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AMW 848 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: AMW 848
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لطفا در هنگام نصب و راه اندازی از دستورالعمل های ارائه شده پیروی نمایید.

قبل از اتصال دستگاه به برق
ــا  ــخصات ب ــب مش ــده در برچس ــه ش ــر گرفت ــرق در نظ ــزان ب ــا می ــد ت ــی نمایی بررس

ــد.  ــته باش ــت داش ــما مطابق ــزل ش ــود در من ــرق موج ــاژ ب ولت
محافظ ورودی مایکروویو را جدا نکنید.  

نصب دستگاه

نصب و راه اندازی

صفحــات کنــاری در فضــای داخلــی مایکروویــو باعــث 
داخــل  بــه  غــذا  ذرات  و  چربــی  ورود  از  جلوگیــری 

می شــوند.  آن  ورودی  کانال هــای 
از خالــی بــودن فضــای داخلــی مایکروویــو در هنــگام نصــب 

اطمینــان حاصــل نماییــد. 
ــت درب  ــدن درس ــته ش ــت. از بس ــده اس ــیب ندی ــتگاه آس ــه دس ــوید ک ــن ش مطمئ
دســتگاه و همچنیــن ســالم بــودن الســتیک داخلــی درب نیــز مطمئــن شــوید. دســتگاه 
ــز کــردن داخــل  ــه تمی ــرم و مرطــوب نســبت ب ــک دســتمال ن ــا ی ــی کــرده و ب را خال

ــد.  ــدام نمایی دســتگاه اق
در صــورت آســیب دیدگی کابــل بــرق یــا دوشــاخه، عــدم کارکــرد صحیــح دســتگاه یــا 
ــه آب انداختــن ســیم جلوگیــری  ــادن آن، از دســتگاه اســتفاده نکنیــد. همچنیــن از ب افت
کــرده و آن را از ســطوح داغ دور نگــه داریــد. در ایــن شــرایط احتمــال بــرق گرفتگــی، 

آتــش ســوزی یــا بــروز خطــرات دیگــر امــکان پذیــر اســت. 
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ــرای حــل مشــکالت  ــه دقــت مطالعــه کــرده و آن را ب ــکات موجــود در دفترچــه را ب ن
احتمالــی نــزد خــود نگــه داریــد.

از گرم کردن یا قرار دادن مواد اشتعـال زا در داخل یا نزدیکی دستگـاه خوداری نماییـد. 
سوخت های مختلف می توانند باعث بروز آتش سوزی یا حتی انفجار شوند. 

از مایکروویــو بــرای خشــک کــردن پارچــه، کاغــذ، ادویه هــا، گیاهــان معطــر، چــوب، گل، 
میــوه و مــواد قابــل احتــراق دیگــر اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از دســتگاه در مــوارد یــاد 

شــده خطــر آتش ســوزی را بــه همــراه خواهــد داشــت. 

از سیم رابط استفاده نکنید.  

بعد از اتصال دستگاه به برق
دستگاه زمانی “شروع” به کار می کند که درب آن به صورت کامل بسته شده باشد.

 اتصــال ســیم ارت بــا زمیــن بایــد بصــورت صحیــح انجــام شــده باشــد. خدمــات طالیــی 
نیــکان هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال خســارات و آســیب های ناشــی از عــدم رعایــت 

ایــن مــورد بــر عهــده نخواهــد داشــت. 
اولیــن بــاری کــه دســتگاه روشــن مــی شــود، جهــت تنظیمــات ســاعت و زبــان مــورد 
نظــر ســوال خواهــد شــد. از دســتور العمــل ارائــه شــده در قســمت "تغییــر تنظیمــات" 
ــاد شــده دســتگاه آمــاده اســتفاده  پیــروی نماییــد. پــس از تنظیــم کــردن دو مــورد ی

می باشــد.   
خدمــات طالیــی نیــکان هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال خســارات و آســیب های ناشــی 

از عــدم رعایــت مــوارد ذکــر شــده بــر عهــده نخواهــد داشــت. 

اگــر ســیم بــرق دســتگاه کوتــاه اســت، بــا یــک 
تکنســین بــرق تمــاس گرفتــه و از او بخواهیــد تــا در 
ــد.  ــز نمای ــب پری ــه نص ــدام ب ــتگاه اق ــی دس نزدیک

دستورالعمل ایمنی مهم
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ــد،  ــا دود کنن ــه ی ــش گرفت ــتگاه ات ــارج از دس ــا خ ــل و ی ــود در داخ ــواد موج ــر م اگ
می بایســتی درب دســتگاه را بســته نــگاه داشــته و آن را از بــرق بکشــید. کابــل بــرق را از 

ــد. ــوز را قطــع نمایی ــا فی ــز جداکــرده ی پری
از پختن بیش از حد غذاها جلوگیری کنید. این امر می تواند باعث آتش سوزی شود. 

ــذی،  ــواد کاغ ــه از م ــا زمانیک ــتگاه و مخصوص ــل دس ــذا در داخ ــت غ ــگام پخ در هن
ــود  ــال خ ــه ح ــتگاه را ب ــد، دس ــتفاده می کنی ــر اس ــتعال زای دیگ ــوارد اش ــتیکی و م پالس
رهــا نکــرده و نظــارت کافــی بــر آن داشــته باشــید. اگــر در هنــگام پخــت غــذا از کاغــذ 
بــه همــراه آن اســتفاده شــود، کاغــذ آتــش گرفتــه و در صــورت اســتفاده از پالســتیک 

ــگام پخــت، ذوب خواهــد شــد.  در هن
ــن  ــد. ای ــوداری کنی ــتگاه خ ــل دس ــار در داخ ــاد بخ ــا ایج ــده ی ــیمیایی خورن ــواد ش از م
مــدل از دســتگاه فقــط بــه منظــور گــرم کــردن و پختــن غــذا طراحــی شــده و از آن 

ــود.  ــتفاده نم ــوان اس ــگاهی نمی ت ــی و آزمایش ــارف صنعت ــرای مص ب
تخم مرغ

از مایکروویــو بــرای پختــن یــا دوبــاره گــرم کــردن تخــم مــرغ بــا 
پوســته یــا بــدون پوســته خــوداری کنیــد. تخــم مــرغ در هنــگام 
گرمــا دادن یــا پــس از اتمــام ایــن مرحلــه ترکیــده خواهــد شــد. 

ــا افــراد فاقــد  ــا کــم توانــی ذهنــی، جســمی، حســی ی ــی ی ــا ناتوان کــودکان و افــرادی ب
ــازی  ــا دســتگاه ب ــد ب ــد از دســتگاه اســتفاده نماینــد. کــودکان نبای ــه و دانــش نبای تجرب
نماینــد. نظافــت و تعمیراتــی کــه بــر عهــده کاربــر مــی باشــد نبایــد توســط کــودکان 

ــا نظــارت والدیــن انجــام شــود. حتــی ب

 مهم
دستگاه و قسمت های در دسترس آن در هنگام استفاده داغ می شوند. 

از دست زدن به المنت های حرارتی دستگاه خودداری نمایید.
کودکان کمتر از ۸ سال را باید از دستگاه دور نگه داشته و همواره مواظب آنها باشید. 

دستورالعمل مهم ایمنی
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ــود در  ــواد موج ــردن م ــرم ک ــرای گ ــتگاه ب ــز از دس هرگ
ــرف  ــل ظ ــار در داخ ــد. فش ــتفاده نکنی ــته اس ــروف دربس ظ
ــا  افزایــش خواهــد یافــت و ســبب خــراب شــدن ظــرف و ی

ــد.  ــد ش ــار آن خواه انفج

عمومی
ــرای  ــرای مصــارف خانگــی تهیــه شــده اســت. همچنیــن ایــن دســتگاه ب ایــن دســتگاه ب
مصــرف تــوکار بــوده و از آن بــه حالــت مبلــه نمی تــوان اســتفاده نمــود. ایــن دســتگاه 
بــرای گــرم کــردن غــذا و نوشــیدنی طراحــی شــده اســت. خشــک کــردن غــذا یــا پارچه 
ــوب و  ــای مرط ــفنج ها، پارچه ه ــی، اس ــی، دمپای ــتک های گرمایش ــرارت دادن بالش و ح

مــوارد مشــابه خطــر آســیب، شــعله ور شــدن یــا آتــش ســوزی را بــه دنبــال دارد. 
ــن  ــود. در ای ــتفاده ش ــد از آن اس ــو نبای ــل مایکرووی ــذا در داخ ــرار دادن غ ــدون ق ب

ــد.  ــد ش ــیب وارد خواه ــتگاه آس ــه دس ــورت ب ص
ــوان آب  ــک لی ــتید، ی ــتگاه هس ــف دس ــای مختل ــردن قابلیت ه ــان ک ــال امتح ــر در ح اگ

اقدامات احتیاطی مهم

ــا  ــق ب ــکان مطاب ــی نی ــات طالی ــین خدم ــط تکنس ــد توس ــرق بای ــل ب کاب
قوانیــن ایمنــی و دســتورالعمل های تولیــد کننــده و بــا کابــل بــرق اصلــی 

ــردد. ــض گ تعوی

ارائــه هرگونــه خدمــات و تعمیــرات تنهــا توســط خدمــات طالیــی نیــکان انجــام می شــود. 
ــی کــه  ــا تعمیرات ــوع ســرویس ی ــد هــر ن ــکان می توان ــی نی ــا تکنســین خدمــات طالی تنه
شــامل برداشــتن پوشــش محافــظ در برابــر انــرژی امــواج کوتــاه اســت را انجــام دهــد، 

انجــام ایــن کار توســط افــراد دیگــر خطرنــاک می باشــد. 
ــن  ــرار گرفت ــل ق ــا و مح ــد. درزگیره ــش خــودداری نمایی ــه پوش از برداشــتن هرگون
آنهــا جهــت بررســی آســیب دیدگی بایــد بصــورت مــداوم بررســی شــوند. در صــورت 
آســیب دیدگی دســتگاه، تــا زمانیکــه توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان بازدیــد و 

تعمیــر نشــده باشــد نبایــد مــورد اســتفاده مجــدد قــرار گیــرد. 
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در داخــل آن قــرار دهیــد. در ایــن حالــت آب می توانــد انــرژی تولیــد شــده از ســوی 
ــع از آســیب رســیدن بــه آن شــود.  مایکروویــو را جــذب کــرده و مان

از فضای داخلی فر در هیچ صورتی جهت ذخیره کردن لوازم استفاده نشود. 

سرخ کردن طوالنی مدت
از ســرخ کــردن مــواد غذایــی بــرای زمــان طوالنــی در داخــل دســتگاه خــوداری کنیــد 

زیــرا در ایــن حالــت نمی تــوان میــزان حــرارت و گرمــای روغــن را کنتــرل کــرد.   
پــس از اتمــام پخــت غــذا جهــت جلوگیــری از ســوختگی، بــرای بیــرون آوردن ظــرف 

مــورد نظــر از دســتکش هــای مخصــوص اســتفاده نماییــد. 

قبــل از قــرار دادن کیســه های حــاوی مــواد غذایــی در داخــل 
ــد.      ــاز نمایی ــته بندی را ب ــت بس ــده جه ــتفاده ش ــات اس ــتگاه، قطع دس

مایعات
ــه  ــر نوشــیدنی ها( و رســیدن ب ــا دیگ ــد آب ی گــرم شــدن بیــش از حــد مایعــات )مانن
ــن  ــخیص داد. ای ــر روی آب تش ــاب ب ــاد حب ــق ایج ــوان از طری ــوش را نمی ت ــه ج نقط

ــود.  ــات داغ می ش ــی مایع ــیدن ناگهان ــث جوش ــت باع حال
برای جلوگیری از بروز مشکل، موارد ذیل را انجام دهید:

ــتگاه  ــل دس ــک در داخ ــردن باری ــا گ ــری ب ــکل بط ــه ش ــی ب ــرار دادن ظروف ۱. از ق
ــد. ــوداری کنی خ

ــا قاشــق هــم  ۲. قبــل از قــرار دادن ظــرف حــاوی مایعــات در داخــل دســتگاه، آن را ب
ــل  ــوری را در داخ ــای خ ــق چ ــتگاه قاش ــل دس ــرار دادن آن در داخ ــگام ق زده و در هن

ظــرف مــورد نظــر نگــه داریــد. 
۳. بعــد از حــرارت دادن بــه ظــرف مــورد نظــر، اجــازه دهیــد تــا ظــرف بــرای مدتــی 
در داخــل دســتگاه بمانــد. قبــل از بیــرون آوردن ظــرف دوبــاره آن را تــکان دهیــد یــا 

مایــع داخــل آن را بــا قاشــق هــم بزنیــد. 
 مراقب باشید

ــد  ــا شیشــه شــیر کــودک بای ــات ظــروف غــذا ی ــری از ســوختگی محتوی جهــت جلوگی
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ــا تــکان داده شــود و دمــای آن  قبــل از اســتفاده کامــال هــم زده ی
ــش  ــه پخ ــبت ب ــد نس ــق می توانی ــن طری ــردد. از ای ــی گ بررس
یکســان گرمــا در داخــل مــاده غذایــی مطمئــن شــده و از خطــر 

ــد.  ــری کنی ــوختگی جلوگی س

عمومی
لــوازم جانبــی مختلفــی در بــازار موجــود اســت. امــا قبــل از خریــدن آنهــا می بایســتی 

مطمئــن شــوید کــه بــرای اســتفاده در مایکروویــو مناســب باشــد. 

پیش از گرم کردن اطمینان حاصل نمایید که درپوش یا سرشیشه را برداشته اید.

لوازم جانبی

قبــل از “شــروع” پخــت مطمئــن شــوید کــه از ظروفــی 
ــوده و  ــر ب ــتفاده در ف ــوص اس ــه مخص ــد ک ــتفاده می نمایی اس
همچنیــن امــواج مایکروویــو نیــز مــی توانــد از آن عبــور کنــد.  

ــن  ــو مطمئ ــر مایکرووی ــل ف ــی در داخ ــوازم جانب ــروف و ل ــرار دادن ظ ــگام ق در هن
ــن موضــوع مخصوصــا  ــی دســتگاه در تمــاس نباشــد. ای ــا قســمت هــای داخل شــوید ب
ــادی  ــت زی ــز می باشــند از اهمی ــه از جنــس فل ــی مــورد اســتفاده ک ــوازم جانب ــرای ل ب

ــت.  ــوردار اس برخ
ــورد  ــتگاه برخ ــی دس ــمت های داخل ــا قس ــزی ب ــات فل ــی دارای قطع ــوازم جانب ــر ل اگ
داشــته باشــند، در زمــان عملکــرد دســتگاه ممکــن اســت جرقــه زده و باعــث آســیب 

دســتگاه شــود. 
ــی و  ــه راحت ــو ب ــن شــوید کــه ســینی گــردان مایکرووی ــل از “شــروع” پخــت مطمئ قب

ــد. ــد بچرخ ــی می توان ــچ مانع ــدون هی ب
ریل زیر سینی گردان

ــروف  ــچ گاه ظ ــد. هی ــرار دهی ــردان ق ــه ای گ ــینی شیش ــر س ــل را زی ری
ــد. ــینی گردان نگذاری ــر روی س ــر را ب دیگ

ریل زیر سینی گردان را در جای خود ثابت نمایید.
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سینی شیشه ای گردان
ســینی شیشــه ای را مــی تــوان در روش هــای مختلــف پخــت اســتفاده نمــود. ایــن ســینی 
ــا  ــده، ب ــای مان ــر ج ــای ب ــن تکه ه ــذا و همچنی ــحات غ ــع آوری ترش ــا جم ــد ب می توان
جلوگیــری از ریختــه شــدن ایــن مــوارد در فضــای داخلــی دســتگاه، از کثیــف شــدن آن 

ــد.   ــری می کن جلوگی
سینی گردان را با دقت بر روی ریل مربوطه قرار دهید. 

سینی پخت 
ــتفاده  ــد اس ــن می توانی ــا ف ــت ب ــان پخ ــینی در زم ــن س از ای
نماییــد. در هنــگام اســتفاده از امــواج مایکروویــو بــه هیــچ 

ــود.  ــتفاده ش ــینی اس ــن س ــد از ای ــوان نبای عن
سه پایه سیمی

در هنــگام گریــل کــردن غــذا و بــه منظــور بــاال آوردن ارتفــاع غــذا 
در داخــل مایکروویــو، از ســه پایــه ســیمی پایــه بلنــد اســتفاده نماییــد. 
همچنیــن می توانیــم در هنــگام اســتفاده از برنامــه پخــت فــن از ســه 
پایــه ســیمی کوتــاه اســتفاده کنیــد تــا از ایــن طریــق هــوا بتوانــد بــه 

تمامــی قســمت هــای غــذا رســیده و در گــردش باشــد. 

دستگیره بشقاب پخت
ایــن دســتگیره بــه شــما ایــن اجــازه را مــی دهــد تــا بتوانیــد ظــرف 
داغ حــاوی غــذای برشــته شــده را از داخــل مایکروویــو بــه راحتــی 

بــه بیــرون از آن انتقــال دهیــد.      
بشقاب پخت

ــر روی  ــتقیم ب ــورت مس ــذا را بص ــد غ ــت می توانی ــن حال در ای
بشــقاب پخــت قــرار دهیــد. ایــن بشــقاب در زمــان پخــت غــذا 

ــود.  ــرار داده می ش ــردان ق ــه ای گ ــینی شیش ــر روی س ب

ــد  ــن بشــقاب می توان ــن بشــقاب قــرار ندهیــد. ای ــر روی ای هرگــز ظــروف پخــت را ب



12

M
IC

R
O

W
A

V
E

بــه ســرعت گــرم شــده و بــه ظــرف شــما صدمــه وارد کنــد. 
گاهــی اوقــات نیــاز اســت تــا بشــقاب قبــل از اســتفاده شــدن گــرم شــود )نهایتــا تــا ۳ 
ــش بشــقاب پخــت از عملکــرد Crisp )برشــته کــردن(  دقیقــه(. در زمــان پیــش گرمای

اســتفاده نماییــد. 

ــت "  ــه حال ــر ب ــت ف ــس از بازگش ــه پ ــک دقیق ــه ی ــت اولی ــرد حفاظ عملک
ــود.  ــروع” می ش ــه کار" “ش ــاده ب آم

پیــش از فعــال شــدن قفــل ایمنــی درب فــر بایــد هماننــد قــرار دادن غــذا 
یــک مرتبــه بــاز و بســته شــود. 

 همچنیــن بــرای غذاهایــی از قبیــل برنــج، پاســتا و لوبیــا نیــازی بــه اســتفاده از آبکــش 
بــه همــراه بخــار پــز نمی باشــد. همیشــه بخارپــز را بــر روی ســینی شیشــه ای گــردان 

قــرار دهیــد. 
درپوش

بخار پز
بخــار پــز را بــه همــراه آبکــش بــرای غذاهایــی از قبیــل 

کنیــد. اســتفاده  زمینــی  ســیب  و  ماهــی  ســبزیجات، 

ــدد آن  ــردن مج ــرم ک ــا گ ــذا ی ــت غ ــگام پخ ــوش در هن ــن درپ ای
ــالوه  ــده و ع ــحات ش ــش ترش ــع از پخ ــو مان ــواج مایکرووی ــیله ام بوس
بــر حفــظ رطوبــت غــذا زمــان پخــت را کاهــش مــی دهــد. همچنیــن 
ــورد  ــز م ــه نی ــذا در دو طبق ــردن غ ــرم ک ــرای گ ــوش ب ــن درپ از ای

اســتفاده قــرار می گیــرد. 

حفاظت اولیه

قفل ایمنی فعال شده است درب 
را بسته و  را فشار دهید. 
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قفل کلید  

از ایــن عملکــرد بــرای جلوگیــری از اســتفاده بــدون نظــارت فــر توســط کــودکان بــه 
کار مــی رود. 

زمانیکه قفل فعال می باشد، هیچ کدام از کلیدها کار نمی کنند. 
۱. دکمــه تاییــد و برگشــت را بصــورت همزمــان بــا هــم فشــار داده و حــدود ۳ ثانیــه 

نگــه داریــد تــا دو مرتبــه زنــگ هشــدار شــنیده شــود.

ایــن برنامــه در بیشــتر عملکردهــای خــودکار وجــود دارد. از طریــق ایــن برنامــه شــما 
ــد  ــن ویژگــی می توانی ــا ای ــد. ب ــان مشــخص کنی ــی غــذا را خودت ــد نتیجــه پایان می توانی

قفل فعال شده است

قفل غیرفعال شده است

ــا توجــه داشــته باشــید کــه کلید هــا فقــط    لطف
ــد  ــال خواهن ــه دســتگاه خامــوش اســت فع در زمانیک

شــد.
ــه  ــد ب ــام تایی ــل پیغ ــه قب ــه صفح ــت ب ــش از برگش پی
مــدت ۳ ثانیــه در صفحــه نمایــش نمایــان خواهــد شــد.

قفــل صفحــه کلیــد بــه همــان روشــی کــه فعــال شــده 
ــال می گــردد.  ــر فع اســت، غی

میزان پخته بودن گوشت )فقط مخصوص عملکردهای خودکار(
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پیغام ها  

دمــای پیــش فــرض برنامــه خــودکار پخــت را تغییــر داده و آن را افزایــش یــا کاهــش 
دهیــد. 

ــرض  ــش ف ــات پی ــی از تنظیم ــر یک ــودکار، ف ــرد خ ــک عملک ــتفاده از ی ــگام اس در هن
اســتاندارد را انتخــاب می نمایــد. ایــن تنظیمــات بــه صــورت معمــول بهتریــن نتیجــه را 
در پــی خواهــد داشــت. در ایــن حالــت اگــر در زمــان گذشــته نتیجــه بدســت آمــده 
دمایــی باالتــر از حــد مــورد نظــر شــما داشــته اســت مــی توانیــد دمــا را بــرای اســتفاده 

از ایــن عملکــرد در زمــان بعــدی تنظیــم کنیــد. 

ایــن شــرایط مــی توانــد بــا تنظیــم ســطح میــزان پختــه بــودن گوشــت و بــا اســتفاده از 
کلیــد جهــت هــای بــاال و پائیــن پیــش از فشــار دکمــه “شــروع” اســتفاده شــود. 

در هنــگام اجــرای برخــی از عملکردهــای فــر، ایــن امــکان وجــود دارد که دســتگاه اجرای 

میزان پخته بودن گوشت
تاثیرسطح
نتیجه باالترین دمای پایانیزیاد
تنظیمات استاندارد پیش فرضعادی
نتیجه پائین ترین دمای پایانیضعیف
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برنامــه را متوقــف کــرده و از شــما درخواســت عملکــرد دیگــری را داشــته یا اســتفاده از 
دیگــر لــوازم جانبــی را پیشــنهاد دهد. 

در زمان ظاهر شدن پیغام:
* در صورت نیاز درب فر را باز کنید

* در صورت لزوم فعالیت مورد نظر را اجرا کنید
* درب فر را بسته و با فشار دادن دکمه “شروع” ادامه برنامه را فعال کنید.  

در هنــگام بــه اتمــام رســیدن برنامــه پخــت، فــر فرآینــد 
خنــک کــردن خــود را آغــاز می کنــد. ایــن حالــت کامــال 
طبیعــی بــوده و پــس از انجــام آن فــر بــه صــورت 
خــودکار خامــوش می شــود. اگــر دمــای فضــای داخــل 
فــر باالتــر از ۱۰۰ درجــه ســانتیگراد باشــد، صفحــه 
نمایــش دمــای واقعــی را در آن لحظــه نشــان می دهــد. 
ــه  ــر ب ــل ف ــذا از داخ ــروج غ ــان خ ــید زم ــب باش مراق

ــید. ــته باش ــاس نداش ــر تم ــی ف ــمت های داخل قس
اگــر دمــا کمتــر از ۵۰ درجــه ســانتیگراد باشــد، نمایشــگر 

دســتگاه ســاعت را نشــان خواهــد داد. 

لطفا از سه پایه سیمی بلند استفاده 
نمایید.

غذا را در بخارپز گذاشته
 و دکمه  را فشار دهید.

در نزدیکی زمان پایان پخت 
غذا را بررسی نمایید.

دما به سطح مورد نظر رسیده است،
 غذا را قرار داده و  را فشار دهید.

لطفا غذا را هم بزنید.

لطفا غذا را برگردانید.

شیر را اضافه کرده و  را 
فشار دهید.

 خنک کردن
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نکته:
ترتیــب قــرار گرفتــن عملکردهــا در لیســت میانبرهــای شــما مطابــق بــا عــادات پخــت 

غــذا از ســوی شــما، تغییــر خواهــد کــرد.  
۱. دکمه میانبر را فشار دهید. 

میانبرها

ــردن  ــا فش ــد ب ــر، می توانی ــازی ف ــک س ــد خن ــرای فرآین ــان اج در زم
دکمــه برگشــت بصــورت موقــت ســاعت آشــپزخانه را مالحظــه نماییــد. 
در طــی اجــرای برنامــه خنــک شــدن فــر بــا بــاز کــردن درب فــر بــدون 
اینکــه بــه آن آســیبی برســانید می توانیــد ایــن برنامــه را متوقــف کنیــد. 

بــرای ســهولت اســتفاده از دســتگاه، بصــورت خــودکار 
ــر در  ــق ف ــود از طری ــای موج ــام میانبره ــتی از تم لیس

اختیــار شــما قــرار خواهــد گرفــت.
زمانیکــه شــما اســتفاده از فــر را آغــاز مــی کنیــد، 
لیســت حــاوی ۱۰ جــای خالــی وجــود دارد کــه بــا 
ــا اســتفاده از  کلمــه Shortcut مشــخص شــده اســت. ب
فــر، دســتگاه بصــورت خــودکار میانبرهایــی را کــه بــر 
اســاس اســتفاده مکــرر شــما از فــر مفیــد مــی باشــند را 

ــد داد.  ــرار خواه ــما ق ــار ش در اختی
زمانیکــه شــما وارد منــو میانبرهــا می شــوید، عملکــردی 
کــه بیشــتر مــورد اســتفاده شــما قــرار گرفتــه اســت از 
پیــش انتخــاب شــده و بــه عنــوان گزینــه اول در لیســت 

قــرار دارد. 
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۲. از دکمه باال یا پائین استفاده کرده تا میانبر مورد نظرخود را پیدا کنید. بیشترین تکرار 
در استفاده از برنامه های پخت باعث ورود آنها به این لیست می شود. 

۳. برای تایید برنامه یا عملکرد مورد نظر خود دکمه تایید را فشار دهید. 
ــورد  ــرات م ــال تغیی ــرای اعم ــد ب ــن تایی ــن و همچنی ــاال ، پایی ــت ب ــای جه 4. از دکمه ه

ــد.  نظــر اســتفاده کنی
۵. دکمه “شروع” را فشار دهید. 

 با فشار دادن این دکمه ، دستگاه روشن یا خاموش می شود. 

روشن/خاموش دستگاه 

ــر اســاس عملکرد هــای معمــول  زمانیکــه دســتگاه روشــن می شــود تمامــی دکمه هــا ب
ــر روی صفحــه نمایــش نشــان داده  ــپزخانه ب ــی ســاعت آش ــرد ول ــد ک کار خواهن

نخواهــد شــد. 
ــروع”  ــه “ش ــز دو دکم ــه ج ــا ب ــی دکمه ه ــتگاه تمام ــودن دس ــوش ب ــگام خام در هن
)“شــروع” ســریع را مالحظــه نماییــد( و تاییــد )ســاعت آشــپزخانه را مالحظــه نماییــد( 
غیــر فعــال می باشــند و همچنیــن ســاعت بــر روی صفحــه نمایشــگر نشــان داده خواهــد 

شــد. 
نکتــه: در صــورت انتخــاب عملکــرد اکــو )اقتصــادی(، عملکــرد دســتگاه می توانــد کمــی 

بــا مــوارد عنــوان شــده متفــاوت باشــد. 
ــت روشــن  ــه دســتگاه در حال ــا فــرض اینک ــن دفترچــه ب ــه شــده در ای توضیحــات ارائ

ــده اند.   ــوان ش ــت، عن اس

تغییر تنظیمات  

اگر بـرای اولین بـار است کـه دستگاه را به برق وصل می کنید، با سواالتی بـرای تنظیـم 
کردن زبان مورد نظر و همچنین ساعت دستگاه رو به رو خواهید شد. 

ــردد.  ــم گ ــدد تنظی ــد مج ــده و بای ــمک زن ش ــاعت چش ــرق، س ــع ب ــورت قط در ص
دســتگاه فــر شــما دارای عملکردهایــی مــی باشــد کــه مــی تواننــد بــر اســاس خواســته 

ــر داده شــوند.  شــما تغیی
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زبان دستگاه  

۱. دکمه منو را فشار دهید
۲. با استفاده از دکمه جهت باال و پایین تنظیمات مورد نظر خود را پیدا کنید.

۳. با فشار دادن دکمه تایید به تنظیمات مورد نظر خود وارد شوید. 
ــر  ــت تغیی ــر جه ــورد نظ ــات م ــاب تنظیم ــرای انتخ ــن ب ــاال و پایی ــت ب ــه جه 4. از دکم

ــد. ــتفاده کنی اس
ــه  ــش دکم ــن بخ ــروج از ای ــور خ ــه منظ ــر و ب ــورد نظ ــات م ــام تنظیم ــس از اتم ۵. پ

ــد.    ــار دهی ــت را فش برگش

۱. دکمه تایید را فشار دهید.  
۲. از دکمه های جهت باال و پایین در جهت انتخاب زبان مورد نظر استفاده کنید.   

۳. در جهت تایید تغییرات مورد نظر دکمه تایید را فشار دهید.  



19

M
IC

R
O

W
A

V
E

تنظیمات ساعت  

تنظیمات صدا  

۱. دکمــه تاییــد را فشــار دهیــد. )اعــداد موجــود در ســمت چــپ نشــان دهنــده ســاعت 
می باشــند(

۲. بــرای تغییــر تنظیمــات ســاعت آشــپزخانه از دکمه هــای جهــت بــاال و پاییــن 
کنیــد.  اســتفاده  می توانیــد 

۳. بــرای تاییــد تغییــرات اعمــال شــده بــر روی ســاعت دســتگاه، دکمــه تاییــد رافشــار 
ــل اســتفاده نیــز می باشــد.  دهیــد. ســپس ســاعت دســتگاه تنظیــم شــده اســت و قاب

۱. دکمه تایید را فشار دهید.  
ــورد نظــر اســتفاده  ــزان صــدای م ــرای انتخــاب می ــن ب ــا پایی ــاال ی ــت ب ــد جه ۲. از کلی

ــدا(   ــن، بی ص ــط، پائی ــاد، متوس ــد. )زی کنی
۳. دکمه تایید را در جهت تغییرات انجام شده فشار دهید.  
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روشنایی   

حالت اکو )اقتصادی(  

۱. دکمه تایید را فشار دهید.   
ــر را  ــورد نظ ــنایی م ــزان روش ــن می ــاال و پایی ــت ب ــای جه ــتفاده از دکمه ه ــا اس ۲. ب

ــد.    ــاب کنی انتخ
۳. برای تایید گزینه انتخابی از دکمه  تایید استفاده نمایید.  

۱. دکمه تایید را فشار دهید.  
ــادی( را  ــو )اقتص ــت اک ــن حال ــاال و پایی ــه ب ۲. از دکم

ــد.  ــوش نمایی ــا خام ــن ی روش
۳. دکمــه تاییــد را دوبــاره در جهــت تاییــد تنظیمــات 

انجــام شــده فشــار دهیــد. 
زمانیکه عملکرد اکو فعـال می باشد، صفحه نمایش در جهت پایین آوردن میـزان مصرف 
انرژی پس از چند دقیقه کم نور تر می شود. بصورت خودکار با باز شدن درب محصول 

یا فشردن یک دکمه، نمایشگر دوباره پر نورتر خواهد شد. 
زمانیکــه عملکــرد اکــو غیــر فعــال می باشــد، صفحــه نمایــش خامــوش نشــده و بصــورت 
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۲4 ســاعته، زمــان نشــان داده خواهد شــد. 

۲4 ساعته، زمان نشان داده خواهد شد. زمانیکه فرآیند پخت آغاز شده است: 

بــا فشــار دکمــه "تاییــد" گزینــه مــورد نظــر را انتخــاب کــرده تــا بتوانیــد 
آن را تغییــر دهیــد )چشــمک زن خواهــد شــد( 

ــای  ــه پارامتره ــتقیم ب ــد مس ــت” می توانی ــه “برگش ــار دادن دکم ــا فش ب
ــاز گردیــد.  قبــل از تنظیمــات جدیــد ب

ــه  ــه مــدت ۳۰ ثانی ــد ب ــه فشــار دکمــه “شــروع” می  توانی ــا هــر مرتب ب
بــه زمــان پخــت اضافــه نماییــد.  

یــا  بــاال  دکمــه  دادن  فشــار  بــا 
پاییــن می توانیــد پارامتــر مــورد 
نظرخــود را انتخــاب و تغییــر دهیــد. 

در زمان پخت

در زمان پخت

بــا فشــار مجــدد ایــن دکمــه انتخــاب خــود را تاییــد نماییــد. فــر بــه صــورت خــودکار بــا 
تنظیمــات جدیــد بــه کار خــود ادامــه می دهــد. 

از این تایمر برای سنجش زمان در جهت پخت غذاهای مختلف مانند تخم مرغ یا زمـان 
مورد نیاز جهت به عمل آمدن خمیر قبل از پخت و ... اشاره کرد.  

ایــن عملکــرد تنهــا زمانــی قابــل اســتفاده مــی باشــد کــه دســتگاه در حالــت خامــوش یــا 
آمــاده بــه کار باشــد. 
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پخت و گرم کردن غذا از طریق مایکروویو

ــد ســبزیجات،  ــی مانن ــرای پخــت عــادی و گــرم کــردن مــواد غذای ــن عملکــرد ب از ای
ــود.   ــتفاده می ش ــت اس ــی و گوش ــیب زمین ــی، س ماه

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با دیدن تظیمات دستی آن را انتخاب نمایید. 

۳. با مشاهده گزینه مایکروویو دکمه تایید را فشار دهید. 
4. با دکمه های جهت باال و پایین، مدت زمان پخت مورد نظر خود را تنظیم کنید. 

۵. برای تایید تنظیمات انجام شده دکمه تایید را فشار دهید.
۶. سطح توان مایکروویو را با دکمه های جهت باال و پایین انتخاب کنید. 

۷. دکمه “شروع” را فشار دهید.

۱. دکمه تایید را فشار دهید.
۲. از دکمه جهت باال یا پایین برای انتخاب مدت زمان مورد نظر استفاده نمایید. 

۳. برای شروع شمارش معکوس دکمه "تایید" را فشار دهید.

ــه شــما  ــگ ب ــا صــدای زن ــا اتمــام مــدت زمــان معیــن شــده، دســتگاه ب   * ب
هشــدار می دهــد.   

ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــدت زم ــام م ــل از اتم ــف” قب ــه “توق ــار دادن دکم   * فش
ــود.   ــوش نم ــر را خام ــوان تایم ــده می ت ش
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سطح توان  

فقط برای مایکروویو
موارد پیشنهادی جهت استفادهتوان مصرفی

۹۰۰ وات
برای گرم کردن مجدد نوشیدنی ها، آب، سوپ رقیق، قهوه، چای یا 

غذاهای حاوی آب می تواند استفاده شود. اگر غذا حاوی تخم مرغ یا 
خامه می  باشد، از قدرت پایین تری استفاده نمایید. 

برای پختن سبزیجات، گوشت و ... مورد استفاده قرار می گیرد. ۷۵۰ وات
برای پخت ماهی استفاده می شود.۶۵۰ وات

۵۰۰ وات
برای پخت غذاهایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارند استفاده 

می شود. برای مثال سس هایی با پروتئین باال، غذاهای حاوی پنیر و 
تخم مرغ و پخت رویه کاسرول 

برای پخت غذا بصورت کامال مالیم، ذوب کردن کره و شکالت ۳۵۰ وات
استفاده می شود.

برای یخ زدایی و نرم کردن کره و پنیر استفاده می شود.۱۶۰ وات
برای نرم کردن بستنی استفاده می شود.۹۰ وات
تنها در زمان استفاده از تایمر استفاده می شود.۰ وات

شروع بسیار سریع

از این عملکرد برای گرم کردن سریع غذاهای حاوی آب مانند سوپ رقیق، قهوه یا چای 
 استفاده می شود.

این عملکرد تنها در زمان خاموش بودن یا در حالت آماده به کار بودن فر قابل استفاده 
است.
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برشته کردن

۱. دکمــه “شــروع” را فشــار دهیــد تــا برنامــه بــه ســرعت و در باالتریــن تــوان 
مایکروویــو فعــال شــود. مــدت زمــان پیــش فــرض اولیــه ۳۰ ثانیــه مــی باشــد. بــا هــر 
ــود.  ــزوده می ش ــت اف ــان پخ ــدت زم ــه م ــه ب ــه، ۳۰ ثانی ــدد دکم ــار مج ــه فش مرتب

از ایــن عملکــرد بــرای پخــت و گــرم کــردن پیتــزا و انــواع دیگــر خمیرهــای موجــود در 
غــذا اســتفاده می شــود. ایــن برنامــه همچنیــن بــرای ســرخ کــردن بیکــن، تخــم مــرغ، 

سوســیس و همبرگــر مناســب اســت.  

ــرای گــرم کــردن بشــقاب پخــت مخصــوص برشــته کــردن  ــر بصــورت خــودکار ب ف
ــن امــر باعــث می شــود کــه بشــقاب  ــد ای ــل اســتفاده می کن ــو و گری غــذا از مایکرووی

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با دیدن گزینه تنظیمات دستی، دکمه تایید را فشار دهید.

۳. دکمه ی جهت باال یا پایین را فشار دهید تا گزینه برشته کردن )CRISP( را ببینید. 
4. برای تایید گزینه مورد نظر دکمه تایید را فشار دهید. 

۵. دکمه جهت باال و پایین را برای تنظیم مدت زمان پخت فشار دهید. 
۶. دکمه “شروع” را فشار دهید.
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ــیده و  ــر رس ــورد نظ ــای م ــه دم ــرعت ب ــه س ــت ب پخ
غــذا برشــته شــود. 

ــه  ــینی شیش ــزی س ــمت مرک ــت را در قس ــقاب پخ بش
ــن  ــتفاده از ای ــگام اس ــد. در هن ــرار دهی ــردان ق ای گ
عملکــرد، فــر و بشــقاب پخــت بســیار داغ خواهنــد شــد. 
از قــرار دادن بشــقاب پخــت بــر روی ســطوح حســاس 

بــه گرمــا خــودداری نماییــد. 
مراقب باشید تا به المنت های گریل دست نزنید. 

هنــگام جابه جایــی و خــارج کــردن بشــقاب پخــت از 
ــا  ــا دســتگیره مربوطــه همــراه ب دســتکش مخصــوص ی

ــد.  ــتفاده کنی ــتگاه اس دس
بـا ایـن عملکـرد تنهـا از بشقاب پخت مخصوص برشته کـردن موجود استفـاده نمـایید. 

ظروف دیگر موجود در بازار نمی توانند نتیجه موردنظر را داشته باشند.

ــه منظــور برشــته کــردن ســطح غــذا اســتفاده می شــود. غذاهایــی  از ایــن عملکــرد ب
از قبیــل تســت پنیــر، اســتیک و سوســیس می بایســتی در ســه پایــه ســیمی بلنــد قــرار 

داده شــوند

گریل کردن
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غذاها را بر روی سه پایه سیمی قرار دهید. 
قبــل از شــروع گریــل کــردن غــذا مطمئــن شــوید تــا ظــرف مــورد اســتفاده تحمــل 
گرمــا را داشــته و مناســب اســتفاده در فــر مــی باشــد. بــه دلیــل ذوب شــدن ظــروف 
ــد. مــواردی از جنــس چــوب و  ــل کــردن از آن اســتفاده نکنی پالســتیکی در زمــان گری

ــند.  ــتفاده نمی باش ــب اس ــز مناس ــذ نی کاغ

پیش از استفاده، گریل را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه با باالترین توان گرم کنید. 

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با نمایان شدن گزینه تنظیم دستی، دکمه تایید را فشار دهید. 

۳. دکمه جهت باال یا پایین را فشار دهید تا گزینه Grill نمایان شود. 
4. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

۵. برای تنظیم کردن مدت زمان پخت از دکمه های جهت باال یا پایین استفاده کنید. 
۶. تنظیمات انتخاب شده را تایید نمایید.

۷. برای تنظیمات سطح توان گریل از دکمه های باال یا پایین استفاده کنید. 
۸. دکمه “شروع” را فشار دهید.   

انتخاب سطح توان  

گریل
توانموارد پیشنهادی جهت استفاده

باالتست پنیر، استیک ماهی و همبرگر
متوسطسوسیس و کباب بریان

کمبرشته شدن مالیم سطح غذا



27

M
IC

R
O

W
A

V
E

گریل ترکیبی

ــن ســیب زمینــی  ــا، ماهــی و گرات ــد الزانی ــی مانن ــرای پخــت غذاهای ــن عملکــرد ب از ای
اســتفاده می شــود. 

باالتـرین میـزان تـوان مایکروویو قابـل استفـاده در هنگـام اجرای حـالت گریل ترکـیبی 
محدود بوده و بر اساس میزان تعیین شده از سوی کارخانه سازنده می باشد. 

غذا را بر روی سه پایه سیمی یا بر روی سینی شیشه ای گردان قرار دهید.  

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با دیدن گزینه تنظیمات دستی، دکمه تایید را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Grill + MW را انتخاب کنید.
4.  گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

۵. از دکمه های جهت باال و پایین برای تنظیم کردن مدت زمان پخت استفاده کنید. 
۶. تنظیمات انتخاب شده را تایید نمایید.

۷. برای تنظیمات توان گریل دستگاه از دکمه های جهت باال و پایین استفاده کنید. 
۸. برای تایید تنظیمات در نظر گرفته شده از دکمه تایید استفاده کنید. 

ــن  ــاال و پایی ــت ب ــای جه ــتگاه از دکمه ه ــو دس ــوان مایکرووی ــطح ت ــم س ــرای تنظی ۹. ب
ــد.  ــتفاده کنی اس

۱۰. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.

انتخاب سطح توان  
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توربو گریل 

ــه مــرغ، گراتن هــای ســبزیجات و  ــی از قبیــل فیل ــرای پخــت غذاهای ــن عملکــرد ب از ای
ــود.   ــتفاده می ش ــوه اس می
۱. دکمه منو را فشار دهید.

۲. با دیدن گزینه تنظیمات دستی، دکمه "تایید" را فشار دهید.
۳. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Turbo Grill را انتخاب کنید.

4. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.
۵. از دکمه های جهت باال و پایین برای تنظیم کردن مدت زمان پخت استفاده کنید. 

۶. تنظیمات انتخاب شده را تایید نمایید.
ــن اســتفاده  ــاال و پایی ــل دســتگاه از دکمــه هــای جهــت ب ــوان گری ــرای تنظیمــات ت ۷. ب

کنیــد.  

گریل ترکیبی
سطح مایکروویوسطح گریلموارد پیشنهادی جهت استفاده

۵۰۰-۳۵۰ واتمتوسطالزانیا
۶۵۰-۵۰۰ واتمتوسطگراتن سیب زمینی

۵۰۰-۳۵۰ واتزیادگراتن ماهی
۳۵۰-۱۶۰ واتمتوسطسیب پخته

۳۵۰-۱۶۰ واتزیادگراتن منجمد
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۸. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.

غذا را در سه پایه سیمی قرار دهید. 
قبــل از شــروع گریــل کــردن غــذا مطمئــن شــوید تــا ظــرف مــورد اســتفاده تحمــل 

ــد.  ــر می باش ــتفاده در ف ــب اس ــته و مناس ــا را داش گرم
ــل کــردن اســتفاده  ــگام گری ــل امــکان ذوب شــدن در هن ــه دلی از ظــروف پالســتیکی ب

ــند.  ــتفاده نمی باش ــب اس ــز مناس ــذ نی ــوب و کاغ ــس چ ــواردی از جن ــد. م نکنی

انتخاب سطح توان  

گریل توربو
توانموارد پیشنهادی جهت استفاده

زیادفیله مرغ، گراتن پوره سیب زمینی
متوسطگراتن گوجه فرنگی

کمگراتن میوه، برشته کردن سطح غذا

توربو گریل ترکیبی
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غذا را روی سه پایه سیمی قرار داده و آن را در سینی شیشه ای گردان بگذارید.

از ایــن عملکــرد بــرای پخــت غذاهایــی از قبیــل ســبزیجات شــکم پــر و تکه هــای جوجــه 
ــود.  ــتفاده می ش اس

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با دیدن گزینه تنظیمات دستی، دکمه "تایید" را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه Grill+ MW را انتخاب کنید.
4. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

۵. از دکمه های جهت باال و پایین برای تنظیم کردن مدت زمان پخت استفاده کنید.  
۶. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.

۷. برای تنظیمات قدرت گریل دستگاه از دکمه های جهت باال و پایین استفاده کنید. 
۸. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.

ــن  ــاال و پایی ــت ب ــای جه ــتگاه از دکمه ه ــو دس ــوان مایکرووی ــطح ت ــم س ــرای تنظی ۹. ب
ــد.  ــتفاده کنی اس

۱۰. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.
باالترین میزان توان مایکروویو قابل استفـاده در هنگام اجرای حالت توربو گریل ترکیبی 

محدود بوده و بر اساس میزان تعیین شده از سوی کارخانه سازنده می باشد.
انتخاب سطح توان  

توربو گریل ترکیبی
توان مایکروویوتوان گریلموارد پیشنهادی جهت استفاده

۵۰۰-۳۵۰ واتمتوسطنصف مرغ
۶۵۰-۵۰۰ واتمتوسطسبزیجات شکم پر

۵۰۰-۳۵۰ واتزیادران مرغ
۳۵۰-۱۶۰ واتمتوسطسیب پخته
۳۵۰-۱۶۰ واتزیادماهی پخته
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حرارت دادن سریع

از این عملکرد به منظور پیش گرمایش فر در زمان خالی بودن استفاده می شود. 
پیش گرمایش در زمان خالی بودن فر همانند پخت سنتی قبل از پخت عمل می کند.

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با دیدن گزینه تنظیمات دستی، دکمه تایید را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Quick Heat را انتخاب کنید.
4. برای انتخاب گزینه مورد نظر از دکمه تایید استفاده کنید.

۵. از دکمه های جهت باال و پایین برای تنظیم دمای پخت استفاده کنید. 
۶. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.

قبل یا در زمان پیش گرمایش فر از قرار دادن غذا در داخل آن خودداری نمایید. 
این مرحله به دلیل باال بودن درجه حرارت باعث سوختگی غذا خواهد شد. با “شروع” 

فرآیند حرارت دهی، می توانید با استفاده از دکمه های باال و پایین میزان دمای مورد 
نظر خود را مشخص کنید. 

پــس از رســیدن بــه دمــای مــورد نظــر، فــر مــی توانــد تــا ۱۰ دقیقــه پــس از خامــوش 
شــدن، در همــان دمــا باقــی بمانــد. در ایــن مــدت شــما می توانیــد غــذا را در داخــل 

فــر قــرار داده و بــرای پخــت غــذا از عملکــرد فــن اســتفاده کنیــد. 
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فن

به منظور گردش هوای مناسب در اطراف غذای در حال پخت از 
سه پایه سیمی کوتاه استفاده کرده و غذا را روی آن قرار دهید.

از ایــن عملکــرد بــرای پخــت انــواع مرنــگ، شــیرینی، کیــک اســفنجی، ســوفله، مــرغ و 
ــود.  ــتفاده می ش ــت اس گوش

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با دیدن گزینه تنظیمات دستی، دکمه تایید را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Forced Air را انتخاب کنید.
4. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

۵. از دکمه های جهت باال و پایین برای تنظیم کردن مدت زمان پخت استفاده کنید. 
۶. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید. 

۷. بــرای تنظیمــات میــزان دمــای غــذای مــورد نظــر از دکمــه هــای جهــت بــاال و پاییــن 
ــتفاده کنید.   اس

۸. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.

عملکرد فن
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 همچنیــن از ســینی پخــت بــه هنــگام پخــت تیکــه هــای کوچــک ماننــد کلوچــه یــا رولــت 
ــتفاده نمائید.    اس

مدت زمان دمای فر به سانتیگرادلوازم جانبیغذا
پخت

روست بیف آب دار 
)۱.۳ تا ۱.۵ کیلوگرم(

ظرف روی سه 
۶۰-4۰ دقیقه۱۸۰-۱۷۰ درجه سانتیگرادپایه سیمی

گوشت سرخ شده 
)۱.۳ تا ۱.۵ کیلوگرم(

ظرف روی سه 
۸۰-۷۰ دقیقه۱۷۰-۱۶۰ درجه سانتیگرادپایه سیمی

مرغ کامل )۱.۰ – ۱.۲ 
کیلوگرم(

ظرف روی سه 
۶۰-۵۰ دقیقه۲۲۰-۲۱۰ درجه سانتیگرادپایه سیمی

کیک اسفنجی )سنگین(
قالب کیک 

روی سه پایه 
سیمی

۶۰-۵۰ دقیقه۱۷۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد

قابل کیک روی کیک اسفنجی )سبک(
4۰-۳۰ دقیقه۱۸۰-۱۷۰ درجه سانتیگرادسه پایه سیمی

۱۸۰-۱۷۰ درجه سانتیگرادقالب کیککلوچه
۱۲-۱۰ دقیقهپیش گرمایش فر

نان
ظرف کیک 

روی سه پایه 
سیمی

۲۰۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد
۳۵-۳۰ دقیقهپیش گرمایش فر

۲۲۰-۲۱۰ درجه سانتیگرادقالب کیکرولت
۱۲-۱۰ دقیقهپیش گرمایش فر

۱۲۰-۱۰۰ درجه سانتیگرادقالب کیکمرنگ
۵۰-4۰ دقیقهپیش گرمایش فر
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از ایــن عملکــرد در جهــت تهیــه روســت بیــف، مــرغ ، ســیب زمینــی بــا پوســت، غذاهای 
نیمــه آمــاده منجمــد، کیــک اســفنجی، شــیرینی، ماهــی و پودینــگ اســتفاده می شــود. 

۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با دیدن گزینه تنظیمات دستی، دکمه تایید را فشار دهید.

۳. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Forced Air + MW را انتخاب کنید.
4. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید. 

۵. از دکمه های جهت باال و پایین برای تنظیم کردن مدت زمان پخت استفاده کنید. 
۶. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.

۷. برای تنظیمات دما مورد نظر از دکمه های جهت باال و پایین استفاده کنید. 
۸. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید. 

ــن  ــاال و پایی ــت ب ــای جه ــتگاه از دکمه ه ــو دس ــوان مایکرووی ــطح ت ــم س ــرای تنظی ۹. ب
ــد.  ــتفاده کنی اس

۱۰. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.

عملکرد فن ترکیبی

بــه منظــور گــردش هــوای مناســب در اطــراف غــذای در 
ــرده و  ــتفاده ک ــاه اس ــیمی کوت ــه س ــه پای ــت از س ــال پخ ح

ــد. ــرار دهی ــذا را روی آن ق غ
باالتریــن ســطح تــوان مایکروویــو در زمــان اســتفاده از عملکــرد فــن ترکیبــی محــدود 
بــه همــان میــزان پیــش فرضــی اســت کــه از پیــش توســط کارخانــه در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
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عملکرد فن ترکیبی
قدرتموارد پیشنهادی جهت استفاده

۳۵۰ واتپخت ماهی، مرغ و گراتن
۱۶۰ واتبریان کردن گوشت

۹۰ واتپختن نان و کیک
۰ واتبرشته کردن فقط در حین پخت

گرم کردن غذا با حس ششم

ــا دمــای  ــا ب ــرای گــرم کــردن غذاهــای آمــاده، منجمــد، ســرد و ی ــن عملکــرد ب از ای
عــادی اســتفاده می شــود. بــرای اســتفاده از ایــن عملکــرد می بایســتی غــذا را در 

ــد.  ــو بگذاری ــپس آن را در مایکرووی ــرار داده و س ــو ق ــوص مایکرووی ــرف مخص ظ
۱. دکمه منو را فشار دهید.

۲. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی 6th Sense را انتخاب کنید.
۳. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

4. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی 6th Sense Reheat را انتخاب کنید.
۵. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.  

۶. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.
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برنامه پخت نباید متوقف شود.
ــر وزن  ــد. اگ ــرم می باش ــا ۶۰۰ گ ــرد ۲۵۰ ت ــتفاده از عملک ــان اس ــص در زم  وزن خال
ــد از تنظیمــات دســتی  ــدارد مــی توانی ــرار ن ــن محــدوده ق غــذای مــورد نظــر در ای

ــد. اســتفاده نمایی
ــر  ــای ف ــر، دم ــه بهت ــه نتیج ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــید ک ــته باش ــر داش ــن بخاط همچنی

ــد.   ــاق باش ــای ات ــا دم ــطح ب ــم س ــتی ه می بایس

برش هــای نــازک گوشــت را بــر روی هــم قــرار دهیــد. برش هــای ضخیــم تــر 
ــوند.  ــته ش ــر گذاش ــار یکدیگ ــد در کن ــیس بای ــا سوس ــت ی گوش

ــذا را در  ــد غ ــه می خواهی ــا زمانیک ــید ت ــته باش ــر داش ــه خاط ب
داخــل ظرفــی در یخچــال قــرار دهیــد و یــا آن را گــرم کنیــد، 
ــرار داده و  ــی ق ــه بیرون ــر را در لب ــم ت ــد قســمت های ضخی بای

ــازک تــر را داخــل بشــقاب بگذاریــد. مــوارد ن

اگـر غذاهـای منجمد را قبل از گذاشتـن در داخل فـر یک تا دو 
دقیقه بیرون در دمای محیط نگاه داریم، نتیجه بهتر خواهد شد. 

زمان استفاده از این عملکرد غذا را بپوشانید.
ــد آن  ــک پوشــش می باشــد بای اگــر بســته بنــدی غــذا دارای ی
ــا فشــار اضافــی ایجــاد شــده در  را ۳-۲ مرتبــه بــرش دهیــد ت

زمــان گــرم کــردن از آن خــارج شــود.
فویــل هــای پالســتیکی موجــود در دور غــذا بایــد بــاز شــده یــا 
ــن  ــاال رفت ــگام ب ــد در هن ــا بتوان ــگال ســوراخ شــود ت توســط چن

دمــا و بخــار در داخــل آن از ترکیــدن جلوگیــری شــود.   
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یخ زدایی دستی

ــو"  ــا مایکرووی ــردن ب ــرم ک ــت و گ ــمت " پخ ــق قس ــذا را طب ــردن غ ــرم ک ــت و گ پخ
ــد.  ــتفاده نمایی ــوان ۱۶۰ وات اس ــتی از ت ــی دس ــت یخ زدای ــام داده و جه انج

ــاال  ــا ب ــد. ب ــی کنی ــو را بررس ــود در مایکرووی ــذای موج ــار غ ــک ب ــه ی ــد لحظ ــر چن ه
ــاز  ــورد نی ــق م ــان دقی ــف، زم ــی مختل ــواد غذای ــا م ــه ب ــما در رابط ــه ش ــن تجرب رفت

جهــت یخ زدایــی را بدســت خواهیــد آورد. 
غذاهــای منجمــد کــه در داخــل کیســه پالســتیکی یــا بســته 
)گیره هــا(  فلــزی  قســمت های  فاقــد  مقوایــی  بندی هــای 
ــد.  ــرار دهی ــو ق ــل مایکرووی ــتقیم داخ ــد مس ــد را می توانی می باش
ــورد  ــان م ــدت زم ــد در م ــدی می توان ــته بن ــری بس ــکل ظاه ش
ــر باشــد. در ایــن حالــت بســته بندی های  ــاز بــرای یخ زدایــی موث نی
می شــوند.  یخ زدایــی  حجیــم  بســته های  از  ســریعتر   باریــک 

در رابطــه بــا قســمت هایی از غــذا کــه بــه ســرعت گــرم خواهنــد 
ــا از  ــیده ت ــا کش ــه دور آنه ــی ب ــل آلومینیوم ــد فوی ــد، می توانی ش

ایــن موضــوع جلوگیــری کنیــد.  

زمــان اســتراحت پــس از اتمــام مرحلــه یخ زدایــی باعــث می شــود 
ــه  ــده و نتیج ــش ش ــذا پخ ــر در غ ــت ت ــورت یکنواخ ــه ص ــا ب دم

ــری حاصــل شــود. بهت

ــر  ــر راحت ت ــات کوچکت ــی قطع ــد. یخ زدای ــدا کنی ــم ج ــا را از ه ــدا تکه ه ــان ابت در هم
ــود.  ــام می ش انج

 در نیمه زمان یخ زدایی تکه های بزرگ گوشت را برگردانید.
اگر غذاهای جوشانده شده، خورشت ها و سس هـای گوشتی در زمـان یخ زدایی هم زده 

شوند نتیجه بهتری خواهد داشت.
ــا زمــان  ــی منتظــر بمانیــد ت ــی جهــت آب شــدن بهتــر مــواد غذای ــخ زدای در زمــان ی

ــان برســد.  ــه پای اســتراحت ب
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یخ زدایی نان برشته  

* بررســی نماییــد بشــقاب پخــت را در مرکــز ســینی 
شیشــه ای گــردان قــرار داده باشــید. 

* در هنــگام اســتفاده از ایــن عملکــرد، فــر و بشــقاب 

ــش  ــش گرمای ــت پی ــل جه ــو و گری ــای مایکرووی ــودکار از عملکرده ــورت خ ــر بص ف
بشــقاب پخــت اســتفاده مــی کنــد و ایــن امــر می توانــد ایــن ظــرف را بــه ســرعت بــه 
دمــای مــورد نظــر خــود برســاند. بــا اتمــام پیــش گرمایــش، فــر از شــما درخواســت 
خواهــد کــرد تــا غــذا را داخــل فــر بگذاریــد. درب فــر را بــاز کنیــد و غــذا را در داخــل 

ــد. دکمــه “شــروع” را فشــار دهیــد.    فــر گذاشــته و ســپس درب را ببندی

از ایــن عملکــرد بــرای یخ زدایــی و گــرم کــردن ســریع نان هایــی از قبیــل باگــت و رول 
ــت،  ــاب روش پخ ــه انتخ ــبت ب ــودکار نس ــورت خ ــر بص ــتگاه ف ــود. دس ــتفاده می ش اس

مــدت زمــان و تــوان مــورد نظــر اقــدام خواهــد کــرد.   
۱. دکمه منو را فشار دهید.

۲. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Automatic را انتخاب کنید.
۳. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

ــه ی Crispy Bread Defrost را  ــن گزین ــاال و پایی ــت ب ــای جه ــتفاده از دکمه ه ــا اس 4. ب
ــد. انتخــاب کنی

۵. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.
۶. از دکمه جهت باال یا پایین جهت تنظیم وزن استفاده نمایید. 

۷. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.   
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مخصــوص پخــت بــه شــدت گــرم خواهنــد شــد. 
ــدید را  ــای ش ــل گرم ــه تحم ــی ک ــر روی صفحات ــت داغ ب ــقاب پخ ــرار دادن بش * از ق

ــد.  ــد خــوداری کنی ندارن

ــتفاده  ــان اس ــبزیجات و ن ــی، س ــرغ، ماه ــت، م ــی گوش ــرای یخ زدای ــرد ب ــن عملک از ای
ــه وزن  ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــا زمان ــرد تنه ــن عملک ــود از ای ــه می ش ــود. توصی می ش
ــر روی  ــذا را ب ــه غ ــد. همیش ــرم باش ــا ۳ کیلوگ ــرم ت ــن ۱۰۰ گ ــر بی ــورد نظ ــذای م غ

ــد.  ــرار دهی ــردان ق ــه ای گ ــینی شیش س
۱. دکمه منو را فشار دهید.

۲. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Automatic را انتخاب کنید.
۳. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

* دقت داشته باشید که با المنت های گریل تماس نداشته باشید.
از  فــر می توانیــد  از  بیــرون آوردن ظــرف  منظــور  بــه   *
ــت  ــقاب پخ ــوص بش ــتگیره مخص ــا دس ــوص ی ــتکش مخص دس

اســتفاده نماییــد.  
ــط از بشــقاب پخــت مخصــوص موجــود  ــرد فق ــن عملک * در ای
اســتفاده کنیــد. ظــروف دیگــری کــه در بــازار موجــود می باشــند 

نمــی تواننــد نتیجــه مــورد نظــر را بــه دنبــال داشــته باشــند. 

یخ زدایی سریع
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ــود در  ــل موج ــد، از مراح ــنهادی باش ــدار پیش ــتر از مق ــا بیش ــر ی ــذا کمت ــر وزن غ اگ
قســمت "پخــت و گــرم کــردن توســط مایکروویــو" پیــروی کــرده و تــوان ۱۶۰ وات را 

ــد.  ــاب نمایی ــی انتخ ــان یخ زدای در زم

یخ زدایی سریع

4. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Jet Defrost را انتخاب کنید.
۵. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.

۶. برای انتخاب غذا از دکمه های باال یا پایین استفاده کنید.   
۷. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.

۸. برای تنظیم وزن از دکمه جهت باال یا پایین استفاده نمایید. 
۹. با فشردن دکمه "شروع" برنامه را فعال نمایید.

وزن:
بــرای اجــرای ایــن عملکــرد می بایســت وزن غــذا را مشــخص نماییــد. 
ــا پایــان  پــس از آن فــر بصــورت خــودکار مــدت زمــان مــورد نیــاز ت

برنامــه مــورد نظــر را اعــالم خواهــد کــرد. 

غذاهای منجمد:
ــانتیگراد  ــه س ــر از ۱۸ - درج ــرم ت ــر گ ــورد نظ ــذای م ــای غ ــر دم اگ

ــد.  ــر بگیری ــرای آن در نظ ــری را ب ــد، وزن کمت باش
ــانتیگراد  ــه س ــردتر از ۱۸ - درج ــر س ــورد نظ ــذای م ــای غ ــر دم اگ

باشــد، وزن بیشــتری را بــرای آن در نظــر بگیریــد.   
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نکاتغذا

گوشت چرخ کرده، کتلت، استیک گوشت )۱۰۰ گرم – ۲ کیلوگرم(
و یا کباب.

مرغ کامل، خرد شده یا فیلهمرغ )۱۰۰گرم – ۳ کیلوگرم(

ماهی کامل، استیک یا فیلهماهی )۱۰۰ گرم – ۲ کیلوگرم(

سبزیجات )۱۰۰ گرم – ۲ 
کیلوگرم(

مخلوط سبزیجات، کلم بروکلی، 
نخود و ...

نان معمولی، نان همبرگر یا باگتنان )۱۰۰ گرم – ۲ کیلوگرم(

برای غذاهایی که در داخل جدول ذکر نشده اند و یا اینکه میزان وزن آنها باالتر یا 
پایین تر از میزان پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت 

"پخت و گرم کردن با مایکروویو" پیروی کرده و توان ۱۶۰ وات را در زمان یخ زدایی 
انتخاب نمایید.

گرم نگه داشتن   

ــه منظــور گــرم نگــه داشــتن غــذا در دمــای مخصــوص ســرو )۶۰  ــن عملکــرد ب از ای
ــود. ــتفاده می ش ــخص اس ــان مش ــدت زم ــانتیگراد( در م ــه س درج

۱. دکمه منو را فشار دهید.
ــن  ــاال و پایی ــت ب ــای جه ــتفاده از دکمه ه ــا اس ۲. ب

ــد. ــاب کنی ــه ی Keep Warm را انتخ گزین
۳. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

4. بــا اســتفاده از دکمه هــای جهــت بــاال و پاییــن مــدت زمــان مــورد نظــر بــرای گــرم 



42

M
IC

R
O

W
A

V
E

عملکرد برشته کردن حس ششم  

از ایــن عملکــرد بــه منظــور گــرم کــردن غذاهــای منجمــد و رســاندن آنهــا بــه دمــای 
ــای  ــرای غذاه ــا ب ــودکار تنه ــردن خ ــته ک ــرد برش ــود. از عملک ــتفاده می ش ــرو اس س

ــود.    ــتفاده می ش ــد اس ــاده منجم آم
۱. دکمه منو را فشار دهید.

۲. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی 6th Sense را انتخاب کنید.
۳. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

4. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه 6th Sense Crisp را انتخاب کنید.
۵. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.

نگــه داشــتن غــذا را انتخــاب کنیــد.
۵. تنظیمات انجام شده را تایید نمایید.

۶. دکمه “شروع” برنامه را فشار دهید.

ــن  ــر ای ــردن درب ف ــاز ک ــا ب ــد ب ــد می توانی ــه بخواهی ــان ک ــر زم ه
ــف  ــه متوق ــذا، برنام ــی غ ــن بررس ــد. در حی ــف نمایی ــرد را متوق عملک

می شــود. 
بـرای ادامـه برنامه، درب فر را بستـه و دکمه “شروع” را فشار دهید. 

در هنــگام اســتفاده از ایــن عملکــرد دقــت داشــته باشــید تــا وزن غــذا 
بیــن ۲۵۰ تــا ۶۰۰ گــرم باشــد.   
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۶. از دکمه جهت باال یا پایین غذای مورد نظر را انتخاب نمایید.   
۷. تنظیمات انجام شده را تایید کنید.

۸. دکمه “شروع” برنامه را فشار دهید.

بــرای انجــام ایــن عملکــرد تنهــا از بشــقاب پخــت مخصــوص موجــود در فــر اســتفاده 
کنیــد. ظــروف دیگــر موجــود در بــازار نمــی تواننــد نتایــج دلخــواه را در ایــن عملکــرد 

بــه دنبــال داشــته باشــند. 
ــت  ــقاب پخ ــر روی بش ــی ب ــواد غذای ــای م ــته بندی ه ــا بس ــروف ی ــرار دادن ظ از ق

ــد! ــوداری نمایی خ
تنها غذای مورد نظر را بر روی بشقاب پخت مخصوص قرار دهید. 

عملکرد برشته کردن حس ششم  

نکاتغذا

 سیب زمینی سرخ کرده )۳۰۰ 
گرم – ۶۰۰ گرم(

یک الیه از سیب زمینی های مورد 
نظر را در بشقاب پخت گذاشته و 
در صورت نیاز به آن کمی نمک 

اضافه کنید.
پیتزا با رویه نازک )۲۵۰ گرم – 

برای پیتزاهایی با رویه نازک تر۵۰۰ گرم(

 پیتزا با رویه ضخیم )۳۰۰ گرم – 
برای پیتزاهایی با رویه ضخیم۸۰۰ گرم(

کتف و بال جوجه )۳۰۰ گرم – 
۶۰۰ گرم(

برای ناگت مرغ، داخل بشقاب 
پخت مخصوص روغن ریخته تا 

کمی پخته شود. 
برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا مقدار وزن آنها باالتر یا پایین تر از 

میزان پیشنهادی باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در عملکرد دستی برشته 
کردن استفاده نمایید. 
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ــتفاده  ــتا اس ــج و پاس ــی، برن ــبزیجات، ماه ــد س ــی مانن ــرای غذاهای ــرد ب ــن عملک از ای
می شــود. ایــن عملکــرد در دو مرحلــه کار خــود را انجــام می دهــد. 

در مرحله اول غذا به دمای جوش می رسد. 
در مرحلــه ی دوم غــذا بصــورت خــودکار و بصــورت آرام بــه جوشــیدن ادامــه 

ــود.    ــری ش ــت جلوگی ــن حال ــذا در ای ــد غ ــش از ح ــیدن بی ــا از جوش ــد ت می ده
۱. دکمه منو را فشار دهید.

۲. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی 6th Sense را انتخاب کنید.
۳. گزینه انتخاب شده را تایید نمایید.

4. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه 6th Sense Steam را انتخاب کنید.
۵. تنظیمات انجام شده را تایید کنید.

۶. از دکمه جهت باال یا پایین به جهت تنظیم مدت زمان پخت استفاده کنید.   
۷. دکمه “شروع” برنامه را فشار دهید.

عملکــرد بخــار پــز بــه صورتــی طراحــی شــده اســت کــه تنهــا بــا عملکــرد مایکروویــو 
اســتفاده شــود. 

عملکرد بخار حس ششم 
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از بخار پز هرگز با عملکردهای دیگر استفاده نکنید. 
استفاده از بخار پز با عملکردهای دیگر به دستگاه آسیب می رساند. 

پیش از استفاده از سینی شیشه ای گردان بررسی نمایید که دارای چرخش آزاد باشد. 
همیشه بخارپز را روی سینی شیشه ای گردان قرار دهید. 

درپوش
همیشـه غذاهـا را بـا استفـاده از یک درپـوش ببندیـد. دقت داشتـه باشیـد که ظرف و 
درپوش آن قابلیت استفاده شدن در مایکروویو را داشتـه باشند. اگر ظرف شمـا دارای 
درپوش مناسب نمی باشد، می توانیـد به جـای آن از بشقـاب استفاده نمـایید. این ظرف 

می بایستی به صورت رو به پایین به روی ظرف غذا قرار داده شود.
بــه هیــچ عنــوان از بســته بندی هــای آلومینیومــی و پالســتیکی در هنــگام پوشــاندن غــذا 

ــتفاده نکنید.  اس
ظروف مورد استفاده

نبایــد بیــش از نیمــی از ظــروف مــورد اســتفاده پــر شــده باشــد. اگــر شــما می خواهیــد 
مقــدار زیــادی غــذا را بجوشــانید، بایــد از ظــرف بزرگتــری اســتفاده نماییــد تــا نیمــی 
ــان  ــذا در زم ــدن غ ــرریز ش ــد از س ــر می توان ــن ام ــد. ای ــی باش ــرف خال ــن ظ از ای

جوشــیدن جلوگیــری کنــد. 
پخت سبزیجات

ســبزیجات را در آبکــش قــرار دهیــد. ۱۰۰ میلــی لیتــر آب در ســبد کــف ریختــه، درب 
آن را بگذاریــد و زمــان را تنظیــم کنیــد.

ســبزیجات نــرم ماننــد بروکلــی و تره فرنگــی بــه ۲ الــی ۳ دقیقــه و ســیزیجات ســفت تر 
مثــل هویــج و ســیب زمینــی بــه 4 الــی ۵ دقیقــه زمــان بــرای پخــت نیــاز دارند. 

پخت برنج
بــرای پخــت برنــج و دانســتن میــزان برنــج و آب و همچنیــن مــدت زمــان پخــت، از 
ــر  ــد. ب ــتفاده کنی ــد اس ــج می توانی ــته بندی برن ــر روی بس ــود ب ــتورالعمل های موج دس
ــه و ســپس درب  ــی ریخت ــی مــورد نظــر را در ظــرف پایین ــن اســاس مــواد غذای همی

ظــرف را گذاشــته و زمــان را تنظیــم کنیــد. 
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دستور پخت 

از ایــن عملکــرد بــرای دسترســی ســریع بــه دســتور پخــت غــذای مــورد عالقــه خــود 
اســتفاده کنیــد.  

 ۱. دکمه منو را فشار دهید.
۲. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه ی Automatic را انتخاب کنید.

۳. گزینه انتخاب شده را تایید کنید.
4. با استفاده از دکمه های جهت باال و پایین گزینه Recipes را انتخاب کنید.

۵. تنظیمات انجام شده را تایید کنید.
۶. از دکمه جهت باال یا پایین دستور پخت مورد نظر را انتخاب کنید. 

۷. انتخاب خود را تایید نمایید.
۸. از دکمه جهت باال یا پایین غذای مورد نظر را انتخاب کنید.   

۹. انتخاب خود را تایید کنید.
ــاال و پاییــن و تاییــد بــه منظــور پیــدا کــردن گزینــه موردنظــر،  ۱۰. از دکمــه جهــت ب

انتخــاب و تاییــد کــردن اســتفاده کنیــد. 
۱۱. دکمه “شروع” برنامه را فشار دهید.
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دستور پخت 

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

سیب 
زمینی

۳۰۰ گرم – آب پز
۱ کیلوگرم

ظرف پایین 
بخارپز + 
درپوش

بخار پز پایین را گذاشته و 
۱۰۰ میلی لیتر آب به آن 

اضافه نمایید. درپوش آن را 
بگذارید.

پخته شده
۲۰۰ گرم – 
۱ کیلوگرم

ظرف مخصوص 
مایکروویو و فر 
بر روی سینی 
شیشه ای گردان

سیب زمینی را شسته و آن 
را سوراخ کنید. )ریز(

هر زمان که دستگاه پیشنهاد 
داد آن را بچرخانید. 

۱۰-4 تکهگراتن
ظرف مخصوص 
مایکروویو و فر 
بر روی سه پایه 

سیمی کوتاه

سیب زمینی را به همراه 
پیاز به صورت های باریک و 
نگینی خرد کنید. نمک، فلفل 
و سیر را به آن اضافه کنید 
و سپس بر روی آن خامه و  

پنیر بریزید.
)منجمد( – 
سیب زمینی 
سرخ شده، 

خالل ریز

۳۰۰گرم – 
۶۰۰ گرم

بشقاب پخت 
مخصوص

به آن نمک بزنید.

خالل 
بزرگ

۳۰۰ گرم – 
۸۰۰ گرم

سیب زمینی را پوست کنده 
و آن را به صورت خالل های 

بزرگ خرد کنید. به آن 
ادویه بزنید. کمی روغن 

در بشقاب پخت و مقداری 
هم بر روی سیب زمینی ها 

بریزید. هر زمان که دستگاه 
پیشنهاد داد آن را هم بزنید.
برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا میزان وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 
پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 

با مایکروویو" پیروی کنید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

گوشت

کباب 
کردن

گوشت 
گاو

 ۸۰۰
گرم- ۱.۵ 
استفاده کیلوگرم

از ظروف 
مخصوص 

مایکروویو و 
فر بر روی 

سه پایه 
سیمی کوتاه

در هنگام پیش گرمایش 
فر به کباب ادویه 

زده و آن را داخل فر 
بگذارید.

گوشت 
گراز

 ۸۰۰
گرم- ۱.۵ 
کیلوگرم

به کباب ادویه زده و 
آن را داخل فر سرد 

قرار دهید.

گوشت 
بره

 ۱.۵ - ۱
در هنگام پیش گرمایش کیلوگرم

فر به کباب ادویه 
زده و آن را داخل فر 

بگذارید.

 ۸۰۰
گرم- ۱.۵ 
کیلوگرم

گوشت 
گوساله

گوشت دنده
 ۷۰۰

گرم- ۱.۲ 
کیلوگرم

بشقاب پخت 
مخصوص

به گوشت ادویه زده و 
آن را در بشقاب پخت 
مخصوص قرار دهید.

سه پایه ۲ تا ۶ تکهاستیک با استخوان
سیمی بلند 
روی سینی 
شیشه ای 

گردان

پس از پیش گرمایش 
گریل، گوشت را قرار 
دهید. زمانیکه دستگاه 

اعالم کرد آن را 
برگردانید. ادویه ان را 

اضافه کنید. 
۲ تا ۸ تکهکتلت گوشت بره

سوسیس
۲۰۰ گرم –  

۸۰۰گرم
بشقاب پخت 

مخصوص

بشقاب پخت را کمی 
چرب کنید. غذا را 
گذاشته و زمانیکه 

دستگاه پیشنهاد می دهد 
آن را بچرخانید.

)آب پز(
هات 
داگ

4 تا ۸ تکه
ظرف پایین 

بخارپز 
بدون 
درپوش

غذا را در ظرف پایینی 
بخار پز قرار دهید و 
غذا را با آب بپوشانید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

گوشت

همبرگر)منجمد(
۱۰۰ گرم- 
۵۰۰ گرم

بشقاب پخت 
مخصوص

بشقاب پخت را کمی 
چرب کنید. پس از 

پیش گرمایش بشقاب 
پخت گوشت را  اضافه 
کنید. در هنگام پیشنهاد 

دستگاه، گوشت را 
برگردانید.

بیکن
۵۰ گرم - 
۱۵۰ گرم

پس از پیش گرمایش 
بشقاب پخت گوشت را  
اضافه کنید. در هنگام 

پیشنهاد دستگاه، گوشت 
را برگردانید.

4 تا ۸ تکهمیت لوف

ظرف 
مخصوص 

مایکروویو و 
فر را روی 

سینی شیشه 
ای گردان 
قرار دهید.

گوشت مورد نظرخود 
را به شکل یک تکه 

درست کنید.

برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 
پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 

با مایکروویو" پیروی کنید.

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

ماکیان
کبابیمرغ

 ۸۰۰
گرم- ۱.۵ 
کیلوگرم

ظرف 
مخصوص 
مایکروویو 

و فر در سه 
پایه سیمی 

کوتاه 

چاشنی اضافه کرده و 
آن را در فر سرد قرار 

دهید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

ماکیان
مرغ

فیله 
)بخار 
آب(

۳۰۰ گرم- 
بخار پز۸۰۰ گرم

چاشنی اضافه کنید و 
آن را در توری بخار 
قرار دهید. ۱۰۰ میلی 
لیتر آب را در قسمت 
پایینی بخارپز ریخته 
و درب ظرف را نیز 

بگذارید.

فیله 
)سرخ 
شده(

۳۰۰ گرم- 
۱ کیلوگرم

بشقاب پخت

بشقاب پخت را کمی 
چرب کنید. پس از پیش 
گرمایش بشقاب پخت، 
چاشنی را اضافه کرده 

و فیله ها را درآن قرار 
دهید. هنگام پیشنهاد 
فر، غذا را برگردانید.

مرغ 
خرد 
شده

 ۵۰۰
گرم - ۱.۲ 

کیلوگرم

به تکه های مرغ چاشنی 
اضافه کرده و آنها 
را در بشقاب پخت 

مخصوص قرار دهید 
بصورتی که قسمتی که 
پوست دارد رو به باال 

قرار بگیرد.
برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 

پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 
با مایکروویو" پیروی کنید.

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

ماهی

ماهی 
پختهکامل

 ۶۰۰
گرم- ۱.۲ 
کیلوگرم

ظرف 
مخصوص 

مایکروویو و 
فر روی سه 
پایه سیمی 

کوتاه 

چاشنی بزنید و بوسیله 
قلم کمی کره بر روی 

آن بزنید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

ماهی

ماهی 
آب پزکامل

 ۶۰۰
گرم- ۱.۲ 
کیلوگرم

ظرف 
مخصوص 
مایکروویو 
با درپوش 

یا استفاده از 
الیه پالستیکی 

به عنوان 
پوشش

چاشنی را اضافه کرده 
و ۱۰۰ میلی لیتر آب 

ماهی را اضافه کنید. در 
هنگام پخت درب ظرف 

را ببندید.

۳۰۰ - ۸۰۰ فیله )بخارپز(
بخارپزگرم

چاشنی اضافه کرده و 
آن را در توری بخار 
قرار دهید. ۱۰۰ میلی 
لیتر آب را در ظرف 
پایینی آن ریخته و 
درب ظرف را نیز 

بگذارید.

کتلت

سرخ 
کرده

 ۸۰۰ - ۳۰۰
گرم

بشقاب پخت 
مخصوص

بشقاب پخت را کمی 
چرب کنید. چاشنی 

اضافه کرده و پس از 
پیش گرمایش بشقاب 
فیله ها را اضافه کنید. 
هنگام پیشنهاد فر، غذا 

را برگردانید. 

۳۰۰ - ۸۰۰ بخار پز
بخار پزگرم

چاشنی اضافه کنید و 
آن را در توری بخار 
قرار دهید. ۱۰۰ میلی 

لیتر آب در ظرف 
پایینی ریخته و درب 

ظرف را بگذارید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

ماهی
منجمد

گراتن
 ۶۰۰

گرم - ۱.۲ 
کیلوگرم

ظرف 
مخصوص فر 
و مایکرویو 

بر روی سینی 
شیشه ای 

گردان

فیله 
سوخاری

 ۶۰۰ - ۲۰۰
گرم

بشقاب پخت را کمی بشقاب پخت
چرب کنید. چاشنی 

اضافه کرده و پس از 
پیش گرمایش بشقاب 

پخت غذا را قرار 
دهید. هنگام پیشنهاد 
فر، غذا را برگردانید.

برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 
پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 

با مایکروویو" پیروی کنید.

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

سبزیجات

سبزیجات)منجمد(
 ۳۰۰

 ۸۰۰ -
گرم

بخارپز

غذا را در توری بخار 
قرار دهید. ۱۰۰ میلی 
لیتر به ظرف پایینی 
اضافه کرده و درب 

ظرف را بگذارید.

هویج
 ۲۰۰

 ۵۰۰ -
گرم

غذا را در داخل ظرف 
پایینی بخار پز قرار 

داده و ۱۰۰ میلی لیتر 
آب به آن اضافه کنید. 
درب ظرف را بگذارید.

لوبیا)سبز(
 ۲۰۰

 ۵۰۰ -
گرم

ظرف 
پایینی 

بخارپز + 
درپوش

غذا را در داخل ظرف 
پایینی بخار پز قرار 

داده و ۱۰۰ میلی لیتر 
آب به آن اضافه کنید. 
درب ظرف را بگذارید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

سبزیجات

۲۰۰ - ۵۰۰ بروکلی
گرم

بخارپز

غذا را در توری بخار 
قرار دهید. ۱۰۰ 

میلی لیتر به ظرف 
پایینی اضافه کرده 
و درب ظرف را 

بگذارید.
۲۰۰ - ۵۰۰ گل کلم

گرم

4۰۰ - ۸۰۰ گراتنمنجمد
گرم

ظرف مخصوص فر و مایکرویو را 
روی سینی شیشه ای گردان قرار 

دهید.

فلفل

بخار 
پز

 ۵۰۰ - ۲۰۰
بخارپزگرم

غذا را در توری بخار 
قرار دهید. ۱۰۰ 

میلی لیتر به ظرف 
پایینی اضافه کرده 
و درب ظرف را 

بگذارید.

سرخ 
کرده

 ۵۰۰ - ۲۰۰
گرم

بشقاب 
پخت 

مخصوص

بشقاب پخت را کمی 
چرب کنید. چاشنی 

اضافه کرده و پس از 
پیش گرمایش بشقاب 
تکه های غذا را اضافه 

کنید و مقداری روغن 
روی آن بریزید. 

هنگام پیشنهاد فر، غذا 
را هم بزنید.

۳۰۰ - ۸۰۰ بادمجان
گرم

بادمجان ها را نصف 
کرده و بر روی آن 
نمک بپاشید. مدتی 

بشقاب پخت را کمی 
چرب کنید. چاشنی 

اضافه کرده و پس از 
پیش گرمایش بشقاب 
تکه های غذا را اضافه 
کنید هنگام پیشنهاد 
فر، غذا را برگردانید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

سبزیجات

۲۰۰ - ۵۰۰ بخارپزکدو
گرم

بخارپز

غذا را در توری 
بخار قرار دهید. 
۱۰۰ میلی لیتر به 
ظرف پایینی اضافه 

کرده و درب ظرف 
را بگذارید.

ذرت به همراه 
چوب آن

۳۰۰ گرم - ۱ 
کیلوگرم

۳۰۰ - ۸۰۰ گوجه
گرم

ظرف 
مخصوص 
مایکروویو 
و فر روی 
سه پایه 
سیمی 
کوتاه

گوجه ها را نصف 
کرده و به ان 

چاشنی اضافه کنید. 
همچنین بر روی آن 

پنیر بریزید.

برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 
پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 

با مایکروویو" پیروی کنید.

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

پاستا

۱-4 تکهپاستا
ظرف پایین 
بخارپز و 
درپوش

از زمان پیشنهادی برای 
پخت پاستا استفاده 

نمایید. آب را در ظرف 
پایین بخارپز ریخته و 
درپوش را بگذارید. 
زمانیکه فر اعالم می 

کند پاستا را اضافه کرده 
و درب آن را بگذارید تا 

پخته شود.

الزانیا
4-۱۰ تکهخانگی

ظرف مخصوص 
مایکروویو و فر 
روی سه پایه 
سیمی کوتاه

غذای مورد نظر خود 
را تهیه کرده یا از روش 
پخت موجود در بسته 

بندی پاستا استفاده 
نمایید.

۵۰۰ گرم- منجمد
۱.۲ گیلوگرم

ظرف مخصوص مایکروویو و فر روی 
سینی شیشه ای گردان
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

برنج

برنجآب پز
 ۱۰۰

 4۰۰ -
میلی لیتر

ظرف پایین 
بخارپز و درپوش

از زمان پیشنهادی برای 
پخت برنج استفاده 

نمایید. آب را در ظرف 
پایین بخارپز ریخته و 
درپوش را بگذارید. 

پوره

۲-4 برنج
پیمانه

آب و برنج را در ظرف 
پایینی بخارپز قرار داده 
و درب ان را بگذارید. 
زمانیکه فر اعالم می 

کند شیر را اضافه کرده 
و به پخت ادامه دهید.

۱-۲ جو
پیمانه

ظرف مخصوص 
مایکروویو بدون 

درپوش
جو، نمک و آب را با هم 

ترکیب نمایید.

برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 
پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 

با مایکروویو" پیروی کنید.

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

پیتزا/
پای

پیتزا

سینی پخت۲-۶ تکهخانگی

مراحل غذای مورد 
نظر خود را انجام داده 
و آن را در سینی پخت 
قرار دهید. پس از پیش 
گرمایش، آن را داخل 

فر قرار دهید. 

نازک 
۲۵۰ - ۵۰۰ گرم)منجمد(

بشقاب 
پخت

بسته بندی آن را باز 
کنید. تابه ای 

۳۰۰ - ۸۰۰ گرم)منجمد(

۲۰۰ - ۵۰۰ گرمسرد
پس از پیش گرمایش 

بشقاب پخت پیتزا را در 
داخل فر قرار دهید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

نان/ 
کیک

۱-۲ تکهنان

سینی پخت

خمیرها را بر اساس 
دستورالعمل مورد عالقه خود 

برای نان سبک آماده کنید. 
آن را روی سینی پخت ظرف 
کیک پزی قرار دهید تا به عمل 
بیاید. زمانیکه پیش گرمایش 
فر انجام شد باید آن را قرار 

دهید.

نان 
۱ دستهباگتساندویچی

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

پیتزا/
پای

تارت

۱دستهلورین
بشقاب 

پخت

خمیر پایه را آماده کنید 
)۲۵۰ گرم آرد، ۱۵۰ 
گرم کره + ۵/۲ قاشق 

سوپ خوری آب( و آنها 
را به ترتیب در بشقاب 
پخت بگذارید. آن را 
سوراخ سوراخ کنید. 
خمیر را کمی بپزید. 

در زمان مشخص شده 
از سوی فر چاشنی را 
اضافه کنید. ۲۰۰ گرم 
زامبون و ۱۷۵ گرم 

پنیر را ریخته و ۳ عدد 
تخم مرغ زده شده و 

۳۰۰ گرم خامه را به آن 
اضافه کنید. سپس آن را 
در داخل فر گذاشته و 
پخت را ادامه دهید. 

۲۰۰ - ۸۰۰ منجمد
بسته بندی را خارج کنید.گرم

برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 
پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 

با مایکروویو" پیروی کنید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

نان/ 
کیک

نان 
ساندویچی

منجمد

 ۱
دسته

سینی 
پخت

بعد از پیش گرمایش فر 
آن را قرار دهید.

نیمه 
آماده

نان های بسته بندی شده 
را بعد از پیش گرمایش 

فر قرار دهید.

کنسروی

از داخل بسته بندی 
بیرون آورده و پس از 
پیش گرمایش فر آن را 
در داخل دستگاه قرار 

دهید. 

نان اسکون
بشقاب 

پخت

آن را به شکل یک 
اسکون درآورده یا آن 
را به تکه های کوچکتر 

تقسیم کنید و سپس بر 
روی بشقاب پخت چرب 

شده قرار دهید.

کیک اسفنجی

ظرف های 
مخصوص 
مایکروویو 

و فر در سه 
پایه سیمی 

کوتاه

دستور پخت با وزن 
مجموع ۷۰۰ الی ۸۰۰ 
گرم را مخلوط کنید. 
پس از پیش گرمایش 
فر آن را در داخل فر 

بگذارید.

مافین

سینی پخت

۱۶ تا ۱۸ قسمت خمیر 
را درست کرده و آن 

را در قالب های کاغذی 
بگذارید. پس از پیش 
گرمایش فر آن را در 

داخل فر بگذارید.

کوکی

در داخل کاغذ 
مخصوص پخت گذاشته 
و پس از پیش گرمایش 
فر آن را در داخل فر 

بگذارید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

نان/ 
کیک

سینی پخت۱ دستهمرنگ

۲ عدد سفیده تخم 
مرغ، ۸۰ گرم شکر و 

۱۰۰ گرم پودر نارگیل 
را ترکیب کنید. وانیل و 
مغز بادام را اضافه کنید. 

بر روی سینی پخت 
چرب شده یا کاغذ 

پخت خمیر را به صورت 
۲۰ تا ۲4 تکه قرار دهید. 
پس از پیش گرمایش فر 
غذا را در دستگاه قرار 

دهید.
برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 

پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 
با مایکروویو" پیروی کنید.

نکاتلوازم جانبیمقدارغذا

اسنک ها

۹۰ - ۱۰۰ ذرت بو داده
گرم

بشقاب پخت

پس از پیش 
گرمایش بشقاب 
پخت آجیل را 
اضافه کنید. در 

هنگام اعالم دستگاه 
آن را هم بزنید. 

۵۰ - ۲۰۰ آجیل بو داده
گرم

مرغ

۳۰۰ - بال مرغش
۶۰۰ گرم

پس از پیش 
گرمایش بشقاب 
پخت ناگت را 

اضافه کنید. با اعالم 
دستگاه ناگت ها را 

برگردانید.
۲۵۰ - ناگت )منجمد(

۶۰۰ گرم
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نکاتلوازم جانبیمقدارپای میوه

دسر

پای میوه
۱ بستهخانگی

بشقاب پخت

برای درست 
کردن خمیر ۱۸۰ 
گرم آرد، ۱۲۵ 
گرم کره و ۱ 

تخم مرغ را با هم 
ترکیب کنید. )یا 
از خمیر آماده 
استفاده کنید(. 

سپس آنها را به 
خط در داخل 

بشقاب پخت قرار 
داده و آن را با 

۷۰۰ - ۸۰۰ گرم 
برش های سیب 
به همراه شکر و 
دارچین پر کنید. 

۳۰۰ - منجمد
۸۰۰ گرم

غذای مورد نظر 
را از بسته بندی 

خارج کنید.

4-۸ سیب پخته
تکه

قرار دادن 
ظرف مخصوص 
مایکروویو یا فر 
بر روی سینی 
شیشه ای گردان

مغز سیب را خالی 
کرده و آن را 
با خمیر بادام یا 
دارچین، شکر و 

کره پر کنید.

کمپوت میوه
۳۰۰ گرم 

 ۸۰۰ -
میلی لیتر

بخار پز

آن را در توری 
بخارپز قرار دهید. 
۱۰۰ میلی لیتر آب 

به ظرف پایینی 
بخارپز اضافه 

کرده و درب آن 
را ببندید.
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نکاتلوازم جانبیمقدارپای میوه

دسر
۲-۶ سوفله

عدد

ظرف مخصوص 
فر و مایکروویو 

در سه پایه 
سیمی کوتاه

مواد سوفله را 
از ترکیب لیمو، 
شکالت یا میوه 

تهیه کرده و آن 
را در داخل ظرف 
مخصوص فر با 
لبه بلند بریزید. 

در زمان اعالم آن 
را در داخل فر 

بگذارید.
برای غذاهایی که در جدول ذکر نشده اند یا وزن آنها باالتر یا پایین تر از میزان 

پیشنهادی می باشد، توصیه می شود از مراحل موجود در قسمت "پخت و گرم کردن 
با مایکروویو" پیروی کنید.

نگهداری و تمیز کردن
نظافت تنها عملکرد نگهداری از دستگاه می باشد که باید به صورت مـداوم انجـام شود. 
عدم نگهـداری از فـر در شرایط تمیـز سبب آسیب به سطح فر شده و عالوه بر ایجـاد 

شرایط خطرناک، عمر مفید دستگاه را نیز کاهش می دهد.
ــیم های  ــیمی، تمیزکننده هــای ســاینده، س ــکاچ های س  از اس
ــه  ــد ب ــوارد می توانن ــن م ــد. ای ــتفاده نکنی ــره اس ــپزخانه و غی آش
ــد.  ــه بزنن ــر صدم ــی ف ــی و خارج ــطوح داخل ــرل، س ــه کنت صفح

بــرای تمیــز کــردن دســتگاه از اســفنج و مــاده شستشــوی مالیــم یــا دســتمال کاغــذی 
و مایــع شیشه شــوی اســتفاده شــود. از اســپری کــردن مســتقیم مایــع شیشه شــوی بــه 

ــد.    ــذی اســپری کنی ــتمال کاغ ــر روی دس ــرده و آن را ب ــودداری ک روی دســتگاه خ
در فواصــل زمانــی مشــخص بــه خصــوص زمانیکــه غــذا در 
ــراه  ــه هم ــردان را ب ــینی گ ــت، س ــرده اس ــرریز ک ــر س ــل ف داخ
نگهدارنده هــای آن خــارج کــرده و ســپس کــف فــر را تمیــز 

ــد.  نمایی
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فر به گونه ای طراحی شده است که با قرار دادن سینی گردان قابل استفاده باشد.
 هرگــز زمانیکــه ســینی شیشــه ای گــردان بــه منظــور تمیــز کــردن خــارج از فــر 

قــرار دارد از مایکروویــو اســتفاده نکنیــد. 
ــاز درب از  ــرای تمیــز کــردن ســطوح داخلــی، جلــو و پشــت درب و قســمت هــای ب ب

مایــع شستشــوی مالیــم و پارچــه نــرم اســتفاده کنیــد.
 هرگز اجازه ندهید که چربی و باقی مانده های غذایی در اطراف درب جمع شود. 

ــه مــدت  ــر مــی توانیــد یــک لیــوان آب را ب در جهــت نــرم کــردن لکه هــای ســخت ت
ــز کــردن لکه هــا را راحــت  ــد تمی ــا ۳ دقیقــه بجوشــانید. بخــار ایجــاد شــده فرآین ۲ ت

ــد.  ــر می نمای ت
 هرگز از دستگاه های بخار شور برای تمیز کردن فر مایکروویو استفاده نکنید.

ــک  ــه ی ــداری آب لیمــو ب ــد مق ــی توانی ــر م ــوی موجــود در ف ــردن ب ــن ب ــرای از بی ب
فنجــان آب اضافــه کــرده و ســپس آن را روی ســینی گــردان بگذاریــد و بــه مــدت چنــد 

دقیقــه کوتــاه آن را بجوشــانید.
به دلیل حرارت باال، مواد موجود در المنت گریل سوختـه و از بین می روند و نیازی بـه 
تمیز کردن المنت های گریـل نمی باشد امـا سقف باالی آن بـاید به صورت مرتب تمیز 
گردد. برای این کار از آب گرم، مواد شوینده و اسفنج استفـاده نمـاییـد. اگر به صورت 
مرتب از گریل استفـاده نمی کنید باید هر مـاه حدود ۱۰ دقیقه آن را روشن نمـایید تا 

ترشحات موجود بر روی آن سوزانده شود. 
نگهداری و تمیز کردن

قسمت های قابل شستشو در 
ماشین ظرفشویی: 

دستگیره بشقاب پخت   سینی شیشه ای گردان
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راهنمای عیب یابی

بخار پز درپوشسینی پختسه پایه سیمی

تمیز کردن محتاطانه: 
جهــت شستشــوی بشــقاب پخــت از مایــع شستشــوی مالیــم محلول 
ــا  ــد ب ــر را می توانی ــخت ت ــای س ــد. لکه ه ــتفاده نمایی در آب اس
ــد.  ــم اســتفاده کنی ــه همــراه مــاده شستشــوی مالی ــک اســفنج ب ی
ــل  ــورت کام ــه ص ــت ب ــقاب پخ ــا بش ــد ت ــر بمانی ــه منتظ همیش
خنــک شــده و ســپس نســبت بــه تمیــز کــردن آن اقــدام نماییــد.    

 بشــقاب پخــت داغ را در آب قــرار نــداده یــا آن را آبکشــی نکنیــد. ایــن کار باعــث 
ــود. ــیب آن می ش آس

 بــرای پــاک کــردن ایــن ظــرف از اســکاج های ســیمی اســتفاده نکنیــد زیــرا باعــث 
بــروز خــراش در ســطح آن شــود. 

زمانیکــه فــر بــا مشــکل رو بــه رو شــده اســت پیــش از تمــاس بــا خدمــات مــوارد زیــر 
را بررســی نماییــد:

* سینی گردان و نگهدارنده آن در جای خود قرار گرفته است.
* دوشاخه سیم برق کامال به پریز متصل شده است

* درب دستگاه به درستی بسته شده است
* فیوز خانه را بررسی کرده و مطمئن شوید که برق قطع نشده باشد.

* دستگاه از تهویه هوای مناسبی برخوردار باشد
* به مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید و سپس نسبت به راه اندازی مجدد فر اقدام کنید

* قبل از روشن کردن مجدد دستگاه درب آن را یک مرتبه باز و بسته کنید. 
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رعایت کردن موارد باال از تماس غیر ضروری با واحد خدمات جلوگیری خواهد کرد.
در هنــگام تمــاس بــا واحــد خدمــات طالیــی نیــکان بایــد شــماره ســریال دســتگاه و مــدل 
ــتر  ــات بیش ــت اطالع ــتگاه(. جه ــات دس ــب اطالع ــود در برچس ــد )موج ــر کنی آن را ذک

مــوارد موجــود در ضمانتنامــه را مالحظــه نماییــد. 

اطالعات مربوط به تست عملکرد حرارتی دستگاه
IEC 60705 مطابق با استاندارد

کمیســیون بیــن المللــی الکترونیــک در جهــت تســت عملکــرد حرارتــی فرمایکروویوهــای 
مختلــف بصــورت رقابتــی اســتانداردی را در نظــر گرفتــه اســت. در همیــن رابطــه مــا 

مــوارد زیــر را بــرای ایــن فــر پیشــنهاد می دهیــم:

ظرفمیزان قدرتزمان تخمینیمقدارتست
پیرکس ۶۵۰۳.۲۲۷ وات۱۲ الی ۱۳ دقیقه۱۰۰۰ گرم۱۲.۳.۱
پیرکس ۶۵۰۳.۸۲۷ وات۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه4۷۵ گرم۱۲.۳.۲
پیرکس ۷۵۰۳.۸۳۸ وات۱۳ الی ۱4 دقیقه۹۰۰ گرم۱۲.۳.۳
فن ۱۹۰ درجه ۲۸ الی ۳۰ دقیقه۱۱۰۰ گرم۱۲.۳.4

پیرکس ۳.۸۲۷سانتیگراد + ۳۵۰ وات

فن ۱۷۵ درجه ۲۸ الی ۳۰ دقیقه۷۰۰ گرم۱۲.۳.۵
پیرکس ۳.۸۲۷سانتیگراد + ۹۰ وات

فن ۲۱۰ درجه ۳۰ الی ۳۲ دقیقه۱۰۰۰ گرم۱۲.۳.۶
پیرکس ۳.۸۲۷سانتیگراد + ۳۵۰ وات

۱۶۰ وات۱۰ دقیقه۵۰۰ گرم۱۳.۳

ــط  ــد توس ــن کار بای ــرق، ای ــیم ب ــض س ــه تعوی ــاز ب ــورت نی  در ص
ــود.  ــام ش ــال انج ــرق اورجین ــل ب ــا کاب ــکان ب ــی نی ــات طالی ــین خدم تکنس
ــی  ــد توســط تکنســین خدمــات طالی ــر دســتگاه بای  ســرویس و تعمی
ــا  ــا ی ــرق کاره ــرای ب ــد ب ــوع می توان ــن موض ــود. ای ــام ش ــکان انج نی
تکنســین های دیگــر کــه آموزشــی در ایــن رابطــه ندیــده انــد خطرنــاک 
باشــد زیــرا بــا برداشــتن پوشــش هــر قســمت دســتگاه احتمــال دارد کــه 

ــد.  ــرار گیرن ــاه ق ــرژی امــواج کوت در معــرض ان
شش هیچ قسمتی را برندارید.
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مشخصات فنی

IEC 60350 در انطباق با استاندارد
ــتگاه های  ــی دس ــرد حرارت ــت عملک ــت تس ــک در جه ــی الکترونی ــن الملل ــیون بی کمیس
مختلــف بصــورت رقابتــی اســتانداردی را در نظــر گرفتــه اســت. در همیــن رابطــه مــا 

ــم: ــر پیشــنهاد می دهی ــن ف ــرای ای ــر را ب ــوارد زی م

لوازم جانبیگرم کردن دستگاهدمازمان تخمینیتست

۱۵۰ درجه ۳۰ الی ۳۵ دقیقه۸.4.۱
سینی پخت نیاز نداردسانتیگراد

۱۷۰ درجه ۱۸دقیقه و ۲۰ ثانیه۸.4.۲
سینی پخت نیاز داردسانتیگراد

۱۶۰ درجه ۳۳ الی ۳۵ دقیقه۸.۵.۱
سه پایه سیمینیاز داردسانتیگراد

۶۵ الی ۷۰ دقیقه۸.۵.۲
۱۶۰ تا 

۱۷۰ درجه 
سانتیگراد

سه پایه سیمینیاز دارد

۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتزولتاژ تغذیه
۲۸۰۰ واتمیزان توان ورودی

۱۶ آمپرفیوز
۹۰۰ واتتوان خروجی مایکروویو

۱۶۰۰ واتگریل
۱۲۰۰ واتفن

ابعاد خارجی 
4۵۵x۵۹۵x۵۶۰)ارتفاع*عرض*عمق(

ابعاد داخلی 
۲۱۰x4۵۰x4۲۰)ارتفاع*عرض*عمق(
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نکات زیست محیطی
بســته بندی دســتگاه همانطــور کــه بــا عالمــت بازیافــت 
مشــخص شــده اســت از مــوادی تشــکیل شــده کــه می تواننــد 
بطــور کامــل بازیافــت شــوند. جهــت دورانداختــن لــوازم خــود 
ــات  ــد. قطع ــروی نمایی ــود پی ــهر خ ــه در ش ــن مربوط از قوانی
ــره را  ــی اســتایرن و غی ــد کیســه پالســتیکی، پل بســته بندی مانن

ــد.   ــه داری ــودکان دور نگ ــترس ک از دس

ــن دســتگاه نشــان  ــا ای ــط ب ــدارک مرتب ــود در م عالمــت موج
ــی در  ــای خانگ ــا زباله ه ــراه ب ــد آن را هم ــه نبای ــد ک می ده
ــطل  ــتی آن را در س ــه می بایس ــد.  بلک ــرار دهی ــکان ق ــک م ی
زباله هــای مرتبــط بــا تجهیــزات الکترونیکــی قــرار داده و 
مطابــق بــا قوانیــن محلــی انجــام گیــرد. قبــل از دور انداختــن 
توجــه داشــته باشــید کــه ســیم بــرق را از دســتگاه جــدا نماییــد. 
ایــن امــر از اتصــال دســتگاه بــه بــرق جلوگیــری خواهــد کــرد. 

ــن  ــا دور انداخت ــه ب ــی EC/2002/96 در رابط ــون اروپای ــاس قان ــر اس ــتگاه ب ــن دس ای
ــا رعایــت کــردن  ــا الکترونیکــی )WEEE( مشــخص شــده اســت. ب تجهیــزات الکتریکــی ی
ــروز عواقــب منفــی در  ــد از ب ــزات می توانی ــه تجهی ــن اینگون ــح دور انداخت شــیوه صحی

ــد.   ــری کنی ــط زیســت و ســالمت انســان جلوگی محی








