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نصــب دستگاه فقط باید توســـط تکنســـین هاي مجــاز مرکز خدمات پس از فروش داتیس انجام گیرد و در 

غیر این صورت خدمات در قبال خسـارت ناشی از نصـب توسط افراد غیرمجاز هیچ گونه مســئولیتی برعهده 

نخواهد داشت.

توصیه هاي ایمنی قبل از نصب اجاق گاز:

هنـــگام نصب، فاصــله اجـاق گاز باید از دیواره هاي پشـــت 5 سانتیمتر، از دیواره هاي کنـــاري 10 سانتیمتر، 

از پایین 4 سانتیمتر و از هود نصب شده در بالاي دســتگاه 70 سانتیمتر باشـــد. (قسـمت هایی که در مجاورت 

اجاق گاز قرار دارند بایستی از مواد غیر قابل اشتعال و مقاوم به حرارت ساخته شده باشند.)

از نصب کردن اجاق گاز در مسیر جریان شدید هوا خودداري فرمائید.

از گذاشتن مواد اشتعال زا و غیرمقاوم در برابر حرارت در نزدیکی شعله هاي اجاق گاز جدا بپرهیزید.

جهت تبدیل گاز شـــهري به گاز مایع (کپسول گاز) قبل از هر اقدامی با واحد خدمات پس از فروش داتیس 

تماس حاصل فرمائید.

جهت نصب اجاق گاز حتما از الگوي برش داخل کارتن استفاده نمائید.
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لطفا نوار آب بندي مخصــوص را از سمت برچســـب دار زیر اجاق گاز بچسـبانید.

بســـت هاي اتصـــال دســـتگاه به صفحه کابینت را مطــابق با راهنــماي عملکــرد وصـــل نمائید.

شیلنگ اتصــال اجاق گاز حتما باید از نوع مخصـــوص وسایل گازســـوز باشـــد. لطـفا از به کار رفتن شیلنگ 

هاي متــفرقه براي اتصال جدا خودداري نمائید.

شیلنگ نصب باید توسط بست فلزي مخصوص به اجاق گاز و لوله گاز وصل شود.

شیلنگ باید طوري قرار گیــرد که نتواند در تماس با یک قطـعه متحــــرك کابینت نظیر (کشـــــــــــــو) قرار 

گیـــرد و نباید از هیـــچ فضـــایی که امکان خم یا مســـــدود شدن آن باشد عبور کند.

هنگام قرار دادن سرشعله و چدن هاي شـعله روي اجاق گاز، از جایگیري صحـــیح آن اطمینان حاصل نمائید.
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شیر اصلی گاز را فورا ببندید.

پنجره ها را باز کنید.

از روشن نمودن کبریت و فندك و دست زدن به کلید برق خودداري کنید.

برق را از خارج محل نشت گاز قطع نمائید.

با یک پارچه و حوله مرطوب گاز را به خارج از محیط هدایت نمایید.

شرکت ملی گاز ایران و خدمات پس از فروش داتیس را مطلع فرمائید.

رعایت موارد ایمنی زیر ضروري می باشد:

الف) در صورت استشمام بوي گاز موارد زیر را رعایت فرمائید:

ب) از نگهداري و یا اســـتعمال بنزین یا مایعات و گازهاي قابل اشـــتعال در مجـــاورت این اجاق گاز یا هر اجاق 

گاز دیگـــري خودداري کنید.

ج) هر 3 ماه یکبار اتصالات را از محل نشت گاز با کف صابون آزمایش کنید.

د) این دستگاه فقط می بایســـت توسط بزرگســــالان مورد اســـتفاده قرار بگیـــرد و به کودکان و افراد ناآگاه 

اجازه اسـتفاده از اجاق گاز را ندهید.

و) قطعات خارجی دسـتگاه در حین اسـتفاده تا مدتی پس از آن حتـی با وجود خاموش کردن آن گرم می باشــد، 

لذا از دسترس دیگران باید دور نگهدارید.

ي) همیشه دستگاه را در شرایط پاکیزه نگهداري کنید که باقیمانده غذا خطر آتش سوزي را به همراه دارد.

خدمات و قطعات:

در صورت وجود هرگونه عیب و نقصـی هیچ گاه شخصــا اقدام به تعمیر اجاق گاز نکنید، توسط افراد ناآگاه و 

آموزش ندیده موجب عیب و نقص بیشتري خواهد شد.

در صورتیکه احتیاج به هرگونه اطلاعات در رابطه با اجاق گاز داشـته باشـید، لطفا با نزدیکترین مرکز خدمات 

پس از فروش داتیس ارتباط حاصل فرمائید. در ضمن تعمیر کاران می بایســت از طرف مرکز خدمات داراي 

کارت شناسایی باشند. 
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معرفی اجاق گاز

موقعیت خاموش

موقعیت شعله زیاد

موقعیت شعله کم

دستور العمل روشن کردن مشعل هاي اجاق گاز:

علامت طراحی شده بر روي صفحه اجاق گاز به منظور نشان دادن موقعیت هاي مختلف هر شعله عبارتند از:

ابعاد ظروف پیشنهادي

مشعل(cm)قطرظروف 

کوچک12-14

متوسط14-24

بزرگ18-26

پلوپز22-26

(kw)توان ورودي

مشعلپلوپزبزرگمتوسطکوچک 

مدل شیشه0/851/602/573/54

مدل استیل0/91/602/603/65

گاز مایع با فشار 28 میلی بار
(mbar)

مشعل

کوچک0/5

متوسط0/6

بزرگ0/8

پلوپز1

(mm)قطر اُریفیس (نازل)

0/72 و 0/8

0/97 و 1

1/15 و 1/3

1/35 و 1/6

گاز طبیعی با فشار 18 میلی بار
(mbar)
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روشن کردن مشعل:

جهت سهولت در روشن کردن مشــــعل ها بهتر است قبل قرار دادن ظروف آشپزي بر روي گریل مشـــــعل را 

روشن فرمایید.

براي روشن کردن مشعل طبق روش زیر اقدام نمایید:

کافیسـت ولوم ها را فشـار داده و برخلاف عقربه هاي ساعت بچرخانید و در موقعیت شـــعله زیاد قرار دهیـــد 

بعد از روشـن شدن مشـــــــعل با استفاده از ترموکوپل هاي سریع Top time در اجاق گازهاي داتیس، شـــما 

دیگر نیازي به نگـه داشــتن شــیر کنترل بیش از چند ثانیه ندارید و ترموکوپل ســریعا عمل می کنـد ســپس 

اطمینان حاصل فرمایید که شعله ها به طور مسـاوي سوزان می باشد و ولوم ها را براي مقدار شعــله مورد نیاز 

خود تنظیم نمایید اگر موفق به روشــن کردن مشــــعل نشــــــدید از محل قرار گرفتن سرشعله ها در شرایط 

مناسب اطمینان حاصل فرمایید.

براي خاموش کردن مشعل طبق روش زیر اقدام نمایید:

ولوم ها را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید و بر روي علامت خاموش قرار دهید.

قبل از برداشتن ظروف غذا از روي اجاق گاز همیشــــــه شــعله را کم کرده و سپس خاموش نمائید در ضــمن 

حین طباخی که از روغن و یا چربی فراوان استفاده می کنید بســیار مراقب غذایی که تهیه می کنید باشید زیرا 

این مواد در صورتیکه به درجه حرارت بالا برسند قابل اشتعال می باشد.



7

نظافت و نگهداري:

نظافت عمومی:

جهت تمیز کردن قطعات لعاب کاري شـده و سـرشـعله ها از آب نیمه گرم و مواد شـوینده اســتفاده نمائید و از 

مواد زبر و خشن استفاده نکنید زیرا موجب آسیب رسیدن به اجاق گاز می شود.

براي نظافت آلودگی هاي مقاوم از شوینده هاي معمولی بدون مواد زبر و خشن استفاده کنید.

نکته مهم:

به طور جدي توصیه می کنیم از آلات ساینده و سیم ظرفشویی و یا 

اسید براي نظافت استفاده نکنید.

نظافت اجاق گاز:

اجاق گاز را هــر چند وقت با پارچه مـــرطوب و با مقدار کمـــی مایع 

شوینده تمیز کنید.

براي نظافت اجاق گاز به موارد زیر توجه کنید:

از مواد شوینده خانگی و وایتکس استفاده نشود.

آلات ساینده براي نظافت ظروف تفلون و لعاب کاري مناسب نمی باشند.

مواد شوینده لک زدایی که براي سینک ظرفشویی و سرویس حمام استفاده می شود مناسب نمی باشند.

اگر اجاق گاز تا حدي آلوده باشد که به سادگی تمیز نشـود می توانید از مواد مخصـوص که توسط کارشناسان 

مربوط کنترل و تائید شده باشد استفاده نمائید.

براي جلوگیري از به وجود آمدن مشـــــــکلات، حفره هاي داخلی مشــــعل را بازرســـی نموده و حتما ملاحظه 

فرمائید که اشـــیاء حفره ها را مسدود نکرده باشد.

براي خارج ســــاختن مـواد خارجــی احتمالی از 

داخــل حفـــره هاي داخلی سـرشــعله ها ابتدا 

سرپوش آن را جدا کرده و دو قسمت تشـکیل 

دهنده آن را (طبق شـــــــــکل زیر) از هم جدا 

نمائید و پس از تمیز نمودن قطعات دو قطعه را 

در جاي اولیه خود قرار داده و از صـــحت قرار 

گیري آنها مطمئن شوید.
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راهنمایی براي نمایندگان مسئول نصب:

اخطار: این دستگاه فقط باید در مکانی نصــب شود که داراي سیســـتم تهویه هوا به صورت 

دائم و مطابق با استاندارد باشد.

مقدمه نصب:

براي عمل کردن مناســب اجاق گاز هوایی که براي سوختن گاز جهت مشــــــــــتعل شــدن ضروري است می 

بایست حتما قابلیت جریان به صورت طبیعی را داشته باشد.

اطمینان حاصل فرمایید که دریچه هاي گاز به اندازه کافی براي جریان آزادانه هوا وسیع باشند.

این ورودي ها حتما باید طوري ساخته شود که هیچگاه توســط چیزي مســــــدود نشــــده باشد. ترجیحا بهتر 

اسـت که در مکانی بنا شـده باشــد که دقیقا در زاویه مخالف اجاق گاز باشــد تا دود و بخار کاملا از محل خارج 

شــوند. اگر این امکان پذیر نباشـــد تا جایی که امــکان دارد جهت کمک به تهویه هوا حتــی المقدور از اتاق 

هاي همجــوار براي کمک به تنظیم سیســتم تهویه استفاده نمایید.

این مکان نباید اتاق خواب و یا مکان هاي پرخطر باشد.

این مکان نباید خالی از هوا به صورت خلاء باشد.

تهویه هوا مابین اتاقی که اجاق گاز نصــب می شود و اتاق هاي همجوار می بایســت داراي جریان هواي دائم 

باشد.
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تخلیه دود حاصل از سوختن:

دود و گازهاي حاصل از سوختن اجاق گاز می بایســـت توســـط هودهاي آشـــپزخانه و یا پنجره هاي باز حتــما از 

ساختمان خارج شود. اگر امکان نصب هود وجود نداشت یک فن برقی در قسـمت خارجی دیوار و یا پنجره اتاق 

نصب گردد.

در صورت امکان از سیستم تهویه باز نیز استفاده شود.

اتصال به منبع گاز:

نصـب شــیر ایمنی به لوله اتصـال گاز باید بر طبق استاندارد اجباري انجام شود این محصـــول هنگام خروج 

از کارخانه طبق نوع گاز مصــــرفی نمایش داده شده بر روي پلاك اجاق گاز تســـــت شده است، لذا اطمینان 

حاصـــل فرمایید که گاز مصــــــرفی شما با نوع گاز نشــــان داده شده بر روي پلاك اجاق گاز مطابقت داشته 

باشد.

طبق شکل زیر دو حالت براي اتصـــال به لوله گاز وجود دارد، مطمئن شوید که روش مناسب را انتخاب کرده 

اید در ضمن مراقب باشید که لوله هاي داخلی گاز عاري از هرگونه گرد و غبار باشند.

شکل 1شکل 2

قطر داخلی شیلنگ گاز می بایست حدودا 5/9 میلیمتر و طول آن کمتر از 2 متر باشد.

اتصــال به گاز را به وسیله یک بســـت محکم انجام دهید و یا از گیره هاي اســتیل ضدزنگ طبق استاندارد 

اجباري استفاده نمائید. اگر از بســــــت استفاده می کنید مراقب باشید که با اجزاي متحرك تماس نداشته 

باشد و معیوب نباشد. هنگامی که نصب پایان یافت همیشه از تسـت کف صابون براي اطمینان از عدم وجود 

نشت گاز استفاده نمائید. هیچ گاه از آتش براي تست و بررسی این موضوع استفاده نشود.

تبدیل کاربري اجاق گاز صرفا توسط نصاب مجاز انجام پذیر است.
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از استفاده همزمان همه شعله هاي اجاق گاز شیشه اي با حداکثر توان مصرفی اکیدا خودداري نمائید.

از ریختن مایعات سرد و قرار دادن یخ یا غذاهاي منجـمد روي شیشـــــه ها، سرشعله ها و یا شبکه چدنی در 

حین اسـتفاده یا قبل از سـرد شــدن کامل دســــتگاه جدا خودداري نمائید. عدم رضــایت این مطلب ممکن 

اســت سبب شکستن رویه شـیشه دستگاه گردد.

اجاق گازهاي شیشـــه اي در برابر ضربه آسیب پذیر هســـتند، لذا از پرت کردن و انداختن اشیاء از ارتفاع 

روي سطح اجاق پرهیز نمائید.

از گذاشتن قابلمه خالی بر روي اجاق گازهاي شیشه اي خودداري نمائید.

از ضربه زدن به لبه هاي اجاق گازهاي شیشه اي خودداري کنید.

از کشیدن ظروف روي اجاق گازهاي شیشه اي خودداري کنید.

از گذاشتن ظروف سنگین بر روي اجاق گازهاي شیشه اي خودداري کنید.

در صورت ایجاد ترك روي سطح اجاق گازهاي شیشه اي فورا دستگاه را از منبع گاز و برق جدا کرده و با مرکز 

خدمات پس از فروش داتیس تماس حاصل فرمایید.

از گذاشتن ظروف بزرگ بطوریکه همزمان دو شعله زیر یک ظرف روشن باشد، بپرهیزید.

اجاق گازهاي صـفحـــه اي صـــرفا جهت پخت و پز طراحـــی گردیده بنابراین هرگز از آنها به عنوان وســــیله 

گرمایشی منزل استفاده نفرمائید.

نحوه استفاده صحیح از اجاق گاز:
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دستورالعمل هاي مراقبت و نگهداري از اجاق گاز:

طبق ماده 508 استاندارد ایران، شیر گاز بایســـــتی حداقل 35 سانتی متر و حداکثر 150 سانتی متر از اجاق 

گاز فاصله داشته باشد.

1. براي اطمینان کامل در مواقعی که از اجاق گاز استفاده نمی کنید، حتما شیر را ببندید.

2. براي تمیز کردن صفحه اجاق گاز از شیشه پاك کن استفاده نکنید.

3. در مواقعی که از اجاق گاز اســتفاده می کنید، از محلول هاي اشــتعال زا، مانند الکل و مواد نفتی اســتفاده 

نکنید.

4. براي تمیــــز کردن صفحه اجاق گاز از موادي مانند مایع ظرفشویی، الکــــــل سفید، الکل صنعتــــی یا مواد 

شوینـــده خارجی مثل  Cif, Worthو محلول هاي دیگر که در بازار موجود می باشد استفاده کنید.

5. براي تمیز کردن صفحه اجاق گاز از پنبه، اسفنج و یا دستمال نرم استفاده کنید.

6. توصیه می شود از مواد شوینده حاوي اسید اسـتفاده نکنید این مواد بعلت دارا بودن اسـید، اسـتیل اجاق 

را خش دار می کند.

7. ماهی یکبار ترموکوپل ها و سرشعله ها را حتما با مســــواك و الکل صنعتی تمیز نمایید تا مانع از چربی زایی 

روي ترموکوپل ها شوند.

8. چدنی هاي روي اجاق گاز را حتما با اسـکاچ کار کرده تمیز نمایید. اســکاچ نو بعلت زبر بودن چدنی ها را خش 

دار می نماید.

مشتري گرامی

با تشـــکر از حســـن انتخاب شما، به جهت پاسخگویی به سؤالات احتمالی و چگونگی نحوه نگـهـداري و استفاده 

بهینه از دستگاه، توجه شما را به مطالعه موارد ذیل جلب می نماییم.

قطعات فنی مانند شــیرآلات، ترموکوپل، بوبیـــن، فندك، ترمیــنال جرقه زن لوله هاي مانیســــمان از جمله 

موارد شـــامل گارانتی 24 ماهه می باشد. حضـور تکنســین فنی ظرف 48 ســـاعت پس از تماس مشـــتري 

صورت می گیرد. ارائــه خدمات پس از نصــب و همچنین سرویس دستگاه رایگان بوده و تنها هزینه ایاب و 

ذهاب به عهده مشتري می باشد.

از آنجا که نگـهداري و مراقبت از لوازم ظاهري دستگاه بعهده مصـــــــرف کننده می باشد، بنابراین مطالعه و 

رعایت نکات ذیل موکدا توصیه می گردد. بدیهی است ایجاد خط و خــش بر روي صفحـه، سوختگــی اســتیل 

دور شـعله ها، ذوب شـدن و یا شکســــتگی ولوم ها، از بین رفتن لعاب سرشــــعله ها و زنگار بر روي چنبره 

چدنی و اســـتیل ناشـــی از عدم رعایت موارد توصـــــیه شده بوده و تحت هیـچ شرایطــــی شامل گارانتـی 

نمی گردد و هزینه تعمیــر و یا تعویض آن به عهـده مشـــــــتري می باشد. مطالعه دقیق مطالب ذیل و اجـراي 

دستورالعمل هاي تاکید شده یقینا افزایش طول عمر دســـتگاه را به همــراه خواهد داشت.
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1. نظافت استیل:

مطمئن ترین راه جهت پاك کــردن چربـــی حاصل از پخت و پز و نگـهداري از اسـتیل، نظافت روزانه می باشـد. 

سطح استیل را ابتدا با استفاده از یک اسکاچ بســـیار نرم نم دار و مقداري مایع ظرفشـــویی آغشـــته نموده، 

چربـی ها را پاك نمایید. عدم نظافت روزانه و حرارت دیدن چربی ها باعث ایجاد سوختگی و لک استیل خواهـد 

شد. از کشــــــــیدن حوله و اسکاچ خشــــــک روي استیل جدا خودداري نمایید. استفاده از مواد شوینده غیر 

اسـتاندارد به هیچ عنوان توصیه نمی گردد. همچنین قبل از هر گونه اســتفاده از مواد شـوینده خارجی آن را 

بر روي قسمتی از استیل امتحان نموده تا از نتیجه کار مطمئن گردید.

2. میزان ظرفیت شعله:

استفاده از ظروف بزرگتـــر از ظرفیت شــــعله ها و شـعله پخــش کن ها یکی از دلایل ایجـاد سـوختگی و تغییر 

رنگ استیل دور سرشعله می باشد. سوختگی، ایجاد لک و تغییر رنگ اسـتیل تحت هیچ عنوان مســـــــئولیتی 

جهت تعمیر و یا تعویض صفحه براي شرکت ایجــــــاد نمی نماید. بنابراین مســـئولیت عـدم توجه به این نکات 

تنها به عهـــــده مشتري می باشد و هیچگونه گارانتی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

3. میزان قدرت شعله ها:

تنظیــم مقدار حرارت هر شــعله داراي اسـتاندارد خاصی بوده که کارخـانه سازنده آن را مشـــــــــخص نموده 

است. بنابراین افزایش میزان شعله بیش از مقدار تعیین شده غیراســـتاندارد بوده و باعث آســیب اسـتیل 

می گردد.

4. نظافت سرشعله:

سرریز شــــدن مواد غــذایی مانند شــــــیر یا آب بر روي سـرشـــــعله ها و عـدم نظافت بموقع آن، سـوختگی 

وــــ کدر شدن آنها را بدنبال دارد، همچـــنین اســــتفاده از سیم ظرفشــویی و اسـکاچ باعث از بین رفتن لایه 

براق سرشعله می گردد. شـستشـوي این قطعه در محلول رقیق ســـــرکه و آب گرم با اســـتفاده از یک اسفنج 

نرم اقدام مناسبی می باشد.

5. نظافت چنبره چدنی:

شستشوي چنبره هاي چـــدنی در آب گــــرم با اســـــتفاده از اســـکاچ نرم و مایع ظرفشویی صورت می گیـرد. 

یکی از دلیـل ایجاد زنگار بر روي چــنبره و صفحـــه استیل زیر آن، خشک ننمودن چنبره پس از شـسـتشـو می 

باشد. لک آب به جهت دارا بودن املاح مختلف در صورت رســـوب بر روي اســتیل یا شـیشـــــــه باقی خواهـد 

ماند. بنابراین خشک نمودن سریع آب ریخته شده بر روي استیل موکدا توصیه می گردد.

پس از هر بار نظافت قطعات صـفحه گاز اطمینان حاصـل فرماییـد که سـرشــــعله و پولکـی دقیقا ســرجاي خود 

قرار گرفته اند. در غیر اینصـــــــورت ممکن است فندك عمل نکرده و یا با روشن شدن انفجاري شعله مواجه 

شوید.
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دستورالعمل استفاده از ساعت و تایمر دیجیتال اجاق گاز داتیس

مصــرف کننده گرامی، ضمن تشــکر از حســن سلیقه شما در انتخاب اجاق گاز تایمردار داتیس، واحد تولیدي 

صــــنعتی داتیس به عنوان اولین و تنها تولید کننده اجاق گاز صــــفحــه اي با تایمر دیجیتال، افتخار دارد این 

محصــول خود را با بالاترین کیفیت و تکنولوژي روز دنیا در اختیار شما مصرف کننده گرامی قرار دهد.

براي تنظیم ساعت مراحل زیر را به ترتیب اجراء نمایید.

ولوم را به مدت 3 ثانیه به پایین فشار دهید تا ساعت شمار شروع به چشمک زدن کند.

با چرخاندن ولوم و نمایش ساعت مورد نظر بر روي صـفحــه نمایش، ولوم را مجـدد فشــــار دهید تا ساعــت 

تثبیت و دقیـقه شمار شروع به چشمک زدن کند. 

با چرخاندن ولوم و نمایش دقیقه مورد نظر بر روي صفحه نمایش، ولوم را مجدد فشار دهید تا ساعت تثبیت 

شود.

توجه: در هنگام تنظیم ساعت اگر پس از 10 ثانیه ساعت تثبیت نگردد به صورت اتوماتیک به حالت قبل بر می گردد.

براي تنظیم تایمر مراحل زیر را به ترتیب اجراء نمایید.

ولوم را یکبار به پایین فشار دهید تا تایمر شروع به چشمک زدن کند.

ولوم را بچرخانید تا زمان مورد نظر (بین 1 تا 90 دقیقه) بر روي صفحه نمایش ظاهر شود.

ولوم را مجدد فشار دهید تا زمان مورد نظر تثبیت و تایمر شروع به کار کند.

پس از گذشت زمان مورد نظر شعله پلوپز با شنیدن صداي بوق و نمایش عبارت  OFFبر روي نمایشـــــــگر 

خاموش می شود و دوباره ساعت نمایش داده می شود.

توجه: در هنــگام تنظیم تایــمر اگر پس از 10 ثانیه زمان مــــورد نظر تائیــد نشود به صــورت اتوماتیک به حالت ســاعت بر می گردد.

توجه: اگر پس از تثبیت زمان تایمر، نیاز به تغییر زمان و یا لغو آن باشد ولوم را به مدت 2 ثانیه فشار داده تا زمان 

تایمر لغو و به حالت ساعت برگردد.
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راهنماي استفاده از تایمر مکانیکی اجاق گاز داتیس

مصرف کننده گرامی، ضمن تشـکر از حســن ســلیقه شما در انتخاب اجاق گاز تایمـردار داتیس، واحد تولیدي 

صنعتی داتیس افتخار دارد به منظور راحتی و سهولت شــما در امر پخــت و پز، این محصــــــــــــــول خود را با 

بالاترین کیفیت در اختیار شما قرار دهد.

توجه: تایمـر فقـط براي شــعله پلوپزي طراحــی شـده که قادر اســت شـعله را پس از گذشت زمان تعیین شده قطع نماید.

زمانی که بخواهیم از شعله پلوپز (بدون تایمر) اسـتفاده می کنیم می بایســـت 

ولــوم مربوط به تایمر را برخلاف عقربه هـاي ساعت بچرخانیم تا نشــانه ولوم بر 

روي نقطه  ONقرار گیرد.

زمانی که نشـــــانه ولوم مربوط به تایمر، بر روي نقطه  OFFباشــد شعله پلوپز 

خامـوش اسـت و هرگز روشن نمی شود.

براي استفاده از تایمر، ولوم مربوط به تایمر را در جــهت عقـربه هاي سـاعت می 

چرخانیــم تا نشــــــــــانه ولــوم بر روي زمان مورد نظر (0 تا 120 دقیقه) قرار 

گیــرد، پس از گذشــت زمان مورد نظر شعله پلوپز خاموش خواهد شد.

Timer
OFF

80

120 40

ON

60
100

20

دستورالعمل استفاده از ساعت و تایمر دیجیتال لمسی پنج شعله مجزا

با اســتفاده از این تایمر م یتوان به صــورت همزمان هر 5 شــعله اجاق را توســـط تایمر کنترل کرد. به این 

صـورت که با لمس هر گزینه م یتوان از یک دقیقه تا 3 سـاعت هر شـعله را تنظیم کرد و ÷س از اتمام زمان 

مشخص شده، شعله مربوط با صداي بوق ممتد خاموش م یشود.

شماره شعله

1

2

3

4

5

زمان (ساعت)

زمان (دقیقه)
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دستورالعمل استفاده از ساعت و تایمر دیجیتال لمسی اجاق گاز داتیس

مصــرف کننده گرامـی، ضمن تشـــکر از حســـن سلیقه شما در انتخـاب اجاق گاز تایمر داتیس، واحـد تولیـدي 

صـــنعتـی داتیس به عنوان اولین و تنها تولید کننـده اجاق گاز صـــفحـه اي با تایمر دیجیتال، افتخـار دارد این 

محصـول خود را با بالاترین کیفیت و تکنولوژي روز دنیا در اختیار شما مصرف کننده گرامی قرار دهد.

1. عــلامت           را به مـــدت 2 ثانیــه لمــس کـــرده تا دقیـــقه شـــمار شـــروع به چشـــــمک زدن کنــد 2. 

با اســــتفاده از علامت           دقیقه را تنظیم کنید بعد از آن بلافاصـله علامت           را مجـددا لمس کــرده تا 

ساعت شمار شـروع به چشـــمک زدن کند 3. با استفاده از علامت           ساعت شمار را تنظیم کنید 4. پس از 

تنظـیم سـاعت بعد از 4 ثانـیه زمان به صـورت اتوماتیک تثبیت می شود. 

براي تنظیم ساعت مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید.

1. عــلامت           را به مـــدت 2 ثانیــه لمــس کـرده تا            شروع به چشـــمک زدن کند 2. با اســـتفاده از 

علامت           تایم  مورد نظر خود را انتخاب کنید 3. اگر علامت           را به صورت پیوســته نگه داریـد زمــان 

تایمر به صـــــورت 10 دقیقه اي تا 90 دقیقه به جلو می رود و اگر به صـــــورت تک تک علامت           را لمس 

کنیــد زمان تایمـر به صــــورت یک دقیـقه اي به جلــو می رود 4. پس از تنظیـــم زمان پخــت بعد از 4 ثانیــه، 

زمــان به صــورت اتوماتیــک تثبیت شــده و تا اتمــام زمــان پـخت علامت           چشمک خواهد زد 5. پس از 

گذشت زمان مورد نظر شعله پلوپز (بزرگ) با شنیدن صداي بوق و نمایش ساعت بر روي نمایشـگر خاموش می 

شود.

براي تنظیم تایمر مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید.

توجه: در هنگام تنظیم تایمر اگر پس از گذشـت 4 ثانیه زمان پختـــی به تایمر داده نشـــود

- - : 00(تایمـر در حالت              باشد) به صورت اتوماتیک به حالت ساعت بر می گردد.

توجه: به جهت عملکــرد بهتر لمســی هاي تایمر اجاق گاز، شیشه اجاق گاز مخصوصا در قســمت تایمــر می 

بایستی تمیز نگـه داشته شود.

توجه: اگر به هر دلیلی خواستید زمان پخت را اصلاح کنید علامت           را به مدت 3 ثانیه نگه داشته و 

سپس عملیات قبل را مجددا انجام دهید.

توجه: پس از گذشت زمان پخت، صداي بوق را میتوان با اســتفاده از علامت           قطــع کرد امــا اگر 

قطــع نــگردد پس از گذشت زمان 3 دقیقه به صورت اتوماتیک صداي بوق قطع خواهد شد.
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چندنکته ساده 
هنگام بروز مشکلات زیر گاهی خودتان نیز میتوانید مشکل را برطرف نمایید.

راه حلعلت احتمالینوع نقص

اتصالات را در جعبه تقسیم کنترل کنیدوجود اشکال در جعبه تقسیمنقص الکتریکی در دستگاه

فندك الکتریکی عمل نمیکند
وجود جرم یا مواد پاك کننده

بین فندك و سرشعله

فضاي بین فندك و سرشعله ها

با دقت تمیز شود

شعله یکنواخت نمی سوزند
اجزاي سرشعله صحیح جایگذاري

نشده است

اجزاي سرشعله را به درستی در 

جاي خود نصب کنید

جریان غیر طبیعی یا عدم وجود گاز
جریان گاز در شیر میانی قطع است

کپسول گاز خالی است

شیر میانی را باز کنید

کپسول گاز را عوض کنید

استشمام بوي گاز در فضا

یکی از پیچ هاي کنترل باز است

شلنگ گاز در وضعیت نامناسب قرار دارد

نشت احتمالی در محل اتصال کپسول گاز

آنرا چک کنید

شلنگ را عوض کنید

محل اتصال کپسول را چک کنید

نقص عمل ترموکوپل

تجمع دوده در انتهاي ترموکوپل

کثیف بودن سوراخ هاي سرشعله

دوده را پاك کنید

سوراخ ها را پاك کنید

کلید قطع و وصل

میکرو سوئیچ

سیم میکرو سوئیچ

نقشه سیم کشی اجاق گاز

ل
ازنو
ف

ت
ار
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