سنج گوشت

  تنها از حرارت سنج گوشت اصل استفاده نمایید. 

  حرارت سنج را پیش از شروع چرخه پخت قرار دهید.

ــود.  ــه ش ــت پخت ــت گوش ــرار اس ــه ق ــد ک ــرار دهی ــمتی ق ــنج را در س   حرارت س

بنابرایــن ســر آن در مرکــز گوشــت قــرار می گیــرد.

  حرارت سنج را کامال تا دسته وارد نمایید. 

ــد.  ــی باش ــی دارای چرب ــا نواح ــتخوان ی ــا اس ــاس ب ــد در تم ــنج نبای ــر حرارت س   س

ــرار داد.  ــان ق ــود در ماکی ــی موج ــو خال ــی ت ــد آن را در نواح ــن نبای همچنی

استفاده از حرارت سنج گوشت 

  گوشت همراه با حرارت سنج را درون فر بگذارید.

  اتصال دهنده حرارت سنج را در سوکت موجود در گوشه سمت چپ فر قرار دهید.  

  عملکــردی کــه بــا اســتفاده از حرارت ســنج گوشــت ســازگار باشــد را انتخــاب نماییــد 

)از عملکردهــای ســازگار در بخــش "عملکردهــای فــر" در صفحــات ابتدایــی دفترچــه 

اســتفاده نماییــد.(

  بــا ورود بــه صفحــه تنظیمــات پخــت، عالمــت حــرارت ســنج گوشــت  در ســمت 

ــاالی صفحــه نشــان داده می شــود. چــپ ب

ــار داده و  ــت را فش ــن عالم ــنهادی ای ــای پیش ــرای دم ــت ب ــه پخ ــل چرخ ــت تکمی   جه

ــد. ــس نمایی ــره را لم ــم آن دای ــت تنظی جه

  تنظیمــات دمــای حــرارت ســنج را تاییــد نماییــد. در برگشــت بــه صفحــه خالصــه پخت، 
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عالمــت حــرارت ســنج قرمــز می باشــد، و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه تنظیمــات دمــا 

تاییــد شــده اســت.

  در هنــگام پخــت، عالمــت حرارت ســنج و دمایــی کــه در حــال اندازه گیــری می باشــد 

در نمایشــگر نشــان داده خواهند شــد.

ــدار  ــگ هش ــک زن ــید، ی ــی رس ــای انتخاب ــه دم ــت ب ــل گوش ــرارت داخ ــه ح   هنگامیک

ــد. ــت می باش ــه پخ ــل چرخ ــده تکمی ــان دهن ــه نش ــود ک ــنیده می ش ش

تغییر دمای حرارت سنج گوشت 

هنگامیکــه یــک چرخــه پخــت بــا حرارت ســنج گوشــت شــروع می شــود، اگــر بخواهیــد 

ــوی  ــه من ــا ب ــار داده ت ــدد فش ــت  را مج ــد، عالم ــر دهی ــا را تغیی ــات دم تنظیم

ــوید. ــا وارد ش ــات دم تنظیم

برای وارد کردن دمای جدید مراحل باال را انجام دهید. 


