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HLC :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: HLC
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ــه  ــت مطالع ــه دق ــا آن را ب ــراه ب ــتورالعمل های هم ــتگاه، دس ــتفاده از دس ــش از اس پی
ــتگاه  ــای دس ــاس مدل ه ــر اس ــر ب ــده در تصاوی ــان داده ش ــی نش ــوازم جانب ــد. ل نمایی
ــود نداشــته باشــد. ــا در بســته بندی وج ــن اســت بعضــی از آنه ــوده و ممک ــاوت ب متف

1- صفحه کنترل
) pyrolytic 2- قفل درب )در مدل های دارای سیستم

3- المنت گریل
4- طبقات نگهدارنده سینی

۵- شبکه پخت
۶- سینی

۷- لوال
8- شیشه داخلی

۹- خروجی خنک کننده هوا
1۰- محل نصب

11- المپ
12- پنل پشتی

13- فن
14- الستیک دور درب فر

1۵- درب دستگاه

معرفی اجزای فر

HLC
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1- ولوم کنترل عملکرد
2- ساعت / تایمر 

3- ولوم کنترل دما

  دکمه روشن/ خاموش فر
     CONVENTIONAL )پخت سنتی(

   گریل
   گریل داخلی
   المنت پایین

   گریل داخلی به همراه فن
    TURBO  )توربو، چرخشی(

  پیتزا )turbo  به همراه المنت پایین(
    اکو

    یخ زدایی
   HYDROCLEAN )سیستم تمیز 

کننده خودکار ، چربی زدایی با بخارآب(
     پیش گرمایش سریع

عالمت عملکردها

صفحه کنترل

عملکردهای فر
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توضیح ساعت/تایمر الکترونیک

1- کلیدها
 ،   و   : برای تنظیم عملکرد ساعت/تایمر الکترونیک دستگاه استفاده می شوند.

2- عالمت ها:
تنظیمات ساعت:

 تایمــر: بــا انتخــاب عملکــرد ســاعت/ تایمــر گزینــه آن روشــن شــده و پایــان زمــان 
ــر خامــوش  ــان تایمــر، ف ــای زم ــی نشــان داده می شــود. در انته ــک هشــدار صوت ــا ی ب
نمی شــود. از ایــن عملکــرد هنگامیکــه فــر در حــال پخــت غــذا می باشــد نیــز می تــوان 

اســتفاده کــرد.
ــان پخــت،  ــه زم ــد ک ــا روشن شــدن خــود نشــان می دهن ــه: ب ــم برنام   و   تنظی

ــزی شــده اســت. ــا زمــان کل برنامه ری زمــان توقــف ی
•   زمــان پخــت: ایــن عملکــرد زمــان پخــت غــذا را برنامه ریــزی کــرده و پــس از 

ــه صــورت خــودکار خامــوش می شــود. اتمــام آن فــر ب
ــم  ــت را تنظی ــف پخ ــان توق ــد زم ــه می توانی ــن گزین ــا ای ــف پخــت: ب ــان توق •   زم

ــود. ــوش می ش ــودکار خام ــورت خ ــه ص ــتگاه ب ــان دس ــن زم ــس از ای ــد. پ نمایی
•   و  زمــان پخــت و زمــان پایــان پخــت: بــا ایــن تنظیــم می توانیــد زمــان پخــت 

و زمــان توقــف پخــت را تعییــن نماییــد. در ایــن عملکــرد فــر در زمــان تنظیــم شــده 
ــد  ــه می ده ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــده ب ــدت تعیین ش ــا م ــرده و ت ــت ک ــه پخ ــروع ب ش
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ــه صــورت خــودکار خامــوش  )زمــان پخــت(. دســتگاه در ســاعت نشــان داده  شــده ب
ــت(. ــف پخ ــان توق ــود )در زم می ش

ــاعت/ ــی س ــای لمس ــه کلیده ــد ک ــان می ده ــت نش ــن عالم ــاعت/تایمر: ای ــل س  قف
ــر تنظیمــات دســتگاه  ــری از تغیی ــرای جلوگی ــن عملکــرد ب تایمــر قفــل شــده اســت. ای

ــد. ــودکان می باش ــط ک توس
عملکردهای دیگر:

ــه  ــرارت دادن ب ــال ح ــه دســتگاه در ح ــن عالمــت نشــان می دهــد ک  حرارت دهــی: ای
ــد. ــذا می باش غ

 Hydroclean )سیســتم تمیزکننــده خــودکار ، چربــی زدایــی بــا بخــار بــا آب(: 

ــرا  ــال اج ــرد ®Hydroclean درح ــه عملک ــن عالمــت نشــان می دهــد ک روشن شــدن ای
می باشــد.

تنهــا در  ، چربــی زدایــی حرارتــی(:   Pyrolysis )سیســتم تمیزکننــده خــودکار 

ــه  ــد ک ــان می ده ــت آن نش ــدن عالم ــود. روشن ش ــال می ش ــای Pyrolytic فع مدل ه
ــد. ــرا می باش ــال اج ــرد در ح ــن عملک ای

ــان  ــه نش ــن گزین ــود. ای ــال می ش ــای Pyrolytic فع ــرای مدل ه ــا ب ــل درب: تنه  قف
ــورت  ــه ص ــتگاه ب ــی، درب دس ــه حرارت ــرد تجزی ــرای عملک ــگام اج ــه هن ــد ک می ده

ــت. ــده  اس ــل ش ــتی قف ــا دس ــودکار ی خ

هشدار

شــرایط محیــط روی حساســیت کلیدهــای لمســی تاثیــر می گــذارد. مطمئــن شــوید کــه 
صفحــه کنتــرل تمیــز بــوده و هنــگام بــه بــرق زدن دســتگاه چیــزی روی آن نمی باشــد. 

ــه  ــد ثانی ــر را چن ــد، ف ــی کار نمی کن ــه خوب ــاعت ب ــرد س ــا عملک ــس کلیده ــا لم ــر ب اگ
ــورت  ــه ص ــورها ب ــن کار سنس ــا ای ــد. ب ــل نمایی ــاره آن را وص ــیده و دوب ــرق کش از ب

ــد. ــان می دهن ــش نش ــت واکن ــرل انگش ــه کنت ــده و ب ــم ش ــودکار تنظی خ
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تنظیم زمان:
•  هنگامیکــه فــر را بــه بــرق می زنیــد، ســاعت بــه صــورت چشــمک زن عالمــت 12:۰۰ 

ــد. ــان می ده را نش
ــوق  ــنیدن ب ــد. ش ــار دهی ــای  و  را فش ــه کلید ه ــاعت و دقیق ــم س ــرای تنظی •  ب

ــت. ــم شده اس ــان تنظی ــی زم ــی یعن دوتای
•  بــرای تغییــر زمــان،  و  را فشــار داده تــا زمــان شــروع بــه چشــمک زدن کنــد.       

 را فشــار دهیــد و مراحــل قبلــی را تکــرار نماییــد.

نکته:

ــپ  ــتفاده از آن الم ــا اس ــد ب ــه می توانی ــد ک ــب می باش ــت ش ــاعت دارای حال ــپ س الم
نمایشــگر را بیــن ســاعات ۰۰:۰۰ تــا ۶:۰۰ غیــر فعــال نماییــد. 

ــک حــذف شــده و ســاعت 12:۰۰ در  ــرق، تنظیمــات ســاعت/تایمر الکترونی ــا قطــع ب ب
نمایشــگر بــه صــورت چشــمک زن ظاهــر خواهــد شــد. در ایــن زمــان بایــد ســاعت را 

ــاره تنظیــم نماییــد. دوب

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

انتخــاب نماییــد.

ــا در  ــاب، دم ــوم انتخ ــدن ول ــا چرخان ــک، ب ــای الکترونی ــرل دم ــای دارای کنت در مدل ه
نمایشــگر ســاعت نشــان داده خواهــد شــد.

پس از انتخاب دما، مجدد نمایشگر ساعت به صورت خودکار ظاهر می شود.

هشدار

استفاده از دستگاه

توضیح:
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توضیح:

ــال  ــه حــرارت در ح ــه  ک ــگام پخــت نشــان می دهــد ک •  روشن شــدن عالمــت  هن
ــت  ــن عالم ــد ای ــده برس ــاب ش ــای انتخ ــه دم ــه ب ــد. هنگامیک ــذا می باش ــه غ ــال ب انتق

ــد خواهــد شــد. ناپدی
•  برای خاموش کردن فر ولوم های کنترل را روی  قرار دهید.

بــا شــروع یــک چرخــه پخــت، فــر بــه صــورت خــودکار زمــان کل پخــت را بــرای چرخــه 
در حــال اجــرا نشــان می دهــد.

برای نشان دادن چرخشی زمان پخت و ساعت  را فشار دهید.

1.   و  را فشــار دهیــد تــا عالمــت  در نمایشــگر شــروع بــه چشــمک زدن کنــد، 
ســپس  را فشــار دهیــد.۰۰:۰۰ در نمایشــگر ظاهــر خواهــد شــد.

ــد  ــدار ده ــان آن را هش ــتگاه پای ــد دس ــه می خواهی ــای  و  زمانیک ــا کلیده 2. ب
انتخــاب نماییــد. پــس از تنظیــم زمــان، دســتگاه دو مرتبــه بــوق زده و ســاعت از زمــان 
انتخــاب شــده شــروع بــه شــمارش معکــوس می کنــد. عالمــت  بــه آرامــی چشــمک 

خواهــد زد.
ــرعت  ــا س ــت  ب ــوق زده و عالم ــه ب ــا ۹۰ ثانی ــتگاه ت ــان، دس ــدن زم ــا تمام ش 3. ب

ــد زد.  ــمک خواه ــتری چش بیش

فعال کردن تایمر دستگاه
تنظیم برنامه بوق هشدار

نکته:

ــد  ــوش نخواه ــر خام ــد و ف ــان می رس ــه پای ــان ب ــا زم ــدار، تنه ــگ هش ــرد زن ــا عملک ب
شــد.

4. بــرای متوقف کــردن زنــگ هشــدار یــک کلیــد را بــه دلخــواه فشــار دهیــد. عالمــت    
 محــو خواهــد شــد.

بــرای تغییــر زمــان در زنــگ هشــدار مراحــل ذکــر شــده را تکــرار نماییــد. بــا ورود بــه 
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ــر  ــد آن را تغیی ــه می توانی ــود ک ــان داده می ش ــده نش ــان باقی مان ــر، زم ــرل تایم کنت
دهیــد.

نکته:

ــده در نمایشــگر نشــان داده خواهــد شــد.  ــان باقی مان ــگ هشــدار، زم ــرد زن ــا عملک ب
ــل مشــاهده نمی باشــد. ــی پخــت قاب ــان کل ــرد ســاعت و زم ــن عملک ــودن ای ــا فعال ب ب

تنظیم زمان پخت
1. تــا زمانیکــه عالمــت  چشــمک زن شــود کلیدهــای   و  را فشــار دهیــد. ســپس 

بــا کلیــد   آن را تاییــد نماییــد. در نمایشــگر عالمــت ۰۰:۰۰ نشــان داده خواهــد شــد.
2. زمانــی را کــه می خواهیــد پایــان آن توســط زنــگ هشــدار اطــالع داده شــود، بــا 

و  انتخــاب نماییــد. بــرای تاییــد تنظیــم زمــان، دســتگاه دو مرتبــه بــوق زده و ســاعت 
شــروع بــه شــمارش معکــوس می کنــد. عالمــت   بــه آرامــی چشــمک خواهــد زد.

3. با استفاده از پیشنهاد دستگاه عملکرد و دمای پخت را انتخاب نمایید.
4. بــا اتمــام زمــان پخــت، فــر خامــوش خواهــد شــد، زنــگ هشــدار دســتگاه بــه صــدا 

در آمــده و عالمــت  بــا ســرعت بیشــتری چشــمک خواهــد زد.
۵. بــرای قطــع صــدای زنــگ هشــدار و خاموش کــردن عالمــت  یــک کلیــد را فشــار 

دهیــد. فــر دوبــاره روشــن خواهــد شــد.
۶. ولوم های کنترل را روی  قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.

هــر زمان کــه بخواهیــد می توانیــد زمــان باقی مانــده پخــت را تغییــر دهیــد. کلیــد   
یــا  را فشــار دهیــد تــا عالمــت  بــه ســرعت شــروع بــه چشــمک زدن کنــد. حــال 

بــرای تغییــر زمــان دکمــه  را فشــار دهیــد. 

نکته:

ــا  ــود. ب ــان داده می ش ــگر نش ــده در نمایش ــان باقی مان ــت، زم ــان پخ ــرد زم ــا عملک ب
ــل مشــاهده نیســت. ــرد، ســاعت دســتگاه قاب ــن عملک ــم ای تنظی
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برنامه دهی زمان توقف پخت
ــار  ــگر،  را فش ــت  در نمایش ــمک زدن عالم ــا چش ــد ب ــار دهی ــا  را فش 1.  ی

ــود. ــر می ش ــگر ظاه ــت ۰۰:۰۰ در نمایش ــد. عالم دهی
ــه شــما اطــالع داده شــود را  ــان آن ب ــا کلیدهــای  و  زمانیکــه میخواهیــد پای 2. ب
انتخــاب نماییــد. پــس از تنظیــم زمــان، دســتگاه دو مرتبــه بــوق زده و زمــان انتخــاب 
شــده شــروع بــه شــمارش معکــوس می کنــد. عالمــت  بــه آرامــی چشــمک خواهــد 

زد.
3. عملکرد پخت و دما را انتخاب نمایید.

ــگ  ــدای زن ــود. ص ــوش می ش ــودکار خام ــورت خ ــه ص ــتگاه ب ــه، دس ــان چرخ ــا پای 4. ب
ــد. ــمک می زن ــتری چش ــرعت بیش ــا س ــت  ب ــده و عالم ــنیده ش ش

۵. بــرای توقــف صــدای زنــگ و خاموش شــدن عالمــت  یــک دکمــه را بــه دلخــواه 
فشــار دهیــد. فــر دوبــاره روشــن خواهــد شــد.

۶. کنترل ها را روی  قرار دهید تا دستگاه خاموش شود.
ــا      ــد.  ی ــر دهی ــت را تغیی ــده پخ ــان باقی مان ــد زم ــد می توانی ــه بخواهی ــر زمان ک ه
 را فشــار داده تــا عالمــت  بــه ســرعت شــروع بــه چشــمک زدن کنــد. حــال بــرای 

تغییــر زمــان دکمــه  را فشــار دهیــد.
تنظیم زمان پخت و زمان پایان پخت

1.  یــا  را فشــار دهیــد تــا عالمــت  در نمایشــگر چشــمک زن شــود، ســپس  
را فشــار دهیــد. عالمــت ۰۰:۰۰ در نمایشــگر نشــان داده خواهــد شــد.

2. بــا لمــس  یــا  زمــان پخــت را انتخــاب نماییــد. پــس از آن، یــک بــوق دوتایــی 
ــه  شــنیده می شــود، زمــان باقی مانــده در نمایشــگر نشــان داده شــده و عالمــت  ب

آرامــی چشــمک خواهــد زد.
3.  یــا  را فشــار دهیــد تــا عالمــت  در نمایشــگر چشــمک زن شــود، ســپس  

را فشــار دهیــد. عالمــت ۰۰:۰۰ در نمایشــگر نشــان داده خواهــد شــد.
4. زمــان پایــان پخــت را توســط  یــا  انتخــاب نماییــد. پــس از آن یــک بــوق دوتایــی 

شــنیده شــده و ســاعت در نمایشــگر نشــان داده می شــود.
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۵. عملکــرد پخــت و دمــا را انتخــاب نماییــد. فــر خامــوش می گــردد و عالمت هــای  
و  روشــن می شــوند. حــال دســتگاه برنامه ریــزی و تنظیــم شــده اســت.

ــم  ــت تنظی ــان پخ ــن و زم ــتگاه روش ــد، دس ــت می رس ــروع پخ ــان ش ــه زم ۶. هنگامیک
ــد. ــه کار می کن ــروع ب ــده ش ش

ــه  ــت  ب ــده و عالم ــان داده ش ــت نش ــده پخ ــان باقی مان ــت، زم ــگام پخ ۷. در هن
ــد زد. ــمک خواه ــی چش آرام

ــدار  ــگ هش ــده و زن ــوش ش ــر خام ــد، ف ــان می رس ــه پای ــت ب ــان پخ ــه زم 8. هنگامیک
ــد زد. ــمک خواه ــتری چش ــرعت بیش ــا س ــت  ب ــود و عالم ــنیده می ش ش

۹. بــرای متوقف کــردن صــدای زنــگ هشــدار و خاموش کــردن عالمــت  یــک کلیــد 
را بــه دلخــواه فشــار دهیــد. فــر دوبــاره روشــن خواهــد شــد.

1۰. کنترل ها را روی  قرار داده تا دستگاه خاموش شود.
ــا  را  ــد.  ی ــر دهی ــده را تغیی ــان باقی مان ــد زم ــد می توانی ــه بخواهی ــر زمان ک ه
ــرای  ــال ب ــد. ح ــه چشــمک زدن کن ــه ســرعت شــروع ب ــا عالمــت  ب ــد ت فشــار دهی

ــد.  ــر زمــان دکمــه  را فشــار دهی تغیی

قفل ایمنی کودک
هر زمان که بخواهید در هنگام کار کردن دستگاه می توانید قفل کودک را فعال نمایید.

بــرای فعال کــردن ایــن عملکــرد دو کلیــد  و  را بــه صــورت همزمــان فشــار داده 
ــگر  ــت  در نمایش ــده و عالم ــنیده ش ــوق ش ــدای ب ــا ص ــد ت ــه داری ــه نگ ــد ثانی و چن

ــل شده اســت. ــرد ســاعت/تایمر قف ظاهــر شــود. عملک
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

ــد. ــد ش ــل خواه ــک قف ــاعت/تایمر الکترونی س
بــرای غیــر فعال کــردن ایــن عملکــرد، کلیدهــای  یــا  را همزمــان چنــد ثانیــه نگــه 

دستورالعمل های ایمنی
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عملکرد ®Hydroclean )سیستم تمیزکننده خودکار،چربی زدایی با بخارآب( 

 Hydroclean® تنظیم عملکرد

داریــد تــا صــدای بــوق شــنیده شــود.
قفل دستی درب

این عملکرد تنها در مدل های Pyrolytic موجود می باشد.
با این عملکرد درب فر قفل خواهد شد.

ــال  ــد فع ــرد می توان ــن عملک ــت ای ــده اس ــم ش ــت  تنظی ــتگاه روی حال ــه دس هنگامیک
شــود.

برای فعال کردن/ غیر فعال کردن قفل درب، مراحل زیر را انجام دهید:
1. کلیدهــای  یــا  را فشــار دهیــد تــا عالمــت  در نمایشــگر شــروع بــه 
 ”on“ :چشــمک زدن کنــد. موقعیــت قفــل درب بــه شــکل زیــر نشــان داده خواهــد شــد

در صــورت فعال بــودن و “ off” در هنــگام غیرفعال بــودن
2. بــا فشــار  حالــت قفــل، معکــوس خواهــد شــد: در ایــن حالــت اگــر درب بــاز اســت، 

قفــل شــده و اگــر درب قفــل بــوده، بــاز خواهــد شــد. 
3. هنگامیکــه درب فــر قفــل یــا بــاز شــود، حالــت جدیــد قفــل در نمایشــگر نشــان داده 

می شــود.
در صورتیکه سیستم قفل دستگاه فعال است، عالمت  در نمایشگر روشن خواهد شد.

مهم:

ــه  ــذا را ب ــده غ ــای باقی مان ــن و تکه ه ــد روغ ــرد می توانی ــن عملک ــتفاده از ای ــا اس ب
ــد. ــاک نمایی ــر پ ــای ف ــانی از دیواره ه آس

ــرای تمیز کــردن آســان تر، اجــازه ندهیــد کثیفی هــا انباشــته شــوند. مرتــب دســتگاه  ب
را تمیــز نماییــد.

هشدار

آب را درون فر داغ نریزید، این کار به قسمت لعابی دستگاه آسیب می زند.
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ــر دســتگاه  ــد. اگ ــه دســتگاه ســرد اســت انجــام دهی ــرد را هنگامیک ــن عملک همیشــه ای
خیلــی داغ باشــد و عملکــرد Hydroclean شــروع بــه فعالیــت کنــد در نتیجــه ی کار تاثیــر 

گذاشــته و قســمت لعابــی آســیب خواهــد دیــد.
ابتــدا ســینی و تمــام لــوازم جانبــی داخــل فــر ماننــد نگهدارنده هــای ســینی و ریل هــای 

تلســکوپی را خــارج نماییــد. بــرای ایــن کار، بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

آب   2۵۰ml آرامــی  بــه   .1
در کــف محفظــه فــر خنــک 
ــره  ــد قط ــد و چن ــده بریزی ش
ــف ماشــین  ــواد شــوینده ضعی م
اضافــه  آن  بــه  ظرفشــویی 

نماییــد.

2. ولوم کنترل را در حالت   قرار دهید.
 Hydroclean® 3. 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.

مهم:

زمــان انجــام ایــن عملکــرد قابــل تغییــر نمی باشــد. بــرای لغــو آن پیــش از زمــان پایــان، 
ولــوم کنتــرل را چرخانــده و در حالــت  قــرار دهیــد.

4. هنگامیکــه چرخــه بــه پایــان می رســد، دســتگاه خامــوش شــده، یــک صــدای هشــدار 
شــنیده می شــود و عالمــت  بــا ســرعت بیشــتری چشــمک خواهــد زد.

تا زمانیکه عملکرد ®Hydroclean به پایان برسد، درب دستگاه را باز نکنید.
برای عملکرد بهتر در این حالت، چرخه خنک کننده مورد نیاز است.

مهم:
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۵. بــرای متوقف کــردن صــدای زنــگ هشــدار و خاموش کــردن عالمــت  یــک کلیــد 
را بــه دلخــواه فشــار دهیــد.

۶. 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 ۷. در ای

ــز کــرد. مرطــوب تمی
زمــان  هر حــال،  در  می شــود.  انجــام  پاییــن  دمــای  در   Hydroclean® عملکــرد 

می باشــد. متفــاوت  اتــاق  دمــای  براســاس  خنک شــدن 

قبــل از تمیز کــردن ســطح داخلــی فــر و تمــاس بــا آن مطمئــن شــوید کــه بــه انــدازه 
کافــی دســتگاه خنــک شده اســت.

هشدار

هشدار

اگــر بعــد از اســتفاده از عملکــرد ®Hydroclean، دســتگاه نیــاز بــه تمیز کــردن مجــدد 
ــد. ــتفاده نمایی ــرم اس ــفنج های ن ــی و اس ــوینده های خنث دارد از ش

ــت  ــه دق ــی را ب ــتورالعمل های ایمن ــزکاری Pyrolytic، دس ــه تمی ــم چرخ ــش از تنظی پی
ــد. ــه نمایی مطالع

ــا روغــن و کثیفی هــای موجــود در دســتگاه در دمــای  ایــن عملکــرد باعــث می شــود ت
بــاالی فــر بــا پروســه کربونیزاســیون از بیــن برونــد.

پیشــنهاد می شــود پــس از 4-۵ مرتبــه اســتفاده از دســتگاه، بــر اســاس میــزان کثیفــی و 
لکه هــای موجــود از ایــن چرخــه بــا ســطح مناســب اســتفاده نماییــد. هرچــه میــزان لکــه 

و کثیفــی بیشــتر باشــد زمــان انجــام ایــن عملکــرد بیشــتر خواهــد شــد.
هنگام انجام این عملکرد المپ داخل فر خاموش باقی می ماند.

PYROLYTIC  تنظیم عملکرد

 )Pyrolytic( عملکرد
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مهم:

ــد  ــر مانن ــی و ظــروف داخــل ف ــوازم جانب ــد تمــام ل ــرد، بای ــن عملک ــل از شــروع ای قب
ــا  ــن کار، ب ــام ای ــرای انج ــد. ب ــارج نمایی ــکوپی را از آن خ ــای تلس ــا ریل ه ــات و / ی طبق

ــد. ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم

ــن  ــد، ای ــز نمایی ــتگاه را تمی ــود در دس ــذای موج ــای غ ــا باقی مانده ه ــع ی ــوع مای ــر ن ه
ــود. ــوزی ش ــث آتش س ــه زده و باع ــت جرق ــن اس ــه Pyrolytic ممک ــوارد در چرخ م

1. ولوم کنترل پخت را در موقعیت Pyrolysis  قرار دهید. 
2. پــس از چنــد ثانیــه، عالمــت  در نمایشــگر ســاعت روشــن خواهــد شــد و ســطح 

.)Pyrolytic 2 ــه ــود )برنام ــان داده می ش P2 نش

 p1, p2, را بــا فشــار کلید هــای  یــا  از Pyrolysis 3. حــال می توانیــد ســطح برنامــه
p3 تغییــر دهیــد:

P1: چربی زدایی حرارتی مالیم. زمان انجام آن 1 ساعت می باشد.

P2: چربی زدایی حرارتی عادی. زمان انجام آن 1 ساعت و 3۰ دقیقه می باشد.

P3: چربی زدایی حرارتی شدید. زمان انجام آن 2 ساعت می باشد.

ــال  ــودکار درب فع ــل خ ــد. قف ــار دهی ــر،  را فش ــورد نظ ــطح م ــاب س ــا انتخ 4. ب
می شــود.

۵. زمانیکــه درب قفــل اســت، عالمــت  در نمایشــگر ســاعت روشــن شــده و زمــان 
ــی نشــان داده خواهــد شــد. ــه حرارت ــان تجزی ــده قبــل از پای باقی مان

هشدار

مهم:

ــرا  ــال اج ــرد Pyrolytic در ح ــده و عملک ــه داده ش ــتگاه برنام ــه دس ــان، ب ــن زم در ای
می باشــد. در  هنــگام اجــرای ایــن عملکــرد، هیــچ کــدام از عملکردهــای تایمــر )بــه جــز 

ــد. ــاب نمی باش ــل انتخ ــودک( قاب ــل ک قف
سعی نکنید درب فر را باز نمایید. این کار عملکرد پاکسازی را مختل می کند.
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ــاق  ــای ات ــه دم ــتگاه ب ــدن دس ــد خنک ش ــی، رون ــای داخل ــاالی فض ــرارت ب ــت ح ــه عل ب
ــتگی دارد. بس

1۰. هنگامیکه دستگاه خنک می شود، عالمت  خاموش خواهد شد.
ــز و  ــوب تمی ــتمال مرط ــا دس ــتگاه را ب ــل دس ــرده، داخ ــاز ک ــتگاه را ب 11. درب دس
خاکســتر حاصــل از چرخــه حرارتــی را پــاک نماییــد. نواحــی غیــر قابــل دســترس بایــد 

ــوند. ــز ش ــزی تمی ــر فل ــده غی ــک پاک کنن ــا ی ب
12. پس از تمیز شدن دستگاه، طبقات و لوازم جانبی را در جای خود قرار دهید.

13. دستگاه آماده استفاده می باشد.

۶. هنگامیکــه چرخــه تمیــز کاری Pyrolytic  تمــام می شــود، یــک زنــگ هشــدار شــنیده 
خواهــد شــد، عالمــت  چشــمک زن شــده و زمــان ۰:۰۰ در نمایشــگر ســاعت 

مشــاهده می شــود.
۷. برای غیر فعال کردن زنگ هشدار، یک کلید تایمر را به دلخواه فشار دهید.

8. ولوم کنترل را در موقعیت  قرار دهید.
۹. رونــد حرارت دهــی فــر تمــام شــده اســت. در ایــن زمــان، دســتگاه بســیار داغ بــوده 

و قابــل اســتفاده نمی باشــد.
ــک  ــتگاه خن ــه دس ــا زمانیک ــت  ت ــت و عالم ــد داش ــه خواه ــتگاه ادام ــدن دس خنک ش

ــد. ــن می مان ــود روش ش

مهم:

مهم:

اگــر هنــگام تنظیــم برنامــه یــا اجــرای عملکــرد مشــکلی پیــش آمد،بــا خدمــات طالیــی 
نیــکان تمــاس بگیریــد.

ــال  ــر فع ــم تایم ــد از تنظی ــن می توان ــوده و بنابرای ــودکار ب ــرد خ ــک عملک Pyrolysis ی

شــود. بــرای لغــو عملکــرد Pyrolysis در حــال اجــرا، بایــد تنظیمــات زیــر را انجــام دهید:

  PYROLYTIC لغو عملکرد
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ــت   ــرل را در موقعی ــوم کنت 1. ول
ــد. قــرار دهی

ــر  ــکل زی ــه ش ــر ب ــگر تایم  نمایش
می شــود. داده  نشــان 

2. مطابق با حرارت داخلی فر، یکی از دو حالت زیر نشان داده می شود:
a. حــرارت داخلــی خطرنــاک: در ایــن مــورد، درب قفــل خواهــد مانــد تــا دمــای داخــل 

بــه ســطح ایمنــی برســد.
b. حــرارت داخلــی ایمــن: اگــر حــرارت داخــل فــر ایمــن باشــد، قفــل درب دســتگاه بــاز 

خواهــد شــد.
3. هنگامیکــه قفــل درب بــاز می شــود، ســاعت دوبــاره در نمایشــگر تایمــر نشــان داده 

خواهــد شــد. 

برای حفظ محیط زیست از کاغذهای قابل بازیافت استفاده شده است.
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