
لـوازم خـانـگی و تـجـهـیـزات آشـپـزخـانـه

04



datees.ir



فهرست:

5 مشخصات فنی محصول

6 لوازم جانبی

7 اطلاعات مهم امنیتی

8 هشدارهاي ایمنی

9 دستورالعمل نصب

10 اقدامات اولیه

10 دستورالعمل استفاده از فر در مد لهاي سه ولوم

4 مشخصات ظاهري محصول

13

17

دستورالعمل استفاده از فر در مد لهاي صفحه لمسی

دستورالعمل استفاده از فر در مد لهاي لمسی ولو مدار

25

25

دستورالعمل استفاده از از دستگیره جوجه گردان

تمیز کردن فر برقی

22

20

دستورالعمل استفاده از دستگیره سینی فر

دستور العمل استفاده از فر در مد لهاي تمام لمسی

راهنماي استفاده از توستر 9 حالته

24



از اینکه محصول ما را براي خرید انتخاب کرد هاید متشکریم.

لطفاً با دقت کامل دستورالعم لها و هشدارهاي مذکور در دفترچه را مطالعه فرمائید.

این دستور العملها شامل اطلاعات مهم جهت نصب، نگهداري و طرز عملکرد صحیح م یباشند.

مشتري گرامی
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مشخصات ظاهري محصول

مد لهاي سه ولوم

دستگیره

ولوم تنظیم زمان

ولوم تنظیم پخت

ولوم تنظیم درجه حرارت

درب

بدنه اصلی

مد لهاي صفحه لمسی ولو مدار

دستگیره

درب

بدنه اصلی

صفحه نمایشگر

صفحه لمسی

ولوم انتخابگر

مد لهاي تمام صفحه لمسی

دستگیره

درب

بدنه اصلی

صفحه نمایشگر

صفحه لمسی
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مشخصات فنی توستر 32 لیتري

mm عمق 380 - عرض 510 - ارتفاع 330ابعاد خارجی

32 لیترظرفیت فر

وزن خالص

وزن ناخالص

220 ولت متناوب و 50 هرتزولتاژ و فرکانس ورودي

مجموع 800 واتتوان المنت هاي بالا

توان المنت هاي پایین

20 واتتوان فن کانوکشن

25 واتتوان لامپ

1600 واتتوان کل

6 واتتوان موتور جوجه گردان

11 کیلو گرم

15 کیلو گرم

مشخصات فنی توستر 52 لیتري

mm عمق 485 - عرض 640 - ارتفاع 380ابعاد خارجی

52 لیترظرفیت فر

وزن خالص

وزن ناخالص

220 ولت متناوب و 50 هرتزولتاژ و فرکانس ورودي

1100 واتتوان المنت هاي بالا

1100 واتتوان المنت هاي پایین

20 واتتوان فن کانوکشن

25 واتتوان لامپ

2200 واتتوان کل

6 واتتوان موتور جوجه گردان

25 کیلو گرم

28 کیلو گرم

مجموع 800 وات
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لوازم جانبی

شلف استیک سینی سیخ جوجه گردان

دستگیره سیخ جوجه گردان سینی روغ نگیر

(براي مدل 32 لیتري)

دستگیره سینی

شلف کناري چپ شلف کناري راست

براي مدل 52 لیتري



اطلاعات مهم امنیتی فر برقی:

امنیت عمومی:

7



امنیت اطفال:

موارد امنیت برقی:

هشدارهاي ایمنی:
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دستورالعمل نصب:
نصب دستگاه باید مطابق با تنظیمات برق محل زندگی شما انجام شود.

دیواره هاي کناري فر مقاوم به حرارت و داراي پوششی ازالیاف سرامیک می باشد.

از نصـب فر در نزدیکی مواد خطرناك اجتناب کنید، در غیر اینصـورت مســــئولیت خطـرهاي احتـمالی آن به 

عهده مصرف کننده می باشد.

از تا شـدن سـیم برق یا تماس آن با قســـــــمت هاي داغ اجتناب کنید و به گونه اي آن را نصـــــــب کنید که 

دوشاخه در دسترس باشد.

بین آشپزخانه و مبلمان شما باید فاصله ایمنی وجود داشته باشد.

باید بین وسایل الکتریکی نصب شده و سایر وسیله ها فاصله ایمنی رعایت شده باشد.

 75mm پل پشــتی کابینت نباید از جریان هوا جلوگیري کند و قســـمت عقب فر با پنل کابینت باید حداقل

فاصله داشته باشد.

پیشنهاد می شود که فر در مجاورت یخچال و فریزر نصب نشود چرا که گرما بر عملکرد این وسیله ها تاثیر می گذارد.

فر باید در نزدیکی پریزنصب شود.

سیم برق فر نباید در مجاورت سطوح داغ باشد.

اگر سـیم برق آسـیب دیده یا خراب شـود، به نزدیک ترین مرکز خدمات مراجـعه کنید و مطابق جدول سـیم 

برق مناسب محصول خود را دریافت کنید.

بعد از اینکه نصب انجام شد تمام وسیله هاي گرمایشی را به مدت 3 دقیقه تست کنید.

اگر از آداپتور استفاده می کنید نباید جریان برق آن بیشتر از حد مجاز باشد.

تولید کننده تنها در صورتی محـصـــــول را ضــمانت می کند که تمام مراحل نصـــــب مطابق اســتانداردهاي 

موجود در دفترچه صورت پذیرفته باشد.

سطح پشتی وسیله باید مقابل دیوار قرار داده شود.
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تمام سینی ها را از فر خارج کنید.

درجه حرارت را به حداکثر برسانید.

به مدت 30 دقیقه فر را در این وضعیت روشن بگذارید.

در طی این زمان، از فر بویی ساطع خواهد شد که طبیعی است.

پیش از استفاده سینی ها، تمام لوازم را بادقت بشوئید.

در داخل فر، جهت انتقال بهتر گرما از ظروف با پوشش لعابی استفاده شود.

به هنگام پخت از باز کردن در فر اجتناب کنید چرا که باعث اتلاف انرژي می شود.

قبل از هر پخت، فر باید به مدت 10 دقیقه گرم شود.

غذاهاي یخ زده قبل از هر پخت باید یخ زدایی شوند.

فر باید چند دقیقه پیش از اتمام زمان پخت خاموش شود.

اقدامات اولیه پس از نصب فر:

روش هایی براي مصرف بهینه انرژي:

دستور العمل استفاده از فر در مدل هاي سه ولوم

اگر ولوم را به ســمت چپ (علامت دســت) بچرخانید میتوان بدون زمان و با انتخاب هر یک از 5 حالت ولوم 

تنظیمات پخت از فر استفاده نمود.

اگر ولوم به سمت راست چرخانده شـود میتوان مدت زمان پخت را از 1 تا 120 دقیقه انتخاب نمود که پس 

از گذشت این زمان فر بطور خودکار خاموش میشود.

توجه: ولوم تنظیم زمان باید به یکی از 2 صورت بالا باشد در غیر این صورت

تنظیمات پخت بکار نخواهد افتاد. جهت روشن کردن لامپ می بایست تایمر فعال باشد.

با استفاده از این ولوم می توان به دو صورت از فر استفاده نمود:

TIMER

20

40

60

80

120

100

ولوم تنظیم زمان
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200-50گرمایش پایینی+فن: المنت پایین با توربو فن باید همزمان روشن شوند گرمایی که از سمت 

پایین ساطع می شود توسط فن در فضــاي فر پخش می شود. این حالت براي پخت و گرم کردن غذاهایی 

مناسب است که باید در درجه حرارت یکسان از سمت پایین پخته شوند.

 250-50گرمایش بالایی و پایینی+ فن به همراه جوجه گردان:هواي گرم که از سمت بالا و پایین ایجاد 

شده به سرعت بوسیله فن در سطح فر پخش میشــــود  و مناسب غذاهایی است که بطور یکســــان می 

بایست پخته شوند.

المنت بالایی+فن به همراه جوجه گردان: این حالت گرما فقط از سمت بالا و ساطع میشود و توسط فن در 

فضاي فر پخش میشود و مناسب غذاهایی مانند کباب و ماهی در سایز بزرگ و متوسط می باشد.

المنت بالایی به همراه جوجه گردان: در این حالت فقط گرما از سمت بالا ساطع میشـــــود و جوجه گردان 

روشن می باشد. از اسن حالت براي گریل کردن غذا استفاده میشود.

فن یخ زدایی: توربوفن فعال میشــــــــود و هوا در اطراف غذاي یخ زده جریان می یابد. همچنین پس از 

پایان پخت میتوانید از این گزینه جهت ایجاد جریان هواي گرم اطراف غذا استفاده کنید.

ولوم تنظیم پخت

در مد لهاي داراي 5 حالت

گرمایش بالایی +فن: المنت بالا و توربوفن همزمان روشــن م یشــوند. گرمایی که از ســمت بالا ســاطع 

م یشود توسط فن در فضـــاي فر پخش م یشود. این حالت (شماره1) با حالت           (شماره8) مشـــابه 

است و باانتخاب هرکدام م یتوان جهت گردش موتور جوجه گردان را تغییر داد.

ولوم تنظیم پخت

در مد لهاي داراي 7 حالت



گرمایش پایینی+فن: المنت پایین با توربوفن همزمان روشــن م یشـــوند. گرمایی که از ســـمت پایین 

ساطع م یشود توسط فن در فضـــــــــــاي فر پخش م یشود. این حالت براي گرم کردن و پخت  غذاهایی 

مناسب است که باید در درجه حرارت یکسان از سمت پایی پخته شود.

گرمایش از بالا و پایین+فن: المن تهاي پایین، بالا و فن همزمان روشــن م یشــوند. گرمایی که از طریق 

المن تهاي پایین و بالا تولید م یشود از طریق فن در فضاي فر پخش م یشود. 

فن (ی خزدایی) توربوفن فعال م یشود.

هوا در اطراف غذاي ی خزده جریان م ییابد.

THERMOSTAT

50

C

100

150

200

Max

250

ولوم تنظیم درجه حرارت

دماي فر بین 50تا 250 درجه سانتی گراد می باشد. با چرخاندن این ولوم میتوان دماي پخت را تعیین نمود.

المنت بالایی: در این حالت فقط گرما از ســمت بالا ســاطع م یشـــود که براي گریل کردن غذا اســـتفاده 

م یشود.

المنت بالا به همراه جوج هگردان: در این حالت فقط گرما از ســـمت بالا ســـاطع م یشـــود و جوج هگردان 

روشن است.

گرمایش بالایی به همراه جوج هگردان +فن: هواي گرم از سمت بالا ساطع شده و به سـرعت بوسـیله فن 

داخل فر پخش م یشود و مناسب غذاهایی مانند کباب و ماهی در ابعاد بزرگ است..
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دستورالعمل استفاده از فر در مد لهاي تمام لمسی

Manual     Auto
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1- کلید مثبت و منفی دما:

با لمس هر کدام از کلیدهاي فوق م یتوان دماي مورد نیاز بـراي پخت غذا را تنظیم کـرد. همچنین نمایانگـر دما 

نمایشگر روشن م یشود.

2- کلید مثبت و منفی زمان پخت:

با لمس هرکدام از کلیدهاي فوق م یتوان زمان مورد نیاز راي پخت غذا را تنظیم کـرد. همچنین نمایانگـر زمان 

نمایشگر روشن م یشود.

3- کلید انتخاب لامپ و جوج هگردان، فن و المن تها در حالت را هاندازي دستی:

با لمس این کلید م یتوان جوج هگردان، فن و المن تها را به صـورت دســتی براي برنامه پخت انتخاب کنید. در 

صــورت انتخاب علامت مربوط به هرکدام روشــن م یشــود. پس از لمس کلید اســـتارت موارد فوق روشـــن 

م یشوند.

4- کلید انتخاب برنامه:

با لمس این کلید علامت مروط به برنامه به صورت چشــــــــــمک زن در آمده و بعد از لمس کلید استارت سایر 

برنام هها خاموش و برنامه انتخابی ثابت روشن م یشود.

عملکرد کلیدها

Manual     

Auto

نام برنامه           پیتزا      گوشت    سبزیجات   یخ زدایی     کیک     میوه خشک کن     مرغ      ماهی

جدول برنام هها

المنت کف

المنت بالا

جوجه گردان

فن کانوکشن

لامپ

دماي پیشنهادي      160       200         180           40         180             60              180     220

زمان پیشنهادي      60            60           60            60          60              30                60       60

*****

**

*

*
*

**
*
* * *

*

*

*

*

*

*

*

**
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5-کلید شروع/توقف:

پس از انتخاب المن تها و برنام هها م یتوانید با لمس این کلید شــروع برنامه را انجام دهید تا در زمان و دماي 

تعیین شده برنامه پخت صورت گیرد. یا لمس مجدد این کلید برنامه متوقف م یشود.

6- کلید روشن و خاموش:

با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنام هها نمایشــگر خاموش م یشود. با لمس مجدد این کلید تایمر آماده به 

کار م یشود.

نمایشگر

1- نمایش زمان و دماي تنظیمی پخت:

در این قست دماي تنظیم شد و زمان پخت نشان داده م یشود.

علام تهاي                       در نمایشگر نشان م یدهد دما و یا زمان نشان داده شده است.

2-نمایش برنام ههاي دستگاه:

15
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در این بخش از نمایشگر برنام ههاي پیشنهادي موجود به نمایش در م یآید که با لمس کلید مربوط برنامه مورد 

نظر به صورت چشم کزن در م یآید.

3-نشانگر دماي کار دستگاه:

در این بخش دماي کار دستگاه نسبت به دماي تنظیم شده نمودار م یشود.

روشن بودن همه این قسمت به معناي عملکرد در دماي تنظیم شده م یباشد.

4-نشانگرهاي لامپ، المن تها، جوج هگردان و فن:

با انتخاب حال تهاي مختلف کار دستگاه در صورت استفاده از هرکدام از موارد بالا نشــــــــانگر مربوطه روشن 

م یشود.

نکته1: (پی شگرمایش) نشانگر دما در سمت راست نمایشگر نشـان دهنده دماي فعلی نسـبت به دماي تنظیم 

شده م یباشد که با پرشدن کامل این بخش توستر به دماي مورد نظر رسیده و آماده اسـتفاده م یباشـد که این 

موضوع با یک بوق هشدار به اطلاع کاربر م یرسد.

نکته2: لامپ در تمام برنام هها روشن م یشود.

نکته3: در حین اجـراي بـرنامه امکان تغیییـر المن تها و فن و جوجه گــردان و تنظیم مجدد دما و زمان فــراهم 

است.



تنظیم ساعت /تایمر

دکمه کاهش و افزایش

تنظیم درجه حرارت

پخت تاخیري

برنامه هاي پخت

المپ

دکمه روشن و خاموش

دکمه تایید برنامه

راهنماي استفاده از توستر 9 حالته

          با لمس این کلید میتوان زمان روي نمایشـــگر را تنظیم نمود.با فشـــردن اولیه کلید میتوان 

زمان ساعت دستگاه را انتخاب نمود با فشــــــردن ثانویه این کلید دقیقه دستگاه را میتوان تنظیم 

نمود.پس از تنظیم ساعت بایستی یکبار دیگرآیکون فوق فشار داده شود.

          تنظیم زمان و درجه دما توسط لمس آیکون هاي فوق صورت م یپذیرد.

          تنظیم درجه حرارت در برنامه انتخابی توسط لمس آیکون صورت م یپذیرد.

تنظیم و تغییر زمان توستر
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انتخاب برنامه پخت توستر

1- توستر را با استفاده از کلید          روشن نمایید.

2- با استفاده از آیکون         برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید .در هنگام انتخاب برنامه بصـــورت 

چشمک زن در نمایشگر ظاهر م یشود.

3-  با استفاده از آیکون          م یتوان درجه حرارت مورد نظر را اعمال نمود. 

4-با استفاده از آیکون تایمر مدت زمان پخت را وارد نمایید.

5- با فشار دادن کلید           برنامه شروع به کار مینماید. 

*جهت خروج از برنامه آیکون خاموش و روشن دستگاه را بمدت 5 ثانیه فشار دهید.

تنظیم زمان شروع پخت ( پخت تاخیري )

جهت تنظیم دستگاه در پخت تاخیري مراحل فوق را انجام داده  و با فشار دادن آیکون پخت تاخیري 

وارد برنامه شده که زمان شروع پخت را تنظیم م ینماییم و با فشـار دادن آیکون          برنامه پخت 

مطابق با زمان اعالمی شروع خواهد گردید. 

نکته

زمانیکه عالمت --- بر روي نمایشـــــــگر نمایان شد به معنی آن است که زمان پخت تاخیري توسط 

کاربر به توستر داده شده که هنگام شروع به کار در زمان مورد نظر این عالمت از روي نمایشــــــگر 

حذف م یگردد.

کنترل المپ توستر

        با استفاده از این کلید میتوان المپ را خاموش و روشن نمود.
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استفاده از المنت حرارتی فوقانی در پخت

استفاده از المنت حرارتی تحتانی در پخت

استفاده از المنت حرارتی تحتانی و فوقانی در پخت

استفاده از المنت حرارتی فوقانی و جوجه گردان در پخت

استفاده از المنت حرارتی تحتانی  و توربوفن در پخت

استفاده از المنت حرارتی تحتانی و فوقانی  و توربوفن در پخت

استفاده از المنت حرارتی فوقانی و تحتانی و جوجه گردان در پخت

استفاده از المنت حرارتی فوقانی و تحتانی و جوجه گردان و توربوفن  در پخت

برنامه پخت پیتزا که بصــــــورت پیش فرض بوده و  قابلیت تغییر زمان و دما را به صورت 

دستی دارد.

برنامه پخت کیک که بصـــــــورت پیش فرض بوده و  قابلیت تغییر زمان و دما را به صورت 

دستی دارد.

برنامه پخت مرغ  که بصـــــــورت پیش فرض بوده و  قابلیت تغییر زمان و دما را به صورت 

دستی دارد.

برنامه یخ زدایی :دراین حالت فن دســــتگاه روشــــن م یگردد تا فرآیند یخ زدایی از مواد 

غذایی صـورت پذیرد. دماي یخ زدایی از 30 درجه تا 100 درجه سـانتیگراد با اسـتفاده از 

دکم ههاي + و - قابل تنظیم است.

برنام ههاي پخت در توستر 9 حالته
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دستور العمل استفاده از فر در مد لهاي لمسی ولو مدار

(Menu) با لمس این گزینه لیســـت حالت هاي مختلف پخت در صفحه نمایشـــگرنمایان میگردد و با چرخاندن 

ولوم می توان یکی از حالت هاي زیر را انتخاب نمود. هنگام فعال بودن یکی از حالت ها، به وســـیله این گزینه 

می توانید جوجه گردان را خاموش یا روشن کنید.

(Toast) حالت توست کردن برقرار است.دماي تنظیم شده 220 درجه سانتی گراد است. گســــتره دمایی از 

200 تا 230 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 5 دقیقه است و گسـتره زمانی از یک دقیقه تا 15 دقیقه 

است. المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو روشن هستند.

(Cake) حالت کیک برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 230درجه سانتی گراد است. گستره دمایی از 180 

تا 230 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 15 دقیقه و گســـــــتره زمانی از یک دقیقه تا دو ساعت است. 

المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو روشن هستند.

(Pizza) حالت پیتزا برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 220 درجه سانتی گراد است. گســـــــتره دمایی از 

180 تا 230 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 20 دقیقه است و گستره زمانی از یک دقیقه تا دو ساعت 

است. المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو روشن هستند.

(Cookie) حالت کلوچه پزي برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 200 درجه سانتی گراد است. گســـــــــتره 

دمایی از 160تا 200 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 12 دقیقه است و گســتره زمانی از یک دقیقه تا 

دو ساعت است. المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو روشن هستند.

(Meat) حالت گوشت برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 200 درجه سانتی گراد است. گســـــتره دمایی از 

160تا 220 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 45 دقیقه است و گستره زمانی از یک دقیقه تا دو ساعت 

است. المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو همراه با حالت همرفتی ( جابجایی هواي داغ ) فعال هستند.

(Chicken) حالت جوجه برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 200 درجه سانتی گراد است. گسـتره دمایی از 

150تا 230 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 50 دقیقه است و گستره زمانی از یک دقیقه تا دو ساعت 

است. المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو همراه با جوجه گردان فعال هستند.

(Potato) حالت سیب زمینی برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 220 درجه سانتی گراد است. گســــــــتره 

دمایی از 200تا 230 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 10 دقیقه است و گســتره زمانی از یک دقیقه تا 

دو ســـــاعت اســـــت. المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو همراه با جریان همرفتی ( هواي داغ ) و جوجه 

گردان فعال هستند.

(Fish) حالت ماهی برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 180 درجه سانتی گراد است. گســـــــــتره دمایی از 

150تا 200 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر 20 دقیقه و گســـــــــتره زمانی از یک دقیقه تا دو ساعت 

است. المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو همراه با جریان هواي داغ همرفتی فعال هستند.
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(Defrozen) حالت یخ زدایی برقرار است. دماي تنظیم شده برابر 40 درجه سانتی گراد است. گستره دمایی 

از 30 تا 100 درجه می باشد. زمان تنظیم شده برابر یک ساعت است و گســــــــتره زمانی از یک دقیقه تا 24 

ساعت است. المنت هاي حرارتی پایینی روشن است.

(Top Heating) المنت حرارتی بالایی در حال کار است. دماي تنظیم شده برابر 200درجه سانتی گراد است. 

گسـتره دمایی از 65 تا 200 درجه می باشد.زمان تنظیم شده برابر 10 دقیقه و گسـتره زمانی از یک دقیقه تا 

دو ساعت است.

(Bottom Heating) المنت حرارتی پایینی روشــن اســت. دماي تنظیم شــده برابر 200درجه ســانتی گراد 

است. گســـتره دمایی از 65 تا 200 درجه می باشد.زمان تنظیم شده برابر 10 دقیقه و گســـتره زمانی از یک 

دقیقه تا دو ساعت است.

(Top Bottom) المنت هاي حرارتی بالایی و پایینی هر دو روشن هســتند. دماي تنظیم شده برابر 230درجه 

سانتی گراد است. گســـــــــتره دمایی از 65 تا 230 درجه می باشد.زمان تنظیم شده برابر 10 دقیقه است و 

گستره زمانی از یک دقیقه تا دو ساعت است.

(Start/Stop) با لمس این گزینه پس از انتخاب پخت و جهت شروع و پایان عملیات استفاده میگردد.

(       Time) در صورتی که بخواهیم زمان را تنظیم کنیم از این گزینه استفاده می شود.

در حالتی که یکی از منوهاي فوق فعال است میتوانید از طریق این گزینه فن کانوکشـــــن را روشن یا خاموش 

کنید.

(Light) جهت روشن و خاموش کردن لامپ فر استفاده میشود.

(Temp/Real Temp) جهت تنظیم دما میتوان از این گزینه اســـــــتفاده نمود. در حالتی که یکی از برنامه ها 

فعال باشد بوسیله این گزینه می توانید دماي واقعی درون فر را مشاهده نمایید.

(ON/OFF) جهت روشن و خاموش کردن فر استفاده می شود.

ولوم انتخاب گر: هر یک از گزینه هاي بالا حالت هاي مختلفی دارد که در صفحه نمایشگر نشان داده میشـود که 

میتوان با استفاده از این ولوم حالت هاي مختلف را تغییر و انتخاب نمود.



دستور العمل استفاده از فر در مد لهاي تمام لمسی

1- کلید مثبت و منفی دما:

با لمس هر کدام از کلیدهاي فوق م یتوان دماي مورد نیاز پخت غذا را تنظیم کـرد. هچنین نمایانگـر دما بالاي 

نمایشگر روشن م یشود.

2- کلید مثبت و منفی زمان پخت:

با لمس هـر کدام از کلیدهاي فوق مـ یتوان زمان مورد نیاز بـراي پخت غذا را تنظیم کـرد. همچنین نمایانگــر 

زمان زیر نمایشگر روشن م یشود.

3- کلید انتخاب لامپ و جوج هگردان و فن:

با لمس این کلید م یتوانید لامپ و جوج هگردان و فن را براي برنامه پخت انتخاب کنید. در صـــــورت انتخاب 

علامت مربوط به هرکدام با رنگ آبی روشن م یشود.

4- کلید انتخاب المن تها:

با لمس این کاید المنت بالا با پایین یا هر دو المنت انتخاب م یشود. علامت هر کدام انتخاب شود با رنگ قرمز 

مشخص م یگردد. پس از لمس کلید استارت موارد فوق روشن م یشود.

5- کلید شروع - توقف:

پس از انتخاب المن تها و برنام هها با دو کلید               و                 م یتوانید با لمس این کلید شـــــــــــروع 

برنام هرا انجام دهید تا در زمان و دماي تعیین شـده برنامه پخت صـورت گیرد. با لمس مجدد این کلید برنامه 

متوقف م یشود و دوباره تغییر برنامه به کاربر داده م یشود.

6- کلید خاموش و روشن:

با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنام هها نمایشــــگر خاموش م یشود. با لمس مجدد این کلید تایمر آماده 

بکار م یشود.
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1- نمایشگر دیجیتال:

در این قسمت دما یا زمان باقیمانده پخت به نمایش در م یآید.

2- نشانگر وضعیت المن تها:

این نشانگرها که در بالا و پایین نمایشگر دیجیتال قرار گرفت هاند نشان دهنده این موضوع م یباشند که کدام 

یک را از پارامترهاي دما یا زمان پخت در نمایشگر دیجیتال به نمایش در آمده است.

3- نشانگر وضعیت المن تها:

این نشـــــــانگرها وضعیت روشن بودن هرکدام از المن تها و یا روشن بودن همزمان آ نها بعد از لمس کلید 

روشن را نشان م یدهد.

4- نشانگر وضعیت لامپ، جوج هگردان و فن کانوکشن:

روشن بودن هر نشانگر بیانگر در مدار قرار گرفتن هر کدام از عملگرها بعد از لمس کلید شروع م یباشد.

نمایشگر:
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دستورالعمل استفاده از دستگیره سینی فر

از این دستگیره می توان جهت برداشتن سـینی لعابی و 

سینی مشبک (استیک پز) استفاده کرد.طریقه استفاده 

از آن به شرح ذیل می باشد.

تکیه گاه

شاخک

جهـــت برداشــــتن ســــینی لعابـــی ابتـــدا بایـد قســــــــــمت تکیــــه گاه را در زیر ســـینی قــرارداده و به 

دنبـــال آن شـــاخک ها را (مطابق عکس شماره 1) داخل سینی قرار دهید.

جهت برداشتن سینی مشبک (استیک پز) از همین روش استفاده کنید. (مطابق عکس شماره 2)

عکس شماره 2

نحوه برداشتن سینی مشبک

عکس شماره 1

نحوه برداشتن سینی لعابی
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فر را از برق درآورید.

صبر کنید خنک شود.

سـپس با شــوینده هاي بی اســید فر را تمیز کنید. از تماس ســـیم فر با دســــتمال خیــس و یا آب و مواد 

شوینده جلوگــیري به عمل آورید. همـــچنین از تماس اشــیاء زبر و تیز با ســـطح فر بخصــــوص ســـطح فر 

جلوگیري به عمل آورید .

تمیز کردن فر برقی:

راهنمایی نحوه تمیز کاري شیشه درب فر

با توجه به اینکه شیشه داخلی درب فر جهت انجام شستشو جدا شدنی است مراحل زیر را انجام دهید:

1. درب فر را باز کرده و با فشار دادن زبانه هاي پلاستیکی دو طرف درب به سمت داخل، محافظ بالایی شیشـه داخلی 

را بردارید.

2. شیشه داخلی و در صورت لزوم شیشه میانی را به صورت کشویی خارج کنید.

3. جهت تمیز کردن درب شیشـــه اي فر از تمیز کننده هاي ساینده زبر یا وسایل خراشنده تیز فلزي استفاده نکنید. 

زیرا این اشیا می توانند بر روي سطح، خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند.

4. پس از انجام تمیز کاري ابتدا شیشـه میانی و پس از آن شیشــه داخلی را در موقعیت آنها قرار داده، محافظ بالایی 

را نصب و با فشار کوچکی روي آن، زبانه هاي پلاستیکی را قفل کنید.

دستورالعمل استفاده از از دستگیره جوجه گردان

از این دسـتگیره می توان به هنگام برداشـتن یا قراردادن ســیخ جوجه گردان در جاي خود قبل و بعد از پخت 

استفاده نمود
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اخطار
لطفا جهت نصب محصولات حتما با شـماره تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید، در 

غیر این صورت علاوه بر فاقد گارانتی بودن محصول، شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به 

خسارت و حوادث احتمالی از جمله انفجار و آتش سوزي و غیره نخواهد داشت.



خدمات پس از فروش

شـماره تماس: 02174937

سامانه پیامک: 02174937
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