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AKZ9 دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: 7890 

MODEL: AKZ9 7890
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پیش از استفاده از دستگاه نکات ایمنی را مطالعه نمایید.
بــرای اســتفاده های آینــده از دســتگاه ایــن دفترچــه را در مکانــی امــن و در دســترس 

نگهــداری نماییــد.
ــته  ــی نوش ــدارهای مهم ــی و هش ــکات ایمن ــتگاه ن ــه روی دس ــا و ب ــه راهنم در دفترچ

ــید. ــته باش ــر داش ــا را در نظ ــه آنه ــد همیش ــه بای ــت ک ــده اس ش
  www.nikan-co.com ــکان ــی نی ــات طالی ــایت خدم ــد از س ــا را می توانی ــه راهنم دفترچ

دانلــود نماییــد.
ــی  ــارات ناش ــیب ها و خس ــال آس ــئولیتی در قب ــه مس ــچ گون ــکان هی ــی نی ــات طالی خدم
ــتباه  ــات اش ــا تنظیم ــتگاه ی ــب از دس ــتفاده نامناس ــی، اس ــکات ایمن ــت ن ــدم رعای از ع

ــت. ــد داش ــده نخواه ــر عه ــا ب کنترل ه
ــه  ــتگاه دور نگ ــواره از دس ــوده و هم ــن ب ــارت والدی ــت نظ ــد تح ــودکان بای  ک
ــی، جســمی، حســی  ــی ذهن ــم توان ــا ک ــی ی ــا ناتوان ــرادی ب داشــته شــوند. کــودکان و اف
ــد  ــودکان نبای ــد. ک ــتفاده نماین ــتگاه اس ــد از دس ــش نبای ــه و دان ــد تجرب ــراد فاق ــا اف ی
ــازی نماینــد. نظافــت و تعمیراتــی کــه بــر عهــده کاربــر می باشــد نبایــد  ــا دســتگاه ب ب

ــن انجــام شــود. ــا نظــارت والدی ــی ب ــودکان حت توســط ک
 هشدار: دستگاه و قطعات در دسترس آن در زمان استفاده داغ می شوند، مراقب 
باشید تا با المنت های گرمایشی تماس پیدا نکنید. کودکان را دور از دستگاه نگه داشته و 

آن ها را تحت نظارت داشته باشید.
 هرگــز در زمــان خشــک کــردن غــذا دســتگاه را بــدون نظــارت رهــا نکنیــد. در 
صــورت امــکان اســتفاده از حســگر در دســتگاه، تنهــا از حســگر پیشــنهاد شــده بــرای ایــن 
فــر )در صــورت وجــود( اســتفاده نماییــد. اســتفاده از مــوارد دیگــر خطــر آتــش ســوزی 

را در پــی خواهــد داشــت.
تــا زمانیکــه اجــزای دســتگاه کامــال خنــک شــود پارچــه و دیگــر لــوازم مشــتعل شــونده 
را از آن دور نگــه داریــد. خطــر آتــش ســوزی وجــود دارد. در زمــان پخــت غذاهــای 
ــش ســوزی وجــود خواهــد داشــت.  ــد- خطــر آت ــاط نمایی ــی، روغــن احتی حــاوی چرب

نکات ایمنی 
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موارد مصرفی 

بــرای خــارج کــردن تابه هــا و لــوازم جانبــی از دســتکش های محافــظ اســتفاده نماییــد، 
در پایــان پخــت پیــش از دسترســی بــه دســتگاه جهــت خــروج آرام هــوای داغ و بخــار 
درب را بــا احتیــاط بــاز نماییــد. منافــذ خروجــی هــوا در جلــوی فــر را مســدود نکنیــد.

دقــت نماییــد زمانیکــه درب فــر را بــاز می کنیــد یــا در حالــت نیمــه بــاز قــرار 
نماییــد. از ضربــه خــورد درب جلوگیــری  می دهیــد 

ــتم های  ــی یــا سیس ــتفاده بــا تایمرهــای اضاف ــاط: ایــن دســتگاه بــرای اس  احتی
از راه دور مناســب نمی باشــد. جداگانــه کنتــرل 

 مایکروویو برای استفاده در منزل یا مکان های مشابه مناسب می باشد مانند:
- آشپزخانه های پرسنلی در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری

- مراکز دامداری و کشاورزی
- توسط ساکنین هتل ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه ها و سایر مکان های اقامتی

- محیط های ارائه دهنده خدمات اقامت و صبحانه
 استفاده از آن جهت مصارف دیگر مانند گرمایش اتاق ها مجاز نمی باشد.

ــه ای از آن  ــه صــورت حرف ــد ب ــوده و نبای ــی ب ــرای مصــارف خانگ ــن دســتگاه ب  ای
ــد. ــرار ندهی ــرون ق ــای بی ــتگاه را در محیط ه ــود. دس ــتفاده نم اس

ــرده و  ــره نک ــپری ها را ذخی ــد اس ــتعال مانن ــل اش ــونده و قاب ــر ش ــواد منفج  م
ــورت  ــد. در ص ــتفاده نکنی ــتگاه اس ــی دس ــواد اشــتعال زا در نزدیک ــر م ــا دیگ ــن ی از بنزی

ــود دارد. ــوزی وج ــش س ــر آت ــتگاه خط ــی دس ــدن اتفاق ــن ش روش
نصب

ــرای  ــود. ب ــام ش ــتر انج ــا بیش ــر ی ــط دونف ــد توس ــتگاه بای ــب دس ــی و نص  جابجای
ــد. ــتفاده نمایی ــظ اس ــتکش های محاف ــتگاه از دس ــب دس ــته بندی و نص ــردن بس بازک

ــط  ــد توس ــرات آن بای ــی و تعمی ــاالت الکتریک ــع آب و اتص ــامل منب ــتگاه ش ــب دس نص
تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان انجــام شــود. بــه جــز شــرایطی کــه در دفترچــه راهنمــا 
توضیــح داده شــده اســت هیــچ قســمتی از دســتگاه نبایــد توســط مصــرف کننــده تعمیــر 
ــاز کــردن  ــس از ب ــد. پ ــه داری ــض گــردد. کــودکان را از محــل نصــب دور نگ ــا تعوی ی
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بســته بنــدی ، بررســی نماییــد کــه دســتگاه در زمــان جابجایــی آســیب ندیــده باشــد. 
ــد.  ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی ــا خدم ــنده ی ــا فروش ــکل، ب ــاد مش ــورت ایج در ص
ــتیکی،  ــه های پالس ــد کیس ــدی )مانن ــته بن ــزای بس ــس از آن اج ــا پ ــب ی ــان نص در زم
قســمت های پلــی اســتایرن، ...( را دور از دســترس کــودکان قــرار دهیــد. ایــن قطعــات 

امــکان خفگــی را در پــی دارنــد.
به دلیل خطر برق گرفتگی، پیش از شروع نصب دستگاه را از برق بکشید.

در زمان نصب بررسی نمایید که کابل دستگاه آسیب ندیده باشد.
دستگاه را تنها زمانی روشن نمایید که نصب آن کامل شده باشد. 

ــام  ــرش داده و تم ــا را ب ــود، کابینت ه ــل خ ــتگاه در مح ــرار دادن دس ــش از ق  پی
خرده هــای چــوب را تمیــز نماییــد. شــکاف هــای باریــک میــان ســطح کار و لبــه باالیــی 
فــر نبایــد مســدود شــود. خطــر ســوختگی وجــود دارد. در زمــان نصــب فــر را از فــوم 

پلــی اســتایرن پایــه جــدا نماییــد.
 پس از نصب، کف دستگاه نباید در دسترس باشد. امکان سوختگی وجود دارد.

 این محصول را در پشت درهای تزئینی نصب نکنید- خطر اتش سوزی وجود دارد.
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هشدارهای الکتریکی
 • برچســب مشــخصات در لبــه جلویــی فــر قــرار گرفتــه اســت و پــس از بــاز شــدن 

درب قابــل مشــاهده می باشــد.
 • جهــت قطــع دســتگاه بایــد دوشــاخه در دســترس بــوده و آن را از پریــز 

ــا  ــق ب ــوکت مطاب ــاالی س ــده ب ــب ش ــی نص ــد قطب ــد چن ــک کلی ــا ی ــا ب ــد ی ــدا نمایی ج
اســتانداردهای ایمنــی الکتریکــی قطــع آن را انجــام دهیــد. همچنیــن ســیم ارت دســتگاه 

ــد.  ــده باش ــب ش ــی نص ــی مل ــتانداردهای ایمن ــا اس ــق ب ــد مطاب ــز بای نی
 • از ســیم های رابــط، چندراهــی یــا آداپتــور اســتفاده نکنیــد. پــس از نصــب نبایــد 

اجــزای الکتریکــی در دســترس کاربــر قــرار گیرنــد . اگــر قســمتی از بدنتــان مرطــوب 
ــردن آن  ــن ک ــا از روش ــودن پ ــه ب ــان برهن ــد، و در زم ــس نکنی ــتگاه را لم ــت دس اس
خــودداری نماییــد. در صــورت آســیب دیدگی کابــل بــرق یــا دوشــاخه، عــدم کارکــرد 

ــا افتــادن آن، از دســتگاه اســتفاده نکنیــد. صحیــح دســتگاه ی
ــض  ــل مشــابه تعوی ــک کاب ــا ی ــرق، آن را ب ــل ب  • در صــورت آســیب دیدگــی کاب

نمایید.کابــل بــرق بایــد توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان مطابــق بــا قوانیــن ایمنی 
و دســتورالعمل هــای تولیــد کننــده تعویــض گــردد.- خطــر بــرق گرفتگــی وجــود دارد.
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 • در صورت تعویض کابل برق، با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

نظافت و نگهداری از دستگاه
ــرق  ــرده و آن را از ب ــوش ک ــتگاه را خام ــرات دس ــور تعمی ــام ام ــش از انج  • پی

جــدا نماییــد. هرگــز از لــوازم بخــار شــوی جهــت نظافــت اســتفاده نکنیــد. خطــر بــرق 
ــود دارد. ــی وج گرفتگ

• از تمیــز کننــده هــای ســخت یــا الیــه بردارهــای فلــزی نــوک تیــز بــرای تمیــز 
کــردن درب شیشــه ای محصــول خــودداری نماییــد. ایــن امــر می توانــد باعــث ایجــاد 

خــراش و در نتیجــه شکســتگی شیشــه شــود.
• پیش از انجام نظافت و تعمیرات دستگاه از خنک بودن آن اطمینان حاصل نمایید. 

• هشــدار: بــرای جلوگیــری از بــرق گرفتگــی پیــش از تعویــض المــپ، دســتگاه را 
خامــوش نماییــد. خطــر بــرق گرفتگــی وجــود دارد.

دور انداختن اجزای بسته بندی
قطعــات اســتفاده شــده در بســته بنــدی ۱۰۰ درصــد قابــل بازیافــت بــوده و عالمــت   
ــن  ــا قوانی ــق ب ــد مطاب ــته بندی بای ــف بس ــای مختل ــت. بخش ه ــده اس ــا درج ش در آنه

ــود. ــه ش ــا دور انداخت ــت زباله ه ــی بازیاف محل
بازیافت لوازم خانگی

ــا و  ــردن درب ه ــرق و جداک ــل ب ــردن کاب ــع ک ــا قط ــتگاه، ب ــن دس ــان دور انداخت زم
طبقــات)در صــورت وجــود( آن را غیــر قابــل اســتفاده نماییــد تــا کــودکان نتواننــد وارد 

ــوس شــوند. دســتگاه شــده و در آن محب
ایــن دســتگاه از قطعــات قابــل بازیافــت  یــا قابــل اســتفاده مجــدد ســاخته شــده 
ــل  ــی عم ــت محل ــن بازیاف ــا قوانی ــق ب ــن آن مطاب ــت دور انداخت ــن جه ــت. بنابرای اس

ــد. نمایی
ــا  ــی، ب ــی برق ــوازم خانگ ــر ل ــا تعمی ــت ی ــا بازیاف ــه ب ــتر در رابط ــات بیش ــت اطالع جه

ــد.  ــاس بگیری ــود تم ــوازم خ ــنده ل ــا فروش ــل ی ــهرداری مح ش
ــی و  ــزات الکتریک ــا تجهی ــه ب ــی EU/2012/19 در رابط ــن اروپای ــا قوانی ــول ب ــن محص ای

الکترونیکــی )WEEE( مطابــق می باشــد.
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ــل از  ــی حاص ــرات منف ــروز اث ــد از ب ــی توانی ــما م 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 
ــت  ــز بازیاف ــه مراک ــا را ب ــد آنه ــوده و بای ــی نب ــماند خانگ ــک پس ــول ی ــن محص ــه ای ک

ــل داد. ــی تحوی ــی و الکترونیک ــوازم الکتریک ــوص ل مخص
نکات ذخیره انرژی  

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

از قالب هــای تیــره الکــی یــا لعــاب دار کــه حــرارت بیشــتری را جــذب می کننــد 
ــد.  ــتفاده نمایی اس

غذاهایــی کــه نیــاز بــه زمــان پخــت بیشــتری دارنــد حتــی بــا خامــوش شــدن فــر نیــز 
بــه پخــت خــود ادامــه خواهنــد داد. 

اعالم انطباق طراحی اقتصادی
ایــن محصــول بــر اســاس قوانیــن اروپایــی طراحــی اقتصــادی بــه شــماره n.65/2014 و 

ــی EN60350-1 می باشــد.  ــا اســتاندارد اروپای ــق ب n.66/2014 مطاب

دستورالعمل های ایمنی
راهنمای استفاده از دستگاه 

مشتری گرامی، بابت خرید محصوالت ویرپول از شما سپاسگزاریم.
  پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
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معرفی محصول

۱. صفحه کنترل
۲. فن

۳. المنت حرارتی چرخشی )غیر قابل مشاهده(
4. نگهدارنده طبقات )سطح آن در جلوی فر نشان داده شده است(

5. درب دستگاه
۶. المنت حرارتی باال/ گریل

7. المپ
8. محل قرارگیری حسگر پخت گوشت )در صورت وجود(

۹. صفحه مشخصات )برداشته نشود( 
۱۰. المنت حرارتی پایین )غیر قابل مشاهده(



13

O
V

E
N

صفحه کنترل

۱. نمایشگر سمت چپ
۲. المپ

برای روشن/ خاموش کردن المپ استفاده می شود.
۳. روشن/خاموش

ــن توقــف عملکــرد در حــال اجــرا مــورد  ــرای روشــن/خاموش کــردن فــر و همچنی ب
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس

4. برگشت به عقب
در زمان تنظیمات برای برگشت به منوی قبل استفاده می شود. 

5. ولوم چرخان، دکمه حس ششم
ــوم را  ــن ول ــم تمــام پارامترهــای پخــت ای ــا و تنظی ــان عملکرده جهــت حرکــت در می
بچرخانیــد. بــرای انتخــاب ، تنظیــم دسترســی یــا تاییــد عملکردهــا و پارامترهــا و حتــی 

شــروع بــه کار برنامــه پخــت دکمــه )تصویــر( را فشــار دهیــد. 
۶. دما

برای تنظیمات دما استفاده می شود.
7. زمان

برای تنظیم یا تغییر زمان حال و تنظیم زمان پخت استفاده می شود. 
8. شروع

برای شروع عملکردها و تایید تنظیمات انجام شده استفاده می شود. 
۹. نمایشگر سمت راست
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لوازم جانبی

تعــداد لــوازم جانبــی موجــود در دســتگاه ها ممکــن اســت بــر اســاس مــدل خریــداری 
شــده متفــاوت باشــد.

در صورت نیاز به لوازم جانبی دیگر می توانید با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید. 
قرار دادن شبکه سیمی پخت و دیگر لوازم جانبی

ــد،  ــرار دهی ــات ق ــای طبق ــی در نگهدارنده ه ــورت افق ــه ص ــت را ب ــیمی پخ ــبکه س ش
ــد.  ــاال می باش ــمت ب ــه س ــده ب ــه برآم ــواره دارای لب ــه دی ــد ک ــل نمایی ــان حاص اطمین
لــوازم جانبــی دیگــر ماننــد ســینی روغــن گیــر و ســینی پخــت نیــز بــه همــان روش بــه 

صــورت افقــی قــرار می گیرنــد.
نصب ریل های تلسکوپی

ــتیک  ــرون آورده و پالس ــر بی ــات را از ف ــده طبق نگهدارن
ــد.  ــارج نمایی ــا خ ــظ را از ریل ه محاف

گیــره باالیــی ریــل را بــه نگهدارنــده طبقــات ببندیــد و تــا 
جایــی کــه ممکــن اســت آن را هــل دهیــد. گیــره دیگــر 

را بــه ســمت محــل خــود پاییــن آوریــد. 
جهــت ایمــن ســازی نگهدارنده هــا، قســمت پاییــن گیــره 

سینی پختسینی روغن گیرشبکه سیمی پخت

حسگر پخت گوشت )تنها در برخی مدل ها(ریل های تلسکوپی)تنها در برخی مدل ها(
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ــه  ــد ک ــم شــوند. بررســی نمایی ــا محک ــات فشــار داده ت ــده طبق ــه ســمت نگهدارن را ب
ریل هــا بتواننــد آزادانــه حرکــت کننــد. ایــن مراحــل را بــرای نگهدارنــده طبقــات دیگــر 

بــه همــان روش تکــرار کنیــد. 
لطفا به یاد داشته باشید: ریل های تلسکوپی می توانند در تمام سطوح قرار گیرند.

خارج کردن و نصب مجدد نگهدارنده های طبقات
• بــرای خــارج کــردن نگهدارنده هــای طبقــات آن را بــه ســمت بــاال بلنــد کــرده و بــه 
آرامــی بخش هــای پایینــی را بــه ســمت خــارج از محــل قــرار گیــری آنهــا بکشــید: هــم 

ــد خــارج شــوند. ــون نگهدارنده هــای طبقــات می توانن اکن
ــی  ــا را در قســمت باالی ــدا آنه ــات، ابت ــری مجــدد نگهدارنده هــای طبق ــرای قرارگی • ب
محــل خــود قــرار دهیــد. آنهــا را نگــه داشــته و بــه درون محفظــه پخــت هــل دهیــد، 

ســپس آنهــا را در قســمت پایینــی محــل قــرار گیــری خــود پاییــن آوریــد. 
عملکردها

تی
 سن

ت
 پخ

مه
رنا

ب

سنتی
)coventioal( 

برای پخت انواع غذا تنها در یک طبقه مورد استفاده 
قرار می گیرد.

گریل

برای گریل کردن استیک، کباب و سوسیس ها، 
پخت گراتین سبزیجات یا تست کردن نان استفاده 
می شود. هنگام گریل گوشت بهتر است برای جمع 
کردن آب حاصل از آن از سینی روغن گیر استفاده 

نمایید: سینی را در هر سطحی زیر شبکه سیمی 
پخت قرار داده و 5۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی 

اضافه نمایید. 

فن

برای پخت همزمان غذاهای مختلف که نیاز به 
دمای پخت یکسان در چند طبقه )حداکثر ۳ طبقه( 
دارند استفاده می شود. این عملکرد را می توان 

برای پخت غذاهای مختلف بدون ترکیب بوی آنها 
با یکدیگر استفاده نمود.

برای پخت گوشت، تهیه کیک های مغزدار یا 
سبزیجات شکم پر تنها در یک طبقه استفاده 

می شود. این عملکرد با استفاده از جریان هوای 
آرام و متناوب جهت جلوگیری از خشک شدن بیش 

از حد غذا انجام می شود.
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شم
س ش

ی ح
رها

ملک
ع

پخت 
کاسرول در 
حس ششم

این عملکرد به صورت خودکار بهترین دما و برنامه 
پخت مناسب انواع پاستا را انتخاب می کند.

پخت 
گوشت در 
حس ششم

این عملکرد به صورت خودکار بهترین دما و برنامه 
پخت مناسب مرغ را انتخاب می کند. در این حالت 
به صورت متناوب فن با سرعت پایین فعال شده تا 

مانع از خشک شدن بیش از حد غذا گردد. 

پخت قدرتی 
 MAXI(

 )COOKING

در حس 
ششم

این عملکرد به صورت خودکار بهترین دما و برنامه 
پخت مناسب برای تکه های بزرگ گوشت )باالی 
۲.5 کیلوگرم( را انتخاب می کند. پیشنهاد می شود 

گوشت را هنگام پخت برگردانید تا هر دو سمت آن 
به صورت یکنواخت طالیی شود. همچنین بهتر است 

جهت جلوگیری از خشک شدن بیش از حد گاهی 
اوقات آن را چرب نمایید.

پخت نان در 
حس ششم

این عملکرد به صورت خودکار بهترین دما و برنامه 
پخت مناسب انواع نان را انتخاب می کند. 

پخت پیتزا 
در حس 

ششم

این عملکرد به صورت خودکار بهترین دما و برنامه 
پخت مناسب انواع پیتزا را انتخاب می کند. 

پخت 
شیرینی در 
حس ششم

این عملکرد به صورت خودکار بهترین دما و برنامه 
پخت مناسب انواع کیک را انتخاب می کند.
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ژه
 وی

ت
 پخ

ای
ه ه

نام
بر

پیش 
گرمایش 

سریع

از این عملکرد جهت پیش گرمایش سریع فر استفاده 
شده که با اتمام پیش گرمایش فر به صورت خودکار 
عملکرد "سنتی" / “conventional” را انتخاب می کند. 
پیش از قرار دادن غذا در فر صبر کنید تا عملکرد 

پیش گرمایش به پایان برسد.

توربو گریل 

برای کباب کردن تکه های بزرگ گوشت )ران، 
گوشت گاو، مرغ( استفاده می شود. بهتر است برای 
جمع کردن آب حاصل از پخت از سینی روغن گیر 

استفاده نمایید: تابه را در هر سطحی زیر شبکه پخت 
سیمی قرار داده و 5۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی به 
آن اضافه نمایید. در صورت وجود جوجه گردان می 

توان در این عملکرد از آن استفاده نمود. 

فن )عملکرد 
اقتصادی 

اکو( 

برای پخت گوشت کبابی شکم پر و فیله گوشت 
در یک طبقه، از این عملکرد استفاده نمایید. در این 
حالت با وجود گردش هوای آرام و متناوب مانع از 
خشک شدن بیش از حد غذا خواهد شد. هنگامیکه 
عملکرد اقتصادی )اکو( در حال استفاده می باشد 

المپ در زمان پخت خاموش می ماند. جهت استفاده 
از عملکرد اکو و مصرف بهینه انرژی، تا زمانی که 

غذا به صورت کامل پخته نشده نباید درب فر را باز 
نمایید. 

گرم 
نگهدارنده 

برای حفظ گرما و تردی غذاهای پخته شده استفاده 
می شود.

پف کردن  

برای کمک به ور آمدن و پف کردن خمیرهای 
شیرین یا ترش به کار میرود. برای حفظ کیفیت، اگر 

فر پس از برنامه پخت قبلی هنوز گرم است این 
عملکرد را فعال نکنید.

سیستم 
تمیزکننده 

هوشمند

)تنها در برخی مدل ها(
آزادسازی بخار در زمان این چرخه تمیزکننده 
دمای پایین مخصوص ، کمک می کند تا کثیفی و 

باقی مانده های مواد غذایی به اسانی تمیز شوند. 
۲۰۰ میلی لیتر اب اشامیدنی را در کف فر ریخته و 

زمانیکه فر خنک می باشد این عملکرد را فعال نمایید. 
*عملکرد استفاده شده به عنوان انطباق مارایی 

انرژی مطابق با قانون EU( NO.65/2014( می باشد.
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استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه
۱. تنظیم زمان

هنگامیکه برای اولین مرتبه دستگاه روشن می شود باید زمان آن را تنظیم نمایید:

ــرای  ــوم را ب ــد زد: ول ــمک خواهن ــگر چش ــاعت در نمایش ــم س ــت تنظی ــدد جه  دو ع
ــد.  ــار دهی ــد  را فش ــرای تایی ــده و ب ــاعت چرخان ــم س تنظی

ــرای  ــده و ب ــوم را چرخان ــوند. ول ــی ش ــمک زن م ــه چش ــم دقیق ــت تنظی ــدد جه دو ع
ــد. ــار دهی ــد  را فش تایی

توجــه نماییــد: بــرای تغییــر زمــان، گزینــه  را فشــار داده و حداقــل یــک ثانیــه نگــه 
داریــد تــا فــر خامــوش شــده و دوبــاره مراحــل بــاال را انجــام دهیــد. 

در صورت قطع برق باید دوباره ساعت را تنظیم نمایید. 
۲. تنظیمات

در صــورت نیــاز مــی توانیــد مقادیــر پیــش فــرض، دمــا )درجــه ســانتیگراد( و جریــان 
فعلــی )۱۶ آمپــر( را تغییــر دهیــد.

در زمان خاموش بودن فر،  را فشار داده و حداقل 5 ثانیه نگه دارید.

برای انتخاب مقادیر ولوم انتخابگر را بچرخانید، سپس جهت تایید  را فشار دهید. 
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۱. انتخاب عملکرد
هنگامیکــه فــر خامــوش اســت، زمــان در نمایشــگر نشــان داده می شــود. بــرای روشــن 
ــی در  ــای اصل ــاهده عملکرده ــرای مش ــد. ب ــه داری ــار داده و نگ ــر  را فش ــردن ف ک
ــه  را  ــاب و دکم ــرد را انتخ ــک عملک ــد. ی ــوم را بچرخانی ــپ ول ــمت چ ــگر س نمایش

برای انتخاب جریان فعلی ولوم انتخابگر را چرخانده و برای تایید را فشار دهید. 
توجه نمایید: 

بــرای مصــرف میــزان بــرق فــر بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده تــا بــا شــبکه بــرق 
ــق گــردد:  خانگــی کــه دارای میــزان بیــش از ۳ کیلــووات )۱۶ آمپــر( مــی باشــد مطاب
ــدار را  ــن مق ــد ای ــت، بای ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــن ت ــوان پایی ــما از ت ــزل ش ــر در من اگ

ــر(.  ــد )۱۳ آمپ ــش دهی کاه
۳. گرم کردن فر

فــر تــازه خریــداری شــده ممکــن اســت بویــی تولیــد کنــد کــه از رونــد تولیــد در آن 
باقــی مانــده اســت. ایــن بــو کامــال طبیعــی اســت.

پیــش از شــروع پخــت غــذا، پیشــنهاد می کنیــم کــه فــر را بــه صــورت خالــی حــرارت 
داده تــا ایــن بــو از بیــن بــرود. 

ــوازم  ــام ل ــرده و تم ــارج ک ــر خ ــظ را از ف ــفاف محاف ــای ش ــا ورق ه ــوا ی ــه مق هرگون
ــد. ــرون آوری ــل آن را بی ــی داخ جانب

ــردی  ــا از عملک ــد، ترجیح ــرارت دهی ــاعت ح ــک س ــدود ی ــای C°۲۰۰ ح ــر را در دم ف
ــد.  ــتفاده نمایی ــن"( اس ــت کانوکش ــا "پخ ــن" ی ــد "ف ــوا )مانن ــردش ه ــا گ ــراه ب هم

از توضیحات تنظیم عملکردها پیروی نمایید.
توجــه نماییــد: بهتــر اســت پــس از اســتفاده از محصــول بــرای اولیــن مرتبــه هــوای اتــاق 

ــه نمایید. را تهوی
استفاده از دستگاه
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فشــار دهیــد. 

ــی را  ــرد اصل ــود(، عملک ــورت وج ــه )در ص ــر مجموع ــای زی ــاب عملکرده ــت انتخ جه
ــوید.   ــا ش ــوی عملکرده ــد و وارد من ــد نمایی ــار  آن را تایی ــا فش ــاب و ب انتخ

ولوم را بچرخانید تا از میان عملکردهای زیر مجموعه موجود در نمایشگر سمت راست 
یک گزینه را انتخاب و با فشار  آن را تایید نمایید. 

۲. تنظیم عملکرد
پس از انتخاب عملکرد مورد نظر می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید.

نمایشگر تنظیمات را نشان می دهد که می توان به ترتیب آنها را تغییر داد. 
دما/ سطح گریل

ــر  ــرای تغیی ــوم را ب ــود، ول ــمک زن می ش ــگر چش ــت °C°/F در نمایش ــه عالم هنگامیک
ــات  ــر تنظیم ــت تغیی ــار داده و جه ــد  را فش ــرای تایی ــپس ب ــد، س ــر بچرخانی مقادی

ــد. ــه دهی ــکان( آن را ادام ــورت ام ــر )در ص دیگ
همچنیــن می توانیــد ســطح گریــل را در همــان زمــان تغییــر دهیــد )۳= بــاال، ۲= 

ــن(. ــط، ۱= پایی متوس



21

O
V

E
N

توجــه نماییــد : هنگامیکــه عملکــرد فعــال مــی شــود می توانیــد دمــا یــا ســطح گریــل را 
بــا فشــار  یــا چرخانــدن مســتقیم ولــوم تغییــر دهیــد.

مدت زمان

ــا اســتفاده از ولــوم تنظیــم  هنگامیکــه عالمــت  در نمایشــگر چشــمک زن می شــود ب
کننــده زمــان پخــت مــورد نظــر را تنظیــم کــرده و بــرای تاییــد   را فشــار دهیــد. 

ــه  ــازی ب ــد، نی ــام دهی ــتی انج ــورت دس ــه ص ــت را ب ــت پخ ــد مدیری ــر می خواهی اگ
ــه  ــرای تاییــد  را فشــار داده و عملکــرد شــروع ب تنظیــم زمــان پخــت نمی باشــد: ب

ــود.  ــد نم کار خواه
در ایــن حالــت: نمی توانیــد از تنظیــم زمــان پایــان پخــت توســط برنامه ریــزی شــروع 

بــا تاخیــر اســتفاده نماییــد.
ــرای  ــد: ب ــر دهی ــن پخــت تغیی ــا فشــار  در حی ــد ب ــی توانی ــان پخــت را م ــه: زم نکت

ــد. ــار دهی ــد  را فش ــرای تایی ــده و ب ــوم را چرخان ــاعت ول ــر س تغیی
تنظیمات زمان پایان پخت/شروع با تاخیر

بــا  تنظیــم می شــود می توانیــد  پخــت  هنگامیکــه زمــان  بعضــی عملکردهــا،  در 
ــر  ــا تغیی ــد. ب ــرا نمایی ــر اج ــا تاخی ــروع را ب ــان ش ــت، زم ــان پخ ــان پای ــزی زم برنامه ری
ــمک زن  ــت  چش ــان داده و عالم ــت را نش ــان پخ ــان پای ــگر زم ــان، نمایش ــان پای زم

ــد.   ــد ش خواه

در صــورت نیــاز، بــرای تنظیــم زمانیکــه مــی خواهیــد پخــت بــه پایــان برســد، ولــوم را 
چرخانــده و بــرای تاییــد  را فشــار دهیــد تــا عملکــرد شــروع بــه کار نمایــد. 

غــذا را درون فــر قــرار داده و درب آن را ببندیــد: پــس از محاســبه زمــان پایــان پخــت 
بــا توجــه بــه زمــان تنظیــم شــده، در زمــان مــورد نیــاز فــر بــه صورت خــودکار شــروع 
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بــه کار خواهــد نمــود. 

بــا تنظیــم زمــان شــروع بــا تاخیــر، مرحلــه پیــش گرمایــش فــر غیــر فعــال می گــردد. 
فــر بــه آرامــی بــه دمــای مــورد نیــاز خواهــد رســید. ایــن بدیــن معناســت کــه زمــان 

پخــت کمــی بیــش از زمــان نشــان داده در جــدول پخــت طــول خواهــد کشــید. 
در زمــان انتظــار، مــی توانیــد بــا اســتفاده از ولــوم زمــان پایــان برنامه ریــزی شــده را 

تغییــر دهیــد. 
جهــت تغییــر دمــا و تنظیمــات زمــان پخــت   یــا   را فشــار دهیــد. پــس از اتمــام 

تغییــرات جهــت تاییــد   را فشــار دهیــد.
۳. فعال کردن عملکرد

پس از تنظیمات مورد نیاز با فشار   عملکرد را فعال نمایید. 
هــر زمــان کــه گزینــه  را فشــار داده و نگــه داریــد عملکــرد در حــال اجــرا متوقــف 

خواهــد شــد.
4. پیش گرمایش

ــرد  ــه عملک ــند: هنگامیک ــش می باش ــش گرمای ــه پی ــا دارای مرحل ــی از عملکرده بعض
شــروع مــی شــود، نمایشــگر نشــان می دهــد کــه مرحلــه پیــش گرمایــش فعــال شــده 

اســت.

بــا پایــان ایــن مرحلــه، یــک هشــدار صوتــی شــنیده شــده و نمایشــگر نشــان می دهــد 
کــه فــر بــه دمــای تنظیــم شــده رســیده اســت:
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در ایــن زمــان درب را بــاز کــرده ، غــذا را درون فــر قــرار دهیــد، درب را بســته و بــا 
فشــار   پخــت را شــروع نماییــد. 

نکتــه: قــرار دادن غــذا پیــش از پایــان مرحلــه پیــش گرمایــش اثرمنفــی در نتیجــه پخــت 
ــت.   خواهد داش

باز کردن درب در زمان پیش گرمایش باعث توقف  این عملکرد خواهد شد.
زمان پخت شامل مرحله پیش گرمایش نمی شود. 

همیشــه بــرای تغییــر دمــا و رســیدن بــه حــرارت مــورد نظــر می توانیــد بــا اســتفاده 
از  ولــوم آن را تغییــر دهیــد.

5. پایان پخت
ــان  ــه پای ــه پخــت ب ــی شــنیده شــده و نمایشــگر نشــان می دهــد ک ــک هشــدار صوت ی

رســیده اســت.

ــان  ــا زم ــد ت ــوم را بچرخانی ــات، ول ــر تنظیم ــدون تغیی ــت ب ــان پخ ــش زم ــرای افزای ب
ــد.  ــار دهی ــپس  را فش ــود س ــم ش ــد تنظی ــت جدی پخ

بازیابی دما
ــت  ــش یاف ــر کاه ــل ف ــای داخ ــت، دم ــان پخ ــردن درب در زم ــاز ک ــه ب ــر در نتیج اگ
ــا دمــای اولیــه و اصلــی  ــه صــورت خــودکار فعــال می شــود ت عملکــردی در دســتگاه ب

ــد.  ــه فــر برگردان را ب
ــه  ــیدن ب ــان رس ــا زم ــد، ت ــت اول می باش ــه حال ــت ب ــال برگش ــا در ح ــه دم در حالیک

ــد داد.  ــان خواه ــچ" را نش ــرک "مارپی ــت متح ــگر عالم ــده نمایش ــم ش ــای تنظی دم

عملکردهای حس ششم
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ــت  ــان پخ ــد، زم ــرا می باش ــال اج ــده در ح ــزی ش ــت برنامه ری ــه پخ ــه برنام در حالیک
ــه  ــت ب ــه در پخ ــن نتیج ــا بهتری ــه ت ــش یافت ــودن درب افزای ــاز ب ــان ب ــا زم ــق ب مطاب

ــد.  دســت آی
عملکردهای مخصوص

سیستم تمیزکننده هوشمند
بــرای فعــال کــردن ایــن عملکــرد، بــا فــر خنــک ، ۲۰۰ میلی لیتــر آب را در کــف محفظــه 

فــر ریختــه و درب فــر را ببندید.
وارد عملکردهــای مخصــوص شــده و بــا چرخانــدن ولــوم کنتــرل گزینــه  را از منــو 

انتخــاب نماییــد. ســپس بــرای تاییــد  را فشــار دهیــد.
بــرای شــروع بــه کار ســریع  چرخــه تمیزکننــده   را فشــار داده یــا جهــت تنظیــم 

زمــان پایــان/ شــروع بــا تاخیــر  را فشــار دهیــد. 
ــک  ــر خش ــده در ف ــده و آب باقی مان ــک ش ــر خن ــا ف ــد ت ــازه دهی ــه اج ــان چرخ در پای
شــود پــس از آن بــا اســتفاده از یــک اســفنج مرطــوب شــده بــا آب گــرم فــر را تمیــز 

نماییــد )بهتــر اســت ۱5 دقیقــه بعــد از اتمــام کار داخــل فــر را تمیــز نماییــد.(
استفاده از حسگر پخت گوشت )در صورت وجود(

ــذا را در  ــق غ ــی دقی ــای داخل ــا دم ــد ت ــک می کن ــود کم ــت موج ــت گوش ــگر پخ حس
ــا در بعضــی عملکردهــا  ــد. حســگر پخــت گوشــت تنه ــری نمایی ــان پخــت اندازه گی زم
ــت و  ــت گوش ــم پخ ــس شش ــل، ح ــو گری ــن، تورب ــت کانوکش ــن، پخ ــنتی، ف ــت س )پخ

ــد. ــتفاده می باش ــل اس ــد( قاب ــت قدرتمن ــم پخ ــس شش ح

بســیار مهــم اســت کــه حســگر در محــل دقیــق قــرار 
ــگر  ــود. حس ــل ش ــت حاص ــه پخ ــن نتیج ــا بهتری ــه ت گرفت
کامــال در قســمت گوشــتی قــرار داده و از قرارگیــری ان در 
ــد.  ــودداری نمایی ــی دار خ ــمت های چرب ــتخوان ها و قس اس
بــرای ماکیــان، حســگر بایــد در در قســمت های کنــاری، 
ــا انتهــای ان  در وســط ســینه قــرار گیــرد، مراقــب باشــید ت
ــا  ــتی ب ــورت گوش ــرد. در ص ــرار نگی ــی ق ــمت توخال در قس



25

O
V

E
N

ضخامــت غیــر معمــول ، بررســی نماییــد کــه پیــش از خــارج کــردن از فــر کامــال پختــه 
ــواره ســمت راســت محفظــه  ــه حســگر را در حفــره موجــود در دی شــده باشــد. پایان

فــر قــرار دهیــد. 
زمانیکــه حســگر پخــت گوشــت بــه محفظــه فــر متصــل می شــود، صــدای زنــگ شــنیده 

شــده و نمایشــگر گزینــه و دمــای هــدف را نشــان مــی دهــد. 
اگــر حســگر پخــت گوشــت در زمــان انتخــاب عملکــرد متصــل باشــد، نمایشــگر دمــای 

هــدف پیــش فــرض حســگر پخــت گوشــت را نشــان می دهــد.

بــرای شــروع تنظیمــات  را فشــار دهیــد. ولــوم کنتــرل را بچرخانیــد تــا دمــای مــورد 
ــه  ــد. زمانیک ــد  را فشــار دهی ــرای تایی ــم شــود. ب نظــر حســگر پخــت گوشــت تنظی
پوشــت بــه دمــای مــورد نظــر رســد، چرخــه پخــت متوقــف شــده و نمایشــگر کلمــه 

ــد.  ــان می ده “END” را نش

ــرل را  ــوم کنت ــه “END” ، ول ــان دادن کلم ــس از نش ــدد پ ــه کار مج ــروع ب ــرای ش ب
بچرخانیــد تــا دمــای حســگر پخــت گوشــت هماننــد بــاال تنظیــم شــود. گزینه هــای  
یــا  را فشــار دهیــد تــا تنظیمــات تاییــد شــده و چرخــه پخــت مجــدد شــروع بــه کار 

نمایــد.
توجــه: در زمــان چرخــه پخــت بــا حســگر پخــت گوشــت، بــا چرخانــدن ولــوم کنتــرل 

دمــای حســگر را تغییــر دهیــد. بــرای تنظیــم دمــای محفظــه فــر  را فشــار دهیــد.
حســگر پخــت گوشــت را هــر زمــان کــه بخواهیــد حتــی در زمــان چرخــه پخــت قــرار 

دهیــد. در ایــن مــورد، بایــد پارامترهــای عملکــرد پخــت را مجــدد تنظیــم نماییــد.
اگــر اســتفاده از حســگر بــا یــک عملکــرد ناســازگار باشــد، فــر چرخــه پخــت را خامــوش 
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کــرده و زنــگ هشــدار شــنیده مــی شــود. در ایــن مــورد، حســگر را قطــع کــرده یــا  
را فشــار دهیــد تــا عملکردهــای دیگــر تنظیــم شــود. شــروع بــا تاخیــر و پیــش گرمایــش 

مرحلــه بــا حســگر پخــت گوشــت ناســازگار می باشــند. 
قفل صفحه کلید 

برای قفل کردن صفحه کلید،  را به مدت 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید. 

برای غیر فعال کردن قفل همین کار را دوباره انجام دهید. 
ــر را  ــار دادن  ف ــا فش ــد ب ــه بخواهی ــان ک ــر زم ــد ه ــی، می توانی ــظ ایمن ــرای حف ب

ــد.  ــوش نمایی خام

برای غیر فعال کردن قفل همین کار را دوباره انجام دهید. 
برای حفظ ایمنی، می توانید هر زمان که بخواهید با فشار دادن  فر را خاموش نمایید. 

نحوه مطالعه جدول پخت
ــواع  ــت ان ــرای پخ ــتفاده ب ــطوح اس ــی و س ــوازم جانب ــرد، ل ــب ترین عملک ــدول مناس ج
ــر  ــذا در ف ــه غ ــه ای ک ــت از لحظ ــای پخ ــت. زمان ه ــان داده اس ــذا را نش ــف غ مختل
گذاشــته می شــود، بــدون احتســاب پیــش گرمایــش )در صــورت نیــاز( شــروع می شــود. 
دمــا و زمان هــای پخــت تقریبــی بــوده و بــه میــزان غــذا و نــوع لــوازم جانبــی مــورد 
ــا آن اســتفاده  اســتفاده بســتگی دارد. از پایین تریــن تنظیمــات پیشــنهاد شــده همــراه ب
نماییــد، اگــر غــذا بــه میــزان کافــی پختــه نشــده بــود، بــه تنظیمــات باالتــر برویــد. از 
ــا رنگ هــای تیــره و ســینی  ــوازم جانبــی موجــود و ترجیحــا قالب هــای کیــک فلــزی ب ل
پخــت اســتفاده نماییــد. همچنیــن می توانیــد از پیرکــس یــا تابه هــای ســرامیک و لــوازم 
جانبــی اســتفاده نماییــد، امــا توجــه داشــته باشــید کــه ممکــن اســت زمــان پخــت کمــی 

بیشــتر طــول بکشــد.

نکات مفید
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پخت غذاهای مختلف به صورت همزمان 
عملکــرد فــن بــه شــما کمــک مــی کند تــا غذاهــای مختلــف )ماننــد ماهــی و ســبزیجات( 
ــد.  ــرار دهی ــان ق ــورت همزم ــه ص ــف ب ــات مختل ــان را در طبق ــت یکس ــای پخ ــا دم ب
غذایــی کــه نیــاز بــه زمــان پخــت کوتاه تــری دارد را خــارج کــرده و غذایــی کــه نیــاز 

ــد. ــی می مان ــر باق ــر دارد در ف ــت طوالنی ت ــان پخ ــه زم ب
گوشت

ــرای  ــدازه گوشــت اســتفاده نماییــد. ب ــا ظــروف پیرکــس هــم ان ــواع ســینی فــر ی از ان
ــه و در زمــان پخــت  ــر اســت کمــی آب در کــف ظــرف ریخت ــی بهت گوشــت های کباب
ــاد داشــته باشــید کــه  ــه ی ــا ب ــد. لطف ــرای طعــم دار کــردن کمــی آن را چــرب نمایی ب
در حیــن انجــام ایــن عملکــرد بخــار تولیــد می شــود. هنگامیکــه گوشــت آمــاده شــده 
اســت، اجــازه دهیــد ۱5-۱۰ دقیقــه در فــر بمانــد یــا آن را در یــک فویــل آلومینیومــی 

بپیچیــد. 
ــا  ــی ب ــت، برش های ــک دس ــی ی ــتن پخت ــرای داش ــت، ب ــردن گوش ــل ک ــگام گری هن
ــان  ــه زم ــاز ب ــت نی ــم گوش ــی ضخی ــای خیل ــد. برش ه ــاب نمایی ــان انتخ ــت یکس ضخام
طوالنی تــری بــرای پخــت دارنــد. بــرای جلوگیــری از ســوختن ســطح رویــی گوشــت، 
ــد.  ــل دور نمایی ــذا را از گری ــر گذاشــته و غ ــن ت ــه ســیمی پخــت را پایی ــت طبق موقعی
پــس از گذشــت دو ســوم از زمــان پخــت گوشــت را برگردانیــد. از آنجــا کــه بــا بــاز 

ــب باشــید. ــر بخــار خــارج مــی شــود، مراق کــردن درب ف
بــرای جمــع کــردن آب حاصــل از گوشــت، بهتــر اســت تابــه روغن گیــر را بــا نیــم لیتــر 
ــی  ــذا روی آن م ــه غ ــیمی ک ــه س ــر طبق ــتقیم در زی ــرده و مس ــر ک ــامیدنی پ آب آش

باشــد قــرار دهیــد. در صــورت نیــاز آن را اضافــه نماییــد.
دسرها

پخت دسرهای حساس را با عملکرد سنتی “conventional” در یک طبقه انجام دهید. 
ــه  ــا را در طبق ــه آنه ــرده و همیش ــتفاه ک ــره اس ــگ تی ــا رن ــزی ب ــت فل ــای پخ از تابه ه
ســیمی پخــت قــرار دهیــد. بــرای پخــت در بیــش از یــک طبقــه، عملکــرد فــن را انتخــاب 
کــرده و موقعیــت قالب هــای کیــک را در طبقــات جابــه جــا کنیــد. تــا بــه جریــان هــوای 
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داغ کمــک کنیــد.
ــرای بررســی پختــه شــدن کیک هــای اســفنجی، یــک خــالل دنــدان چوبــی در مرکــز  ب
ــدون چســبندگی مــواد کیــک خــارج  ــز و ب ــدان تمی ــد. اگــر خــالل دن ــرار دهی ــک ق کی

شــد، کیــک شــما آمــاده اســت. 
در صــورت اســتفاده از تابه هــای نچســب، لبه هــای آن را چــرب نکنیــد. در ایــن حالــت 

کیــک از لبه هــا صــاف و یکدســت بــاال نمــی آیــد. 
اگــر در زمــان پخــت از گزینــه "پــف کــردن" اســتفاده کردیــد مرتبــه بعــدی از دمــای 
ــد را  ــه کرده ای ــه اضاف ــی ک ــزان مایع ــد می ــه نمایی ــرده و توج ــتفاده ک ــر اس پایین ت

ــد. ــر هــم بزنی ــا آرام ت کاهــش داده ی
ــوه ای( ،  ــا تارت هــای می ــه خیــس )ماننــد چیزکیــک ی ــا روی ــا مغــز ی ــرای دســرهایی ب ب
از عملکــرد "کانوکشــن" اســتفاده نماییــد. اگــر پایــه کیــک خیــس اســت، طبقــه را پاییــن 
تــر گذاشــته و پیــش از اضافــه کــردن مغــز، کــف کیــک را کمــی خــرده نــان یــا خــرده 

بیســکوئیت بپاشــید.
پیتزا

ــس از  ــد. پ ــرب نمایی ــینی ها را چ ــی س ــزا کم ــف پیت ــدن ک ــرد ش ــان از ت ــرای اطمین ب
ــد. ــزا بریزی ــوزارال را روی پیت ــر م ــت پنی ــان پخ ــوم از زم ــت دو س گذش

پف کردن
ــوب  ــتمال مرط ــا دس ــت روی آن را ب ــر اس ــر بهت ــر در ف ــرار دادن خمی ــش از ق پی
بپوشــانید. زمــان پــف کــردن خمیــر بــا ایــن عملکــرد حــدود یــک ســوم کمتــر از زمــان 
مــورد نیــاز در دمــای اتــاق طــول می کشــد )c° 25-20(. زمــان مــورد نیــاز جهــت پــف 

ــک ســاعت می باشــد.  ــزا ی ــر پیت ــک کیلوگــرم خمی کــردن ی
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جدول پخت

عملکردغذا
پیش 

گرمایش
)c°(دما

زمان 
پخت 
)دقیقه(

سطح و لوازم 
جانبی

کیک اسفنجی

-۱7۰۳۰-5۰۲

5۰۲-۱۶۰۳۰بله

4              5۰۱-۱۶۰۳۰بله
   

کیک مغزدار 
)چیزکیک، 
اشترودل، 
پای میوه(

-۱۶۰-۲۰۰۳۰-85۳

4              ۹۰۱-۲۰۰۳5-۱۶۰بله
   

بیسکوئیت 
/ کیک های 

کوچک

-۱۶۰-۱7۰۲۰-4۰۳

4۰۳-۱۶۰۲۰-۱5۰بله

4              4۰۱-۱۶۰۲۰-۱5۰بله
     

کلوچه پفی

-۱8۰-۲۰۰۳۰-4۰۳

4              45۱-۱۹۰۳5-۱8۰بله
   

5        ۳      ۱*45-۱۹۰۳5-۱8۰بله
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جدول پخت

عملکردغذا
پیش 

گرمایش
)c°(دما

زمان 
پخت 
)دقیقه(

سطح و لوازم 
جانبی

مرنگ

-۹۰۱۱۰بله
۱5۰

۳

-۹۰۱۳۰بله
۱5۰

۱              4
   

-۹۰۱4۰بله
۱۶۰*

۱      ۳        5
         

پیتزا )نازک، 
ضخیم(

-۲۲۰-۲5۰۲۰-4۰۲

4              4۰۱-۲4۰۲۰-۲۲۰بله
   

5        ۳      ۱*5۰-۲4۰۲5-۲۲۰بله
         

قرص نان 
7۰۲-۲۲۰5۰-۱8۰-۰.5 کیلوگرم

5۰۳-۲۲۰۳۰-۱8۰-نان کوچک

4              ۶۰۱-۲۲۰۳۰-۱8۰بلهنان
   

پیتزا منجمد
-۲5۰۱۰-۲۰۲

4              ۲۰۱-۲5۰۱۰بله
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جدول پخت

عملکردغذا
پیش 

گرمایش
)c°(دما

زمان 
پخت 
)دقیقه(

سطح و لوازم 
جانبی

پای ترش
)پای 

سبزیجات، 
پای کیش(

۶۰۲-۱۹۰45-۱8۰بله

4              ۶۰۱-۱۹۰45-۱8۰بله
   

-۱۹۰45-۱8۰بله
7۰*

 ۱      ۳        5
        

ولووان/ 
کراکر با 

خمیر هزارال

۳۰۳-۲۰۰۲۰-۱۹۰بله

4              4۰۱-۱۹۰۲۰-۱8۰بله
   

5        ۳      ۱ *4۰-۱۹۰۲۰-۱8۰بله
        

الزانیا/ کیک 
۶5۳-۲۰۰4۰-۱۹۰-میوه ای

پاستای 
پخته شده / 

کانلونی
-۱۹۰-۲۰۰۲5-45۳

گوشت بره/ 
گوساله/ 

گاو/ خوک 
)۱کیلوگرم(

-۱۹۰-۲۰۰۶۰-۹۰۳

خوک 
کبابی با 
پوست 

چربی دار 
۲ کیلوگرم

-۱7۰۱۱۰-
۱5۰

۲
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جدول پخت

عملکردغذا
پیش 

گرمایش
)c°(زمان پخت دما

)دقیقه(
سطح و لوازم 

جانبی
مرغ/ 

خرگوش 
/ اردک 

)۱کیلوگرم(
-۲۰۰-۲۳۰5۰-8۰**۳

بوقلمون/ 
مرغابی )۳ 
۱5۰۲-۲۰۰۹۰-۱۹۰-کیلوگرم(

ماهی 
پخته )فیله، 

کامل(
-۲۰۰4۰-۱8۰بله

۶۰
۳

سبزیجات 
شکم پر
)گوجه،

کدوسبز، 
بادمجان(

۶۰۲-۲۰۰5۰-۱8۰بله

۶5-۳۳ )باال(-تست

فیله ماهی 
4              ۳***۲۰-۲۳۰ )متوسط(-/ استیک

   
سوسیس/ 

کباب/ 
دنده/ 
همبرگر

-
 ۳-۲

)متوسط-
باال(

۱5-۳۰***4              5
   

مرغ بریان 
 ۱.۳-۱
کیلوگرم

۲              ۱**7۰-۲55 )متوسط(-
   

گوشت 
کبابی خام ۱ 

کیلوگرم
۳**5۰-۲۳5 )متوسط(-
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جدول پخت

عملکردغذا
پیش 

گرمایش
)c°(زمان پخت دما

)دقیقه(
سطح و لوازم 

جانبی

۳**۹۰-۲۶۰ )متوسط(-ران بره

سیب 
زمینی 
۳**55-۲۳5 )متوسط(-کبابی

گراتین 
-۳۱۰ )باال(-سبزیجات

۲5
۳

وعده 
غذایی 
کامل: 

تارت میوه 
)سطح5(/ 

الزانیا 
)سطح ۳(/ 

گوشت 
)سطح۱(

5        ۳      ۱*۱۲۰-۱۹۰4۰بله
         

الزانیا و 
4              ۱*۱۲۰-۲۰۰5۰بلهگوشت

   
گوشت 
و سیب 
زمینی

4              ۱*۱۲۰-۲۰۰45بله
   

ماهی و 
4              5۰۱-۱8۰۳۰بلهسبزیجات

   
گوشت 
بریان 
شکم پر

-۲۰۰8۰-۱۲۰*۳

گوشت 
کبابی خام ۱ 

کیلوگرم
-۲۰۰5۰-۱۲۰*۳
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* مــدت زمــان تخمینــی: غذاهــا مــی تواننــد بــر اســاس نظــر شــخصی در زمــان هــای 
مختلــف از فــر خــارج شــوند.

**پس از گذشت ۳/۲ از زمان پخت غذا را برگردانید )در صورت نیاز(.
*** پس از گذشته نیمی از زمان پخت غذا را برگردانید.)در صورت نیاز(

ــاال و  ــی ب ــای گرمایش ــا از المنت ه ــم تنه ــس شش ــیرینی" ح ــت ش ــرد "پخ ــه: عملک توج
ــش  ــه پی ــاز ب ــه نی ــن مرحل ــد. ای ــتفاده می کن ــن اس ــان ف ــردش جری ــدون گ ــن، ب پایی

ــدارد. ــش ن گرمای

پیش از انجام تعمیر یا نظافت دستگاه از خنک بودن آن اطمینان حاصل نمایید. 
از بخار شوی استفاده نکنید.

ــه  ــاینده/خورنده، ب ــوینده س ــواد ش ــا م ــاینده ی ــای س ــویی، الیه برداره ــیم ظرفش از س
دلیــل ایجــاد آســیب در ســطح دســتگاه اســتفاده نکنیــد.

عملکردهای 
دستی

سنتی   گریل    گریل توربو    فن   پخت کانوکشن   فن اقتصادی )اکو(     

                                                    

عملکردهای 
خودکار

کاسرول      گوشت     پخت قدرتی      نان          پیتزا    شیرینی جات     

                                          

لوازم جانبی

شبکه سیمی پخت           سینی فر یا قالب کیک در شبکه سیمی پخت 
                                                    

    سینی روغن گیر/ سینی پخت یا سینی فر روی شبکه سیمی پخت
                                           

سینی روغن گیر/ سینی پخ       سینی روغن گیر با 5۰۰ میلی لیتر آب 
                                                                          

نظافت و نگهداری از دستگاه
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دستکش محافظ بپوشید.
پیش از هرگونه نظافت یا تعمیر باید تمام اتصاالت دستگاه را قطع نمایید.

سطح بیرونی
•  بــا یــک دســتمال میکروفایبــر مرطــوب ســطوح دســتگاه را تمیــز نماییــد. در صــورت 
ــا pH خنثــی بــه آن اضافــه نماییــد.  وجــود کثیفــی زیــاد، چنــد قطــره مــواد شــوینده ب

نظافــت را بــا یــک دســتمال خشــک بــه پایــان برســانید.
• از مــواد شــوینده ســاینده یــا خورنــده اســتفاده نکنیــد. اگــر هرکــدام از ایــن 
محصــوالت بــه صــورت اتفاقــی بــا ســطح دســتگاه تمــاس پیــدا کــرد، بــه ســرعت آن را 

ــد. ــز نمایی ــوب تمی ــر مرط ــتمال میکروفایب ــک دس ــا ی ب
سطوح داخلی

• پــس از هــر مرتبــه اســتفاده از دســتگاه، منتظــر بمانیــد تــا خنــک شــود. ســپس آن را 
ــده  ــا لکه هــای ایجــاد شــده از باقی مان ــد، جهــت برداشــتن تکه هــای غــذا ی ــز نمایی تمی
غــذا، ترجیحــا زمانیکــه هنــوز کمــی گــرم اســت ایــن کار را انجــام دهیــد. جهــت خشــک 
کــردن قطــرات تشــکیل شــده از پخــت غذاهــای حــاوی آب زیــاد، صبــر کنیــد تــا فــر 
کامــال خنــک شــود و ســپس آن را بــا یــک دســتمال یــا اســفنج، تمیــز و خشــک نماییــد.

• شیشه درب را با یک مایع شوینده مناسب تمیز نمایید.
ــده  ــرد " تمیزکنن ــی از عملک ــطح داخل ــزی س ــت و تمی ــت از نظاف ــن حال ــت بهتری • جه

ــد. ــتفاده نمایی ــود اس ــورت وج ــمند" )SMART CLEAN( در ص هوش
• جهت نظافت آسان تر می توانید درب فر را خارج نمایید.

• برای تمیز کردن پنل باالی فر می توانید المنت حرارتی باالی گریل را پایین آورید.
لوازم جانبی

پــس از اســتفاده، لــوازم جانبــی را در محلول مایع شستشــو غوطــه ور نماییــد. در صورت 
ــد. باقی مانده هــای غــذا  ــر نگــه داری ــا دســتکش های مخصــوص ف ــا را ب ــودن آنه داغ ب

را می تــوان بــا اســتفاده از یــک بــرس شستشــو یــا یــک اســفنج تمیــز نمــود.
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تمیز کردن پنل های کاتالیزور
)تنها در برخی مدل ها موجود است(

ــوص  ــزور مخص ــای کاتالی ــر دارای پنل ه ــت، ف ــه پخ ــت محفظ ــهیل نظاف ــت تس جه
می باشــد. کــه بــا وجــود پوشــش خــود تمیــز کــن بســیار متخلخــل می توانــد چربــی و 

ــد.  دوده هــا را جــذب نمای
ایــن پنــل بــه نگــه دارنده هــای طبقــات نصــب شــده اســت: هنــگام جابجایــی و تنظیــم 
ــه  ــای مربوط ــاال در حفره ه ــای ب ــه قالب ه ــوید ک ــن ش ــات مطمئ ــای طبق نگهدارنده ه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق درون پنل ه

جهــت بهتریــن اســتفاده از ویژگــی خــود تمیزکنندگــی پنل هــای کاتالیــزور بهتــر 
ــا ۲۰۰  ــاعت ت ــک س ــدت ی ــه م ــر را ب ــن" ف ــرد "کانوکش ــتفاده از عملک ــا اس ــت ب اس
درجــه ســانتیگراد حــرارت دهیــد. در طــول ایــن زمــان بایــد فــر خالــی باشــد. پیــش از 
برداشــتن باقــی مانده هــای غــذا منتظــر بمانیــد تــا دســتگاه خنــک شــود. ســپس آن را 

ــرم تمیــز کنیــد.  ــا یــک اســفنج ن ب
ــه،  ــده ، الیه بردارهــای تاب ــا خورن ــواد شــوینده ســاینده ی ــد: اســتفاده از م ــه نمایی توج
یــا اســپری های فــر می تواننــد بــه ســطح کاتالیــزور آســیب زده و ویژگــی خــود تمیــز 

کنندگــی آن را کاهــش دهــد.
در صورت نیاز به تعویض پنل با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید. 

تعویض المپ
در صــورت ســوختن المــپ جهــت تعویــض آن بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس گرفتــه 

و از تعویــض المــپ ســوخته بــا المپ هــای موجــود در بــازار خــودداری نماییــد.
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پایین آوردن المنت گرمایشی باالیی 
)تنها در برخی مدل ها(

۱. ریل های کناری را خارج نمایید.

۲. المنت گرمایشی را کمی به سمت بیرون کشیده و آن را پایین آورید.

۳. جهــت قــرار دادن مجــدد المنــت گرمایشــی آن را بلنــد کــرده و کمــی بــه ســمت 
ــرار  ــاری ق ــه درســتی در محافظ هــای کن ــن شــوید کــه کــه ب ــان بکشــید، مطمئ خودت

گرفتــه اســت.

خارج کردن و قرارگیری مجدد درب
۱. جهــت خــارج کــردن درب، آن را کامــل بــاز نمــوده و گیره هــا را پاییــن آوریــد تــا 

از موقعیــت قفــل بــودن خــود خــارج شــوند.
۲. تا آنجا که می توانید درب را ببندید. 
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درب را با هر دو دست محکم نگه دارید- آن را از دستگیره نگیرید.

در حالیکــه 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.

درب را روی سطحی صاف و نرم قرار دهید.

ــد،  ــت دهی ــر حرک ــمت ف ــه س ــود، درب را ب ــای خ ــرار دادن درب در ج ــت ق ۳. جه
ــن  ــیار ایم ــاط و بس ــا احتی ــرده، ب ــف ک ــم ردی ــا ه ــل آن ه ــا مح ــوال را ب ــای ل گیره ه

ــد.  ــود بگذاری ــای خ ــی را در ج ــمت باالی قس
4. درب را پاییــن بــرده ، ســپس آن را کامــال بــاز نماییــد. گیره هــای پایینــی را در 
موقعیــت اصلــی خــود قــرار دهیــد: مطمئــن شــوید کــه آنهــا را کامــال پاییــن آورده ایــد.

بــه آرامــی آن را فشــار دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه گیره هــا در جــای درســت خــود 
ــد. ــرار گرفته ان ق
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5. درب را بســته 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.

تماس با خدمات طالیی نیکان
اطالعــات تمــاس در ضمانــت نامــه درج شــده اســت. لطفــا هنــگام تمــاس بــا خدمــات 
طالیــی نیــکان کــد موجــود در برگــه مشــخصات دســتگاه را همــراه خــود داشــته باشــید.

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.

نمایشگر حرف “F” را 
همراه با یک عدد یا 
حروف نشان می دهد.

مشکل نرم افزاری 
وجود دارد.

با نزدیک ترین خدمات طالیی 
نیکان تماس گرفته و عدد یا 
حروف پس از “F” را بخوانید.




