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دستورالعمل های مهم ایمنی  
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
ــدم  ــه و ع ــورت ادام ــه در ص ــد ک ــی می باش ــرایط خطرناک ــده ش ــان دهن   نش

ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــف آن صدمات توق
ــرده و  ــه ک ــن ارائ ــرات ممک ــا خط ــه ب ــی را در رابط ــی جزئیات ــدارهای ایمن ــام هش تم
توضیــح مــی دهنــد کــه چگونــه می تــوان میــزان خســارات احتمالــی ناشــی از اســتفاده 
نادرســت دســتگاه را کاهــش داد. بــا دقــت دســتورالعمل های ذیــل را مطالعــه نماییــد:

- 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.
- بــرای نصــب مطابــق بــا قوانیــن ایمنــی بایــد از یــک کلیــد چنــد قطبــی بیــن اتصــاالت 

آن در فاصلــه ای مناســب اســتفاده نمــود. 
- در صورتیکه فر دارای یک دوشاخه می باشد از آداپتورهای چند راهی استفاده نکنید.

از سیم های رابط استفاده نکنید.
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- از کشیدن کابل برق خودداری نمایید.
- 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 ــرک خوردگ ــا ت 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 خودداری نمایید.

ــرای  ــز خانگــی طراحــی شــده و اســتفاده از آن ب ــرای پخــت و پ - ایــن دســتگاه تنهــا ب
دیگــر مصــارف )ماننــد گرمایــش اتــاق( ممنــوع و خطرنــاک می باشــد. خدمــات طالیــی 
ــت  ــال آســیب ها و خســارات ناشــی از عــدم رعای ــه مســئولیتی در قب ــچ گون ــکان هی نی
نــکات و مــوارد ایمنــی ذکــر شــده یــا اســتفاده اشــتباه از دســتگاه بــر عهــده نخواهــد 

داشــت. 
- 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.
ــه  ــد. توج ــد ش ــرم خواهن ــترس آن گ ــای در دس ــر، بخش ه ــتفاده از ف ــان اس - در زم
داشــته باشــید تــا از تمــاس بــا المنت هــای حرارتــی و بخش هــای داغ دســتگاه خــوداری 

نماییــد.  
- کــودکان بایــد دور از دســتگاه نگــه داشــته شــده و در تمــام مــدت تحــت نظــارت و 

مراقبــت والدیــن باشــند.
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

ــری شــود.  ــر جلوگی ــا ف ــاده مشــتعل شــونده دیگــری ب م
ــر  ــه ف ــت زدن ب ــل از دس ــرده و قب ــاز ک ــر را ب ــاط درب ف ــا احتی ــت ب ــان پخ - در پای
ــه درب دســتگاه  ــه آرامــی خــارج شــود. زمانیک ــا هــوای داغ و بخــار ب ــد ت ــازه دهی اج
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بســته اســت بخــار داغ از منافــذ بــاالی صفحــه کنتــرل خــارج خواهــد شــد، بنابرایــن از 
ــد.  ــودداری نمایی ــردن آن خ ــدود ک مس

- بــرای بیــرون آوردن تابــه و مــوارد دیگــر از داخــل فــر، از دســتکش اســتفاده کــرده 
و مراقــب باشــید تــا بــا المنت هــای حرارتــی برخــورد نکنیــد. 

- از قــرار دادن مــواد اشــتعال زا در داخــل و نزدیــک دســتگاه خــودداری نمائیــد، ایــن 
امــر می توانــد در زمــان روشــن شــدن اتفاقــی دســتگاه باعــث آتــش ســوزی شــود.  

ــوداری  ــر خ ــل ف ــابه در داخ ــوارد مش ــته و م ــای در بس ــه ه ــرارت دادن شیش - از ح
کنیــد. حــرارت ســبب بــاال رفتــن فشــار در داخــل شیشــه شــده کــه ترکیــدن و آســیب 

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

ــروز آتش ســوزی  ــی باعــث ب ــه راحت ــی ب ــش از حــد روغــن و چرب - حــرارت دادن بی
ــب باشــید.  ــی، مراق ــا روغــن و چرب ــگام آشــپزی ب می شــود. در هن

- 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 
ــد در صــورت  ــکل می توان ــه دلیــل وجــود ال ــن مــوارد بخــار شــده و ب ــاال ای حــرارت ب

ــود.  ــوزی ش ــث آتش س ــی باع ــی برق ــای حرارت ــی از المنت ه ــا یک ــاس ب تم
- هرگز از لوازم بخارشوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

- در زمــان اســتفاده از عملکــرد تمیــز کننــده خــودکار )چربی زدایــی حرارتــی( از دســت 
زدن بــه فــر خــودداری کــرده و از نزدیــک شــدن کــودکان بــه آن جلوگیــری نماییــد. 
پیــش از اســتفاده از چرخــه تمیــز کننــده ترشــحات موجــود در محفظــه داخلــی را تمیــز 
ــی  ــودکار )چربی زدای ــده خ ــز کنن ــه تمی ــه دارای برنام ــتگاه هایی ک ــا دس ــد. )تنه نمایی

ــند(. ــی( می باش حرارت
- تنها از حسگر دمایی استفاده نمایید که جهت این فر پیشنهاد شده است. 

- از تمیــز کننده هــای ســخت یــا الیــه بردارهــای فلــزی نــوک تیــز بــرای تمیــز کــردن 
ــد باعــث ایجــاد خــراش و  ــن امــر می توان ــد. ای درب شیشــه ای محصــول اســتفاده نکنی

در نتیجــه شکســتگی شیشــه شــود. 
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نصب

- قبـل از اقـدام به تـعویـض المپ و جهت جلوگیـری از خطر بـرق گرفتگی، دستگـاه را 
خاموش کرده و آن را از برق بکشید. سپس با خدمات طالیی نیکان تماس حاصل نمایید.

- 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(.

- در زمان باز کردن بسته بندی و نصب دستگاه از دستکش های محافظ استفاده نمایید.
دور انداختن لوازم خانگی

- ایــن محصــول از مــوادی تشــکیل شــده اســت کــه قابــل بازیافــت و اســتفاده مجــدد 
می باشــند. می 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

ــرق وصــل شــود. ــه ب ــد ب ــچ شــرایطی دســتگاه نتوان ــا در هی کــرده ت
- 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

ــان  ــتگاه در زم ــه دس ــوید ک ــن ش ــدی، مطمئ ــته بن ــر از بس ــرون آوردن ف ــس از بی پ
ــروز  ــورت ب ــد. در ص ــته می باش ــان بس ــده و درب آن همچن ــیبی ندی ــی آس جابجای
مشــکل، بــا فروشــنده دســتگاه خــود یــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد. بــرای 
ــدا  ــی اســتر آن ج ــوم پل ــب از ف ــان نص ــر را در زم ــیب، ف ــوع آس ــر ن ــری از ه جلوگی
کنیــد. جهــت جابجایــی ایمــن فــر از دســته های موجــود در بســته لــوازم جانبــی 

ــد. ــتفاده نمایی اس
۱. دستگیره را در حفره های کناری قرار دهید )تصویر ۱(.

۲. دستگیره را همانند تصویر ۲ به سمت باال بکشید.
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آماده سازی محل قرارگیری 
* بخش هایــی از آشــپزخانه کــه در تمــاس بــا فــر هســتند بایــد در برابــر دمــا )حداقــل 

90 درجــه ســانتیگراد( مقاوم باشــند. 
* تمــام عملکردهــای کابینــت ســازی و همچنیــن تمیــز کــردن خــرده چوب هــا و گــرد 

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. 

اتصاالت برق 
ــده در برچســب  ــته ش ــرق نوش ــاژ ب ــا ولت ــود ب ــرق موج ــاژ ب ــه ولت ــوید ک ــن ش مطمئ
ــه  ــر روی لب ــول ب ــخصات محص ــب مش ــد. برچس ــق باش ــول مطاب ــخصات محص مش
ــت اســت( ــل روی ــودن درب محصــول قاب ــاز ب ــرار دارد. )در صــورت ب ــر ق ــی ف جلوی

- تعویــض کابــل بــرق نــوع )H05 RR-F 13×1.5 mm2(  بایــد توســط یــک برقــکار مجرب 
ــود.  انجام ش

- ایــن فــر بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــده اســت کــه می توانــد بــا بــرق بیــش از ۲.۵ 
ــووات ســازگار باشــد. )در  ــاالی 3 کیل ــی ب ــه خانگ ــع تغذی ــا منب ــووات کار کــرده و ب کیل
تنظیمــات بــه صــورت HIGH نشــان داده می شــود(. اگــر در خانــه منبــع تغذیــه ضعیــف 
تــری وجــود دارد، متناســب بــا آن تنظیمــات پایین تــری انتخــاب نماییــد. )در تنظیمــات 
ــرق را در  ــه ب ــوط ب ــر جزییــات مرب ــه صــورت LOW انتخــاب مــی شــود(. جــدول زی ب

ــف نشــان می دهــد. کشــورهای مختل

کشورتنظیمات

HIGHآلمان

LOWاسپانیا
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نکات عمومی
پیش از استفاده از دستگاه

ــود  ــای موج ــراه لیبل ه ــه هم ــظ را ب ــای محاف ــر بخش ه ــی و دیگ ــمت های مقوای - قس
در لــوازم جانبــی ماننــد بشــقاب القایــی و ظــرف پخــت را جــدا نماییــد.

ــوازم جانبــی را از داخــل فــر خــارج کنیــد. بشــقاب القایــی را در طبقــه ســوم قــرار  - ل
داده و دســتگاه را بــه بــرق بزنیــد. ظــرف پخــت را در بشــقاب القایــی گذاشــته و ۲00 
ــر را  ــذا را انتخــاب و ف ــه غ ــردن روی ــی ک ــرد طالی ــد. عملک ــرم آب درون آن بریزی گ
ــای  ــق و روغن ه ــواد عای ــل از م ــو و دود حاص ــا ب ــد ت ــن نمایی ــاعت روش ــدود ۱ س ح

محافــظ از بیــن بــرود.
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

کشورتنظیمات

HIGHفنالند

HIGHفرانسه

LOWایتالیا

HIGHهلند

HIGHنروژ

HIGHسوئد

LOWایاالت متحده انگلیس

HIGHبلژیک
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- 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 ــی ک - زمان
ــد.  ــی صدمــه بزن پوشــش لعاب

- 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. 
- هرگــز زمانیکــه صفحــه القایــی را در فــر قــرار داده ایــد یــا زمانیکــه هنــوز داغ اســت 

آب را روی آن نریزیــد. ایــن امــر بــه شیشــه یــا پوشــش لعابــی آســیب می زنــد. 
ــا از  ــود ت ــام ش ــاط انج ــا احتی ــد ب ــی بای ــقاب القای ــردن بش ــارج ک ــرار دادن و خ - ق

آســیب های احتمالــی بــه شیشــه و دوشــاخه بــرق جلوگیــری شــود. 
- پیــش از اســتفاده از فــر در حالــت اســتاندارد )بــدون القایــی( کامــال بشــقاب القایــی را 
ــد باعــث آســیب دیدگی  ــر می توان ــی در ف ــدن بشــقاب القای ــد. مان ــارج نمایی ــر خ از ف

آن شــود.
پس از استفاده از دستگاه:

ــی  ــقاب القای ــردن بش ــارج ک ــش از خ ــتگاه پی ــردن دس ــز ک ــه تمی ــاز ب ــورت نی - در ص
ــد ،  ــارج می کنی ــر خ ــی را از ف ــقاب القای ــه بش ــود. زمانیک ــک ش ــا خن ــد ت ــر بمانی منتظ
مطمئــن شــوید کــه پوشــش اســتفاده شــده جهــت ســوکت مانــع از ورود کثیفی هــا بــه 

ــود. ــر ۱( می ش ــرق )تصوی ــوکت ب س
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حفاظت از محیط زیست
بازیافت اجزای بسته بندی:

ــا درج  ــت  در آنه ــوده و عالم ــت ب ــل بازیاف ــد قاب ــته بندی ۱00 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
دور انداختن محصول

ــا تجهیــزات الکتریکــی و  ــا قوانیــن اروپایــی EC/2002/96 در رابطــه ب • ایــن محصــول ب
ــد. ــق می باش ــی )WEEE( مطاب الکترونیک

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 لــوازم 

الکتریکــی و الکترونیکــی تحویــل داد.
ذخیره انرژی

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

گرمایــش ندارنــد.
- در زمــان اســتفاده از عملکــرد پخــت بــا حالــت القایــی از ظــروف موجــود کــه جهــت 

حداکثــر جــذب انــرژی طراحــی شــده اســت اســتفاده نماییــد.
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
ــان  ــش از زم ــه پی ــدت ۱0-۱۵ دقیق ــه م ــر را ب ــی( ف ــتاندارد )غیرالقای ــت اس - در حال
پخــت تنظیــم شــده خامــوش نماییــد. غذاهایــی کــه نیــاز بــه زمان هــای پخــت طوالنــی 

ــا خامــوش شــدن فــر نیــز بــه پخــت خــود ادامــه می دهنــد. دارنــد حتــی ب
اعالم تطابق

ایــن محصــول مطابــق بــا مقــررات اروپایــی CE n.1935/2004 در رابطــه بــا لــوازم در 
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تمــاس بــا مــواد غذایــی و همچنیــن بــا درنظــر گرفتــن قوانیــن ولتــاژ پاییــن CE/2006/96  )با 
 ”EMC”2004/108/CE 73/23 و اصالحــات بعــدی جایگزین شــده اســت( و قوانین حفاظتــی/CEE

طراحــی، تولیــد و فروخته شــده اســت.
عیب یابی دستگاه

فر کار نمی کند
ــز قطــع  ــزل نی ــرق من ــن ب ــوده و همچنی ــرق متصــل ب ــه ب ــر ب ــه ف • بررســی شــود ک

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 ــد، ب ــر ش ــدد ظاه ــک ع ــراه ی ــه هم ــرف F ب ــگر ح ــر در نمایش • اگ
ــد.  ــاس بگیری ــکان تم نی

در هنگام اعالم مشکل فر باید عددی که در ادامه حرف F آمده است را عنوان نمایید. 
صفحه القایی کار نمی کند:

از صفحــه القایــی تنهــا در طبقــه ســوم می تــوان اســتفاده نمــود. مطمئــن شــوید آن را 
بــه درســتی و بــا اتصــال کامــل در جــای خــود قــرار داده ایــد.

فر را خاموش و مجدد روشن نمایید. بررسی نمایید که مشکل برطرف شده باشد.

پیش از تماس با خدمات پس از فروش
ــی  ــمت عیب یاب ــا و در قس ــه راهنم ــه در دفترچ ــواردی ک ــتفاده از م ــا اس ــدا ب ۱. ابت

ــد.  ــرف نمایی ــکل را برط ــا مش ــد ت ــعی کنی ــت س ــده اس آورده ش
ــا  ۲. یــک مرتبــه دســتگاه را روشــن و خامــوش کــرده و ســپس بررســی کنیــد کــه آی

ــا خیــر. مشــکل هنــوز وجــود دارد ی
اگــر تمامــی مــوارد بــاال را انجــام دادیــد و مشــکل برطــرف نشــد، بــا خدمــات طالیــی 

نیــکان تمــاس بگیریــد. 
اعالم موارد زیر ضروری است:
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• شرح مختصری در رابطه با مشکل دستگاه
• نوع و مدل دقیق فر
- آدرس کامل منزل
- شماره تماس منزل

ــه منظــور اســتفاده از قطعــات یدکــی  ــر )ب ــه تعمی ــه هرگون ــاز ب توجــه: در صــورت نی
ــد.  ــکان تمــاس بگیری ــی نی ــا خدمــات طالی اصــل( ب

شماره خدمات طالیی نیکان در برگه ضمانت نامه نوشته شده است.
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

مهــم: از مــواد شــوینده ای کــه باعــث خوردگــی و ســاییدگی مــی شــوند اســتفاده نکنیــد. 
اگــر هــر کــدام از ایــن مــواد شــوینده بــه صــورت اتفاقــی روی فــر بریزنــد، بایــد در 

ســریع تریــن زمــان ممکــن توســط پارچــه میکــرو فایبــر مرطــوب آن را تمیــز کنیــد. 
• ســطح بیرونــی فــر را بــا پارچــه میکروفایبــر مرطــوب تمیــز کنیــد. اگــر ســطح مــورد 
ــه آب اضافــه کــرده و در  نظــر خیلــی کثیــف اســت، چنــد قطــره مــاده ی شــوینده ب

نهایــت بــا دســتمال دیگــری آن را خشــک نماییــد.
سطح داخلی فر: 

ــا پدهــای الیــه بــردار از جنــس  مهــم:  اســفنج هــای ســاینده، الیــه بردارهــای فلــزی ی
ــول  ــوارد در ط ــه م ــرد.  اینگون ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــف نبای ــای مختل ــفنج ه اس

ــی و شیشــه درب فــر مــی شــود. ــه ســطوح لعاب زمــان باعــث آســیب ب
• پــس از هــر مرتبــه اســتفاده منتظــر بمانیــد تــا فــر خنــک شــود. بهتــر اســت زمانیکــه 
ــه جــای  ــز کــردن کثیفی هــا و لکه هــای ب ــوز کمــی گــرم اســت جهــت تمی دســتگاه هن

ــد. ــد مواردیکــه حــاوی شــکر می باشــند( اســتفاده نمایی ــی )مانن ــده از مــواد غذای مان
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• از مــواد شــوینده مناســب فــر اســتفاده کــرده و از دســتورالعمل های منــدرج در آن 
پیــروی نماییــد.

• شیشــه درب را بــا یــک مایــع شــوینده مناســب تمیــز نماییــد. جهــت تســهیل تمیــزکاری 
می توانیــد درب فــر را جــدا نماییــد )بخــش مراقبــت از دســتگاه را مالحظــه کنیــد(. 

• المنــت گرمایشــی بــاالی گریــل را می تــوان در بعضــی مدل هــا پاییــن آورده و ســقف 
دســتگاه را تمیــز نمــود )بخــش مراقبــت از دســتگاه را مالحظــه نماییــد(.

توجــه: در زمــان پخــت غذاهــای آبــدار )ماننــد پیتــزا، ســبزیجات و ...( ممکــن اســت در 
ــد  ــک می باش ــر خن ــه ف ــود. زمانیک ــکیل ش ــرات آب تش ــر قط ــل درب و در درزگی داخ

ــا اســفنج خشــک نماییــد. ــا اســتفاده از یــک دســتمال ی ایــن قطره هــا را ب
لوازم جانبی:

ــرد از  ــان عملک ــس از پای ــت را پ ــگام پخ ــده در هن ــتفاده ش ــی اس ــوازم جانب ــی ل • تمام
داخــل فــر بیــرون آورده و آنهــا را در داخــل ظرفــی پــر از آب و مــاده شــوینده قــرار 
ــد.  ــتکش اســتفاده کنی ــند از دس ــی باش ــی از قســمت ها داغ م ــوز برخ ــر هن ــد. اگ دهی

• در صورت استفاده از برس یا اسفنج، باقی مانده های غذا به راحتی پاک خواهند شد.
صفحه القایی

ــا صفحــه  ــر ی ــع شــوینده مناســب ف ــک اســفنج و مای ــس از خنــک شــدن صفحــه از ی پ
اجــاق اســتفاده نماییــد. شســتن صفحــه القایــی نبایــد در ماشــین ظرفشــویی انجام شــود.

سوکت داخلی برق:
پوشــش فلــزی دوشــاخه را برداریــد. بــا اســتفاده از یــک اســفنج مرطــوب دو شــاخه را 

تمیــز نماییــد. از لــوازم تیــز و فلــزی اســتفاده نکنیــد. 
ظروف پخت: 

ــن  ــند. همچنی ــب می باش ــویی مناس ــین ظرفش ــتفاده در ماش ــت اس ــروف جه ــن ظ ای
می توانیــد بــرای شستشــوی آن از اســفنج های نــرم و مایــع شــوینده مناســب اســتفاده 

نماییــد. 
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مراقبت از دستگاه
 - از دستکش های محافظ استفاده شود.

- قبــل از انجــام هــر یــک از دســتورالعمل های زیــر از خنــک بــودن فــر اطمینــان 
حاصــل نماییــد.

 - فر را از برق بکشید. 
جدا کردن درب فر:

۱. درب را کامال باز کنید.
۲. گیره ها را باال بکشید و آنها را تا جایی که امکان دارد به جلو فشار دهید )تصویر ۱(.

3. درب را تــا جایــی کــه ممکــن اســت ببندیــد )A( آن را بــاال کشــیده )B( و بچرخانیــد 
)C(  تــا جایــی کــه آزاد شــود )D( )تصویــر ۲(.

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

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

۴. درب را ببندید.
جابجایی گریل های کناری

نگهدارنده های جانبی گریل ها دارای دو عدد پیچ ثابت کننده می باشند )تصویر ۱(.
۱. پیچ هــا و صفحــات ثابــت کننــده را در ســمت راســت و چــپ بــا کمــک یــک ســکه یــا 

وســیله ای شــبیه آن خــارج نماییــد. 

)تصویر ۱( )تصویر ۲(



16

O
V

E
N

ــرده )۱(  ــاال ب ــه ســمت ب ــر 3 آن هــا راب ــرای جــدا کــردن گریل هــا، هماننــد تصوی ۲. ب
ــد )۲(. و بچرخانی

جابجایی المنت حرارتی باال  )فقط در برخی از مدل ها(
۱. شبکه نگهدارنده کناری را خارج کنید. )تصویر ۴(

ــه ســمت  ــر ۵( و آن را ب ــه ســمت بیــرون آورده )تصوی ــی را کمــی ب ۲. المنــت حرارت
ــر 6( پاییــن بکشــید. )تصوی

ــمت  ــه س ــی ب ــرده و کم ــاال ب ــی، آن را ب ــت حرارت ــدد المن ــرار دادن مج ــرای ق 3. ب
خــود بکشــید، مطمئــن شــوید کــه دقیقــا بــر روی نگهدارنده هــای کنــاری قــرار گرفتــه 

اســت.

)تصویر ۱( )تصویر ۲( )تصویر 3(

)تصویر ۴( )تصویر ۵( )تصویر 6(

تعویض المپ فر
ــاس  ــکان تم ــی نی ــات طالی ــا خدم ــود( ب ــورت وج ــتی )در ص ــپ پش ــض الم ــرای تعوی ب

ــد: ــل نمایی حاص
۱. فر را از برق بکشید.

۲. پوشــش المــپ را بــاز کــرده )تصویــر ۷( و المــپ را تعویــض نماییــد )نــکات مربــوط 
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)تصویر ۷( )تصویر ۸( )تصویر 9( )تصویر ۱0(

بــه نــوع المــپ را مالحظــه نماییــد(. پوشــش المــپ را در جــای خــود ببندیــد. 
3. فر را به برق متصل کنید. 

جهت تعویض المپ کناری )در صورت وجود(:
۱. فر را از برق بکشید.

۲. دیوارهای مشبک کناری را در صورت وجود خارج نمایید )تصویر ۴(.
3. با استفاده از یک پیچ گوشتی پوشش المپ را باز نمایید. ) تصویر ۸(

۴. المپ را تعویض نمایید )قسمت مربوط به نوع المپ را مالحظه نمایید( )تصویر9(.
۵. پوشــش المــپ را مجــدد در جــای خــود قــرار داده و آن را فشــار دهیــد تــا زمانــی 

کــه در جــای خــود قــرار گیــرد. )تصویــر ۱0(
6. دیوارهای مشبک کناری را در جای خود قرار دهید.

۷. فر را مجدد به برق بزنید.

توجه: 
ــا دمــای 300 درجــه ســانتیگراد و تــوان  -  فقــط از المپ هــای رشــته ای مــدل E-14  ب
ــانتیگراد و  ــه س ــای 300 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 ۲۴۴/۲009(  ــرای روشــنایی منــزل نمی ت ب

- این المپ ها را می توانید از خدمات طالیی نیکان تهیه نمایید.
مهم:

- در صــورت اســتفاده از المپ هــای هالــوژن، از لمــس المپ هــا بــدون دســتکش 
ــد.  ــیب میزن ــوژن آس ــای هال ــه المپ ه ــت ب ــر انگش ــد. اث ــودداری کنی خ
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- تا زمانی که پوشش المپ را در جای خود قرار نداده اید از فر استفاده نکنید. 
دستورالعمل های استفاده از فر

برای اتصال برق دستگاه قسمت نصب را مالحظه نمایید
فرهای القایی دارای یک سوکت الکتریکی در دیواره پشتی فر می باشد تا توان مورد نیاز 

المنت گرمایشی داخل صفحه القایی را در زمان اتصال به برق تامین نمایند.
ــا ظــروف  ــه صــورت همزمــان ب ــا ب ــه نحــوی طراحــی شــده اســت ت ــی ب صفحــه القای
پخــت القایــی همــراه بــا فــر کار کنــد. جهــت افزایــش کیفیــت عملکــرد پخــت و مصــرف 

انــرژی می توانیــد از ظــروف پخــت و صفحــه القایــی اســتفاده نماییــد.

۱. صفحه کنترل 
۲. المنت حرارتی باال/ گریل

3. فن خنک کننده )غیر قابل مشاهده(
۴. برچسب مشخصات )نباید برداشته شود(

۵. المپ ها
6. المنت حرارتی چرخشی )غیر قابل مشاهده( 

۷. فن
۸. المنت حرارتی پایین )غیر قابل مشاهده(

9. درب دستگاه
۱0. موقعیت طبقات )تعداد طبقات در قسمت جلوی محفظه فر مشخص شده است(  
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۱۱. دیواره پشتی
۱۲. سوکت الکتریکی )داخل فر(

۱3. صفحه القایی
۱۴. موقعیت قرارگیری صفحه القایی

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 
لوازم جانبی موجود: 

A. طبقه سیمی: می تـوان از طبقـه سیمی جهت گریـل کردن غذاهـا یـا محل قرارگیـری 
تابه ها، قالب های کیک و دیگر ظروف پخت مخصوص فر استفاده می شود.

B. ســینی روغن گیــر: ایــن ســینی بــه گونــه ای طراحــی شــده تــا در زیــر طبقــه ســیمی 
قــرار گرفتــه و چربی هــای حاصــل از غــذا را جمــع آوری نمایــد. همچنیــن بــه عنــوان 

یــک ســینی فــر جهــت پخــت گوشــت، ماهــی، ســبزیجات و ... اســتفاده مــی شــود.
C. ظرف پخت: ایـن ظرف پخت جهت استفـاده بـا عملکرد صفحه القـایی طراحی شده و 

باید مطابق با محل مشخص شده در شیشه صفحه القایی قرار داده شود.
D. صفحــه القایــی : بــرای اســتفاده از حالــت القایــی آن را در ســطح ســوم قــرار داده و 
مطمئــن شــوید کــه ســوکت الکتریکــی کامــال متصــل شــده باشــد. )قــرار دادن طبقــات 

ســیمی و لــوازم جانبــی دیگــر در فــر را مالحظــه نماییــد.(

C تصویر CتصویرB تصویرA تصویر
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تعداد لوازم جانبی بر اساس مدل خریداری شده متفاوت می باشد. 
دیگر لوازم جانبی را می توانید به صورت جداگانه از خدمات طالیی نیکان تهیه نمایید.

قراردادن طبقات سیمی و لوازم جانبی در داخل فر 
ــا از  ــند ت ــونده می باش ــل ش ــم قف ــی دارای مکانیس ــوازم جانب ــر ل ــیمی و دیگ ــه س طبق

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــته آنه ــی و ناخواس ــدن ناگهان ــارج ش خ
۱. با کشیدن بخش A به باال، طبقه سیمی را به صورت عمودی قرار دهید )تصویر۱(.

۲. زمانیکــه در حالــت قفــل )B(  قــرار می گیــرد طبقــه ســیمی را زاویــه دار قــرار دهیــد. 
)۲ )تصویر

ــه قســمت "C" فشــار  ــده و آن را کامــال ب ــت افقــی برگردان ــه حال 3 طبقــه ســیمی را ب
ــر 3( ــد )تصوی دهی

)تصویر۱( )تصویر۲( )تصویر3(

۴ برای خارج کردن طبقه سیمی مراحل باال را از انتها به ابتدا انجام دهید.
لــوازم جانبــی دیگــر ماننــد ســینی روغن گیــر و ســینی پخــت را مطابــق بــا مراحــل بــاال 
قــرار دهیــد. برآمدگــی موجــود در ســطح صــاف باعــث قفــل شــدن لــوازم جانبــی در 

جــای خــود می شــود.
صفحه القایی:

صفحه القایی را در سطح سوم قرار داده تا دوشاخه الکتریکی را متصل نمایید. 
ــه درســتی در ســطح ســوم قــرار  ــا اســتفاده از هــر دو دســت صفحــه القایــی را ب ۱. ب

ــر ۱( ــد )تصوی دهی
۲. با هر دو دست صفحه القایی را تا دوشاخه الکتریکی فشار دهید.
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)تصویر۱(

)تصویر۴(

)تصویر۲(

)تصویر۵(

)تصویر3(

ــن شــوید کــه ســوکت کامــال در دوشــاخه وارد  ــی مطمئ ــک فشــار ســینی القای ــا ی 3. ب
شــده اســت.

خارج کردن ظرف پخت و صفحه القایی
خارج کردن ظرف پخت:

مهــم: ممکــن اســت ظــرف پخــت صفحــه القایــی بســیار داغ شــود. همیشــه بــرای خــارج 
کــردن آن از دســتکش های مخصــوص فــر اســتفاده نماییــد. 

۱. بــا هــر دو دســت دســتگیره جلویــی را گرفتــه و ظــرف پخــت را کمــی خــارج نماییــد. 
)۱ )تصویر 

ظرف پخت:
ظــرف پخــت را در صفحــه القایــی قــرار داده و اطمینــان حاصــل نماییــد کــه کــف ظــرف 

بــه روی عالمــت مســتطیل روی شیشــه صفحــه القایــی قــرار داده شــده اســت.
۱. با هر دو دست ظرف پخت را روی صفحه القایی قرار دهید. )تصویر ۴(

۲. ظرف پخت را در مرکز عالمت مشخص شده در شیشه قرار دهید. )تصویر ۵(
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ــل  ــرده و آن را کام ــتفاده ک ــاری اس ــتگیره های کن ــرف از دس ــر ظ ــظ بهت ــرای حف ۲. ب
ــر ۲( ــد. )تصوی خــارج نمایی

)تصویر۱( )تصویر۲(

خارج کردن صفحه القایی:
مهــم: جهــت اطمینــان از اتصــال درســت الکتریکــی صفحــه القایــی را در جــای خــود بــه 
صــورت ایمــن قــرار داده و بــا کمــی فشــار آرام آن را آزاد نماییــد. در صــورت وجــود 
ظــروف پخــت یــا دیگــر لــوازم جانبــی از خــارج کــردن صفحــه القایــی خــودداری نمایید.

زمانیکــه فــر و صفحــه القایــی داغ هســتند حتمــا از دســتکش های مخصــوص فــر 
ــد. ــتفاده نمایی اس

۱. بــا هــر دو دســت صفحــه القایــی را گرفتــه و خــارج نماییــد. ممکــن اســت بــرای جــدا 
کــردن صفحــه القایــی از ســوکت نیــاز بــه کمــی فشــار داشــته باشــید )تصویــر 3(

۲. با هر دو دست صفحه القایی را خـارج کرده و آن را با فاصله نگـه دارید، ممکن است 
این صفحه باعث آسیب به شیشه یا دوشاخه الکتریکی شود. )تصویر ۴(

)تصویر3( )تصویر۴(
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ــک  ــد )ی ــا عالمــت مربوطــه را کمــی فشــار دهی ــرای اســتفاده تنه کلیدهــای لمســی: ب
ــال شــدن آن کافیســت( ــرای فع لمــس کوچــک ب

ــنیده  ــی ش ــدار صوت ــک هش ــده و ی ــوش ش ــر خام ــه ف ــن دکم ــار ای ــا فش On/Off ب

ــد. ــد ش ــال نخواه ــر فع ــدار غی ــن هش ــه ای ــود ک می ش
 : برای دسترسی به منوی اصلی یا برگشت به صفحه شروع این دکمه را فشار دهید.

 : برای دسترسی مستقیم به منوی القایی این دکمه را فشار دهید.
 : برای برگشت به صفحه قبل این دکمه را فشار دهید.

 : بــرای انتخــاب عملکــرد/ گزینه هــای کمکــی و تغییــر مقادیــر از پیــش 
ــد. ــار دهی ــه را فش ــن دکم ــده ای ــم ش تنظی

 : برای انتخاب و تایید تنظیمات این دکمه را فشار دهید.
 : برای شروع به کار عملکرد پخت این دکمه را فشار دهید.

لیست عملکردها:
ــر را  ــر زی ــگر تصاوی ــد. نمایش ــار دهی ــت  را فش ــر، عالم ــردن ف ــن ک ــس از روش پ

نشــان می دهــد.

توضیح صفحه کنترل
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برای عبور از این پیغام یک دکمه را فشار دهید.
ــال/  ــات فع ــوی تنظیم ــق من ــوان از طری ــی را می ت ــرد القای ــدار عملک ــن هش ــم: اولی مه
ــر  ــه ف ــد، زمانیک ــده باش ــل ش ــتی متص ــه درس ــی ب ــه القای ــر صفح ــال نمود.اگ غیر فع
ــس از  ــد. پ ــد ش ــان داده نخواه ــی نش ــرد القای ــدار عملک ــن هش ــود اولی ــن می ش روش

ــود: ــان داده می ش ــر نش ــوارد زی ــدار م ــن هش اولی

A. عالمت عملکردهای مشخص شده
B. عملکردهای مشخص شده را می توان با فشار  انتخاب نمود.

C. توضیح عملکرد مشخص شده
D. اطالعات بیشتر

جزئیات عملکرد
پــس از انتخــاب عملکــرد مــورد نظــر عالمــت  را فشــار دهیــد. نمایشــگر گزینه هــای 

بیشــتر را بــه همــراه اطالعــات ان نمایــش می دهــد.

ــد.  ــار دهی ــای  را فش ــف دکمه ه ــمت های مختل ــان قس ــت در می ــرای حرک ب
ــده در  ــح داده ش ــتورات توضی ــق دس ــم مطاب ــل تنظی ــر قاب ــمت مقادی ــه س ــانگر ب نش
ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــر  را فشــار دهی ــرای انتخــاب مقادی ــد. ب ــی کن ــاال حرکــت م ب
ــد.  ــد نمایی ــر را تایی ــا فشــار مجــدد  مقادی ــم و ب دکمه هــای  آن را تنظی

نشانگر

منطقه ۱

منطقه ۲

منطقه 3

منطقه ۴
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۱ - در صــورت خامــوش بــودن فــر، دکمــه  را فشــار دهیــد، نمایشــگر عملکردهــای 
پخــت را نشــان می دهــد.

ــرد  ــد: عملک ــار دهی ــای  را فش ــف، دکمه ه ــر مختل ــاب مقادی ــت انتخ ۲ - جه
ــگ ســفید مشــخص می شــود. ــه رن ــان صفحــه ب ــل انتخــاب در می قاب

ــات 3۴،  ــدول صفح ــه آن، ج ــوط ب ــات مرب ــا و توضیح ــت عملکرده ــرای لیس ــه: ب توج
3۵،36 و ۴۵ را مالحظــه نماییــد. اگــر صفحــه القایــی بــه درســتی متصــل شــده باشــد یــا 
ــی و تنظیمــات  ــد، تنهــا عملکردهــای القای ــی را قــرار می دهی هــر زمانیکــه صفحــه القای

ــند. ــترس می باش ــی در دس ــوی اصل در من
ــتاندارد و  ــای اس ــوی عملکرده ــد، من ــده باش ــل نش ــر متص ــی در ف ــه القای ــر صفح اگ

نکته: در حالت القایی، تنها مناطق 3 و ۴ قابل تنظیم می باشند.
استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه- انتخاب زبان و تنظیمات زمان

بــرای اســتفاده صحیــح از فــر، در اولیــن مرتبــه روشــن کــردن فــر بایــد زبــان مــورد 
نظــر و زمــان صحیــح را تنظیــم نماییــد:
برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

۱ - دکمه  را فشار دهید: نمایشگر سه زبان موجود را نشان می دهد.
۲ - دکمه های  را جهت حرکت به روی گزینه ها فشار دهید.

ــرای انتخــاب دکمــه  را  ــان مــورد نظــر روشــن شــد، ب ــه زب ــی کــه گزین 3 - زمان
ــان، عــدد ۱۲:00 در نمایشــگر چشــمک زن می شــود. ــس از انتخــاب زب ــد. پ فشــار دهی

۴ - بــا اســتفاده از دکمه هــای  زمــان را تنظیــم نمایــد. بــرای حرکــت ســریعتر 
در میــان اعــداد، فشــار روی دکمــه را نگــه داریــد.

۵ - تنظیمات را با فشار  تایید نمایید: نمایشگر لیست عملکردها را نشان می دهد.
انتخاب عملکردهای پخت
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منــوی عملکردهــای القایــی در دســترس می باشــند.
زمانیکــه صفحــه القایــی را قــرار مــی دهیــد یــا خــارج مــی نماییــد، پیغــام اتصــال / آزاد 

کــردن صحیــح در نمایشــگر نشــان داده می شــود.

ــگر  ــت در نمایش ــات پخ ــد: تنظیم ــاب نمایی ــرد را انتخ ــه  عملک ــار دکم ــا فش 3. ب
ــر مــورد نظــر شــما  ــم شــده مقادی ــش تنظی ــر از پی نشــان داده می شــود. اگــر مقادی
ــاال  ــل ب ــد مراح ــورت همانن ــن ص ــر ای ــد/ در غی ــار دهی ــه  را فش ــند، دکم می باش

ــد. ــر دهی ــر را تغیی مقادی
تنظیم دما / خروجی گریل

برای تغییر دما یا گریل  مراحل زیر را انجام دهید:
ــر دمــا )ZONE1(  قــرار داشــته باشــد،  ــار مقادی ۱. بررســی نماییــد کــه نشــانگر در کن
دکمــه  را فشــار دهیــد تــا پارامتــر مــورد نظــر بــرای تغییــر انتخــاب شــود.مقادیر 

ــود. ــمک زن می ش ــا چش دم
۲. با استفاده از  دکمه های  مقادیر مورد نظر را تغییر دهید.

ــا فشــار دکمــه  مــوارد را تاییــد و ســپس  را فشــار دهیــد. طبقــه مناســب  3. ب
جهــت قــرار دادن مــواد غذایــی در نمایشــگر نشــان داده میشــود.

۴. بــرای شــروع عملکــرد پخــت  را فشــار دهیــد. در صــورت نیــاز می توانیــد دمــای 
تنظیــم شــده را در زمــان پخــت مطابــق بــا مراحــل بــاال تغییــر دهیــد.

ــن  ــان رســیدن آن نشــان داده می شــود. در ای ــه پای ــان پخــت، پیغــام ب ۵. در زمــان پای
ــا فشــار  زمــان پخــت را  ــا ب ــا فشــار دکمــه  فــر را خامــوش کــرده ی زمــان ب
افزایــش دهیــد. بــا خامــوش شــدن فــر، نمایشــگر نمــودار کاهــش دمــای داخــل فــر و 
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ــد. ــان می ده ــدن آن را نش ــک ش خن
نکتــه: در حالــت القایــی دمــا بــه صــورت خــودکار توســط فــر تنظیــم شــده و نیــازی بــه 

تنظیمــات دســتی نــدارد.
پیش گرمایش فر

ــر را  ــرض ف ــش ف ــر پی ــذا، مقادی ــرار دادن غ ــش از ق ــر پی ــش ف ــش گرمای ــرای پی ب
ــد:  ــر دهی ــل تغیی ــل ذی ــق مراح مطاب

۱ - با استفاده از دکمه های  نشانگر را در مرحله پیش گرمایش قرار دهید.
ــگر  ــه " NO" در نمایش ــد کلم ــار دهی ــه  را فش ــات دکم ــاب تنظیم ــرای انتخ ۲ - ب

می شــود. چشــمک زن 
3 - بــا فشــار دکمه هــای  تنظیمــات را تغییــر دهیــد: کلمــه " YES " در 

می شــود. داده  نشــان  نمایشــگر 
۴ - برای تایید انتخاب خود دکمه  را فشار دهید.

ــام  ــت تم ــن حال ــد. در ای ــش نمی باش ــش گرمای ــه پی ــازی ب ــی، نی ــت القای ــه: در حال نکت
ــد شــروع ســرد داشــته باشــند.  عملکردهــای پخــت بای

پیش گرمایش سریع )تنها در عملکردهای استاندارد(
جهــت پیــش گرمایــش ســریع فــر پیــش از قــرار دادن غــذا، مقادیــر و تنظیمــات پیــش 

فــرض فــر را تغییــر دهیــد:
۱ - با استفاده از دکمه های  عملکرد پیش گرمایش را انتخاب نمایید.
۲ - با فشار   آن را تایید نمایید، تنظیمات در نمایشگر نشان داده می شود.

3 - اگــر دمــای پیشــنهادی دمــای مــورد نظــر شــما می باشــد  را فشــار دهیــد، در غیــر 
اینصــورت بــرای تغییــر دمــا هماننــد مراحــل توضیــح داده شــده عمــل نماییــد. زمانــی کــه 
ــان  ــی شــنیده می شــود. در پای ــک هشــدار صوت ــورد نظــر می رســد ی ــای م ــه دم ــر ب ف
پیــش گرمایــش فــر بــه صــورت خــودکار عملکــرد پخــت ســنتی  را انتخــاب می کنــد.
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۴ - بــرای تنظیــم عملکــرد پخــت متفــاوت  را فشــار دهیــد و عملکــرد مــورد نظــر 
را انتخــاب نماییــد.

تنظیمات زمان پخت

ــرد جهــت  ــن عملک ــوان از ای ــر مــی ت ــه خامــوش شــدن خــودکار ف ــس از هــر مرتب پ
ــی اســتفاده نمــود.  ــا حداکثــر زمــان مجــاز عملکــرد انتخاب تنظیــم زمــان از ۱ دقیقــه ت
۱. جهــت انتخــاب عملکــرد، بــا اســتفاده از  نشــانگر را در کنــار  "مــدت زمــان 

پخــت" / cooking duration قــرار دهیــد.
۲. بــرای انتخــاب تنظیمــات دکمــه  را فشــار دهید. "00:00" در نمایشــگر چشــمک زن 

ــود. می ش
3. با استفاده از دکمه های  مقادیر زمان پخت مورد نظر را تغییر دهید.

۴. مقادیر انتخابی را با فشار دکمه  تایید نمایید.
برشته کردن )تنها در عملکردهای استاندارد(

ــذا  ــطح غ ــردن س ــته ک ــکان برش ــگر ام ــژه، نمایش ــای وی ــا عملکرده ــت ب ــان پخ در پای
ــل اســتفاده اســت کــه زمــان پخــت  ــی قاب ــن عملکــرد تنهــا زمان را نشــان می دهــد. ای

تنظیــم شــده باشــد.

در پایــان زمــان پخــت، نمایشــگر "  را جهــت افزایــش زمــان،  را جهت برشــته کردن" 
نشــان می دهــد. دکمــه  را فشــار دهیــد، فــر چرخــه برشــته کــردن ۵ دقیقــه ای را 

شــروع می نمایــد. ایــن عملکــرد تنهــا پــس از پخــت قابــل اســتفاده می باشــد.
تنظیم پایان زمان پخت/ شروع با تاخیر

ــا  ــوان ب ــت را می ت ــان پخ ــروع زم ــد. ش ــم می باش ــل تنظی ــت قاب ــان پخ ــان زم پای
چرخانــدن تــا حداکثــر ۲3 ســاعت و ۵9 دقیقــه بــه تاخیــر انداخــت. ایــن عملکــرد تنهــا 
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پــس از تنظیــم زمــان پخــت انجــام مــی شــود. از ایــن عملکــرد تنهــا بــرای عملکردهایــی 
ــد. ــش نمی باش ــش گرمای ــه پی ــازی ب ــه نی ــود ک ــاب می ش انتخ

پــس از تنظیمــات زمــان پخــت، نمایشــگر زمــان پایــان پخــت را نشــان می دهــد )ماننــد 
۱9:۲0(. بــرای بــه تاخیــر انداختــن زمــان پایــان پخــت و زمــان شــروع پخــت مراحــل 

زیــر را انجــام دهیــد:
۱. با استفاده از دکمه های  نشانگر را به روی زمان پایان پخت قرار دهید.

۲. برای انتخاب تنظیمات دکمه  را فشار دهید: زمان پایان پخت چشمک زن می شود.
3. بــرای تاخیــر زمــان پایــان پخــت از دکمه هــای  اســتفاده کــرده و مقادیــر 

مــورد نظــر را تنظیــم کنیــد. 
۴. اعداد انتخاب شده را با فشار دکمه  تایید کنید.

ــه  ــدام طبق ــذا را در ک ــه غ ــد. نمایشــگر نشــان می دهــد ک ۵. دکمــه  را فشــار دهی
قــرار دهیــد.  

ــبه  ــان محاس ــس از زم ــد. پ ــار دهی ــه  را فش ــرد دکم ــردن عملک ــال ک ــرای فع 6. ب
شــده، فــر پخــت را شــروع کــرده و تــا زمــان تنظیــم شــده پایــان پخــت ادامــه دارد 
ــان  ــان پای ــان پخــت دارد و زم ــه زم ــه ۲0 دقیق ــاز ب ــه  غــذای شــما نی ــی ک )در صورت

ــد( ــروع می نمای ــاعت ۱9:۵0 ش ــت را در س ــر پخ ــد ف ــده باش ــم ش ۲0:۱0 تنظی
توجــه: در فاصلــه زمانــی پیــش از شــروع پخــت، مــی توانیــد بــا فشــار دکمــه  فــر 

را روشــن نماییــد.
در هــر زمــان، مقادیــر تنظیــم شــده دمــا، تنظیمــات گریــل، زمــان پخــت را می توانیــد 
بــا اســتفاده از دکمه هــای  و دکمــه  طبــق  توضیحــات قبلــی تغییــر دهیــد.
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 تایمر

ایــن عملکــرد تنهــا بــا فــر خامــوش اســتفاده مــی شــود، ماننــد بررســی زمــان پخــت 
ــه می باشــد. ــاعت 30 دقیق ــم ۱ س ــل تنظی ــان قاب ــر زم پاســتا. حداکث

ــگر "00:00:00" را  ــد: نمایش ــار دهی ــه  را فش ــت دکم ــوش اس ــر خام ــه ف ۱. زمانیک
ــد. ــان می ده نش

۲. دکمه های  را فشار داده و زمان مورد نظر را انتخاب کنید.
3. دکمــه  را فشــار دهیــد تــا شــمارش معکــوس شــروع بــه کار کنــد. پــس از تمــام 
شــدن زمــان تنظیــم شــده، نمایشــگر "00:00:00" را نشــان داده و یــک هشــدار صوتــی 
شــنیده می شــود. می توانیــد هماننــد توضیحــات بــاال مــدت زمــان را افزایــش داده یــا 
بــا فشــار دکمــه  تایمــر را غیــر فعــال نماییــد )زمــان روز در نمایشــگر نشــان داده 

می شــود(
دستورات پخت

ــای  ــا دم ــرض را ب ــش ف ــتور پخــت پی ــر 30 دس ــم، ف ــس شش ــوژی ح ــود تکنول ــا وج ب
ــپس  ــد. س ــاده نمایی ــه را آم ــواد اولی ــتورالعمل م ــق دس ــد. طب ــنهاد می ده ــت پیش پخ

ــد: ــر را انجــام دهی مراحــل زی

ــا  آن را  ــاب و ب ــه "recepies" را انتخ ــای  گزین ــتفاده از دکمه ه ــا اس ۱. ب
تاییــد نماییــد.
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۲. غذای مورد نظر را از لیست ارائه شده انتخاب نمایید. 
3. با استفاده از دکمه های  غذای انتخاب شده را تایید نمایید.

۴. با چرخاندن  ولوم "مرورگر" دستور پخت مورد نظر را انتخاب کنید.
۵. با فشار  موارد باال را تایید نمایید: نمایشگر حداکثر زمان پخت را نشان می دهد.

ــب  ــه مناس ــگر طبق ــد. نمایش ــار دهی ــه  را فش ــرار داده و دکم ــر ق ــذا را در ف 6. غ
ــد. ــان می ده ــذا را نش ــرار دادن غ ــت ق جه

۷. دکمــه  را فشــار دهیــد تــا فــر شــروع بــه پخــت نمایــد. بــرای شــروع بــا تاخیــر 
پخــت بخــش مربوطــه را مالحظــه نماییــد. 

توجــه: بعضــی از غذاهــا نیــاز بــه هــم زدن یــا برگردانــدن دارنــد. در ایــن حالــت یــک 
هشــدار صوتــی شــنیده شــده و عملکــرد مــورد نیــاز در نمایشــگر نشــان داده می شــود.

ــی  ــت راهنمای ــا جه ــده تنه ــان داده ش ــگر نش ــدا در نمایش ــه در ابت ــی ک ــان پخت زم
می باشــد: می تــوان در زمــان پخــت ایــن زمــان را افزایــش داد.

زمــان کوتاهــی پیــش از اتمــام پخــت، فــر بــه شــما پیشــنهاد مــی دهــد تــا میــزان پختگی 
غــذا را بررســی نماییــد. در صــورت عــدم پخــت کافــی، می توانیــد بــه صــورت دســتی 

زمــان پخــت را بــا دکمه هــای  افزایــش دهیــد.
عملکردهای القایی

بــا وجــود تکنولــوژی حرارتــی القایــی، فــر چنــد عملکــرد پخــت را پیشــنهاد می دهــد کــه 
کیفیــت بــاالی پخــت را بــه همــراه عملکــردی ســریع و مصــرف کــم انــرژی بــه همــراه 

دارد )جــدول توضیــح عملکــرد را مالحظــه نماییــد(.
بــرای اطمینــان از بهتریــن عملکــرد ، از صفحــه القایــی همــراه بــا ظــرف پخــت اســتیل 
همــراه بــا دســتگاه اســتفاده نماییــد )بــرای اطــالع از نحــوه قــرار دادن صفحــه القایــی 
ــه  ــر را مالحظ ــی دیگ ــوازم جانب ــیمی و ل ــه س ــرار دادن طبق ــش ق ــت بخ ــرف پخ و ظ

ــد(. نمایی
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بــرای شــروع عملکردهــای القایــی وارد منــوی اصلــی شــوید. )وارد انتخــاب عملکردهای 
پخــت شــده یــا گزینــه دسترســی مســتقیم القایــی را فشــار دهیــد.(

بــرای دسترســی بــه عملکردهــای القایــی در بــرد پنــل، صفحــه القایــی بایــد بــه درســتی 
در فــر قــرار گیــرد.

در صورتیکــه عملکــرد القایــی را انتخــاب کرده ایــد امــا ظــرف پخــت یــا صفحــه القایــی 
را قــرار نــداده باشــید دســتگاه عــدم حضــور آنهــا را تشــخیص داده و اعــالم می نمایــد 

پیــش از پخــت ایــن قطعــات را قــرار دهیــد. 

ــا  ــرده و ب ــاب ک ــای  انتخ ــتفاده از دکمه ه ــا اس ــی را ب ــای القای ۱. عملکرده
ــد. ــار دهی ــا  را فش ــد ی ــرد را تایی ــار  عملک فش

ــا اســتفاده از   ۲. دســته بنــدی غــذای مــورد نظــر را از لیســت انتخــاب کــرده و ب
تاییــد نماییــد. 

ــذا را  ــا وزن غ ــتر و/ ی ــای بیش ــه ه ــر مجموع ــی زی ــدی غذای ــته بن ــا دس ــق ب 3. مطاب
ــا اســتفاده از دکمــه هــای  در گزینــه هــا  انتخــاب نماییــد. بــرای ایــن امــر ب

ــد.  ــد نمایی ــا  آن را تایی ــرده و ب ــت ک حرک
۴. دکمه  را جهت تایید نهایی فشار دهید.

۵. غذا را در فر گذاشته و دکمه  را فشار دهید. 
عملکردهای حس ششم

برخــی از عملکردهــای پخــت ) گوشــت، مــرغ و ماهــی بریــان شــده( بــه صــورت کمکی 
ــت  ــوژی پخ ــد، تکنول ــذا را وارد نمایی ــند. وزن غ ــم می باش ــس شش ــای ح در عملکرده
حــس ششــم زمــان پخــت مناســب را پیشــنهاد می دهــد. زمــان پخــت ممکــن اســت بــه 
ــر اســاس  ــد ب ــل می توانی ــه در صــورت تمای ــم شــده باشــد ک صــورت ســلیقه ای تنظی

ذائقــه ی خودتــان آن را تغییــر دهیــد.
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تنظیمات
۱. برای تغییر تنظیمات نمایشگر، با استفـاده از دکمه های  ، گزینه setting را 

از منوی اصلی انتخاب کنید.
۲. بــا فشــار  گزینــه مــورد نظــر را تاییــد نماییــد. نمایشــگر تنظیمــات قابــل تغییــر 
ــرژی،  ــره ان ــی، روشــنایی نمایشــگر، عملکــرد ذخی ــزان صــدای هشــدار صوت ــان، می )زب

اولیــن هشــدار القایــی( را نشــان خواهــد داد.
3. بــا اســتفاده از دکمه هــای  تنظیماتــی کــه می خواهیــد تغییــر یابــد را 

ــد. ــاب نمایی انتخ
۴. برای تایید دکمه  را فشار دهید.

۵. دستورالعمل های موجود در نمایشگر را جهت تغییر تنظیمات انجام دهید.
ــگر  ــما در نمایش ــاب ش ــد انتخ ــه تایی ــوط ب ــام مرب ــد: پیغ ــار دهی ــه  را فش 6. دکم

نشــان داده می شــود.
ــه  ــرژی ecomode ب ــر ان ــرد ذخی ــر عملک ــر، اگ ــودن ف ــوش ب ــان خام ــه: در زم توج
صــورت ON تنظیــم شــده باشــد، نمایشــگر پــس از چنــد ثانیــه خامــوش شــده و ســاعت 
نشــان داده مــی شــود.جهت مشــاهده اطالعــات در نمایشــگر و روشــن کــردن مجــدد 
ــد. در  ــا یکــی از ولوم هــا را بچرخانی ــک دکمــه را فشــار داده ی ــا کافیســت ی المــپ، تنه
زمــان پخــت اگــر عملکــرد ECOMODE فعــال باشــد المــپ محفظــه داخــل پــس از ۱ 
ــر مجــدد روشــن می شــود.  ــرای هــر عملکــرد کارب دقیقــه پخــت خامــوش شــده و ب
اگــر گزینــه  ایــن عملکــرد بــه صــورت OFF انتخــاب شــده باشــد، پــس از چنــد دقیقــه 

نمایشــگر کــم نــور خواهــد شــد.
قفل صفحه کلید

با استفاده از این گزینه دکمه های موجود در صفحه کنترل قفل می شوند.
بــرای فعــال کــردن آن،  و  را بــه صــورت همزمــان بــه مــدت 3 ثانیــه فشــار 
ــودن، عملکردهــای دکمه هــا قفــل شــده، پیغــام و عالمــت  ــد. در صــورت فعــال ب دهی
 در نمایشــگر نشــان داده می شــود. ایــن عملکــرد را می تــوان در زمــان پخــت 
نیــز فعــال نمــود. بــرای غیــر فعــال کــردن آن، رونــد بــاال را تکــرار نماییــد. زمانــی کــه 
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ــا اســتفاده از دکمــه  فــر  عملکــرد قفــل صفحــه کلیــد فعــال مــی شــود، می تــوان ب
را خامــوش نمــود. 

منوی اصلی

تنظیمات
جهت تنظیم زبان دستگاه، زمان، روشنایی، میزان 

صدای زنگ هشدار، عملکرد ذخیره انرژی 
استفاده می شود.

دستورات پخت

30 برنامه پخت پیش فرض را انتخاب نمایید فر 
به صورت خودکار بهترین دمای پخت، عملکرد 
و زمان را تنظیم می نماید. همچنین لوازم جانبی 
و سطح مناسب جهت قرار دادن آن ها نیز نشان 

داده می شود.

بخش عملکردهای سنتی را مالحظه نمایید.پخت سنتی

به بخش مربوط به آن مراجعه نمایید.عملکردهای ویژه

به بخش مربوط به آن مراجعه نمایید.عملکردهای القایی

عملکردهای سنتی

جهت پیش گرمایش سریع فر استفاده می شود.پیش گرمایش سریع

برنامه پخت سنتی

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

نمایید. برای پخت پیتزا، انواع پای شیرین و ترش 
مغزدار از طبقه ی اول یا دوم استفاده می شود. 

فر نیازی به پیش گرمایش ندارد.

دستورالعمل های استفاده از فر
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عملکردهای سنتی

گریل

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

استفاده می شود. غذا را در طبقه ۴ یا ۵ قرار 
دهید. هنگام بریان کردن گوشت، از سینی روغن 
گیر جهت جمع کردن آب حاصل از پخت استفاده 
نمایید. آن را در طبقه سوم یا چهارم 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. 

توربوگریل

این برنامه ی 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

برای پخت غذاهای مختلف با دمای یکسان به 
صورت همزمان در حداکثر سه طبقه )مانند 

ماهی، سبزیجات، کیک( استفاده می شود. از این 
عملکرد می توان برای پخت غذاهای مختلف 

بدون ترکیب بوی آنها با یکدیگر استفاده نمود. 
از طبقه سوم برای پخت در تنها یک طبقه، و 

طبقه اول و چهارم را برای پخت در دو طبقه و 
طبقات اول، سوم و پنجم را برای پخت در سه 

طبقه استفاده نمایید. نیازی به پیش گرمایش فر 
نمی باشد.
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عملکردهای سنتی

پخت کانوکشن

برای پخت گوشت، پای مغزدار )ترش یا شیرین( 
تنها در یک طبقه استفاده می شود.از طبقه سوم 

استفاده نمایید. نیازی به پیش گرمایش فر 
نمی باشد.

عملکردهای ویژه

یخ زدایی

برای یخ زدایی سریع تر مواد غذایی استفاده 
می شود. غذا را در طبقه میانی قرار دهید. جهت 
جلوگیری از خشک شدن سطح بیرونی غذا آن را 

از بسته بندی خود خارج نکنید.

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 باالتر 
از 6۵ درجه سانتیگراد باشد این عملکرد فعال 

نخواهد شد.

پف کردن

مخصوص پف کردن خمیرهای شیرین یا ترش 
می باشد. برای حفظ کیفیت، اگر دمای فر باالی 
۴0 درجه سانتیگراد باشد عملکرد فعال نخواهد 
شد. خمیر را در طبقه دوم قرار دهید. نیازی به 

پیش گرمایش فر نمی باشد.

پخت سنتی

برای پخت مواد غذایی با دمای اتاق یا لوازم خنک 
کننده ) بیسکوییت، مخلوط مایع کیک، مافین ها، 

محصوالت پخته شده( استفاده می شود. این 
عملکرد پخت تمام مواد غذایی را به سرعت 

انجام داده و می تواند برای گرم کردن غذاهای 
پخته شده استفاده گردد. از دستورالعمل های 

موجود در بسته بندی مواد غذایی پیروی نمایید. 
نیازی به پیش گرمایش فر نمی باشد.
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عملکردهای ویژه

 MAXI(پخت قدرتی
:)COOKING

این برنامه برای پخت تکه های بزرگ گوشت 
)بیشتر از ۲.۵ کیلوگرم( مناسب است. بر اساس 
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. برای 
برشته کردن بیشتر گوشت، بهتر است گوشت را 

در زمان پخت برگردانید. 

غذاهای 
منجمد

الزانیا

این عملکرد به صورت خودکار دما و حالت 
مناسب پخت را در ۵ نوع مختلف  از غذاهای 
آماده انتخاب می نماید. از طبقات دوم یا سوم 

استفاده نمایید. نیازی به پیش گرمایش فر 
نمی باشد.

پیتزا

اشترودل
سیب 
زمینی 
سرخ 
شده
نان

سفارشی
برای پخت دیگ انواع مواد غذایی می توان دما را 

از ۵0  تا ۲۵0 درجه سانتیگراد تنظیم نمود.

فن اکو )اقتصادی(

این برنامه از پخت برای طبخ تکه های گوشت و 
همچنین گوشت شکم پر 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 گردد. در زمان پخت 
با عملکرد اکو )اقتصادی( المپ خاموش بوده و 
با فشردن دکمه تایید بصورت موقت روشن و 
سپس خاموش خواهد شد. برای حداکثر کارایی 
انرژی توصیه می شود که از باز کردن درب فر 
در هنگام پخت خودداری شود. در این عملکرد 
از طبقه سوم فر استفاده نموده و نیازی به پیش 

گرمایش فر نمی باشد.
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عملکردهای القایی

عملکردهای القایی

انواع 
غذا

گوشت 
رست 
شده

رست بیف
  ۴ مرحله: از 0.6 تا ۲ 

کیلوگرم

عملکرد به صورت خودکار 
دمای پخت و حالت مناسب 

بر اساس وزن را انتخاب 
می کند. )بخش نمایشگر فر 
را مالحظه نمایید(. می توان 
انواع مختلف گوشت  )مانند 
گوشت گاو، گوساله، خوک، 

دنده، بره و ...( را بریان 
نمود. عملکرد پایان پخت 

 top/در قسمت رویی
finishing برای به دست 

اوردن برشتگی کامل سطح 
رویی غذا استفاده می شود.

گوشت بریان
3 مرحله: از۱ تا ۴ 

کیلوگرم

فیله/ تکه های خرد شده

مرغ رست 
شده

مرغ کامل
۵ مرحله: از 0.6 تا 3 

کیلوگرم

عملکرد به صورت خودکار 
دمای پخت و حالت مناسب 

بر اساس وزن را انتخاب 
می کند.)بخش نمایشگر فر 
را مالحظه نمایید(. می توان 
انواع مختلف ماکیان  )مانند 

مرغ، بوقلمون، اردک و 
...( را با این عملکرد بریان 
نمود. عملکرد پایان پخت 

 top/ در قسمت رویی
finishing برای به دست 

اوردن برشتگی کامل سطح 
رویی غذا استفاده می شود.

فیله/ تکه های خرد شده
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عملکردهای القایی

انواع 
غذا

ماهی

ماهی کامل
3 مرحله: از 0.۲ تا ۱ 

کیلوگرم

عملکرد به صورت خودکار 
دمای پخت و حالت مناسب 

براساس وزن را انتخاب 
می کند. )بخش نمایشگر فر 
را مالحظه نمایید(. می توان 
انواع مختلف ماهی  )مانند 

سیباس، سیبریم، اره ماهی و 
...( را بریان نمود.

فیله/ تکه های خرد شده

سبزیجات

سبزیجات رست شده
این عملکرد برای پخت 
انواع مختلف سبزیجات 
با گزینه رست یا پخت 

سبزیجات شکم پر با موادی 
مانند گوشت، پنیر، سس 
بشامل و ... مناسب است.

سبزیجات شکم پر

کوکی/ 

مافین

مافین ها
این عملکرد جهت تهیه 

کوکی یا مافین ها از 
بیسکوئیت های کالسیک تا 
کیک های کوچک پر شده 
با مارماالد، شکالت یا مواد 

دیگر مناسب است. عملکرد 
"مافین" را زمانیکه نیاز به 

مرحله پف کردن دارید 
انتخاب نمایید.

کوکی ها

کیک ها

کیک های شیرین
این عملکرد جهت تهیه 

کیک شیرین یا ترش، انواع 
پای و کیک های میوه ای از 
تارت های میوه ای کالسیک 
تا انواع مختلف کیک های 
میوه ای ترش مانند کیش 

لورن مناسب است.

پای ترش/ کیک های 
میوه ای
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عملکردهای القایی

انواع غذا

پیتزا
این عملکرد برای پخت پیتزا نازک

انواع مختلف پیتزا استفاده 
می شود. پیتزا ضخیم

نان سنتی
این عملکرد برای پخت 

انواع پیتزا با طعم و شکل و 
مزه مختلف مناسب است.

کاسرول/ غذای اصلی

این عملکرد برای پخت 
پاستاهای مختلف با سس، 
خامه گوشت ، سبزیجات و 

... مناسب است.

سنتی

توان کم
این عملکرد برای پخت 
انواع غذاهایی که در 

دسته بندی مشخصی قرار 
نمی گیرند مناسب است. 

این عملکرد دارای سه سطح 
توان مختلف کم، متوسط و 
باال با ترکیب گریل و سینی 

می باشد. می توانید در زمان 
پخت توان دستگاه را تغییر 

دهید. 

توان متوسط

توان باال

پیش 

گرمایش
-

این عملکرد جهت حفظ 
گرمای غذای پخته شده 

مناسب بوده و گرما را به 
آرامی به مواد غذایی منتقل 

می کند.
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عملکردهای القایی

عملکرد 
انتهایی 
مواد 
غذایی

پخت قسمت 
رویی غذا

این عملکرد برای پخت گریل کم
قسمت رویی تمام مواد 

غذایی که نیاز به گریل یا 
حالت پخت گراتین دارند 
مناسب است. با استفاده از 
سه سطح مختلف گریل، 
می توان سرعت یا توان  
این حالت پخت را کنترل 
نمود. در زمان استفاده از 
پخت قسمت رویی سینی 
کاربردی نخواهد داشت.

گریل متوسط

گریل باال

پخت قسمت 
زیرین غذا

توان کم
این عملکرد برای پخت 

قسمت زیرین تمام مواد 
غذایی که نیاز به گرمای 
بخش پایه دارند مناسب 
است. با استفاده از سه 
سطح مختلف در سینی 
القایی، می توان سرعت 
یا توان  این حالت پخت 
را کنترل نمود. در زمان 
استفاده از پخت قسمت 
زیرین گریل کاربردی 

نخواهد داشت.

توان متوسط

توان باال
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مدت 
زمان 

)حداقل - 
حداکثر(
زیاد*

مدت زمان 
)حداقل - 

حداکثر(
کم*

سطح دما
سینی

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت با 
ظرف غذا

ندارد3خودکار۴۵30۴۵30
کاسرول/ 

اصلی

الزانیا

ندارد3خودکار۴۵30۴۵30
پاستا / کانلونی

ندارد3خودکار3۵۲۵3۵30

رست 
بیف

رست بیف خام ۴۸°
 )0.6- 0.۸ کیلوگرم(

ندارد3خودکار۴030۵۵۴0
رست بیف خام ۴۸° 
)0.9- ۱.۲ کیلوگرم(

ندارد3خودکار۴۵۴۵6۵۴0
رست بیف خام ۴۸° 
)۱.3- ۱.۵ کیلوگرم(

ندارد3خودکار۷0۵۵۸06۵
رست بیف خام ۴۸° 

)۱.6- ۲ کیلوگرم(

ندارد3خودکار۷0۵۵۸060

گوشت 
بریان 
شده/ 
کامل

گوشت خوک/ 
گوساله بریان 
)۲-۱ کیلوگرم(
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مدت 
زمان 

)حداقل - 
حداکثر(
زیاد*

مدت 
زمان 

)حداقل - 
حداکثر(

کم*

سطح دما
سینی

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت با 
ظرف غذا

ندارد3خودکار۷۵60۸۵6۵

گوشت 
بریان 
شده/ 
کامل

گوشت خوک/ 
گوساله بریان

 )۲-3 کیلوگرم(

ندارد3خودکار۸06۵90۷0

گوشت خوک/ 
گوساله بریان 
)3-۴ کیلوگرم(

ندارد3خودکار3۵۲۵۴۵۲۵

گوشت 
بریان 
شده- 

فیله/ تکه 
خرد شده

دنده خوک

ندارد3خودکار3۵۲۵۴۵3۵

مرغ کامل 
بریان 
شده

مرغ بریان
 0.۸ – 0.6( 

کیلوگرم(

ندارد3خودکار۵0۴0۸06۵
مرغ بریان 

)0.9 – ۱.۲ کیلوگرم(

ندارد3خودکار۷0۵۵9۵۷۵
مرغ بریان

 )۱.3 – ۱.۵ کیلوگرم(

ندارد3خودکار۱۲06۵۱۱0۸۵
مرغ بریان

 )۱.6 –۲  کیلوگرم(
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مدت زمان 
)حداقل - 

حداکثر(
زیاد*

مدت زمان 
)حداقل - 

حداکثر(
کم*

سطح دما
سینی

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت با 
ظرف غذا

ندارد3خودکار۱30۱0۵۱۵۵۱۲0
مرغ 
کامل 
بریان 
شده

مرغ بریان 
)۲-3  کیلوگرم(

مرغ ندارد3خودکار3۵30۵03۵
بریان 
شده- 

فیله/ تکه 
خرد شده

ران مرغ

ندارد3خودکار3۵30۵03۵
ران مرغ با سیب 

زمینی

ندارد3خودکار۲۵۱۵3۵3۵

ماهی 
کامل

ماهی قزل آال 
)0.۲-0.۴ کیلوگرم(

ندارد3خودکار3۵۲۵۴۵3۵
ماهی قزل آال 

)0.۵-0.۸ کیلوگرم(

ندارد3خودکار۴۵3۵۴۵۴۵
ماهی قزل آال 

)0.۸-۱ کیلوگرم(

ندارد3خودکار30۲03۵۲0

فیله 
ماهی/ 

تکه خرد 
شده

ماهی کاد

سبزیجات ندارد3خودکار3۵۲۵۴۵3۵
رست 
شده

سیب زمینی 
تنوری

مخلوط سبزیجاتندارد3خودکار3۵۲۵۴۵3۵
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مدت زمان 
)حداقل - 

حداکثر(
زیاد*

مدت زمان 
)حداقل - 

حداکثر(
کم*

سطح دما
سینی

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت 
با ظرف غذا

ندارد3خودکار30۲030۲0
سبزیجات 

شکم پر

کدوسبز 
شکم پر

ندارد3خودکار30۲030۲0
گوجه 
شکم پر

ندارد3خودکار3۵۲۵3۵۲۵
کیک / 
مافین

کیک های 
کوچک

بیسکوئیتکوکیندارد3خودکار۲۵۱۵۲۵۱۵

کیکندارد3خودکار3۵۲۵۴030
تارت 
میوه ای

کیش لورنکیک شورندارد3خودکار3۵۲۵۴۵3۵

نان سنتینانندارد3خودکار۴030۴030

ندارد3خودکار30۲۵۴030
پیتزا 
ضخیم

پیتزا خانگی

ندارد3خودکار۲0۱۵۲۵۲0
پیتزا 
نازک

پیتزا 
کریسپی

*در ابتــدای چرخــه پخــت ، زمــان مشــخصی نشــان داده می شــود. زمــان پخــت ممکــن 
اســت بــر اســاس ســلیقه شــخصی و جهــت انــواع مختلــف گوشــت / ماهــی تغییــر کنــد. 
ــان شــده زمــان پخــت نشــان داده شــده بــر اســاس زمــان پخــت  بــرای گوشــت بری

رســت بیــف خــام می باشــد.
بــا مراجعــه بــه جــدول مطابــق بــا تنظیمــات تــوان کــم / زیــاد ، زمــان را تعییــن نماییــد. 
ــات  ــر تنظیم ــد. اگ ــه نمایی ــی را مالحظ ــال الکتریک ــش اتص ــتر بخ ــات بیش ــرای اطالع ب
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اتصــاالت الکتریکــی در دســترس نمی باشــد، تنظیمــات تــوان بــه صــورت پیــش فــرض 
می باشــد.  HIGH

کشورتنظیمات

HIGHآلمان

LOWاسپانیا

HIGHفنالند

HIGHفرانسه

LOWایتالیا

HIGHهلند

HIGHنروژ

HIGHسوئد

LOWانگلستان

HIGHبلژیک

جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

قالب کیک 
در طبقه 

-۱۸0۲/3-90۱60-30سیمی
کیک 

اسفنجی
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

طبقه ۴: قالب 
کیک در 

طبقه سیمی
طبقه ۱: قالب 

کیک در 
طبقه سیمی

کیک -30-90۱60-۱۸0۱-۴
اسفنجی

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت 
یا قالب کیک 

در طبقه 
سیمی

30-۸۵۱60-۲003-
پای مغزدار 
)چیزکیک، 

اشترودل و 
پای سیب(

طبقه ۴: قالب 
کیک در 

طبقه سیمی
طبقه ۱: قالب 

کیک در 
طبقه سیمی

3۵-90۱60-۲00۱-۴-

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت

۱۵-۴۵۱۷0-۱۸03-
بیسکوئیت/ 

کلوچه 
میوه ای 
کوچک

طبقه ۴: طبقه 
سیمی

طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر/ 
سینی پخت

۲0-۴۵۱60-۱۷0۱-۴-
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور 
پخت

طبقه ۵: تابه 
در طبقه 

سیمی

۲0-۴۵*۱60-۱۷0۱-3-۵-

بیسکوئیت/ 
کلوچه 
میوه ای 
کوچک

طبقه 3: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت
سینی 

روغن گیر یا 
سینی پخت

30-۴0۱۸0-۲003-

نان های 
پفی

طبقه ۴: 
سینی فر در 
طبقه سیمی
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر/ 
سینی پخت

3۵-۴۵۱۸0-۱90۱-۴-

طبقه۵: سینی 
فر در طبقه 

سینی
طبقه3 : تابه 

در طبقه 
سینی

طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر یا 
سینی پخت

3۵-۴۵*۱۸0-۱90۱-3-۵-
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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 

-۱۵0903-۱۱0پخت

مرینگ

طبقه ۴: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت

۱۴0-۱6090۱-۴-

طبقه۵: تابه 
در طبقه 

سینی
طبقه3 : تابه 

در طبقه 
سینی

طبقه ۱: 
سینی روغن 
گیر یا سینی 

پخت

۱۴0-۱60*90۱-3-۵-

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت

۱۵-۵0۱90-۲۵0۱/۲-
نان/ 

پیتزا/ نان 
ایتالیایی 
فوکاسا

طبقه ۴: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر/ سینی 

پخت

۲0-۵0۱90-۲۵0۱-۴-



50

O
V

E
N

جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور 
پخت

طبقه۵: تابه 
در طبقه 

سینی
طبقه3 : تابه 

در طبقه 
سینی

طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر یا 
سینی پخت

۲۵-۵0*۱90-۲۵0۱-3-۵-

نان/ 
پیتزا/ نان 
ایتالیایی 
فوکاسا

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
۴0-۵۵۱۸0-۱903-

پای ترش 
)پای 

سبزیجات، 
پای کیش 

لورن(

طبقه ۴: 
قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۵: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه 3: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر یا سینی 

پخت+  
قالب کیک

۴۵-۷0۱۸0-۱90۱-۴-

۴۵-۷0*۱۸0-۱90۱-3-۵-
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

سینی 
روغن گیر/ 
-۲003-30۱90-۲0سینی پخت

ولووان/ 
شیرینی های 

پفی

طبقه ۴: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر/ 
سینی فر

۲0-۴0۱۸0-۱90۱-۴-

طبقه۵: تابه 
در طبقه 

سینی
طبقه3 : تابه 

در طبقه 
سینی

طبقه ۱: 
سینی روغن 
گیر یا سینی 

پخت

۲0-۴0*۱۸0-۱90۱-3-۵-

تابه روی 
-۲003-۵۵۱90-۴۵طبقه سیمی

الزانیا، کیک 
میوه ای، 
پاستای 

پخته شده، 
کانلونی

سینی 
روغن گیر 
یا تابه در 
طبقه سیمی

۸0-۱۱0۱90-۲003-

بره/ گوشت 
گوساله/ 

گاو/ خوک ۱ 
کیلوگرم

سینی 
روغن گیر 
یا تابه در 
طبقه سیمی

۵0-۱00۲00-۲303-

مرغ، 
خرگوش، 
اردک/ ۱ 
کیلوگرم
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

سینی 
روغن گیر 
یا تابه در 
طبقه سیمی

۸0-
۱30

۱90-۲00۲-
بوقلمون، 
غاز / 3 
کیلوگرم

سینی 
روغن گیر یا 
سینی فر در 
طبقه سیمی

۴0-60۱۸0-۲003-
ماهی پخته
 ) فیله ، 

ماهی کامل(

تابه در 
-۲00۲-60۱۸0-۵0طبقه سیمی

سبزیجات 
شکم پر 

)گوجه، کدو 
و بادمجان(

تُست-۵)باال(6-3طبقه سیمی

طبقه ۴: 
طبقه سیمی 

)پس از 
گذشت 
نیمی از 

زمان پخت 
غذا را 

برگردانید(
طبقه 3: 
سینی 

روغن گیر 
همراه با 

آب

فیله / استیک -۴)وسط(۲0-30
ماهی
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

طبقه ۵: 
طبقه سیمی 

)پس از 
گذشت 
نیمی از 

زمان پخت 
غذا را 

برگردانید(
طبقه ۴: 
سینی 

روغن گیر 
همراه با 

آب

-۵)وسط-باال(۱۵-30
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

-۲)وسط(۵۵-۷0

جوجه بریان 
۱ تا ۱.3 
کیلوگرم

طبقه ۲: 
جوجه 

گردان )اگر 
موجود 
باشد(

طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر 
همراه با 

آب

-۲)باال(60-۸0
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

تابه روی 
طبقه سیمی 
)در صورت 

نیاز پس 
از گذشت 
دوسوم 
از زمان 

پخت غذا را 
برگردانید(

-3وسط3۵-۴۵
گوشت 

کبابی خام ۱ 
کیلوگرم

سینی 
روغن گیر 
/ تابه )در 
صورت 
نیاز پس 

از گذشت 
دوسوم 
از زمان 

پخت غذا را 
برگردانید(

ران بره-3وسط60-90

سینی 
روغن گیر / 
سینی پخت 
)در صورت 

نیاز پس 
از گذشت 
دوسوم 
از زمان 

پخت غذا را 
برگردانید(

-3وسط۴۵-۵۵
سیب زمینی 

تنوری

سینی 
روغن گیر یا 
سینی فر در 
طبقه سیمی

گراتن -3باال۱0-۱۵
سبزیجات
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جدول پخت
لوازم جانبی 

و  نکات
زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
عملکردگرمایش

دستور پخت

طبقه ۴: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر 
یا تابه در 
طبقه سیمی

۵0-
۱00*

الزانیا و -۲00۱-۴
گوشت

طبقه ۴: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر 
یا تابه در 
طبقه سیمی

۴۵-
۱00*

۲00۱-۴-
گوشت و 

سیب زمینی

طبقه ۴: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

سینی روغن 
گیر یا تابه 
در طبقه 

سیمی

30-
۵0*

۱۸0۱-۴-
ماهی و 
سبزیجات

طبقه ۵: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه 3: تابه 

در طبقه 
سیمی

طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر 
یا تابه در 
طبقه سیمی

۴0-
۱۲0*

۱90۱-3-۵-

غذای کامل: 
تارت )طبقه 
۵(/ الزانیا 
)طبقه 3(/ 

گوشت 
)طبقه ۱(
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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 فر یا 
طبقه سیمی

-3خودکار۱0-۱۵

پیتزای 
منچمد

طبقه ۴: تابه 
در طبقه 

سیمی
-۴-۱خودکار۱۵-۲0

طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر یا 
سینی پخت 
در طبقه 

سیمی

-۵-3-۱خودکار۲0-30

طبقه ۵: تابه 
در طبقه 

سیمی
طبقه 3: 
سینی 

روغن گیر یا 
سینی پخت

طبقه ۱: تابه 
در طبقه 

سیمی

-3-۱خودکار۲0-30
۴-۵-

سینی روغن 
گیر یا تابه 
در طبقه 

سیمی

۸0-
۱۲0*

گوشت شکم -۲003
پر بریانی

سینی 
روغن گیر 
یا تابه در 
طبقه سیمی

۵0-
۱00*

۲003-
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. ذائقــه شــخصی غــذا را از فــر خــارج نمایی

دستور پخت غذاها
 )IEC 60350-1:) 2011-12( منطبق با استاندارد(

نکات و 
لوازم جانبی

زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

IEC 60350:2009-03 § 8.4.1

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت

۱۵-30۱۷03-

کماج طبقه ۴: 
سینی پخت
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر
۲0-3۵۱60۱-۴-

IEC 60350:2009-03 § 8.4.2

سینی 
روغن گیر / 
سینی پخت

۲۵-3۵۱۷03-

کیک های 
کوچک طبقه ۴: 

سینی پخت
طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر 
30-۴0۱60۱-۴-

IEC 60350:2009-03 § 8.5.1

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
30-۴0۱۷0۲-

کیک های 
اسفنجی 

بدون روغن
IEC 60350:2009-03 § 8.5.2

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
۲ پای سیب-۷0-90۱۸۵3/۲
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دستور پخت غذاها
 )IEC 60350-1:) 2011-12( منطبق با استاندارد(

نکات و 
لوازم جانبی

زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

IEC 60350:2009-03 § 8.4.1

طبقه ۴: 
قالب کیک 
در طبقه 

سیمی
طبقه ۱: 

قالب کیک 
در طبقه 

سیمی

۲ پای سیب-۷۵-9۵۱۷۵۱-۴

IEC 60350:2009-03 § 9.1.1

تُست**-۵)باال(6-3طبقه سیمی

IEC 60350:2009-03 § 9.2.1

طبقه ۵: 
طبقه سیمی 

)پس از 
گذشت 
نیمی از 

زمان پخت 
غذا را 

برگردانید(
طبقه ۴: 

سینی روغن 
گیر همراه 

با آب

برگر**-۵)باال(۱۸-30

DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت

3۵-۴۵۱۸03-
کیک سیب، 
کیک های 

دارای مخمر
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دستور پخت غذاها
 )IEC 60350-1:) 2011-12( منطبق با استاندارد(

نکات و 
لوازم جانبی

زمان 
)دقیقه(

دما
 )سانتیگراد(

طبقه )از 
پایین(

پیش 
دستور پختعملکردگرمایش

IEC 60350:2009-03 § 8.4.1

طبقه۴: 
سینی پخت

کیک سیب، -۵۵-6۵۱60۱-۴
کیک های 

دارای مخمر طبقه ۱: 
سینی 

روغن گیر
DIN 3360-12:07 § 6.6

طبقه۲: 
سینی 

روغن گیر
۱۱0-
۱۵0

گوشت -۱۷0۲
خوک بریان

DIN 3360-12:07 annex C

سینی 
روغن گیر/ 
سینی پخت

۴0-۵0۱۷03-

کیک مسطح
طبقه ۴: 

سینی پخت
۴۵-۵۵۱60۱-۴- طبقه ۱: 

سینی 
روغن گیر

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

ــتفاده از  ــدون اس ــم  ب ــس شش ــیرینی در ح ــت ش ــرد پخ ** عملک
ــاز  ــت نی ــن حال ــد. در ای ــتفاده می کن ــن اس ــاال و پائی ــی ب ــای حرارت ــا از المنت ه ــن تنه ف

بــه گــرم کــردن فــر وجــود نــدارد. 
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می باشــند.  ریلــی  طبقــات  از  اســتفاده  بــدون  جــدول  در  موجــود  عالمت هــای 
آزمون 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 

ــد( ــام دهی ــریع را انج ــش س ــش گرمای ــن و پی ــنتی، ف س
ــرای آزمــون  ــر اســاس اســتاندارد EN 60350-1:2013-07(:  ب ــرژی )ب ــی ان کالس کارای

آن از جــدول مربوطــه اســتفاده نماییــد(

موارد استفاده و نکات پیشنهادی 
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 قالــب هــای کیــک تیــره 
رنــگ اســتفاده شــود. می تــوان از تابه هــا و لــوازم جانبــی پیرکــس و ســرامیکی اســتفاده 
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 ــن دس ــرای پخت - ب
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اســتفاده کنیــد. 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 

بــرای پخــت آن کمــک بگیریــد.  
- بــرای بررســی پختــه بــودن کیــک یــک خــالل دنــدان را در وســط کیــک فــرو کنیــد. 
اگــر در هنــگام بیــرون آوردن، خــالل دنــدان تمیــز بــود بــه معنــای آمــاده بــودن کیــک 

می باشــد. 
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
- اگــر کیــک بجــای اینکــه پــف کنــد، پائین تــر رفــت بایــد در دفعــات بعــدی از دمــای 
پاییــن تــری بــرای پخــت اســتفاده شــود. شــاید نیــاز باشــد مایعــات موجــود در مایــع 

کیــک را کاهــش داده و آن را آرام تــر ترکیــب نماییــد.
- 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 

خــرده 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 می شــود کــه کــف ظــرف را 
بــه عصــاره گوشــت )اســتاک( آغشــته کــرده و در زمــان پخــت، بــرای طعــم دار کــردن 
غــذا، گوشــت را چــرب نمائیــد. پــس از بریــان شــدن گوشــت، اجــازه دهیــد ۱0 تــا ۱۵ 

دقیقــه در داخــل فــر بمانــد یــا اینکــه بــه دور آن فویــل آلومینیومــی بکشــید.
- اگــر مــی خواهیــد گوشــت را گریــل کنیــد، از تکــه هــای گوشــتی بــا ضخامــت یکســان 
اســتفاده کنیــد تــا پختــی یــک دســت داشــته باشــید. تکــه هــای خیلــی ضخیــم بــه زمــان 

پخــت بیشــتری نیــاز دارنــد. 
ــر  ــیمی را پائین ت ــه س ــد طبق ــت بای ــی گوش ــش بیرون ــوختن بخ ــری از س ــرای جلوگی ب
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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 
ــرار  ــه گوشــت ق ــی ک ــر گریل ــر آب مســتقیما در زی ــم لیت ــه همــراه نی ــر را ب روغن گی

ــد. ــرار دهی ــر ق ــزوم آن را باالت ــورت ل ــد. در ص دارد بگذاری
پیتزا:

ســینی ها را کمــی چــرب کــرده تــا پیتزایــی بــا پایــه تــرد داشــته باشــید. پــس از گذشــت 
دوســوم از زمــان پخــت پنیــر مــوزارال 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 
)۲0-۲۵ درجــه ســانتیگراد( حــدود یــک ســوم کاهــش پیــدا می کنــد. زمــان مــورد نیــاز 

ــزا حــدود یــک ســاعت می باشــد. ــرای یــک کیلوگــرم خمیــر پیت ب
پخت در حالت القایی

ــورت  ــه ص ــرارت ب ــا ح ــد ت ــرار دهی ــی ق ــه القای ــز صفح ــت را در مرک ــرف پخ - ظ
ــود. ــش ش ــت پخ یکنواخ

ــا هــم  زدن غــذا خــارج نمــود. همچنیــن  - صفحــه القایــی را می تــوان جهــت بررســی ی
درب را مــی تــوان در زمــان انجــام ایــن امــر بــاز نگــه داشــت.

ــا بهتریــن  ــا ماهــی اســتفاده نماییــد ت - بهتــر اســت از کاغــذ روغنــی جهــت گوشــت ی
ــوص در  ــه خص ــی ب ــردن صفحــه القای ــز ک ــن تمی ــاد شــده و همچنی ــت ایج ــه پخ نتیج

ــود. ــام ش ــر انج ــریعتر و راحت ت ــس س ــتفاده از س ــان اس زم
- زمــان اســتفاده از عملکردهــای بریــان کــردن گوشــت و مــرغ، نیــازی بــه برگردانــدن 

ــذا نمی باشــد. غ
- بــرای عملکــرد "رســت بیــف" پــس از پخــت بهتــر اســت مــدت ۱۵ دقیقــه گوشــت را 
برگردانیــد تــا تمــام ســطح آن برشــته شــود. زمانیکــه گوشــت بــه انــدازه کافــی پختــه 

شــد آن را از فــر خــارج کــرده و اجــازه دهیــد مدتــی اســتراحت کنــد.
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- بــرای کیک هــای میــوه ای و دیگــر غذاهــای حســاس بهتــر اســت پیــش از پــر کــردن 
کیــک بــه روی آن چنــد ســوراخ ایجــاد نماییــد تــا از تشــکیل حبــاب جلوگیــری کــرده و 

پــس از پخــت نیــز منتظــر بمانیــد تــا داخــل ظــرف کیــک خنــک شــود.
- میــزان مــواد پیتــزا بایــد بــر اســاس ارتفــاع خمیــر پایــه و میــزان ســس اســتفاده شــده 

ــردد. اضافه گ
- پخــت پیتزاهایــی بــا خمیــر نــازک و حتــی مــواد رویــی کــم را می تــوان بــه صــورت 
ســرد انجــام داد. بهتــر اســت در مناســب تریــن زمــان ، بعــد از گذشــت نیمــی از زمــان 

پخــت یــا پایــان پخــت، مــواد الیــه رویــی پیتــزا را اضافــه نماییــد.
ــه غذاهــای حســاس  ــرای تهی ــر اســت ب ــد بهت - اگــر از ظــرف پخــت اســتفاده کرده ای
ــک  ــت خن ــرف پخ ــا ظ ــد ت ــر بمانی ــی منتظ ــواد غذای ــن م ــش از ریخت ــک، پی ــد کی مانن

شــود. 
ــردن و ...(  ــان ک ــزا، بری ــد پیت ــر )مانن ــای بزرگ ت ــرای غذاه ــته ب ــای پیوس - پخت ه

انجــام می شــود. 
- بــرای ســبزیجات تنــوری یــا تکه هــای کوچــک گوشــت بهتــر اســت غــذا را در زمــان 
ــن شــوید. وزن نشــان  ــا از پخــت و برشــتگی یکنواخــت آن مطمئ ــد ت پخــت هــم بزنی
داده بــرای دســته بنــدی مــواد غذایــی مربــوط بــه یــک تکــه بــوده و منظــور وزن کلــی 
نمی باشــد. )ماننــد چنــد قطعــه 600 گرمــی می توانــد در یــک مرحلــه بــا دســته بنــدی 

0.6 – 0.۸ کیلوگــرم پختــه شــود(




