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AKZ 6270 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: AKZ6270
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ــف آن  ــه و عــدم توق ــه در صــورت ادام ــی می باشــد ک نشــان دهنده شــرایط خطرناک
صدماتــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

ــرده و  ــه ک ــن ارائ ــرات ممک ــا خط ــه ب ــی را در رابط ــی جزئیات ــدارهای ایمن ــام هش تم
ــتفاده  ــی از اس ــی ناش ــارات احتمال ــزان خس ــوان می ــه می ت ــه چگون ــد ک ــح می دهن توضی
نادرســت دســتگاه را کاهــش داد. بــا دقــت دســتورالعمل های ذیــل را مطالعــه نماییــد:

- برای نصب فر و بازکردن بسته بندی آن از دستکش های محافظ استفاده نمائید.
- پیش از نصب دستگاه مطمئن شوید که فر به برق متصل نمی باشد. 

ــکان،  ــی نی ــات طالی ــین های خدم ــق تکنس ــد از طری ــتگاه بای ــرات دس ــب و تعمی - نص
ــود. از  ــام ش ــی انج ــی محل ــن ایمن ــده و قوانی ــتورالعمل های تولیدکنن ــا دس ــق ب مطاب
ــه صــورت خــاص در دفترچــه  ــه ب ــه جــز مــواردی ک ــر، ب ــض اجــزای ف ــر و تعوی تعمی

ــد.  ــودداری نمایی ــت خ ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــا ب راهنم
- جهت تعویض کابل برق با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید. 

- سیم ارت دستگاه باید مطابق با قوانین نصب گردد. 
- بــرای نصــب دســتگاه در محــل مــورد نظــر، بایــد از کابلــی اســتفاده گــردد کــه بــا 

طــول مناســب بتوانــد بــه پریــز بــرق متصــل گــردد.

دفترچه راهنمای دستگاه را می توانید از سایت خدمات طالیی نیکان دریافت نمایید.
امنیت شما و دیگران در درجه باالیی از اهمیت قرار دارد.

ــد  ــه بای ــد ک ــی می باش ــی مهم ــدارهای ایمن ــول دارای هش ــای محص ــه راهنم دفترچ
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــه م همیش

ــا  ــه ب ــران در رابط ــه کارب ــوده و ب ــی ب ــظ ایمن ــت حف ــر، جه ــت خط ــن عالم   ای
ــای  ــط عالمت ه ــی توس ــدارهای ایمن ــام هش ــد. تم ــدار می ده ــود هش ــرات موج خط

ــوند: ــان داده می ش ــل نش ــات ذی ــر و توضیح خط

دستورالعمل های مهم ایمنی 

خطر !

هشدار !
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- بــرای نصــب مطابــق بــا قوانیــن ایمنــی بایــد از یــک کلیــد دوقطبــی )فیــوز مینیاتوری( 
بیــن اتصــاالت آن در فاصلــه ای مناســب اســتفاده نمود. 

- اگر دستگاه شما دارای دوشاخه می باشد از آداپتورهای چند راهی استفاده نکنید.
- از سیم های رابط یا چند راهی استفاده نکنید.

- از اتصال فر به کنترل های از راه دور و تایمرها خوداری نمایید. 
- از کشیدن کابل برق خوداری کنید. 

- قسمت های الکتریکی دستگاه نباید پس از نصب در دسترس کاربران قرار گیرند. 
ــور  ــه منظ ــی، ب ــه القای ــطح صفح ــی در س ــا ترک خوردگ ــتگی ی ــورت شکس -  در ص
جلوگیــری از خطــر بــرق گرفتگــی، دســتگاه را از بــرق کشــیده و از آن اســتفاده نکنیــد. 

ــند(.  ــی می باش ــرد القای ــه دارای عملک ــی ک ــرای مدل های ــط ب )فق
- در صورت مرطوب بودن بدن یا برهنه بودن پا از تماس با دستگاه خوداری نمایید.

ــر  ــرای دیگ ــز طراحــی شــده و اســتفاده از آن ب ــرای پخــت و پ ــا ب ــن دســتگاه تنه - ای
مصــارف )ماننــد گرمایــش اتــاق( ممنــوع و خطرنــاک می باشــد. خدمــات طالیــی نیــکان 
ــا  ــب ی ــتفاده نامناس ــی از اس ــارات ناش ــیب ها و خس ــال آس ــئولیتی در قب ــه مس هیچ گون

ــر عهــده نخواهــد داشــت.  تنظیمــات اشــتباه کنترل هــا ب
- در زمـان استفـاده از فـر، بخش های در دستـرس آن گرم خواهند شد. توجـه داشته 

باشید تا از تماس با المنت های حرارتی و بخش های داغ دستگاه خوداری نمایید.  
- کــودکان بایــد دور از دســتگاه نگــه داشــته شــده و در تمــام مــدت تحــت نظــارت و 

مراقبــت والدیــن باشــند.
- ایــن دســتگاه نبایــد توســط کــودکان و افــرادی بــا ناتوانــی فیزیکــی، حّســی، ذهنــی یــا 
افــراد فاقــد تجربــه و دانــش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. اجــازه ندهیــد کــودکان بــا 
ــر نبایــد توســط  ــه کارب ــازی کننــد. همچنیــن نظافــت و تعمیــرات مربــوط ب دســتگاه ب

کــودکان حتــی بــا نظــارت والدیــن انجــام شــود.
ــای  ــه المنت ه ــت زدن ب ــس از آن از دس ــی پ ــتگاه و حت ــتفاده از دس ــان اس - در زم
حرارتــی یــا ســطوح داخلــی اجتنــاب نماییــد، خطــر ســوختگی وجــود دارد. تــا زمانیکــه 
ــا هــر  تمامــی اجــزای فــر کامــال خنــک نشــده اســت بایــد از تمــاس لبــاس، پارچــه و ی
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ــری شــود.  ــر جلوگی ــا ف ــری ب ــاده مشــتعل شــونده دیگ م
- در پایــان پخــت بــا احتیــاط درب فــر را بــاز کــرده و قبــل از دســت زدن بــه فــر اجــازه 

دهیــد تــا هــوای داغ و بخــار بــه آرامــی خارج شــود. 
- زمانیکــه درب دســتگاه بســته اســت بخــار داغ از منافــذ بــاالی صفحــه کنتــرل خــارج 

خواهــد شــد، بنابرایــن از مســدود کــردن آن خــودداری نماییــد. 
- بــرای بیــرون آوردن تابــه و ظــروف دیگــر از داخــل فــر، از دســتکش اســتفاده کــرده 

و مراقــب باشــید تــا بــا المنت هــای حرارتــی برخــورد نکنیــد. 
ــن  ــد، ای ــک محصــول خــودداری نمائی ــواد اشــتعال زا در داخــل و نزدی - از گذاشــتن م
ــد در زمــان روشــن شــدن اتفاقــی دســتگاه باعــث آتــش ســوزی شــود.   امــر می توان
- از حــرارت دادن شیشــه های در بســته و مــوارد مشــابه در داخــل فــر خــوداری کنیــد. 
ــاال رفتــن فشــار در داخــل شیشــه شــده و باعــث ترکیــدن و آســیب  حــرارت ســبب ب

بــه فــر خواهــد شــد. 
- از ظروفی که با مواد مصنوعی )پالستیک و ...( ساخته شده اند استفاده نکنید. 

- هرگز فر را در هنگام خشک کردن غذا بدون نظارت رها نکنید. 
- در صــورت اســتفاده از مایعــات الــکل دار در پخــت غــذا توجــه داشــته باشــید کــه در 
ــورت  ــد در ص ــکل می توان ــود ال ــل وج ــه دلی ــده و ب ــار ش ــواد بخ ــن م ــاال ای ــرارت ب ح

ــی برقــی باعــث آتــش ســوزی شــود.  ــا یکــی از المنت هــای حرارت تمــاس ب
- هرگز از لوازم بخار شوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

ــی( از  ــی حرارت ــی زدای ــودکار )چرب ــده خ ــز کنن ــرد تمی ــتفاده از عملک ــان اس - در زم
دســت زدن بــه فــر خــودداری کــرده و از نزدیــک شــدن کــودکان بــه آن جلوگیــری 
ــات  ــواد و مایع ــه م ــده هرگون ــز کنن ــه تمی ــروع چرخ ــل از ش ــن قب ــد. همچنی نمایی
اضافــی بایــد از داخــل محفظــه فــر پــاک شــود. )تنهــا دســتگاه هایی کــه دارای برنامــه 

ــند(. ــی( می باش ــی حرارت ــی زدای ــودکار )چرب ــده خ تمیزکنن
- تنها از حسگر دمایی استفاده نمایید که جهت این فر پیشنهاد شده است. 

ــردن  ــز ک ــرای تمی ــز ب ــوک تی ــزی ن ــای فل ــا الیه برداره ــخت ی ــای س - از تمیزکننده ه
درب شیشــه ای محصــول خــودداری نماییــد. ایــن امــر می توانــد باعــث ایجــاد خــراش 



8

O
V

E
N

و در نتیجــه شکســتگی شیشــه شــود. 
- قبـل از اقـدام بـه تعویض المپ و جهت جلوگیـری از خطـر بـرق گرفتگی، دستگـاه را 

خاموش کرده و آن را از برق بکشید. سپس با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.
- از قــرار دادن فویل هــای آلومینیومــی بــه دور غــذا و گذاشــتن آن در داخــل محفظــه 

فــر خــودداری کنیــد. )مگــر در فرهایــی کــه دارای ظــروف پخــت می باشــند(.

اعالم تطابق :

ــوازم در تمــاس  ــا ل ــی CE n.1935/2004 در رابطــه ب ــر طبــق قوانیــن اروپای ایــن فــر ب
 2006/95/CE ــن ــاژ پایی ــن ولت ــن قوانی ــر گرفت ــا درنظ ــن ب ــی و همچنی ــا موادغذای ب
ــی  ــن حفاظت ــت( و قوانی ــده اس ــن ش ــدی جایگزی ــات بع ــا CEE/73/23 و اصالح ــه ب )ک

ــت. ــده اس ــد ش ــی و تولی EMC”2004/108/CE طراح

ایــن محصــول بــر اســاس قوانیــن اقتصــادی اروپایــی بــه شــماره n.65/2014 و 
ــد.  ــق می باش ــی EN60350-1 مطاب ــتاندارد اروپای ــا اس ــده و ب ــی ش n.66/2014 طراح

بازیافت اجزای بسته بندی:
ــا درج  ــت  در آنه ــوده و عالم ــت ب ــل بازیاف ــد قاب ــته بندی ۱۰۰ درص ــزای بس اج
شــده اســت. بخش هــای مختلــف بســته بندی بایــد مطابــق بــا قوانیــن محلــی بازیافــت 

ــود. ــه ش ــا دور انداخت زباله ه
نکات ذخیره انرژی

- از عملکــرد پیــش گرمایــش تنهــا زمانــی اســتفاده نماییــد کــه در دســتور پخــت غــذا 
ــا جــدول برنامه هــای پخــت آورده شــده باشــد. ی

ــد  ــذب می کنن ــتری را ج ــرارت بیش ــه ح ــاب دار ک ــا لع ــی ی ــره الک ــای تی - از قالب ه
ــد.  ــتفاده نمایی اس

- ۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه زودتــر از زمــان پخــت مــورد نظــر فــر را خامــوش کنیــد. غذاهایــی 
کــه نیــاز بــه زمــان پخــت بیشــتری دارنــد حتــی بــا خامــوش شــدن فــر نیــز بــه پخــت 

خــود ادامــه خواهنــد داد. 

حفاظت از محیط زیست  
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پیش از استفاده از دستگاه

دور انداختن محصول:
ــا تجهیــزات الکتریکــی و  ــی Ec/2002/96 در رابطــه ب ــا قوانیــن اروپای - ایــن محصــول ب

ــق مــی باشــد. الکترونیکــی )WEEE( مطاب
ــل از  ــی حاص ــرات منف ــروز اث ــد از ب ــما می توانی ــول، ش ــح محص ــت صحی ــا بازیاف - ب
ــد.  ــری نمایی ــان جلوگی ــالمت انس ــت و س ــط زیس ــر محی ــوازم ب ــت ل ــت نادرس بازیاف
- عالمــت  روی محصــول و همچنیــن مــدارک مرتبــط بــا آن نشــان می دهنــد کــه 
ایــن محصــول پســماند خانگــی نبــوده و بایــد آنهــا را بــه مراکــز بازیافــت مخصــوص 

ــوازم الکتریکــی و الکترونیکــی تحویــل داد.  ل
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دستورالعمل های نصب
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نصب

آماده سازی محل نصب 

اتصاالت برق 

ــان  ــتگاه در زم ــه دس ــوید ک ــن ش ــدی، مطمئ ــته بن ــر از بس ــرون آوردن ف ــس از بی پ
ــد.  ــته می باش ــان بس ــده و درب آن همچن ــیبی ندی ــی آس جابجای

ــد.  ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی ــا خدم ــنده ی ــا فروش ــکل، ب ــروز مش ــورت ب در ص
بــرای جلوگیــری از هــر نــوع صدمــه ای، فــر را در زمــان نصــب از فــوم پلــی اســتر آن 

جــدا کنیــد. 

* محل های در تماس با فر باید در برابر دما )حداقل ۹۰ درجه سانتیگراد( مقاوم باشند. 
ــز کــردن خــرده چوب هــا و گــرد  * تمــام عملکردهــای کابینت ســازی و همچنیــن تمی

و خــاک از محیــط بایــد قبــل از قــرار دادن فــر در محــل نصــب انجــام شــده باشــد. 
* بعد از نصب، قسمت پائینی فر نباید در دسترس قرار گیرد. 

* بــرای عملکــرد صحیــح محصــول، بایــد فضــای کوچکــی میــان ســطح کار و لبــه باالیــی 
فــر وجــود داشــته باشــد. 

- مطمئــن شــوید کــه ولتــاژ بــرق منــزل بــا ولتاژ نوشــته شــده در برچســب مشــخصات 
محصــول مطابــق باشــد. برچســب مشــخصات محصــول در لبــه جلویــی فــر قــرار دارد. 

)در صــورت بــاز بــودن درب محصــول قابــل رویــت اســت(
- تعویــض کابــل بــرق )نــوع H05 RR-F 13×1.5 mm2( بایــد توســط یــک برقــکار مجــرب 

ــود.  انجام ش
- با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

- این فر به گونه ای برنامه ریزی شده است که می تواند با برق بیش از ۲.۵ کیلووات 
کار کرده و با منبع تغذیه خانگی باالی ۳ کیلووات سازگار باشد. )همانطور که در صفحه 

۱۰ نشان داده شده است A16 در تنظیمات انتخاب می شود(
- اگر منبع تغذیه منزل ضعیف تر می باشد، متناسب با آن تنظیمات پایین تری را انتخاب 

نمایید. )A13 در تنظیمات انتخاب می شود(
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 نکات عمومی
پیش از استفاده از دستگاه:

- مقوا، قسمت های محافظ و برچسب ها را از روی لوازم جانبی بردارید. 
- لــوازم جانبــی را از داخــل فــر خــارج کــرده و آن را تــا دمــای ۲۰۰ درجــه ســانتیگراد 
در حــدود یــک ســاعت روشــن کنیــد تــا گــرم شــود. ایــن امــر باعــث از بیــن رفتــن بــو 

و دود ناشــی از گریــس محافــظ و مــواد عایــق می شــود. 

در زمان استفاده از دستگاه: 
- از قــرار دادن اجســام ســنگین بــر روی درب فــر خــودداری نماییــد، ایــن کار باعــث 

ــود. ــتگاه می ش ــه درب دس ــاندن ب ــیب رس آس
- از درب فر باال نروید و وسیله ای را از دستگیره آن آویزان نکنید. 

- قسمت داخلی فر را با فویل های آلومینیومی نپوشانید. 
ــه  ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای ــل آن آب نریزی ــز  داخ ــت هرگ ــر داغ اس ــه ف - زمانیک

ــد.  ــه بزن ــی صدم ــش لعاب پوش
- بــه منظــور جلوگیــری از خــراب شــدن پوشــش لعابــی، هرگــز تابــه و قابلمــه را در 

کــف فــر نکشــید.
- مطمئــن شــوید کــه کابــل بــرق دیگــر لــوازم منــزل بــا اجــزای گــرم فــر در تمــاس 

ــرد. ــرار نمی گی ــم ق ــن درب ه ــوده و در بی نب
- فر را در معرض عوامل جوی قرار ندهید. 

معرفی محصول: 
۱. صفحه کلید 

۲. فن 
۳. المنــت حرارتــی چرخشــی )غیــر قابــل 

مشاهده( 
۴. دیوارهــای مشــبک کنــاری )تعــداد 
طبقــات در قســمت جلــوی محفظــه فــر 

ــت(  ــده اس ــخص ش مش
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A شکل

B شکل

C شکل

D شکل

۵. درب دستگاه
۶. المنت حرارتی پایین 

۷.  سیخ جوجه گردان )در صورت وجود(
۸. برچسب مشخصات )نباید برداشته شود(

۹.  المپ 
۱۰. المنت حرارتی باال/ گریل

نکته: 
- در زمــان کار بــا فــر، بــرای کــم کــردن میــزان انــرژی مصرفــی ممکــن اســت فــر در 

فواصــل زمانــی روشــن شــود. 
- پــس از پایــان پخــت و خامــوش شــدن فــر، ممکــن اســت تــا مــدت زمــان کوتاهــی 

پــس از آن فــن خنــک کننــده بــه کار خــود ادامــه دهــد. 
ــی  ــای حرارت ــود، المنت ه ــاز ش ــر ب ــت درب ف ــرد پخ ــام عملک ــان انج ــر در زم - اگ

می شــوند.  خامــوش 

A – طبقه سیمی 
o گریل کردن 

o  قرار دادن تابه و قالب کیک 
B - سینی روغن گیر 

o جمع کردن قطرات چربی
o  پخت گوشت قرمز، ماهی و ...

C - سینی پخت 

o نان و شیرینی
o  گوشت، ماهی و ...

D – ریل های تلسکوپی )موجود در برخی از مدل ها( 

o جهت دسترسی راحت تر به طبقه ها و سینی ها

لوازم جانبی: 
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تعداد لوازم جانبی بر اساس مدل خریداری شده متفاوت می باشد. 
ممکــن اســت بعضــی از لــوازم جانبــی موجــود در دفترچــه در دســتگاه شــما قــرار داده 

نشــده باشــد.
دیگر لوازم جانبی را می توانید به صورت جداگانه از خدمات طالیی نیکان تهیه نمایید. 

قراردادن طبقات سیمی و لوازم جانبی در داخل فر 

ــاال، طبقــه ســیمی  ــا کشــیدن بخــش A بــه ب ۱- ب
را بــه صــورت عمــودی قــرار دهیــد )تصویــر۱(.

ــن  ــینی روغ ــد س ــر مانن ــی دیگ ــوازم جانب ۲- ل
گیــر و ســینی پخــت را هماننــد طبقــه ســیمی در 

ــر۲(.  ــد )تصوی ــرار دهی دســتگاه ق

۱. دیــواره مشــبک نگهدارنــده کنــاری را برداریــد 
)تصویــر۱(

 )در رابطه بـا ریـل هـای کامال خـارج شونـده الزم 
است که ابتدا پیچ تثبیت کننده نیز برداشته شود(

ــد  ــا برداری ــتیکی را از ریل ه ــظ پالس ــه محاف ۲. الی
ــر۲(.  )تصوی

ــواره  ــل دی ــا را در داخ ــل ه ــی ری ــمت باالی ۳. قس
ــده قــرار دهیــد. مطمئــن شــوید  مشــبک نگهدارن
کــه ریل هــای تلســکوپی می توانــد آزادانــه تــا 
قســمت جلویــی فــر حرکــت کننــد. ســپس قســمت 
ــبک  ــواره مش ــالف دی ــر خ ــا را ب ــل ه ــی ری پایین
ــل  ــه در مح ــا زمانیک ــد ت ــار دهی ــده فش نگهدارن

ــر ۳(.  ــد )تصوی ــا بیفت ــر ج ــورد نظ م

ریل هــای تلســکوپی بــا ویژگــی خــارج شــدن جزئــی و کلــی، دسترســی بــه ســینی ها و 
طبقــات ســیمی را راحت تــر کــرده اســت. 

تصویر۱

تصویر۱

تصویر۲

تصویر۲

تصویر۳

نصب ریل های تلسکوپی )در صورت وجود(
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۵. لوازم جانبی را روی ریل ها قرار دهید )تصاویر ۵ و ۶(. 

دکمه ولوم کنترل حس ششم
دکمــه را بــرای انتخــاب، تنظیــم، دسترســی یــا تاییــد عملکردهــا، پارامترهــا و 

ســرانجام شــروع برنامــه پخــت فشــار دهیــد. 

۴. دیــواره مشــبک نگهدارنــده کنــاری را در 
ــاره  ــماره ۴ دوب ــر ش ــد تصوی ــر همانن ــل ف داخ

ــد.  ــم نمایی تنظی
تصویر۴

تصویر ۵

نمایشگر سمت چپ کلیدهای لمسی ولوم کنترل کلیدهای لمسی نمایشگر سمت راست

تصویر ۶

توضیح صفحه کنترل

ولوم کنترل و کلیدهای لمسی 
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 دما 
برای تنظیم کردن دمای فر استفاده می شود.

شروع به کار
برای راه اندازی برنامه های پخت استفاده می شود.

ساعت
بــرای تنظیــم ســاعت آشــپزخانه، مــدت زمــان پخــت یــا اضافــه کــردن زمــان 

برنامــه پخــت اســتفاده می شــود.
کلید ولوم کنترل چرخشی 

ــان  ــدت زم ــای م ــان و پارامتره ــم زم ــا و تنظی ــاب عملکرده ــت انتخ جه
می شــود. اســتفاده 

المپ
 برای روشن و خاموش کردن المپ استفاده می شود.

روشن/خاموش
برای روشن و خاموش کردن فر استفاده می شود.

دکمه برگشت
برای بازگشت به صفحه قبل استفاده می شود.

نمایشگر سمت چپ 

نمایشگر سمت راست 

ایـن نمـایشگر برنـامـه هـای اصلی پخت را نشـان 
می دهد. عملکردهای قابل انتخاب با نور بیشتـری 
مشخص شده و هر عالمت، برنامه پخت متفاوتی 
را نشان می دهد. برای توضیحات بیشتر به جدول 

صفحه ۲۸ مراجعه فرمایید. 

ــل نشــان داده  در ایــن صفحــه نمایــش مــوارد ذی
می شــوند:

ســاعت/ جزئیاتــی از تمــام عملکردهــا و راهنمــای 
تنظیــم دمــا و پارامترهــای مــدت زمــان.

ــر عملکردهــای پخــت،  جهــت توضیحــات کامــل ت
ــد.  جــدول صفحــه ۲۸ را مالحظــه نمایی
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۱.۱ - تنظیمات ساعت 

۱.۲ تنظیمات

ــن  ــه روش ــن مرتب ــرای اولی ــر را ب ــه ف زمانیک
ــد.  ــم نمایی ــاعت آن را تنظی ــد س ــد بای می کنی
را  دکمــه   ســاعت  تنظیــم  جهــت   -

بچرخانیــد.
- با فشار دکمه   آن را تایید نمایید.

را  دکمــه   دقیقــه  تنظیــم  بــرای   -
نیــد. بچرخا

- با فشار دکمه    آن را تایید فشار کنید.

دکمــه  را چرخانــده و درجــه ســانتیگراد 
یــا فارنهایــت را انتخــاب کنیــد.

برای تایید   را فشار دهید.
بــرای انتخــاب میــزان تــوان، دکمــه  را 

. )۱۳A  ــا ــد. )۱۶A ی بچرخانی
سپس با فشار   آن را تایید نمایید.

توجــه: بعــد از تاییــد تنظیمــات، ممکــن اســت 
ــتگاه را  ــاعت دس ــه س ــید ک ــته باش ــاز داش نی

ــد.  ــم کنی ــاره تنظی دوب

توجــه: بــرای تنظیــم ســاعت دســتگاه در هنــگام خامــوش بــودن آن، بایــد دکمــه  
را بــه مــدت ۱ ثانیــه نــگاه داریــد و ســپس تمامــی مراحــل بــاال را انجــام دهیــد. پــس از 

قطــع بــرق، ســاعت فــر را بایــد مجــدد تنظیــم نماییــد.

در صــورت لــزوم مــی تــوان مقادیــر پیــش فــرض کارخانــه در رابطــه بــا دمــای فــر و 
تنظیمــات برقــی دســتگاه )°C  و ۱۶A( را تغییــر داد.

در هنــگام خامــوش بــودن فــر دکمــه  را بــه مــدت حداقــل ۵ ثانیــه نگــه داریــد. 
)بخــش ۱.۳ را مالحظــه کنیــد(
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۱.۳ روشن/خاموش دستگاه
ــا  ــتگاه، تنه ــودن دس ــوش ب ــورت خام در ص

ســاعت نشــان داده می شــود. 
دکمــه  را بــه مــدت ½ ثانیــه فشــار 
دهیــد تـــا دســتگاه روشــن شــود. در زمــان 
ــش  ــه نمای ــر دو صفح ــر ه ــودن ف ــن ب روش

فعــال می شــوند. 
ولوم کنترل و تمام دکمه های لمسی فعال و آماده کار می باشند. 

ــی را  ــرد کمک ــت و ۱۲ عملک ــف پخ ــت مختل ــی از ۶ حال ــپ، یک ــمت چ ــگر س در نمایش
ــد. ــاب نمایی انتخ

برای توضیحات بیشتر به جدول صفحات ۲۸ تا ۳۲ مراجعه فرمائید. 
دکمه  را برای روشن کردن فر فشار دهید. 

ــل  ــش ۳(، مراح ــریع" )بخ ــه کار س ــروع ب ــش "ش ــح داده در بخ ــد روش توضی همانن
ــه حالــت تنظیمــات  ــا رفتــن ب ــرای اجــرای ســریع برنامــه پخــت و ی را ادامــه دهیــد. ب
ــت  ــده اس ــخص ش ــای ۴ ، ۵ و ۶ مش ــه در بخش ه ــور ک ــده، همانط ــزی ش برنامه ری

ــد.   عمــل کنی

توجه: برای پایان دادن به حالت پخت فعال دکمه  را فشار دهید. 
۲  انتخاب یک عملکرد

بــا چرخانــدن   برنامــه پخــت اصلــی را انتخاب 
 . کنید

برای تایید  را فشار دهید. 
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ــژه    ــت وی ــه پخ ــا برنام ــم  ی ــس شش ــای ح ــه گزینه ه ــی ب ــرای دسترس ــه: ب توج
 قســمت های ۷،۸ را در صفحــه ۲۳ مالحظــه نماییــد(. 

۳  شروع به کار سریع
برای گذشتن از حالت برنامه ریزی شده و اجرای سریع عملکرد پخت استفاده می شود. 

برای شروع به کار سریع هر کدام از برنامه های پخت  را فشار دهید. 
ــد و  ــام می ده ــداوم انج ــورت م ــت را بص ــرد پخ ــرض، عملک ــش ف ــای پی ــا دم ــر ب ف

ــود.  ــر می ش ــگر ظاه ــمارش در نمایش ــورت ش ــه ص ــان را ب ــدن زم ــپری ش س
برای شروع به کار سریع برنامه پخت با جدیدترین تنظیمات،  را فشار دهید.

۴ تنظیم دما
از ایــن گزینــه بــرای تنظیــم دمــای تمــام عملکردهــای پخــت بــه جــز حالــت گریــل  

توربــو گریــل  ، گــرم نگهدارنــده  و تخمیــر  اســتفاده می شــود.
برای انتخاب برنامه پخت مورد نظر  را فشار دهید.

عالمت °C/°F چشمک زن می شود.

ــا چرخانــدن  دمــای مــورد نیــاز را  ب
تنظیــم کنیــد.

بــه  و  داده  فشــار  را  تاییــد   بــرای 
ــش ۵  ــد )بخ ــان بروی ــدت زم ــات م تنظیم
را مالحظــه کنیــد( یــا بــرای شــروع بــه کار 

ســریع  را فشــار دهیــد. 

توجــه: زمانیکــه چرخــه پخــت در حــال اجــرا می باشــد می توانیــد بــا چرخانــدن  
دمــا را تنظیــم نماییــد.
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۴.۱  تنظیم سطح گریل  
ــای  ــل  در برنامه ه ــو گری ــت تورب ــل  و حال ــوان گری ــطح ت ــم س ــرای تنظی ب

ــود.   ــتفاده می ش ــت اس پخ
سه سطح توان مختلف برای حالت گریل وجود دارد:

۱. کم ۲. متوسط ۳. زیاد
ــمک زن "- -"  ــت چش ــن دو عالم ــرض را بی ــش ف ــر پی ــت مقادی ــمت راس ــگر س نمایش

ــد. ــان می ده نش

برای انتخاب حالت مورد نظر  را بچرخانید.
بــرای تاییــد  را فشــار داده و بــه تنظیمــات مــدت زمــان برویــد )بخــش ۵( یــا  

را بــرای شــروع بــه کار ســریع فشــار دهیــد. 
۴.۲  مرحله پیش گرمایش

ــن  و  ــت کانوکش ــن  ، پخ ــنتی  ، ف ــت س ــا )پخ ــی از عملکرده ــرای برخ ب
پیــش گرمایــش ســریع  ( اســتفاده می شــود کــه مرحلــه پیــش گرمایــش بــه صــورت 
خــودکار شــروع بــه کار کــرده و فــر را بــه ســرعت بــه دمــای مــورد نظــر می رســاند.

ــورت  ــه ص ــره ب ــل دای ــش در داخ ــک فل ــا ی ــار دم ــش در کن ــه نمای ــر روی صفح ب

ــد.  ــش می باش ــش گرمای ــه پی ــان دهنده مرحل ــه نش ــود ک ــان می ش ــمک زن نمای چش
هنگامیکــه فــر بــه دمــای مــورد نظــر برســد، بــا زنــگ هشــدار ایــن موضــوع را اعــالم 

می نمایــد. 
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ــاب  ــودکار انتخ ــورت خ ــر بص ــد: ف ــرار داده و درب آن را ببندی ــر ق ــل ف ــذا را داخ غ
ــد.  ــی کن ــروع م ــت را ش ــه پخ برنام

توجه: برای شروع عملکرد پخت  یا  را فشار دهید
ــد  ــش مــی توان ــه پیــش گرمای ــان مرحل ــر پیــش از پای ــرار دادن غــذا در محفظــه ف ق

ــر قــرار دهــد. ــز را تحــت تاثی عملکــرد پخــت و پ
۵ تنظیم مدت زمان پخت

ــز کــردن خــودکار  ــه جــز تمی ــم مــدت زمــان اجــرای تمــام عملکردهــا )ب ــرای تنظی ب
ــود. ــتفاده می ش ــر اس ــاعت ف ــات س ــس از تنظیم ــر( پ ف

عالمت  چشمک زن می شود.

برای برگشت به چرخه های پخت بدون زمان بندی  یا  را فشار دهید )۵.۱(.
برای تنظیم مدت زمان  را بچرخانید.

بــرای تاییــد زمــان برنامــه پخــت  را فشــار داده )۵.۲( و بــه تنظیمــات زمــان پایــان 
پخــت برویــد یــا بــا فشــار  شــروع بــه کار ســریع را انتخــاب کنیــد.  
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ــا فشــردن    مــدت زمــان را  توجــه: می توانیــد در زمــان انجــام عملکــرد پخــت ب
تغییــر دهیــد. 

۵.۱ حالت پخت بدون زمان بندی
ــدت  ــت م ــمت راس ــگر س ــدی، نمایش ــدون زمان بن ــت ب ــه پخ ــرای چرخ ــان اج در زم
ــا ":" چشــمک زن نشــان می دهــد ــه صــورت دقیقــه همــراه ب زمــان ســپری شــده را ب

بــرای پایــان دادن بــه چرخــه پخــت هــر زمــان کــه بخواهیــد می توانیــد  را فشــار 
داده و فــر را خامــوش نماییــد. 

ــدی  ــدون زمان بن ــت ب ــت را از حال ــه پخ ــد برنام ــار دادن  می توانی ــا فش ــه: ب توج
ــد.   ــان را تنظیــم کنی ــر داده و زمــان پای ــه حالــت زمان بنــدی شــده تغیی ب

۵.۲ حالت پخت زمان بندی شده
ــمارش  ــا ش ــت ب ــمت راس ــگر س ــده نمایش ــدی ش ــت زمان بن ــه پخ ــام برنام در انج

معکــوس دقیقه هــا و چشــمک زدن ":" زمــان باقی مانــده را نشــان خواهــد داد. 

هر زمان که بخواهید، می توانید با فشردن  به برنامه پخت پایان دهید.
ــگ  ــدای زن ــا ص ــت ب ــمت راس ــگر س ــید، نمایش ــان رس ــه پای ــت ب ــان پخ ــه زم هنگامیک

ــد داد.   ــان خواه ــه “END” را نش ــان، کلم پای
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توجه: مدت زمان اجرای فرآیند شامل مرحله پیش گرمایش نمی باشد. 
۶  تنظیم زمان پایان پخت بر اساس شروع با تاخیر

برای تنظیم زمان مورد نظر جهت پایان برنامه پخت استفاده می شود.
پــس از تاییــد دمــا/ گریــل و مــدت زمــان، نمایشــگر ســمت راســت زمــان پایــان پخــت 

را نشــان داده و عالمــت  چشــمک زن می شــود. 

برای تنظیم زمان پایان مورد نظر  را بچرخانید.
برای تایید زمان پایان  را فشار دهید. 

ــد.  ــده می باش ــم ش ــان تنظی ــگر، زم ــه نمایش ــده در صفح ــخص ش ــان مش ــه: زم توج
ــد: ــام دهی ــد انج ــر را می توانی ــوارد زی ــر م ــان تاخی ــه در زم همیش

برای افزایش زمان پایان  را بچرخانید.
برای تنظیم دما  را فشار دهید.

برای تنظیم مدت زمان  را فشار دهید.
۷ عملکردهای حس ششم

ــش  ــات پی ــا تنظیم ــت را ب ــژه پخ ــه وی ــی از ۶ برنام ــد یک ــی توانی ــرد م ــن عملک در ای
ــرای لیســت کامــل و توضیــح عملکردهــا جــدول صفحــه ۲۸  ــد. ب فــرض انتخــاب نمایی

ــد.  ــه نمائی را مالحظ
برای انتخاب عملکرد حس ششم  را بچرخانید. 
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برای تایید  را فشار دهید.
برای انتخاب عملکرد حس ششم مورد نظر  را بچرخانید.

بــرای تاییــد  را فشــار داده و مــدت زمــان / زمــان پایــان را تنظیــم کنیــد یــا بــرای 
شــروع بــه کار ســریع  را فشــار دهیــد. 

توجــه: پیــش گرمایــش فــر بــرای تمــام عملکردهــای حــس ششــم مورد نیــاز نمی باشــد. 
جهــت زمــان بنــدی و دمــای پخت پیشــنهادی جــدول صفحــه ۳۲ را مالحظــه فرمائید. 

بازیابی دما در حالت حس ششم
اگــر در زمــان پخــت بــا عملکــرد حــس ششــم بــه دلیــل بــاز کــردن درب فــر دمــای 
داخــل کاهــش یابــد عملکــرد بازیابــی دمــا بــه صــورت خــودکار آن را بــه حالــت اصلــی 
ــه  ــل ب ــای داخ ــه دم ــا زمانیک ــد، ت ــن فرآین ــام ای ــی انج ــد. در ط ــاز می گردان ــود ب خ
ــار در حــال حرکــت  ــک م ــر متحرکــی از ی ســطح مــورد نظــر برســد نمایشــگر تصوی

ــد.   ــان می ده را نش

توجــه: در طــی اجــرای برنامــه پخــت زمــان بنــدی شــده، بــرای تضمیــن عملکــرد پخت، 
بــا هــر مرتبــه بــاز شــدن درب فــر مــدت زمــان برنامــه افزایــش خواهد داشــت. 
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۸  برنامه های پخت ویژه
جهت انتخاب یکی از ۶ برنامه های پخت ویژه استفاده می شود. 

برای توضیحات بیشتر و لیست کامل موارد به جدول صفحه ۳۱ مراجعه نمائید. 
برای انتخاب عملکرد ویژه  را بچرخانید. 

برای تایید  را فشار دهید. 
برای انتخاب عملکرد حس ششم مورد نظر  را بچرخانید. 

ــه  ــردن  ب ــا فش ــا ب ــد ی ــم نمایی ــر را تنظی ــار داده و مقادی ــد  را فش ــرای تایی ب
ــوید. ــریع وارد ش ــه کار س ــروع ب ــت ش حال

۸.۱ پیش گرمایش سریع
از ایــن تنظیــم بــرای پیــش گرمایــش ســریع فــر اســتفاده می شــود. جهــت توضیحــات 

بیشــتر صفحــه ی ۳۱ را مالحظــه فرمائیــد. 
گزینه  برای دسترسی به عملکردهای ویژه به کار می رود.

  را چرخانده و گزینه  را در نمایشگر سمت راست انتخاب کنید.
برای تایید  را فشار دهید.

جهت انتخاب دمای مورد نظر  را فشار دهید.

برای انتخاب دمای مورد نظر  را بچرخانید.
برای اجرای پیش گرمایش سریع  را بچرخانید.
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زمانی که فر به دمای مورد نظر برسد، صدای زنگ شنیده خواهد شد.
غــذا را داخــل فــر قــرار داده و درب فــر را ببندیــد. فــر بصــورت خــودکار بــا اســتفاده 

از عملکــرد ســنتی چرخــه پخــت را بــدون زمــان معیــن شــروع می نمایــد.

هشدار !

پیش از پایان چرخه پیش گرمایش، غذا را داخل فر قرار ندهید.
۸.۲  تمیز کردن خودکار فر 

بــرای توضیــح بیشــتر ایــن عملکــرد جــدول صفحــه ۱۸ و همچنیــن قســمت "تمیزکــردن 
دســتگاه" در صفحــه ۲۴ را مالحظــه نماییــد. 

برای دسترسی به عملکردهای ویژه  را انتخاب کنید.
 را چرخانده و گزینه  را انتخاب نمایید. 

برای تایید  را فشار دهید.
برای اجرای برنامه تمیز کننده خودکار )چربی زدایی حرارتی(  را فشار دهید .

جهت انتخاب مدت زمان تنظیمات اکو )اقتصادی(  را بچرخانید.
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هشدار !

ــار  ــی(  را فش ــی حرارت ــی زدای ــودکار )چرب ــده خ ــه تمیز کنن ــرای برنام ــرای اج ب
ــش ۶(. ــد )بخ ــم نمایی ــان را تنظی ــان پای ــار داده و زم ــا  را فش ــد ی دهی

برای تنظیم زمان پایان مورد نظر  را بچرخانید.
برای شروع به کار عملکرد تمیز کننده خودکار فر  را فشار دهید.

توجــه: در طــی اجــرای عملکــرد تمیزکننــده خــودکار )چربــی زدایــی حرارتــی( درب فــر 
بصــورت خــودکار قفــل می شــود. 

زمانی که عالمت  پاک شود، فر دوباره آماده اجرای تمام عملکردها می باشد. 

ــر  ــا ف ــاس ب ــی( از تم ــی زدای ــودکار )چرب ــده خ ــرد تمیزکنن ــام عملک ــان انج - در زم
ــد.   ــودداری نمایی خ

- در زمــان انجــام عملکــرد تمیزکننــده خــودکار )چربــی زدایــی( کــودکان را از دســتگاه 
دور نگــه داریــد.

۹  روشنایی فضای داخلی فر   
برای روشن یا خاموش کردن المپ داخل فر گزینه  را فشار دهید.

در زمــان اجــرای چرخــه تمیــز کننــده خودکار)چربــی زدایــی حرارتــی(  )در 
ــرد  ــن ک ــوان روش ــی ت ــر را نم ــل ف ــپ داخ ــود(، الم ــورت وج ص

در زمــان اجــرای عملکــرد فــن اکــو )اقتصــادی(  ، پــس از گذشــت ۱ دقیقــه المــپ 
خامــوش خواهــد شــد. 

۱۰ قفل صفحه کلید
ــه نگــه  ــه مــدت ۵ ثانی ــه  را ب ــرای قفــل کــردن کلیدهــای صفحــه کنتــرل گزین ب

ــد.  داری
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برای غیر فعال کردن آن  را مجدد ۵ ثانیه نگه دارید. 

بــرای حفــظ ایمنــی، مــی توانیــد در زمــان چرخــه پخــت بــا فشــار دادن دکمــه روشــن 
/خامــوش فــر را خامــوش نماییــد.

هشدار !

توضیح عملکردها
تی

 سن
ت

 پخ
مه

رنا
ب

پخت سنتی

مخصوص پخت انواع غذاها در یک طبقه از فر 
می باشد. در این عملکرد از طبقه دوم استفاده 

نمایید. این عملکرد دارای یک مرحله پیش گرمایش 
خودکار می باشد. پیش از قرار دادن غذا در داخل 

فر منتظر بمانید تا پیش گرمایش تمام شود.

گریل

برای بریان کردن استیک، کباب، سوسیس و همچنین 
جهت پخت گراتن سبزیجات و نان تُست استفاده 

می شود. غذا را در طبقه ۴ قرار دهید. هنگام بریان 
کردن گوشت، از سینی روغن گیر جهت جمع کردن 
آب حاصل از پخت استفاده نمایید. آن را در طبقه 
سوم قرار داده و حدود نیم لیتر آب به آن اضافه 

کنید. نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد. در زمان 
پخت، درب فر باید بسته بماند.
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توضیح عملکردها

تی
 سن

ت
 پخ

مه
رنا

ب

فن

برای پخت غذاهای مختلف با دمای یکسان به صورت 
هم زمان در دو طبقه استفاده می شود )مانند ماهی، 
سبزیجات، کیک(. از این عملکرد می توان برای پخت 

غذاهای مختلف بدون ترکیب بوی آنها با یکدیگر 
استفاده نمود. از طبقه دوم برای پخت در تنها یک 
طبقه، طبقه اول و سوم را برای پخت در دو طبقه 
استفاده نمایید. این عملکرد دارای یک مرحله پیش 
گرمایش خودکار می باشد. پیش از قرار دادن غذا 
در داخل فر منتظر بمانید تا پیش گرمایش تمام 

شود.

پخت 
کانوکشن

برای پخت گوشت و پای مغزدار )ترش یا شیرین( 
تنها در یک طبقه استفاده می شود. در این برنامه 

از فن به صورت منقطع و مالیم استفاده می شود تا 
از خشک شدن بیش از حد مواد غذایی جلوگیری 

کند. از طبقه دوم استفاده نمایید. این عملکرد دارای 
یک مرحله پیش گرمایش خودکار می باشد. پیش از 
قرار دادن غذا در داخل فر منتظر بمانید تا پیش 

گرمایش تمام شود. 

شم
س ش

ی ح
رها

ملک
ع

پخت 
کاسرول در 
حس ششم

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسبترین 
برنامه و دما را برای پخت غذاهایی با پایه پاستا 

)الزانیا، کانلونی و غیره( انتخاب می نماید. مطابق 
با دستورات مختلف پخت و ذائقه شخصی افراد 
دما قابل تغییر می باشد. از طبقه دوم فر برای 

این برنامه پخت استفاده نمایید. فر نیازی به پیش 
گرمایش ندارد.
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توضیح عملکردها

شم
س ش

ی ح
رها

ملک
ع

پخت 
گوشت در 
حس ششم

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسبترین 
برنامه و دما را برای بریان کردن انواع گوشت 

)ماکیان، گوشت گاو، گوساله، خوک و بره( انتخاب 
می نماید. مطابق با دستورات مختلف پخت و ذائقه 

شخصی افراد دما قابل تغییر می باشد. در این برنامه 
از فن به صورت منقطع و مالیم استفاده می شود 

تا از خشک شدن بیش از حد مواد غذایی جلوگیری 
گردد. از طبقه دوم فر برای این برنامه پخت 

استفاده نمایید. فر نیازی به پیش گرمایش ندارد.

پخت قدرتی 
 MAXI(

 )COOKING

در حس 
ششم

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت تکه های بزرگ گوشت 

)بیشتر از ۲.۵ کیلوگرم( انتخاب می نماید. برای 
برشته کردن بیشتر گوشت، بهتر است گوشت را 

در زمان پخت برگردانید. برای جلوگیری از خشک 
شدن گوشت پیشنهاد می شود آن را چرب کنید. 

بسته به اندازه گوشت مورد نظر از طبقه اول یا دوم 
فر برای این حالت از پخت استفاده شود.  در این 

حالت نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد.

پخت نان در 
حس ششم

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت انواع نان )باگت، رولی و 
ساندویچی( انتخاب می نماید. مطابق با دستورات 
مختلف پخت و ذائقه شخصی افراد دما قابل تغییر 
می باشد. از طبقه دوم فر برای این برنامه پخت 

استفاده کنید.  در این حالت نیازی به پیش گرمایش 
فر نمی باشد.

پخت پیتزا 
در حس 

ششم

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت انواع پیتزا )پیتزای ایتالیایی 

)باریک(، پیتزای خانگی و همچنین نان ایتالیایی 
فوکاسا( استفاده می کند. مطابق با دستورات مختلف 
پخت و ذائقه شخصی افراد دما قابل تغییر می باشد. 
از طبقه دوم فر برای این برنامه پخت استفاده کنید. 
در این حالت نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد.
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توضیح عملکردها

شم
س ش

ی ح
رها

ملک
ع

پخت 
شیرینی در 
حس ششم

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای تهیه انواع شیرینی )بیسکوئیت، 

کیک اسفنجی و تارت های میوه ای( انتخاب می 
نماید. مطابق با دستورات مختلف پخت و ذائقه 

شخصی افراد دما قابل تغییر می باشد. از طبقه دوم 
یا سوم فر برای این برنامه پخت استفاده نمایید. در 

این حالت نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد.

ژه
 وی

ت
 پخ

ای
ه ه

نام
بر

پیش 
گرمایش 

سریع 

این حالت برای گرم کردن سریع فر مورد استفاده 
قرار می گیرد. در پایان پیش گرمایش، بصورت 

خودکار عملکرد پخت سنتی انتخاب می شود. پیش 
از اتمام پیش گرمایش، غذا را داخل فر قرار ندهید. 

توربو گریل 

این برنامه پخت برای بریان کردن تکه های بزرگ 
گوشت )ران، گوشت کبابی و مرغ( استفاده می 
شود. غذای مورد نظر را در طبقات میانی قرار 

دهید. برای جمع کردن آب حاصل از پخت از سینی 
روغن گیر استفاده نمایید. این سینی را در طبقه 

اول/دوم قرار داده و حدود نیم لیتر آب درون آن 
بریزید. در این حالت نیازی به پیش گرمایش فر 

نمی باشد. درب فر در تمام مدت پخت باید بسته 
باشد. در این برنامه می توانید از جوجه گردان نیز 

در صورت موجود بودن استفاده کنید.  

فن اکو 
)اقتصادی( 

این برنامه به صورت کامال خودکار مناسب ترین 
برنامه و دما را برای پخت انواع پیتزا )پیتزای ایتالیایی 

)باریک(، پیتزای خانگی و همچنین نان ایتالیایی 
فوکاسا( استفاده می کند. مطابق با دستورات مختلف 
پخت و ذائقه شخصی افراد دما قابل تغییر می باشد. 
از طبقه دوم فر برای این برنامه پخت استفاده کنید. 
در این حالت نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد.
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توضیح عملکردها

ژه
 وی

ت
 پخ

ای
ه ه

نام
بر

گرم 
نگهدارنده 

این حالت برای گرم و ترد نگه داشتن غذای پخته 
شده )مانند: گوشت، غذای سرخ شده یا کیک میوه 

ای( استفاده می شود. غذا را در طبقات میانی فر 
قرار دهید.  اگر دمای داخل فر بیش از ۶۵ درجه 

سانتیگراد باشد این عملکرد فعال نخواهد شد.

پف کردن  

مخصوص پف کردن خمیرهای شیرین یا ترش 
می باشد. خمیر را در طبقه دوم قرار دهید. نیازی به 
پیش گرمایش فر نمی باشد. برای افزایش کیفیت، تا 
زمانیکه گرمای فر باالتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد 

این عملکرد فعال نمی شود. خمیر را در طبقه دوم 
بگذارید. نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد.

تمیز کننده 
خودکار 

فر )چربی 
زدایی 

حرارتی( 

در این حالت مواد بر جای مانده از پخت غذاها 
با رسیدن دمای داخل فر به حدود ۵۰۰ درجه 
سانتیگراد سوزانده شده و تبدیل به خاکستر 

می شود. بر همین اساس دو برنامه خودکار برای 
تمیز کردن وجود دارد: برنامه کامل )چربی زدایی 
حرارتی PYRO( و برنامه کوتاه تر )اکو(. از حالت 

کامل تنها زمانی باید استفاده شود که فر بسیار کثیف 
می باشد در حالیکه در شرایط معمول از حالت اکو 

استفاده می شود. 

جدول پخت
لوازم جانبی و  

نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور 
پخت

قالب کیک در 
-۱۸۰۲-۹۰۱۶۰-۳۰طبقه سیمی

کیک 
اسفنجی

طبقه۳:  قالب 
کیک در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: قالب 
کیک در طبقه 

سیمی

بله۳۰-۹۰۱۶۰-۱۸۰۱-۳
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور 
پخت

سینی 
روغن گیر/ 

سینی پخت یا 
قالب 

کیک در 
طبقه سیمی

۳۰-۸۵۱۶۰-۲۰۰۲-
پای مغزدار 
)چیزکیک، 

اشترودل و 
پای سیب(

طبقه۳: قالب 
کیک در 

طبقه سیمی
طبقه ۱: قالب 

کیک در 
طبقه سیمی

بله۳۵-۹۰۱۶۰-۲۰۰۱-۳

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت
۱۵-۴۵۱۶۰-۱۸۰۲/۳-

بیسکوئیت/ 
کلوچه 
میوه ای 
کوچک

طبقه۳: طبقه 
سیمی

طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر/ 
سینی پخت

بله۲۰-۴۵۱۶۰-۱۷۰۱-۳

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت

۳۰-۴۰۱۸۰-۲۰۰۲/۳-

نان های 
پفی

طبقه ۳: 
سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت

بله۳۵-۴۵۱۸۰-۱۹۰۱-۳
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت

۱۱۰-
۱۵۰

بله۹۰۲

مرینگ
طبقه ۳: 

سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر/ 
سینی پخت

۱۳۰-
۱۵۰

بله۹۰۱-۳

سینی 
روغن گیر/ 
پیتزا ) پیتزای -۲۵۰۲-۳۰۲۲۰-۱۵سینی پخت

ضخیم، 
پیتزای 
نازک و 

نان ایتالیایی 
فوکاسا(

طبقه۳: 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر/ 
سینی پخت

بله۲۰-۴۰۲۲۰-۲۴۰۱-۳

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت یا 
طبقه سیمی

۵۰-۷۰۱۸۰-۲۲۰۲-

نان )نان 
ساندویچی 

۰.۵ تا ۱ 
کیوگرم(

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت یا 
طبقه سیمی

۳۰-۵۰۱۸۰-۲۲۰۲-
نان )نان 

رولی(
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

طبقه ۳: 
سینی پخت 
یا سینی فر 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت یا 
سینی فر در 
طبقه سیمی

نانبله۳۰-۶۰۱۸۰-۲۰۰۱-۳

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت 

یا طبقه 
سیمی

بله۱۰-۱۵۲۵۰۲

پیتزا منجمد
طبقه ۳: 

سینی فر یا 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت

بله۱۰-۲۰۲۵۰۱-۳

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
بله۳۵-۴۵۱۸۰-۲۰۰۲

پای )پای 
سبزیجات، 
پای کیش 

لورن(

طبقه ۳: 
قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۲: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی

بله۴۵-۶۰۱۸۰-۱۹۰۲-۳



36

O
V

E
N

جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت
بله۲۰-۳۰۱۹۰-۲۰۰۲

ولووان/ 
شیرینی های 

پفی

طبقه ۳: 
سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر/ سینی 

فر

بله۲۰-۴۰۱۸۰-۱۹۰۱-۳

سینی 
روغن گیر 
یا سینی فر 
روی طبقه 

سیمی
الزانیا، کیک -۴۰-۶۵۱۹۰-۲۰۰۲

میوه ای

سینی 
روغن گیر یا 
سینی فر در 
طبقه سیمی

۲۵-۴۵۱۹۰-۲۰۰۲-
پاستای 

پخته شده/ 
کانلونی

سینی 
روغن گیر یا 
سینی فر در 
طبقه سیمی

۷۰-
۱۰۰

۱۹۰-۲۰۰۲-
بره/ گوشت 

گوساله/ 
گاو/ خوک ۱ 

کیلوگرم
سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 
سیمی )در 

صورت 
نیاز پس 

از گذشت 
دوسوم 
از زمان 

پخت غذا را 
برگردانید( 

۶۰-۹۰۲۰۰-۲۳۰۲-
ران بره/ 

ساق
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 

سیمی

۵۰-
۱۰۰

۲۱۰-۲۳۰۲-

مرغ، 
خرگوش، 
اردک/ ۱ 
کیلوگرم

سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 

سیمی

۹۰-
۱۵۰

۱۷۰-۲۰۰۱/۲-
بوقلمون، 
غاز / ۳ 
کیلوگرم

سینی 
روغن گیر 
یا سینی فر 
روی طبقه 

سیمی
بله۴۰-۶۰۱۸۰-۲۰۰۲

ماهی پخته 
)در فویل( 
فیله ، ماهی 

کامل

سینی فر در 
بله۱۹۰۲-۶۰۱۷۰-۳۰طبقه سیمی

سبزیجات 
شکم پر 

)گوجه، کدو 
و بادمجان(

تُست-۳۴ )باال(۵-۲طبقه سیمی
طبقه ۴: 

طبقه سیمی 
)پس از 
گذشت 
نیمی از 

زمان پخت 
غذا را 

برگردانید(
طبقه ۳: 

سینی روغن 
گیر همراه 

با آب 

-۲۴ )وسط(۲۰-۳۵
فیله/ استیک 

ماهی
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

طبقه ۴: 
طبقه سیمی 

)پس از 
گذشت 
نیمی از 

زمان پخت 
غذا را 

برگردانید(
طبقه ۳: 

سینی روغن 
گیر همراه 

با آب

۱۵-۴۰
 ۲-۳

)وسط-باال(
۴-

سوسیس، 
کباب، دنده 

کباب و 
همبرگر

طبقه ۲: 
طبقه سیمی 
)در صورت 

نیاز پس 
از گذشت 
دوسوم 
از زمان 

پخت غذا را 
برگردانید(
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر همراه 

با آب

-۲۲ )وسط(۵۰-۶۵

جوجه بریان 
۱ تا ۱.۳ 
کیلوگرم

طبقه ۲: 
جوجه 

گردان )اگر 
موجود 
باشد(

طبقه ۱: 
سینی روغن 
گیر همراه 

با آب

بله۳۲ )باال(۶۰-۸۰
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

سینی فر در 
طبقه سینی 
)در صورت 

نیاز پس 
از گذشت 
دوسوم 
از زمان 

پخت غذا را 
برگردانید(

 -۲۲ )متوسط(۳۵-۵۰

گوشت 
بریان ۱ 
کیلوگرم

سینی روغن 
گیر / سینی 
پخت )در 
صورت 
نیاز پس 

از گذشت 
دوسوم                      
از زم   ان 

پخت غذا را 
برگردانید(

-۲۲ )وسط(۳۵-۵۰
سیب زمینی 

تنوری

سینی فر در 
-۳۲ )باال(۱۵-۱۰طبقه سیمی

گراتن 
سبزیجات

طبقه ۳: 
سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 

سیمی

۵۰-
۱۰۰*

بله۲۰۰۱-۳
الزانیا و 
گوشت
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

طبقه ۳: 
سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 

سیمی

۴۵-
۱۰۰*

بله۲۰۰۱-۳
گوشت و 

سیب زمینی

طبقه ۳: 
سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 

سیمی

۳۰-
۵۰*

بله۱۸۰۱-۳
ماهی و 
سبزیجات

طبقه ۴: 
سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۲: 

سینی پخت
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر /سینی 
فر یا قالب 
کیک در 

طبقه سیمی

۴۰-
۱۲۰*

۱۹۰۱-۲-۴-

غذای کامل: 
الزانیا )طبقه 
۴(/ گوشت 

)طبقه 
۲(/ تارت 
)طبقه۱(

سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 

سیمی

۸۰-
۱۲۰*

۲۰۰۳-
گوشت شکم 

پر بریانی

سینی روغن 
گیر یا سینی 
فر در طبقه 

سیمی

۵۰-
۱۰۰*۲۰۰۳-

تکه گوشت 
)خرگوش، 
مرغ و بره(
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ــر اســاس  ــد ب ــد می توانی ــه بخواهی ــان ک ــی باشــد. هــر زم ــی م ــان پخــت تقریب * زم
ــد. ــر خــارج نمایی ســلیقه شــخصی غــذا را از ف

دستور پخت غذاها
 din 3360-12:07:07 و  IEC 60350-1: 2011-12 منطبق با استاندارد(

لوازم جانبی 
و  نکات

زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت
۳۰-۴۰۱۵۰۳- **

کماج
طبقه ۳: 

سینی پخت
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر / سینی 

پخت 

بله۳۰-۴۵۱۵۰۱-۳

IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3

سینی روغن 
گیر / سینی 

پخت
۲۰-۳۰۱۷۰۳- **

کیک های 
کوچک

طبقه ۳: 
سینی پخت
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر / سینی 

پخت

بله۲۵-۳۵۱۶۰۱-۳

IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
۳۰-۴۰۱۷۰۲- **

کیک های 
اسفنجی 
بدون 
روغن

طبقه ۳: 
قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی

بله۳۵-۴۵۱۶۰۱-۳
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دستور پخت غذاها
 din 3360-12:07:07 و  IEC 60350-1: 2011-12 منطبق با استاندارد(

لوازم جانبی 
و  نکات

زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2

قالب کیک 
در طبقه 

-۸۰۱۸۵۲-۶۰سیمی
 **

۲ پای سیب
طبقه ۳: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی

بله۷۰-۹۰۱۷۵۱-۳

IEC 60350-1:2011-12 § 9.2

تُست-۳۴ )باال(۵-۳طبقه سیمی
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3

طبقه ۴: 
طبقه سیمی 

)پس از 
گذشت 
نیمی از 

زمان پخت 
غذا را 

برگردانید(
طبقه ۳: 

سینی روغن 
گیر همراه 

با آب(

برگرها-۳۴ )باال(۲۰-۳۰

DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پای سیب، ** -۴۵۱۸۰۲-۳۵پخت
کیک های 

دارای 
مخمر

طبقه ۳: 
سینی پخت

بله۵۵-۶۵۱۶۰۱-۳ طبقه ۱: 
سینی چکه 
گیر/ سینی 

پخت
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دستور پخت غذاها
 )din 3360-12:07:07 و  IEC 60350-1: 2011-12 منطبق با استاندارد(

لوازم جانبی 
و  نکات

زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

DIN 3360-12:07 § 6.6

طبقه ۲: 
سینی روغن 

گیر
۱۴۰-
۱۸۰

۱۷۰۲-
گوشت 

خوک
DIN 3360-12:07 annex C

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت
۳۵-۴۵۱۷۰۲- 

**

کیک صاف
طبقه ۳: 

سینی پخت
بله۴۰-۵۰۱۷۰۱-۳ طبقه ۱: 

سینی چکه 
گیر/ سینی 

پخت

نکتــه: جــدول پخــت عملکــرد و دمــای مناســب را جهــت کســب بهتریــن نتیجــه بــا تمــام 
دســتورالعمل هــا پیشــنهاد مــی شــود. جهــت پخــت در یــک طبقــه بــا عملکــرد فــن از 

گزینــه پخــت کانوکشــن/ “convection” اســتفاده نماییــد.
زمانیکــه پخــت در دو طبقــه انجــام مــی شــود و غــذا را در طبقــه پیشــنهادی عملکــرد 
پخــت شــیرینی حــس ششــم قــرار داده ایــد ، دمــای پیشــنهادی را جهــت عملکــرد "فــن" 

انتخــاب نماییــد.

ــا از  ــن تنه ــتفاده از ف ــدون اس ــم  ب ــس شش ــیرینی در ح ــت ش ــرد پخ ** عملک
ــه گــرم  ــاز ب ــاال و پائیــن اســتفاده مــی کنــد. در ایــن حالــت نی المنــت هــای حرارتــی ب

ــدارد.  ــر وجــود ن ــردن ف ک
عالمــت هــای موجــود در جــدول بــدون اســتفاده از طبقــات ریلــی مــی باشــند. آزمــون 
هــای ذکــر شــده را بــدون قــرار دادن آنهــا انجــام دهیــد. فــر خالــی را پیــش گرمایــش 
دهیــد. )بــر اســاس اســتاندارد IEC 60350-1:2011-12 § 7.2: آزمــون پخــت ســنتی  

، فــن  و پیــش گرمایــش ســریع  را انجــام دهیــد. 
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نحوه استفاده از جدول پخت
ــا چنــد طبقــه بصــورت  بهتریــن عملکــرد در جهــت پخــت غذاهــای مختلــف در یــک ی
ــذا در  ــرار دادن غ ــه ق ــت از لحظ ــان پخ ــت. زم ــده اس ــه ش ــدول ارائ ــان در ج همزم
ــا  ــاز( شــروع می شــود. دم ــش )در صــورت نی ــان پیــش گرمای ــه جــز زم ــر ب داخــل ف
و زمــان پخــت تنهــا جهــت راهنمایــی بــوده و بــه مقــدار غــذا و لــوازم جانبــی مــورد 
ــتفاده  ــن اس ــد ممک ــن ح ــذا از پائین تری ــر غ ــت ه ــرای پخ ــد. ب ــتگی دارن ــتفاده بس اس
کــرده و در صورتیکــه غــذا بــه مقــدار کافــی پختــه نشــده بــه مقادیــر باالتــر برویــد. از 
لــوازم جانبــی موجــود و در صــورت امــکان از ســینی فــر و قالب هــای کیــک تیــره رنــگ 
ــتفاده  ــرامیکی اس ــس و س ــی پیرک ــوازم جانب ــا و ل ــوان از تابه ه ــی ت ــود. م ــتفاده ش اس
نمــود امــا توجــه داشــته باشــید کــه زمــان پخــت کمــی طوالنی تــر خواهــد شــد. بــرای 
ــا تمــام مــوارد موجــود در جــدول پخــت را  ــن نتیجــه الزم اســت ت ــه بهتری رســیدن ب

ــوازم جانبــی را در طبقــات مختلــف قــرار دهیــد.  انجــام داده و ل
پخت همزمان غذاهای مختلف 

بــا اســتفاده از عملکــرد "فــن" می توانیــد بصــورت همزمــان چنــد غــذا بــا دمــای پخــت 
ــف  ــات مختل ــرار داده و از طبق ــر ق ــل ف ــبزیجات( را داخ ــا س ــی ی ــد: ماه ــان )مانن یکس
اســتفاده نماییــد. غذاهایــی کــه نیــاز بــه زمــان پخــت کمتــری دارنــد را از فــر خــارج 
کــرده و دیگــر غذاهــا کــه زمــان بیشــتری بــرای پخــت می خواهنــد را در فــر بگذاریــد.

دسرها
ــه  ــک طبق ــنتی در ی ــت س ــه پخ ــد از برنام ــاس می توانی ــرهای حس ــت دس ــرای پخ - ب
اســتفاده نماییــد. از قالــب کیــک فلــزی بــا رنــگ تیــره اســتفاده کــرده و آن را در طبقــه 
ــتفاده  ــن اس ــرد ف ــه از عملک ــک طبق ــش از ی ــت در بی ــرای پخ ــد. ب ــرار دهی ــیمی ق س
کنیــد، ظــرف مخصــوص کیــک را بــر روی طبقــات قــرار داده و از چرخــش هــوای گــرم 

کالس کارایــی انــرژی )بــر اســاس اســتاندارد EN 60350-1:2013-07(: بــرای آزمــون آن 
از جــدول مربوطــه اســتفاده نمایید. 

ــات  ــا را از خدم ــد آنه ــاز، می توانی ــی مــورد نی ــوازم جانب * در صــورت عــدم وجــود ل
طالیــی نیــکان تهیــه نمائیــد.

موارد استفاده و نکات پیشنهادی 
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بــرای پخــت آن کمــک بگیریــد.  
- بـرای بررسی پخته بودن کیـک یک خالل دنـدان را در وسط کیـک فرو کنیـد. اگر در 

هنگام بیرون آوردن، خالل دندان تمیز بود به معنای آماده بودن کیک می باشد. 
ــد  ــرب نکنی ــرف را چ ــای ظ ــد، لبه ه ــتفاده می کنی ــب اس ــک نچس ــب کی ــر از قال - اگ

ــد.       ــف نمی کن ــت پ ــورت یکنواخ ــه ص ــا ب ــه در لبه ه چراک
ــای  ــدی از دم ــات بع ــد در دفع ــت بای ــر رف ــن ت ــردن، پائی ــف ک ــای پ ــک بج ــر کی - اگ
ــع  ــود در مای ــات موج ــاز باشــد مایع ــاید نی ــود. ش ــتفاده ش ــت اس ــرای پخ ــری ب پایین ت

ــد. ــب نمایی ــر ترکی ــش داده و آن را آرامت ــک را کاه کی
- بــرای دســرهایی بــا مغــز خیــس و آبــدار )ماننــد چیزکیــک یــا پــای میــوه( از عملکــرد 
"پخــت کانوکشــن" اســتفاده نماییــد. اگــر خمیــر پایــه در شــیرینی شــما خیــس اســت، آن 
را در طبقــه پاییــن تــر قــرار داده و پیــش از افــزودن مــواد داخــل آن بــه کــف کیــک 

خرده هــای بیســکوئیت بپاشــید. 
گوشت:

- از انــواع مختلــف ســینی فــر یــا ظــرف پیرکــس متناســب بــا انــدازه گوشــت مــورد 
نظــر اســتفاده کنیــد. بــرای بریــان کــردن گوشــت پیشــنهاد مــی شــود کــه کــف ظــرف 
ــم دار  ــرای طع ــت، ب ــان پخ ــرده و در زم ــته ک ــتاک( آغش ــت )اس ــاره گوش ــه عص را ب
ــد  ــان شــدن گوشــت، اجــازه دهی ــس از بری ــد. پ کــردن غــذا، گوشــت را چــرب نمائی
۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه در داخــل فــر بمانــد یــا اینکــه بــه دور آن فویــل آلومینیومــی بکشــید.

ــا ضخامــت یکســان  ــد، از تکه هــای گوشــتی ب ــل کنی ــد گوشــت را گری - اگــر می خواهی
اســتفاده کنیــد تــا پختــی یــک دســت داشــته باشــید. تکه هــای خیلــی ضخیــم بــه زمــان 

پخــت بیشــتری نیــاز دارنــد. 
بــرای جلوگیــری از ســوختن بخــش بیرونــی گوشــت بایــد طبقــه ســیمی را پائیــن تــر 
ــس از گذشــت دو ســوم از زمــان  ــد. پ ــل دور کنی ــرار داده و غــذا را از المنــت گری ق

ــد.  پخــت گوشــت را برگردانی
بــرای جمــع کــردن مایعــات حاصــل از پخــت گوشــت توصیــه می شــود ســینی 
ــت را  ــه گوش ــی ک ــر گریل ــتقیما در زی ــر آب مس ــم لیت ــراه نی ــه هم ــر را ب روغن گی

گذاشــته اید قــرار دهیــد. در صــورت لــزوم آن را باالتــر گذاریــد.
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جوجه گردان )فقط در برخی از مدل ها(   
ــتفاده  ــان اس ــت و ماکی ــزرگ گوش ــای ب ــردن تکه ه ــان ک ــرای بری ــمت ب ــن قس از ای
ــل از  ــد( و قب ــخ ببندی ــا ن ــرای مــرغ آن را ب می شــود. گوشــت را در ســیخ گذاشــته )ب
قــرار دادن آن در قســمت مشــخص شــده در جلــوی دیــوار فــر از اســتحکام گوشــت 
ــه  ــای مربوط ــپس آن را در نگهدارنده ه ــد. س ــل نمایی ــان حاص ــیخ اطمین ــر روی س ب

ــد. بگذاری
ــت  ــگام پخ ــت در هن ــحات گوش ــردن ترش ــع ک ــاد دود و جم ــری از ایج ــرای جلوگی ب
ــه اول  ــر آب در طبق ــم لیت ــراه نی ــه هم ــر ب ــن گی ــینی روغ ــه از س ــود ک ــه می ش توصی
ــد  ــش از پخــت بای ــه پی ــد. ســیخ دارای دســته ای پالســتیکی می باشــد ک اســتفاده نمایی
ــدون  ــر ب ــذا از ف ــرد پخــت جهــت خــارج کــردن غ ــس از اتمــام عملک جــدا شــده و پ

ــد.  ــتفاده نمایی ــت از آن اس ــوختگی دس س
پیتزا:

ســینی ها را کمــی چــرب کــرده تــا پیتزایــی بــا پایــه  تــرد داشــته باشــید. پــس از گذشــت 
دوســوم از زمــان پخــت پنیــر موتــزارال را روی پیتــزا بریزید. 

عمل آوردن خمیر 
ــوب  ــه ای مرط ــا پارچ ــر، آن را ب ــل ف ــر در داخ ــتن خمی ــش از گذاش ــت پی ــر اس بهت
بپوشــانید. بــا اســتفاده از ایــن عملکــرد زمــان پــف کــردن خمیــر نســبت بــه دمــای اتــاق 
)۲۵-۲۰ درجــه ســانتیگراد( حــدود یــک ســوم کاهــش پیــدا می کنــد. زمــان مــورد نیــاز 

ــزا حــدود یــک ســاعت می باشــد. ــرای یــک کیلوگــرم خمیــر پیت ب

تمیز کردن دستگاه
- هرگز از لوازم بخارشوی برای تمیز کردن فر استفاده نکنید.    

- تنها در زمان خنک بودن فر نسبت به تمیز کردن آن اقدام کنید.
- در هنگام تمیز کردن، فر را از برق بکشید. 

سطح بیرونی فر
ســطح بیرونــی فــر را بــا پارچــه میکــرو فایبــر مرطــوب تمیــز کنیــد. اگــر ســطح مــورد 

پس از استفاده از دستگاه 

هشدار !
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نظــر خیلــی کثیــف می باشــد، چنــد قطــره مــاده ی شــوینده بــه آب اضافــه کــرده و در 
نهایــت بــا دســتمال دیگــری آن را خشــک نماییــد.

 از مــواد شــوینده ای کــه باعــث خوردگــی و ســاییدگی می شــوند خــودداری فرمائیــد. 
ــه  ــد، ب ــر بریزن ــی روی ف ــورت تصادف ــه ص ــوینده ب ــواد ش ــن م ــدام از ای ــر ک ــر ه اگ

ســرعت توســط پارچــه میکــرو فایبــر مرطــوب آن را تمیــز کنیــد. 
سطح داخلی فر

•  بعــد از هــر مرتبــه اســتفاده از فــر، ابتــدا صبــر کنیــد تــا دســتگاه خنــک شــود ســپس 
ــه و  ــر لک ــردن راحت ت ــن ب ــرای از بی ــود ب ــه می ش ــه توصی ــد. البت ــز نمایی آن را تمی
ــد  ــر )مانن ــل ف ــی در داخ ــواد غذای ــای م ــی مانده ه ــده از باق ــک ش ــای خش کثیفی ه
غذاهایــی بــا شــکر زیــاد(، بهتــر اســت تــا در زمــان گــرم بــودن فــر نســبت بــه تمیــز 

ــدام شــود. کــردن آن اق
•  از مــواد شــوینده مخصــوص فــر اســتفاده کــرده و از دســتورالعمل های ارائــه شــده 

پیــروی نماییــد.
•  درب شیشه ای فر را با مایع شوینـده مناسب تمیـز کنید. بـرای تسهیل در تمیز کردن 

فر، درب آن قابل جدا شدن می باشد. )بخش مراقبت از دستگاه مالحظه شود(.
•  بــرای برخــی از مدل هــای فــر، المنــت باالیــی گریــل )بخــش مراقبــت از دســتگاه را 
مالحظــه نماییــد( می توانــد بــه ســمت پاییــن حرکــت کــرده تــا بــه راحتــی ســقف فــر 

را از داخــل تمیــز نماییــد. 
ــزا،  ــد پیت ــدار )مانن ــواد آب ــا م ــی ب ــدت غذاهای ــی م ــت طوالن ــگام پخ ــه: در هن نکت
ــع  ــار جم ــر بخ ــراف درزگی ــا اط ــل درب ی ــت در داخ ــن اس ــره( ممک ــبزیجات و غی س
شــود. پــس از خنــک شــدن فــر، داخــل درب را بــا یــک اســفنج یــا دســتمال خشــک کنیــد. 
ــان  ــت زم ــا گذش ــد. ب ــتفاده نکنی ــزی اس ــای فل ــه برداره ــا الی ــی ی ــفنج های سایش از اس

ــود. ــر می ش ــه درب ف ــی و شیش ــطوح لعاب ــه س ــیب ب ــث آس باع
لوازم جانبی:

ــرد از  ــان عملک ــس از پای ــگام پخــت را پ ــی اســتفاده شــده در هن ــوازم جانب •  تمامــی ل
داخــل فــر بیــرون آورده و آنهــا را در داخــل ظرفــی پــر از آب و مــاده شــوینده قــرار 
دهیــد. اگــر هنــوز برخــی از قســمت هــا داغ مــی باشــند از دســتکش اســتفاده کنیــد. 
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ــاک  ــی پ ــه راحت ــذا ب ــای غ ــفنج، باقیمانده ه ــا اس ــرس ی ــتفاده از ب ــورت اس •  در ص
ــد. ــد ش خواهن

تمیز کردن دیوار پشتی و پنل های کناری کاتالیزور فر )در صورت موجود بودن(
•  فــر را حــدود یــک ســاعت بــه صــورت خالــی بــا عملکــرد فــن در دمــای ۲۰۰ درجــه 

ســانتیگراد روشــن نماییــد. 
ــا یــک اســفنج باقــی  ــا دســتگاه خنــک شــده و پــس از آن ب •  ســپس، منتظــر بمانیــد ت

ــد.  ــز نمایی ــی را تمی ــای موادغذای مانده ه
ــا  ــه ی ــده قابلم ــز کنن ــر، تمی ــای زب ــاینده، برس ه ــا س ــده ی ــوینده خورن ــواد ش از م
اســپری های مخصــوص فــر کــه بــه ســطح کاتالیــزور آســیب زده و حالــت تمیزکننــده 

ــود.  ــتفاده نش ــد، اس ــن می برن ــودکار را از بی خ
چرخه تمیزکننده – عملکرد تمیز کننده خودکار )چربی زدایی حرارتی(

هشدار !

ــی( دســتگاه  ــی حرارت ــی زدای - در زمــان اجــرای عملکــرد تمیــز کننــده خــودکار )چرب
را لمــس نکنیــد.

- کودکان را در زمان انجام این عملکرد از فر دور نگه دارید. 

 ایــن حالــت تمامــی مــواد باقــی مانــده از عملکــرد پخــت در داخــل فــر را در دمــای 
ــواد  ــاال، م ــای ب ــرد. در دم ــن می ب ــوزانده و از بی ــانتیگراد س ــه س ــدود ۵۰۰ درج ح
تبدیــل بــه خاکســتر شــده و پــس از خنــک شــدن فــر بــه راحتــی مــی تــوان بــا دســتمال 
مرطــوب آنهــا را از داخــل فــر تمیــز نمــود. پــس از هــر مرتبــه اســتفاده از فــر نبایــد 
از تمیــز کننــده خــودکار )چربــی زدایــی حرارتــی( اســتفاده نمــود. ایــن عملکــرد تنهــا 
ــا در زمــان پیــش گرمایــش و  ــه کار مــی رود کــه فــر بســیار کثیــف شــده ی زمانــی ب

پخــت غــذا، دود تولیــد شــود. 
•  اگــر فــر در زیــر یــک صفحــه اجــاق رومیــزی نصــب شــده اســت، دقــت کنیــد کــه 
در زمــان فعــال شــدن عملکــرد تمیــز کننــده خــودکار )چربــی زدایــی حرارتــی( تمــام 

مشــعل هــا یــا صفحــات برقــی اجــاق گاز خامــوش باشــند. 
•  پیــش از فعــال کــردن عملکــرد تمیزکننــده خــودکار تمــام لــوازم جانبــی )حتــی دیواره 
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مشــبک کنــاری( را از فــر خــارج کنید.
•  پیــش از اجــرای عملکــرد تمیــز کننــده خــودکار )چربــی زدایــی حرارتــی( و بــه منظور 
ــا اســتفاده از یــک اســفنج مرطــوب چربی هــای موجــود  ــاال بــردن کیفیــت نظافــت، ب ب

در درب فــر را تمیــز نماییــد. 
این دستگاه دارای دو نوع عملکرد تمیزکننده خودکار )تجزیه حرارتی( می باشد:

۱. چرخــه ذخیــره انــرژی )PYRO EXPRESS/ ECO(: ایــن حالــت حدود ۲۵ درصد نســبت 
بــه حالــت اســتاندارد، انــرژی کمتــری مصــرف مــی کنــد. ایــن عملکــرد را در فواصــل 

زمانــی معمــول اســتفاده نماییــد )پــس از ۲ یــا ۳ مرتبــه پخــت متوالــی گوشــت(.
۲. چرخــه اســتاندارد )PYRO(:  ایــن چرخــه بــرای تمیزکــردن فــر بســیار کثیــف مناســب 

می باشــد. 
•  در تمام موارد، پس از تعداد مشخص استفاده از دستگاه و بر اسـاس میزان کثیفی فر، 

پیغام فعال کردن چرخه تمیزکننده خودکار در نمایشگر ظاهر می شود.
توجه: در زمان اجرای عملکرد تمیزکننده خودکـار)چربی زدایی حرارتی( درب فـر نباید 

باز شود؛ تا زمانیکه دمای داخل فر به سطح ایمن نرسد درب دستگاه قفل می شود.
مراقبت از دستگاه

هشدار !

- از دستکش های محافظ استفاده شود.
- قبل از انجام هر یک از دستورالعمل های زیر از خنک بودن فر اطمینان حاصل نمائید.

- فر را از برق بکشید. 
جداسازی درب فر:

۱. درب را کامال باز کنید.
۲. گیره ها را باال کشیده و آنها را تا جایی که 

امکان دارد به جلو فشار دهید )تصویر ۱(.
)تصویر ۱( ــت  ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ۳. درب را ت

ببندیــد )A(، آن را بــاال کشــیده )B( و 
بچرخانیــد )C( تــا جایــی کــه آزاد شــود 

ــر ۲(. )D( )تصوی
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)تصویر ۳( )تصویر ۴( )تصویر ۵(

قرار دادن مجدد درب فر
۱. لوالها را در جای خود قرار دهید.

۲. درب فر را به صورت کامل باز کنید.
۳. دو گیره را پائین آورید.

۴. درب را ببندید.
جابجایی المنت حرارتی باال  )فقط در برخی از مدل ها(

۱. شبکه نگهدارنده کناری را خارج کنید. )تصویر ۳(
ــه ســمت  ــر ۴( و آن را ب ــه ســمت بیــرون آورده )تصوی ــی را کمــی ب ۲. المنــت حرارت

ــر ۵( پائیــن بکشــید. )تصوی
۳. برای قرار دادن مجدد المنت حرارتی، آن را بـاال برده و کمی به سمت خود بکشیـد، 

مطمئن شوید که دقیقا بر روی نگهدارنده های کناری قرار گرفته است.

تعویض المپ فر
برای تعویض المپ دستگاه با خدمات طالیی نیکان تماس حاصل نمایید:

۱. فر را از برق بکشید.

توجه: 
ــوان  ــا دمــای ۳۰۰ درجــه ســانتیگراد و ت -  فقــط از المپ هــای رشــته ای مــدل E-14  ب

۲. پوشــش المــپ را بــاز کــرده )تصویــر ۶( و 
المــپ را تعویــض نماییــد )نــکات مربــوط بــه نــوع 
ــد(. پوشــش المــپ را در  المــپ را مالحظــه نمایی

ــد.  جــای خــود ببندی
۳. فر را به برق متصل کنید. 
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ــانتیگراد و  ــه س ــای ۳۰۰ درج ــا دم ــدل G9  ب ــوژن م ــای هال ــا المپ ه 40W/230V-25 ی

ــوان 40W/230V-20 اســتفاده شــود. ت
- المــپ تعبیــه شــده در دســتگاه، مخصــوص اســتفاده در لــوازم خانگــی بــوده و از آن 

ــوان اســتفاده نمــود. )قوانیــن )EC( شــماره 244/2009(  ــرای روشــنایی منــزل نمی ت ب
- این المپ ها را می توانید از خدمات طالیی نیکان تهیه نمایید.

مهم:
ــتکش  ــدون دس ــا ب ــپ ه ــس الم ــوژن، از لم ــای هال ــتفاده از المپ ه ــورت اس - در ص

ــد.  ــیب میزن ــوژن آس ــای هال ــه المپ ه ــت ب ــر انگش ــد. اث ــوداری کنی خ
- تا زمانیکه پوشش المپ را در جای خود قرار نداده اید از فر استفاده نکنید. 

عیب یابی دستگاه
فر کار نمی کند

•  بررســی شــود کــه فــر بــه بــرق متصــل بــوده و همچنیــن بــرق شــهری نیــز قطــع 
نشــده باشــد. 

ــا  ــه آی ــد ک ــی نمایی ــرده و بررس ــن ک ــدد روش ــوش و مج ــر را خام ــه ف ــک مرتب •  ی
ــر. ــا خی ــود دارد ی ــان وج ــکل همچن مش

برنامه نویس الکترونیکی از کار افتاده است:
ــی  ــات طالی ــا خدم ــک عــدد ظاهــر شــد، ب ــه همــراه ی •  اگــر در نمایشــگر حــرف F ب

ــد.  ــکان تمــاس بگیری نی
در هنگام اعالم مشکل فر باید عددی که در ادامه حرف F آمده است را عنوان نمائید. 

درب فر باز نمی شود: 
ــا  ــه آی ــد ک ــی نمایی ــوده و بررس ــن نم ــدد روش ــوش و مج ــر را خام ــه ف ــک مرتب • ی

ــر.  ــا خی ــود دارد ی ــان وج ــکل همچن مش
مهــم: طــی اجــرای برنامــه تمیــز کننــده خــودکار )چربــی زدایــی حرارتــی( )در صــورت 
ــه صــورت  ــاز شــدن درب فــر ب ــا زمــان ب ــاز نمی شــود. ت موجــود بــودن( درب فــر ب
ــده  ــرد تمیزکنن ــا عملک ــر ب ــده ف ــز کنن ــه تمی ــش چرخ ــد )بخ ــر بمانی ــودکار منتظ خ

ــد(. ــی( را مالحظــه نمایی ــی حرارت ــی زدای ــی خودکار)چرب حرارت
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خدمات پس از فروش
پیش از تماس با خدمات پس از فروش

۱.  ابتدا با استفاده از مواردی که در دفترچه راهنما و در قسمت عیب یابی آورده شده 
است سعی کنید تا مشکل را برطرف نمایید. 

۲.  یک مرتبه دستگاه را روشن و خاموش کرده و سپس بررسی کنید که آیا مشکل 
هنوز وجود دارد یا خیر.

اگــر تمامــی مــوارد بــاال را انجــام دادیــد و مشــکل برطــرف نشــد، بــا خدمــات طالیــی 
نیــکان تمــاس بگیریــد. 

مشخص کردن موارد زیر ضروری است:
•  شرح مختصری در رابطه با مشکل دستگاه

•  نوع و مدل دقیق فر
•  شــماره خدمــات )شــماره موجــود پــس از کلمــه Service در برگــه مشــخصات( کــه 
در قســمت راســت لبــه داخلــی فــر قــرار داده شــده اســت )زمانــی کــه درب فــر بــاز 
شــود قابــل رویــت مــی باشــد(. همچنیــن شــماره خدمــات در برگــه ضمانــت نامــه نیــز 

نوشــته شــده اســت. 
- آدرس کامل منزل
- شماره تماس منزل

دور انداختن لوازم خانگی
ــدد  ــتفاده مج ــت و اس ــل بازیاف ــه قاب ــت ک ــده اس ــکیل ش ــوادی تش ــر از م ــن ف - ای
می باشــند. مــی توانیــد آن را بــر اســاس قوانیــن محلــی موجــود بــه مکان هــای 
ــرق را از آن جــدا  ــن، ســیم ب ــش از دور انداخت ــد. پی ــل دهی مخصــوص بازیافــت تحوی

ــود. ــل ش ــرق وص ــه ب ــد ب ــتگاه نتوان ــرایطی دس ــچ ش ــا در هی ــرده ت ک
- بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا اســتفاده، بهبــود و بازیافــت لــوازم خانگــی 
ــداری  ــتگاه را از آن خری ــه دس ــگاهی ک ــا فروش ــود ی ــل خ ــهرداری مح ــا ش ــی، ب برق

ــد.    ــاس بگیری ــد تم کرده ای

توجــه: در صــورت نیــاز بــه هرگونــه تعمیــر )بــه 
ــا  ــل( ب ــی اص ــات یدک ــتفاده از قطع ــور اس منظ

ــد.  ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم




