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AKP 9 785 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: AKP 9 785
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مشتری گرامی از حسن انتخاب شما جهت خرید محصوالت ویرپول سپاسگذاریم. 

 پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.  

۱. صفحه کنترل

 ۲. المنت حرارتی چرخشی )غیر قابل مشاهده(

۳. فن

4. نگهدارنده طبقات )سطح در دیوار محفظه پخت نشان داده شده است(

5. درب دستگاه

6. المنت حرارتی باال/گریل

7. المپ

8. صفحه مشخصات )برداشته نشود( 

۹. المنت حرارتی پایین )غیر قابل مشاهده(

AKP 9 785

معرفی محصول
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۱.ولوم انتخاب

ــت  ــود. جه ــتفاده می ش ــرد اس ــک عملک ــاب ی ــط انتخ ــر توس ــردن ف ــن ک ــرای روش ب

ــد. ــرار دهی ــت 0 ق ــده و در موقعی ــر، آن را چرخان ــردن ف ــوش ک خام

۲. دکمه های +/-

بــرای افزایــش یــا کاهــش مقادیــر نشــان داده درصفحــه نمایــش، مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. 

۳. دکمه زمان

ــر  ــت و تایم ــان پخ ــان پای ــان، زم ــدت زم ــد م ــف مانن ــات مختل ــاب تنظیم ــرای انتخ ب

اســتفاده می شــود. 

4. صفحه نمایش

5. ولوم کنترل تنظیم دما

بــرای انتخــاب دمــای مــورد نظــر می توانیــد ایــن کلیــد را چرخانــده و برنامــه مــورد 

نظــر را فعــال نماییــد. 

LED .6 تنظیمات دما/ پیش گرمایش

ــا رســیدن بــه دمــای مــورد  ایــن LED در حیــن رونــد گــرم شــدن روشــن شــده و ب

نظــر خامــوش خواهــد شــد. 

لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه ولــوم کنتــرل قابــل برداشــته شــدن می باشــد. در ایــن 

حالــت می توانیــد آن را تــا نصفــه فشــار دهیــد و ســپس آن را بــه ســمت بــاال کشــیده 

تــا از جــای خــود بیــرون بیایــد. 

صفحه کنترل
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لوازم جانبی:

تعداد لوازم جانبی همراه با محصول، بر اساس مدل خریداری شده متفاوت می باشد. 

ــکان  ــی نی ــات طالی ــه از خدم ــورت جداگان ــه ص ــد ب ــر را می توانی ــی دیگ ــوازم جانب ل

ــد. ــداری نمایی خری

ــن  ــرار داده و مطمئ ــاری ق ــه روی ریل هــای کن ــی ب ــه صــورت افق ســینی مشــبک را ب

ــوازم  ــه باشــند. ل ــرار گرفت ــاال ق ــه ســمت ب ــاری برجســته ب ــه بخش هــای کن شــوید ک

ــه  ــد ســینی مشــبک ب ــز مانن ــر نی ــد ســینی پخــت و ســینی روغن گی ــر مانن ــی دیگ جانب

ــوند.  ــرار داده می ش ــی ق ــورت افق ص

بــه جهــت ســهولت در قــرار دادن و خــارج کــردن وســایل جانبــی 

ــود.  ــتفاده می ش اس

* تنها در بعضی مدل ها موجود می باشد.

ــرای پخــت غــذا  ــوان ب ــن ســینی می ت ســینی مشــبک: از ای

یــا بــه عنــوان نگهدارنــده تابه هــا، قالب هــای کیــک و 

دیگــر ظــروف پخــت قابــل اســتفاده در فــر اســتفاده نمود.

ماهــی،  گوشــت،  پخــت  بــرای  روغن گیــر:  ســینی 

ــتفاده  ــینی اس ــن س ــر از ای ــر در ف ــان فطی ــبزیجات و ن س

نماییــد. همچنیــن می توانیــد آن را در زیــر ســینی مشــبک 

قــرار داده تــا مایعــات حاصــل از پخــت را جمــع آوری کنــد. 
ســینی مخصــوص پخــت: بــرای پخــت انــواع نــان و 

ــورد  ــر م ــکم پ ــای ش ــاب و ماهی ه ــی کب ــیرینی ها و حت ش

اســتفاده قــرار می گیــرد. 

ریل های تلسکوپی:*

بــرای ثابــت کــردن ایــن ریل هــا می بایســتی در ابتــدا نگهدارنده هــای ســینی را خــارج 

کــرده و محافــظ پالســتیکی آن را جــدا نماییــد. گیــره باالیــی ریل را بــه نگهدارنده ســینی 

متصــل کــرده و تــا جایــی کــه امــکان دارد آن را بــه جلــو برانیــد )۱(. بــا فشــار، قســمت 

پایینــی را نیــز در موقعیــت مــورد نظــر قــرار دهیــد. بــرای اســتحکام ریل هــا قســمت 
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استفاده از محصول برای اولین مرتبه
۱. تنظیم زمان

هنگامــی کــه دســتگاه بــرای اولیــن مرتبــه روشــن می شــود 
0.00 و  بایــد ســاعت آن را تنظیــم نمــود: گزینه هــای 
ــوند.  ــمک زن می ش ــش چش ــه نمای ــر روی صفح AUTO  ب

بــرای تنظیــم کــردن ســاعت دســتگاه، دکمــه هــای + و – را همزمان فشــار دهید. ســپس 

ــد کــردن تنظیمــات دکمــه  ــرای تایی ــد. ب ــم نمایی ــا دکمــه هــای + و –  زمــان را تنظی ب
ــد  ــان مــورد نظــر می توانی ــس از انتخــاب زم ــان( را فشــار دهید.پ ــان )نشــانگر زم زم

ــا  ــه ریل ه ــد )۲(. توجــه داشــته باشــید ک ــه فشــار دهی ــر خــالف طبق ــره را ب ــن گی پایی
بصــورت آزادانــه بتواننــد حرکــت کننــد. ایــن مراحــل را جهــت نگهدارنده هــای دیگــر 
ــتفاده  ــطحی اس ــر س ــد در ه ــا را می توانی ــد. ریل ه ــام دهی ــز انج ــطح نی ــان س در هم
ــر روی  ــی را ب ــوازم جانب ــد. نگهدارنده هــای ســینی را در جــای خــود گذاشــته و ل نمایی

آن قــرار دهیــد. 

جدا کردن و نصب مجدد نگهدارنده های سینی
ــاال کشــیده و ســپس قســمت پاییــن  ــه ســمت ب ــرای برداشــتن نگهدارنده هــا آن را ب ب
را بــه آرامــی از جــای خــود جــدا کــرده و بــه ســمت بیــرون بکشــید: حــال می توانیــد 
نگهدارنده هــای ســینی را خــارج نماییــد. بــرای نصــب مجــدد ابتــدا قســمت پشــتی آن 
را در محــل باالیــی گذاشــته ســپس آن را نگــه داشــته و بــه داخــل محفظــه فــر فشــار 

دهیــد. آن هــا را در قســمت پاییــن قــرار دهیــد. 

 ”ton1“ میــزان صــدای زنــگ هشــدار را تغییــر دهیــد. عبــارت
بــر روی صفحــه نمایــش نمایــان خواهــد شــد.  

بــرای تغییــر میــزان صــدا کافــی اســت کــه دکمــه – را فشــار داده و ســپس جهــت تاییــد 
تنظیمــات مــورد نظــر دکمــه نشــانگر زمــان را فشــار دهیــد. 

الزم بــه ذکــر در صــورت قطــع بــرق بــه مــدت طوالنــی می توانیــد بــا انجــام مراحــل 

بــاال دوبــاره ســاعت دســتگاه را تنظیــم نماییــد. 
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۲. حرارت دادن فر

ــد تولیــد در آن باقــی مانــده  ــی تولیــد کنــد کــه از رون ــد ممکــن اســت بوی فــر جدی

اســت. ایــن بــو کامــال طبیعــی می باشــد. پیــش از شــروع پخــت غــذا، پیشــنهاد می کنیــم 

کــه فــر را بــه صــورت خالــی حــرارت داده تــا ایــن بــو از بیــن بــرود. 

هرگونــه مقــوا یــا محافــظ هــای موجــود را از فــر خــارج کــرده و تمــام لــوازم جانبــی 

داخــل آن را بیــرون آوریــد.

فــر را در دمــای ° ۲50C بــه مــدت یــک ســاعت حــرارت دهیــد. در طــول ایــن مــدت 

ــب از  ــرد مناس ــاب عملک ــردن و انتخ ــم ک ــرای تنظی ــد. ب ــی باش ــتی خال ــر می بایس ف

دســتورالعمل ها پیــروی کنیــد. 

توجــه نماییــد: بهتــر اســت پــس از اســتفاده از محصــول بــرای اولیــن مرتبــه هــوای اتــاق 

ــه نمایید. را تهوی

عملکردها و استفاده روزانه 
انتخاب یک عملکرد

ــر روی عالمــت  ــد و ب ــوم اتنخابگــر را بچرخانی ــک عملکــرد ول ــرای انتخــاب کــردن ی ب

عملکــرد مــورد نظــر قــرار دهیــد. 

OFF  

خاموش کردن فر

LIGHT  

روشن کردن المپ فر

  پخت سنتی

پخت انواع غذاها در یک طبقه.

۹0-۱75۳5-۱50کیک اسفنجی

45-۱75۲0-۱60بیسکوئیت/ تارت میوه دار کوچک

۱5-۲50۱0پیتزا منجمد

65-۲0045الزانیا / پاستا پخته / کانلونی/ پودینگ

۱۱0-۲0080بره/ گوساله/ گاو/ خوک یک کیلوگرم

۱00-۲0050جوجه/ خرگوش/ اردک یک کیلوگرم

ماهی پخته/ غذاهای شکم پر، نیم 
60-۲0040-۱75کیلوگرم )بصورت فیله، کامل(
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این برنـامه با استفـاده از تولیـد بخـار و دمـای کم بـاعث می شود تا غذا و کثیفی هـایی 
که به فضای داخلی فـر چسبیده انـد به راحتی جدا شده و از بین بروند. برای انجام ایـن 
کار در کف فر کامال خنک شده ۲00 میلی لیتر آب بریزید. به مدت ۳0 دقیقـه برنامه را 
با دمای ۹0 درجه سانتیگراد فعال کرده و در طول این زمان درب دستگـاه را بـاز نکنید. 

حتی پس از اتمام این برنامه تا ۱5 دقیقه درب دستگاه را بسته نگاه دارید.

85-۱۹0۳0-۱50کیک مغزدار

55-۲00۳5-۱75کیک شور

60-۲0050-۱75سبزیجات شکم پر

5-۲00۲’5نان تست

   *۳0-۲00۲0’5ماهی به صورت فیله یا تکه شده

  *40-۲00۳0’5سوسیس/ کباب/ همبرگر/ دنده کباب

 عملکرد SMART CLEAN )تنها در برخی مدل ها(

گریل

پخت کانوکشن

ــه  ــک طبق ــع در ی ــز مای ــا مغ ــی ب ــا کیک های ــت ی ــت گوش ــت پخ ــه جه ــن برنام از ای
اســتفاده می شــود. ایــن عملکــرد باعــث می شــود ســطح رویــی غــذا  طالیــی و برشــته 

ــرد داشــته باشــد. ــه ای ت شــده و پای

این عملکرد برای بریـان کـردن و گریل استیـک، کبـاب، سوسیـس، گراتیـن سبـزیجـات 
و نـان تست استفاده می شود. در هنگام گریل کردن گوشت پیشنهاد می شود تا از سینی 
روغن گیـر به منظور جمع آوری ترشحـات آن استفـاده شود. این سینی را در زیر سینی 

مشبک قرار داده و 500 میلی لیتر آب نوشیدنی داخل آن بریزید.

* پس از گذشت نیمی از زمان پخت غذا را برگردانید.
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توربو گریل 

ــتفاده  ــه( اس ــف، جوج ــت بی ــت )ران، رس ــزرگ گوش ــای ب ــردن تکه ه ــان ک ــرای بری ب

می شــود. پیشــنهاد می شــود تــا از ســینی روغن گیــر بــه منظــور جمــع آوری ترشــحات 

ــر ســینی مشــبک قــرار داده و 500 میلی لیتــر  آن اســتفاده شــود. ایــن ســینی را در زی

ــد. آب نوشــیدنی داخــل آن بریزی

* پس از گذشت نیمی از زمان پخت غذا را برگردانید.

** * پس از گذشت ۲/۳  از زمان پخت غذا در صورت نیاز آن را برگردانید.

  *70-۲0055-جوجه بریان - ۱ تا ۱.۳ کیلوگرم

**45-۲00۳5-رست بیف آب دار – ۱ کیلوگرم
    

    **55-۲0045-سیب زمینی تنوری

    ۳0-۲00۲0-گراتین سبزیجات

یخ زدایی کردن  

المنت کف 

فن

ــرد اســتفاده می شــود. غــذا را  ــن عملک ــی از ای ــواد غذای ــر م ــی ســریع ت ــرای یخ زدای ب

در طبقــه میانــی قــرار دهیــد. جهــت جلوگیــری از خشــک شــدن قســمت های بیرونــی، 

ــد.  ــته بندی آن بگذاری ــذا را در بس غ

از ایــن عملکــرد پــس از اتمــام پخــت غــذا اســتفاده کنیــد تــا غــذا  از کــف نیــز طالیــی و 

برشــته شــود. همچنیــن از ایــن عملکــرد بــه منظــور پخــت آرام برخــی از مــواد غذایــی 

ماننــد ســبزیجات و خورشــت گوشــت اســتفاده می شــود. 

ــورت  ــه ص ــته و ب ــان داش ــای یکس ــه دم ــاز ب ــه نی ــی ک ــای متفاوت ــت غذاه ــرای پخ ب

همزمــان بایــد در دو طبقــه نســبت بــه پخــت آنهــا اقــدام شــود )بــرای مثــال ماهــی، 
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* مــدت زمــان تخمینــی: غذاهــای موجــود در فــر را می توانیــد در زمان هــای مختلــف 

بــر اســاس ذائقــه شــخصی خــارج نمایید.

از ایــن عملکــرد جهــت پخــت پیتزاهــای خانگــی اســتفاده می شــود. بــرای پخــت پیتــزا آن 

را در طبقــه ســوم قــرار دهیــد. جهــت پیــش گرمایــش فــر ولــوم کنتــرل را چرخانــده 

و آن را روی گزینــه مربوطــه قــرار دهیــد. پــس از رســیدن حــرارت بــه دمــای مــورد 

نیــاز غــذا را داخــل فــر قــرار دهیــد.

ــا  ــش ، دم ــه پیــش گرمای ــاز ب ــن جــدول شــامل دســتورالعمل های پخــت  ، نی ای

۳0-۲50۱0پیتزا

 ۹0-۱70۳0-۱50کیک اسفنجی

    ۹0-۱۹0۳5-۱50کیک مغزدار

   45-۱75۲0-۱50بیسکوئیت/ تارت میوه دار کوچک

  50-۲50۲0-۱۹0نان/ پیتزا/ فطیر

  ۲0-۲50۱0پیتزا منجمد

    60-۱۹045-۱75کیک شور

  *۱00-۲0050الزانیا و گوشت

  *۱00-۲0045گوشت و سیب زمینی

  *50-۱75۳0ماهی و سبزیجات

پیتزا 

ــگام پخــت غذاهــای  ــن برنامــه در هن ــن ای ســبزی و کیــک( مناســب می باشــد. همچنی

ــود.  ــر می ش ــا یکدیگ ــا ب ــر آنه ــب عط ــع از ترکی ــف مان مختل

نحوه مطالعه جدول پخت
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ــت  ــرای پخ ــنهادی ب ــطح پیش ــی  و س ــوازم جانب ، ل ــت ــان پخ ــدت زم  ، م

ــدون  ــود، ب ــته می ش ــر گذاش ــذا در ف ــه غ ــه ای ک ــت از لحظ ــای پخ ــد. زمان ه می باش

ــای  ــا و زمان ه ــود. دم ــی ش ــروع م ــاز( ش ــورت نی ــش )در ص ــش گرمای ــاب پی احتس

ــوازم جانبــی مــورد اســتفاده بســتگی  پخــت تقریبــی بــوده و بــه میــزان غــذا و نــوع ل

ــس از  ــرده و پ ــتفاده ک ــات اس ــزان تنظیم ــن می ــت از پایین تری ــروع پخ ــرای ش دارد. ب

ــی  ــوازم جانب ــد. از ل ــش دهی ــای آن را افزای ــب دم ــت مناس ــدم پخ ــورت ع آن در ص

موجــود و ترجیحــا قالب هــای کیــک فلــزی بــا رنگ هــای تیــره و ســینی پخــت اســتفاده 

ــی  ــوازم جانب ــا ظــروف ســفالی ســنگ نما و ل ــد از پیرکــس ی ــد. همچنیــن می توانی نمایی

اســتفاده نماییــد، امــا توجــه داشــته باشــید کــه ممکــن اســت زمــان پخــت کمــی بیشــتر 

طــول بکشــد.

لوازم جانبی نشان داده شده:

  سینی مشبک

  قالب کیک بر روی سینی مشبک

  سینی روغن گیر/ سینی پخت 

  قالب کیک بر روی سینی مشبک یا سینی روغن گیر/ سینی پخت 

  سینی به همراه آب

فعال کردن یک عملکرد

بــرای شــروع کــردن عملکــرد انتخابــی ولــوم کنتــرل دمــا را بــه منظــور تعییــن دمــای 

مــورد نظــر بچرخانیــد. 

بــرای متوقــف کــردن برنامــه پخــت در هــر زمــان کــه نیــاز باشــد می بایســتی فــر را 

خامــوش کــرده و ولــوم انتخابگــر و ولــوم کنتــرل دمــا را بــه ترتیــب در حالت هــای  

و  قــرار دهیــد. 

بــا فعــال شــدن عملکــرد مــورد نظــر LED کنتــرل دمــا روشــن شــده و پــس از رســیدن 

فــر بــه دمــای مــورد نظــر خامــوش خواهــد شــد. در ایــن زمــان شــما می توانیــد غــذا 

را در داخــل فــر قــرار داده و برنامــه پخــت را ادامــه دهیــد.  

لطفــا توجــه داشــته باشــید قــرار دادن غــذا پیــش از اتمــام مرحلــه پیــش گرمایــش، در 
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نتیجــه پخــت اثــر منفــی خواهــد گذاشــت.

استفاده کردن از برنامه ریز الکترونیک

ــت  ــان پخ ــزی زم ــت برنامه ری ــی جه ــای مختلف ــان حالت ه ــه زم ــار دادن دکم ــا فش ب

نشــان داده خواهــد شــد.

لطفــا توجــه داشــته باشــید، اگــر بــا گذشــت چنــد ثانیــه عملکــردی انجــام نشــود زنــگ 

هشــدار شــنیده شــده و تمــام تنظیمــات تاییــد می گــردد. 

تنظیمات تایمر 

این گزینه تاثیری در اجرای یک عملکـرد پخت یا توقف آن نداشتـه و فقط به شمـا ایـن 

امکان را می دهد در زمانی کـه یک عملکرد در حـال کـار بـوده یا فر خامـوش می باشد. 

بتوان از آن به عنوان یک تایمر در صفحه نمایش استفاده شود.

بــرای فعــال کــردن تایمــر دکمــه نشــانگر زمــان را فشــار داده و آن را نــگاه داریــد تــا 

عالمــت  بــر روی صفحــه نمایــش پدیــدار شــود. )۱(

بــرای تنظیــم مــدت زمــان مــورد نظــر از دکمه هــای + و –  اســتفاده کنیــد. شــمارش 

ــدت  ــات م ــد تنظیم ــور تایی ــه منظ ــود. ب ــروع می ش ــه ش ــد ثانی ــس از چن ــوس پ معک

ــد)۲(. ــن می مان ــان داده و  روش ــاعت را نش ــش س ــه نمای ــان صفح زم

در پایــان می توانیــد بــا فشــار دادن دکمــه نشــانگر زمــان بــه مــدت چنــد ثانیــه زنــگ 

هشــدار را غیــر فعــال کنیــد. 

ــرای مشــاهده شــمارش معکــوس و همچنیــن در زمــان  ــا توجــه داشــته باشــید ب لطف

ــه مــدت ۲ ثانیــه فشــار دهیــد.  ــه تغییــر آن، دکمــه نشــانگر زمــان را ب نیــاز ب

تنظیمات مدت زمان

ــودکار آن  ــردن خ ــف ک ــرای متوق ــرد ب ــک عملک ــازی ی ــال س ــاب و فع ــس از انتخ پ

می توانیــد زمــان پخــت را تنظیــم نماییــد. 

دکمه نشانگر زمان را طوالنی نگه دارید تا عالمت  در صفحه نمایش ظاهـر شـود. )۳(
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دکمه نشانگر زمان را دوباره فشـار دهید تـا DUR و AUTO در صفحـه ی نمـایش نشـان 

داده شوند )4(. برای تنظیم مدت زمان از دکمه های + و – استفاده نمایید.  

بعــد از گذشــت چنــد ثانیــه صفحــه نمایــش ســاعت را نشــان داده و بــا روشــن شــدن 

ــد. ــد می نمای کلمــه AUTO تنظیمــات انجــام شــده را تایی

ــان  ــر زم ــده و تغیی ــی مان ــان باق ــاهده زم ــرای مش ــه ب ــید ک ــته باش ــه داش ــا توج لطف

ــد.  ــرار نمایی ــاال را تک ــل ب ــت، مراح پخ

بــا اتمــام زمــان پخــت مشــخص شــده، زنــگ هشــدار شــنیده شــده و فرآینــد پخــت 

ــود. )6( ــف می ش متوق

ــار داده و  ــان را فش ــانگر زم ــه نش ــدار دکم ــگ هش ــردن زن ــال ک ــر فع ــور غی ــه منظ ب

آن را نگــه داریــد. ولــوم انتخابگــر و ولــوم کنتــرل دمــا را بــه ترتیــب بــه حالــت  و  

ــا فــر خامــوش شــود.   بازگردانیــد ت

برنامه کامال خودکار/ شروع با تاخیر

ــا  ــه کار آن را ب ــروع ب ــرد، ش ــک عملک ــان ی ــان پای ــزی زم ــه ری ــا برنام ــد ب ــی توانی  م

تاخیــر انجــام دهیــد. پــس از مشــخص کــردن مــدت زمــان دکمــه نشــانگر زمــان را نگــه 

داشــته تــا عالمــت END در صفحــه نمایــش نشــان داده شــود )7(. 

جهــت تنظیــم زمــان پایــان پخــت از دکمــه + و – اســتفاده نماییــد. پــس از گذشــت چنــد 

ثانیــه نمایشــگر ســاعت را نشــان داده و بــا خامــوش شــدن  و روشــن شــدن 

تنظیمــات انجــام شــده تاییــد می شــود )8(.

لطفــا توجــه داشــته باشــید بــرای تغییــر و مشــاهده تنظیمــات انجــام شــده مــی توانیــد 

ــش  ــه نمای ــت  در صفح ــه عالم ــی ک ــا زمان ــد. ت ــام دهی ــاره انج ــاال را دوب ــل ب مراح

ــورت  ــه ص ــر ب ــت ف ــن حال ــد. در ای ــف می مان ــت متوق ــه پخ ــد، برنام ــن باش روش
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ــه  ــار داده و نگ ــان را فش ــانگر زم ــه نش ــدار دکم ــگ هش ــردن زن ــال ک ــر فع ــت غی جه

داریــد. ولــوم انتخــاب و ولــوم کنتــرل دمــا را بــه ترتیــب در موقعیــت هــای  و  قــرار 

ــا فــر خامــوش شــود.  داده ت

لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه بــا انتخــاب زمــان پایــان )بــدون تنظیمــات مــدت زمــان( 

عملکــرد بــه ســرعت شــروع خواهــد شــد. تــا پایــان مــدت زمــان مشــخص شــده بــرای 

پخــت، ایــن عملکــرد ادامــه خواهــد داشــت.

ســطوح بایــد بــا یــک دســتمال میکروفایبــر مرطــوب تمیــز گردنــد. در صــورت وجــود 

ــان  ــد. در پای ــه نمایی ــه آن اضاف ــی ب ــد قطــره مــواد شــوینده ph خنث ــاد، چن کثیفــی زی

ــبب  ــه س ــوینده ای ک ــواد ش ــد. از م ــز کنی ــک و تمی ــطح را خش ــک س ــتمال خش ــا دس ب

خورندگــی و ســائیدگی می شــوند اســتفاده نکنیــد. اگــر هرکــدام از ایــن محصــوالت بــه 

صــورت اتفاقــی بــا ســطح دســتگاه تمــاس پیــدا کنــد، بــه ســرعت آن را بــا یــک دســتمال 

میکروفایبــر مرطــوب تمیــز نماییــد.

قبــل از تمیــز کــردن، تعمیــر و بررســی فــر لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه فــر کامــال 

خنــک شــده باشــد. 

هرگز از لوازم بخارشوی برای تمیز کردن فر استفاده نکنید.     

از سیم های ظرفشویی، الیه بردارهای ساینده یا مواد تمیزکننده ساینده/خورنده استفاده 

نکنید. این مواد می توانند باعث آسیب به سطح دستگاه شوند.

از دستکش های محافظ استفاده نمایید.

پیــش از انجــام هرگونــه نظافــت یــا تعمیــرات دســتگاه مــی بایســتی از قطــع بــودن بــرق 

دســتگاه اطمینــان حاصــل کنید. 

ــد. ــام می ده ــده را انج ــاب ش ــت انتخ ــت پخ ــودکار حال خ

نظافت و نگهداری 

سطوح بیرونی 
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سطوح داخلی

ــا دســتگاه خنــک شــده و ســپس  بعــد از هــر مرتبــه اســتفاده از فــر، منتظــر بمانیــد ت

ــود  ــورت وج ــود در ص ــی ش ــنهاد م ــد. پیش ــدام نمایی ــردن آن اق ــز ک ــه تمی ــبت ب نس

تکه هــای ریــز غــذای بجــا مانــده و ســفت شــده، در زمانــی کــه هنــوز فــر کمــی گــرم 

اســت نســبت بــه تمیــز کــردن فضــای داخلــی آن اقــدام کنیــد. جهــت خشــک کــردن 

قطــرات تشــکیل شــده از پخــت غذاهایــی بــا محتویــات آب زیــاد، صبــر کنیــد تــا فــر 

کامــال خنــک شــده و ســپس آن را بــا یــک دســتمال یــا اســفنج، تمیــز و خشــک نماییــد. 

شیشــه درب را بــا یــک مــواد شــوینده مایــع و مناســب تمیــز نماییــد. جهــت ســهولت در 

تمیــز کــردن فــر می توانیــد درب محصــول را از آن جــدا کنیــد. 

لوازم جانبی

پــس از اســتفاده از فــر، لــوازم جانبــی را در محلــول آب و مایــع شستشــو قــرار دهیــد 

ــتکش  ــا از دس ــی آنه ــرای جابجای ــد ب ــی باش ــاال م ــات ب ــن قطع ــای ای ــوز دم ــر هن و اگ

محافــظ اســتفاده کنیــد. باقــی مانــده هــای غــذا را مــی تــوان بــا اســتفاده از یــک بــرس 

شستشــو یــا یــک اســفنج تمیــز نمــود. 

تمیز کردن پنل کاتالیزر )فقط در برخی از مدل ها(

ایــن فــر دارای پنل هــای کاتالیــزوری می باشــد کــه بــا اســتفاده از پوشــش تمیزکننــده 

ــاد  ــذ زی ــود مناف ــا وج ــیده و ب ــهیل بخش ــر را تس ــی ف ــه داخل ــت محفظ ــودکار نظاف خ

ــینی  ــای س ــه نگهدارنده ه ــا ب ــن پنل ه ــوند . ای ــا میش ــرم ه ــن و ج ــذب روغ ــث ج باع

ــرار  ــی و نصــب مجــدد نگهدارنده هــای ســینی از ق ــگام جابجای ــد : هن متصــل می گردن

ــد. ــل نمایی ــان حاص ــه اطمین ــای مربوط ــی در حفره ه ــای باالی ــری قالب ه گی
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برای استفاده بهتر از ویژگی تمیـز کننده خودکـار پنل های کاتالیـزور ، پیشنهـاد می کنیـم 

حدود یک ساعت فر را در دمای ۲00 درجه سانتیگـراد در حالت پخت کانوکشن روشن 

نمایید. در این حالت فر باید خالی باشد. منتظر بمانید فر خنک شده و سپس ذرات باقی 

مانده مواد غذایی را با اسفنج غیر ساینده تمیز کنید. 

ــیم  ــر، س ــای زب ــاینده، برس ه ــا س ــده و ی ــای خورن ــز کننده ه ــتفاده از تمی ــه: اس توج

ظرف شــویی و اســپری فــر میتواننــد بــه پنل هــای کاتالیــزور آســیب رســانده و 

ویژگــی تمیزکنندگــی خــودکار آن را بــه خطــر اندازنــد. بــرای تعویــض پنــل کاتالیــزور 

ــد. ــکان تمــاس بگیری ــی نی ــا خدمــات طالی ب

تعویض المپ:

جهت تعویض المپ با خدمات طالیی نیکان تماس حاصل نمایید.

جابجایی و نصب مجدد درب دستگاه:

جهــت خــارج کــردن درب، آن را کامــل بــاز نمــوده و گیــره هــا را پاییــن آوریــد تــا از 

موقعیــت قفــل بــودن خــود خــارج شــوند.

درب را تا جایی که میتوانید ببندید. 

درب را با هر دو دست محکم نگه دارید - آن را از دستگیره نگیرید.

در حالــی کــه درب را بــه ســمت بــاال مــی کشــید بــه صــورت همزمــان آن را ببندیــد تــا 

از جــای خــود آزاد شــود و بتوانیــد بــه آســانی درب را خــارج نماییــد. )۲(. درب را بــه 

روی ســطحی صــاف و نــرم قــرار دهیــد.

جهــت قــرار دادن درب در جــای خــود، درب را بــه ســمت فــر حرکــت داده، گیره هــای 

لــوال را بــا محــل آن هــا هــم ردیــف کــرده، بــا احتیــاط و بســیار ایمــن قســمت باالیــی را 

در جــای خــود قــرار دهیــد. 
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ــاز نماییــد. گیره هــای پایینــی را در محــل  درب را پاییــن بــرده و ســپس آن را کامــال ب

ــد.  درســت خــود قــرار دهیــد )۳(: بررســی نماییــد کــه آنهــا را کامــال پاییــن آورده ای

بــه آرامــی آن را فشــار داده تــا مطمئــن شــوید کــه گیره هــا در جــای درســت خــود 

ــد. ــرار گرفته ان ق

درب را ببندیــد و بررســی نماییــد کــه بــا صفحــه کنتــرل در یــک راســتا قــرار گرفتــه 

باشــد. اگــر ایــن حالــت وجــود نداشــت مراحــل بــاال را دوبــاره تکــرار نماییــد. اگــر درب 

بــه درســتی کار نکنــد آســیب خواهیــد دیــد.

عیب یابی  

راه حلدلیل احتمالیمشکل

فر کار نمی کند.

برق قطع شده است. 

دستگاه از برق جدا شده است.

جریان برق و اتصال دستگاه به 
برق را بررسی نمایید. 

در صورت وجود مشکل فر را 
خاموش و مجدد روشن نمایید.






