




فهرست:

۴دستورالعملهای مهم ایمنی

٧تمیز نمودن مایکرویو

٨مواد مجاز برای استفاده در فر مایکرویو

٩نصب فر مایکرویو

١٠نصب و اتصال

١٣دستورالعملهای عملیاتی

١٩تعمیر و نگهداری دستگاه



خريدار محترم

گروه توليدی و صنعتی داتيس

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصوالت داتیس صمیمانه سپاسگزاریم



مشخصات

مدل

220V-50Hzمیزان ولتاژ

میزان توان ورودی (مایکرویو)

توان خروجی (مایکرویو)

توان ورودی (گریل)

حجم مایکرویو

قطر صفحه گردان

) ارتفاعx عرض xطول ( ابعاد خارجی

وزن خالص

1450W

900W

1000W

25L

315 mm

595 x 460 x 400 mm

Kg 19تقریبا 

٣

الف) درحالیکه درب فر باز است آنرا روشن نکنید زیرا ممکن است در معرض انرژی یا امواج مضر آن قرار گیرید. 

قفلها را دستکاری نکرده و آنها را نشکنید.

نکات احتیاطی برای پیشگیری از قرارگیری احتمالی و بیش از حد در معرض انرژی مایکروویو

پیش از اســتفاده از فر مایکروویو، این کتابچه را بدقت مطالعه فرمایید. اگر از دســتورالعملهای 

مندرج در این کتابچه پیروی کنید، فر شما بمدتی طوالنی در خدمت شما خواهد بود.

این دستورالعملها را بدقت به خاطر بسپارید.

ب) هیچ شـیء ای را بین ســطح جلویی فر و درب آن قرار ندهید و همچنین اجازه ندهید گردوخاک یا بقایای مواد 

پاک کننده بر روی سطوح درزگیر انباشته شوند.

پ)هشدار: اگر درب یا درزگیرهای درب صدمه ببینند، فر نباید بکار انداخته شود تا زمانیکه قسـمتهای آسیب 

دیده توسط خدمات پس از فروش داتیس برطرف شوند.

اگر این وسیله در وضعیت و شرایط خوبی نگاهداری نشــــــــود سطح آن ممکن است تخریب شده و بر عمر وسیله تاثیر بگذارد 

درنتیجه خطراتی پدید میاید.

ضمیمه:



۴

در صورت خرابي در يا درزبندي هاي آن تا زمان تعمير فر بوسيله تعميركار مجرب ازاستفاده آن خودداري كنيد.

در صـورتي كه براي تعمير يا سـرويس كردن فر نياز به برداشــتن پوشــش هايي باشــد كه درجه حفاظت در برابر 

امواج ريز موج را تأمين مي كنند، اين كار بجز براي تعميركاران مجاز، براي ساير افراد خطرناك است.

مايعات و ساير مواد غذايي نبايد در ظروفي كه كامال بسته مي شوند گرم شوند، زيرا امكان انفجار وجوددارد.

دستورالعملهای مهم ایمنی

هشدار

با دقت بخوانيد و آن را برای مراجعات بعدی نگهداری كنيد.

نکات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید

تا از قرارگیری احتمالی و بیش از حد در معرض امواج فر ریز موج خودداری گردد.

اين وسيله برای استفاده خانگی و موارد زير كاربرد دارد:

آشپزخانه مخصوص كاركنان در فروشگاه ها، اداره ها و ديگر محيط های كاری؛ 

خانه های مزارع؛ 

استفاده مشتريان در هت لها، متل ها و ساير محيط های مسكونی؛ 

مهمانپذيرهايی كه امكانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.



۵

‐  تنها از ظروفي كه جهت استفاده در فر ريز موج مناسب هستند، استفاده كنيد.

‐  هنگامي كه مواد غذايي داخل ظروف پالســـتيكي يا كاغذي در فر قرار گرفته و گرم مي شـــوند، به 

علت امكان جرقه زدن، مراقبت چشمي ضروري است.

 ‐ فر ريزموج براي گرم كردن و غذا و نوشيدني ها در نظر گرفته شده است. خشك كردن غذا يا لباس 

و گرم كردن تشــكچه هاي گرم كننده، كفش هاي راحتي، اسفنج ها، لباس هاي مرطوب و ساير موارد 

مشابه ممكن است باعث ايجاد خطر جراحت، احتراق يا آتش سوزي شود.

‐  در صورت مشـــاهده دود، وسيله را خاموش كرده و دوشاخه را از برق بكشــــيد و تا زمان خاموش 

شدن شعله ها، در را بسته نگه داريد.

 ‐ هنگام گرم كردن نوشـــيدني ها توســـط فر ريز موج، چون امكان ســـرريز با يك تأخير كوتاه پس از 

جوش آمدن وجود دارد، از اين رو بايد هنگام بيرون آوردن ظرف دقت شود.

 ‐ هنگام گرم كردن غذا در ظروف پالسـتيكي يا كاغذي، به علت امكان شـعله ور شـدن ظرف، مراقب 

كار فر باشيد.

‐  محتويات درون ظروف غذاو بطري هاي شيركودكان بايد پيش از اسـتفاده تكان داده شـود و جهت 

جلوگيري از هرگونه سوختگي در كودكان، دماي آن پيش از استفاده كنترل شود.

‐  تخم مرغ هاي با پوسـت وتخم مرغ هاي آب پز شــده نبايد در داخل فر ريز موج حرارت داده شــوند 

زيرا حتي پس از اتمام گرمادهي فر ريز موج امكان انفجار در آن ها وجود دارد.

 ‐ فر بهتر است بطور منظم تميز شده و مواد غذايي باقيمانده در آن خارج شود.

‐  ســهل انگاري در تميز نگه داشــتن فر مي تواند باعث خراب شــدن ســطح داخلي آن شــود و تأثير 

نامطلوبي در عمر فر بگذارد، همچنين ممكن است باعث ايجاد شرايط خطرناك گردد.

‐ در مورد فرهاي ريزموج داراي در تزئيني، وسيله بايد در حالي به كار انداخته شود كه در تزئيني آن 

باز باشد.

‐ این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد 

بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضـور سرپرست مسـئول در قبال ایمنی آنها با نظارت یا دادن 

دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.



لمس نمودن برخی بخشـــــهای داخلی مایکرویو ممکن است باعث خطرات جدی و حتی مرگ گردد هیچگاه قطعات 

دستگاه را از یکدیگر جدا ننمائید.

خطر برق گرفتگی خطر

استفاده نادرست از دستگاه خطر برق گرفتگی را در پی خواهد داشت. مایکرویو را تا زمانی که به درستی نصـب 

نشده به برق وصل ننمائید.

خطر برق گرفتگی هشدار

‐ کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

‐ اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، باید با بند مخصــــــــــــوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا 

تعمیرکار مجاز آن تحویل می شود جایگزین گردد.

‐ از پخت بیش از حد غذا جلوگیری کنید.

‐ از محفظه فر برای نگهداری اشیاء استفاده نکنید.

‐ پیش از قرار دادن ظروف یا کیســـه های پالستیکی، سیمهای گره خورده و دستگیره های فلزی را از 

آنها جدا کنید.

‐ فر را فقط مطابق دستورالعملهای نصب ارائه شده نصب کنید.

‐ این وسیله را در خارج از منزل قرار ندهید.

‐ این وسیله را نزدیک به آب یا زمینهای مرطوب قرار ندهید.

‐ سطوح در دسترس هنگام کار ممکن است داغ شوند. کابل فر را به دور از این سطوح قرار دهید.

‐ این وسیله به گونه ای طراحی نشــــده است که از طریق سیســــتم کنترل از راه دور یا تایمر خارجی 

جداگانه ای راه اندازی شود.

‐ از وسایل تمیز کننده ای که با بخار کار می کنند برای تمیز کردن فر استفاده نکنید.

‐ هنگام کار فر ممکن است سطح کابینت داغ شود.

۶



از جدا بودن دوشاخه دستگاه از پریز اطمینان حاصل نمائید.

١. مایکرویو را با پارچه ای نمناک پاک نمائید.

٢. قسمتهای قابل دسترس دستگاه را با آب و صابون بشوئید.

٣. هنگام آلودگی قاب درب و حفاظ فلزی آن و قسمتهای جانبی، هنگامی که خشک هستند می بایستی با پارچه 

ای نمدار تمیز و پاکیزه گردد.

تمیز نمودن مایکرویو

این محصول می بایستی دارای اتصال به سیسـتم ارت باشد. این محصـول مجهز به دوشاخه مخصـوص اتصـال 

به زمین (ارت) می باشد. دوشاخه دستگاه می بایســـتی به طرز صحیحی به یک پریز دارای اتصــــال ارت وصل 

گردد.

چنانچه در خصـوص موضوع اتصـال به زمین دستگاه نیاز به توضیح بیشـتری دارید با یک برقکار مجرب و یا یک 

فرد متخصــص در این زمینه مشــورت نمائید تا در خصــوص اتصـــال صحیح محصـــول به زمین اطمینان حاصل 

نمائید.

سرویس و تعمیر این محصول برای کلیه افراد به جز تعمیرکاران مجاز بسـیار خطرناک می باشد زیرا قاب حفاظتی 

در مقابل امواج محصول برای تعمیر و سرویس میبایستی برداشته شود.

به دسـتورالعمل “جنس ظروفی را که میتوان در مایکرویو مورد اســتفاده قرار داد و یا اســتفاده ننمود” مراجعه 

فرمائید. ممکن است ظروف غیر فلزی وجود داشته باشند که برای استفاده در داخل مایکرویو مناسـب نباشـند 

در صورت تردید در این مورد میتوان با انجام مراحل ذیل جنس ظرف مذکور را آزمایش نمود.

خطر آسیب دیدگی

ظروف

١. ظروف ایمنی مایکرویو را بهمراه ظرف مذکور در قســـمت باال که با یک فنجان آب سرد (٢۵٠ میلیمتر) پر شده 

است را داخل مایکرویو قرار دهید.

٢. حداکثر بمدت ١ دقیقه آن را گرم نمائید.

٣. به آرامی ظرف را لمس نمائید چنانچه ظرف گرم بود ظرف مذکور برای استفاده این محصـــــــــول مناسب نمی 

باشد.

۴. زمان گرم نمودن ظرف بیش از یک دقیقه نباید باشد.

آزمایش جنس ظروف
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مواد مجاز برای استفاده در فر مایکرویو

نکاتظروف

فقط برای روکش. قطعات کوچک و صــاف این نوع از فویل را میتوانید برای روکش قطعات نازک گوشــت قرمز یا مرغ مورد اســـتفاده قرار فویل الومینیمی

دهید تا مانع از پخت بیش از حد آن شود. اگر فویل به دیواره های فر بسیار نزدیک باشد امکان ایجاد قوس الکتریکی وجود دارد. فویل 

باید حداقل ٢/۵ سانتیمتر دور از دیواره های فر قرار گیرد.

ظرف مخصوص برشته

کردن
از دستورالعملهای شرکت سازنده پیروی کنید. کف ظرف باید حداقل ۵ میلیمتر باالتر از صـفحه گردان قرار داشـته باشـد. از ظروف ترک 

دار یا ورقه ورقه شده استفاده نکنید.

همیشـــه سرپوش ظرف را بردارید. فقط برای گرم کردن غذا تا حد گرم شدن از آن استفاده نمایید. بیشـــتر ظروف شیشــــه ای در برابر کوزه های شیشه ای

حرارت باال مقاوم نیستند و ممکن است بشکنند.

فقط از ظروف شیشه ای مقاوم در برابر حرارت استفاده شود. اطمینان حاصل نمایید هیچ بخشی از این ظروف فلزی نباشد. از ظروف ترک ظروف شیشه ای

دار و ورقه ورقه شده استفاده نکنید.

کیسه های مخصوص

پخت در فر
از دستورالعملهای شرکت سازنده پیروی نمایید. این کیســــــــــه ها را با نوارهای فلزی نبندید. اطمینان حاصل کنید دارای منافذی برای 

خروج بخار هستند.

برای پختن/ گرم کردن کوتاه مدت از انها استفاده کنید. در تمام مدت استفاده از این ظروف در فر، مراقب باشید و چشم از آن برندارید.بشقاب و فنجانهای کاغذی

برای پوشاندن غذا برای گرم کردن و جذب چربی استفاده کنید. مدت حرارت دهی باید بسیار کوتاه و تحت نظارت باشد.حوله های کاغذی

بعنوان روکش برای جلوگیری از پاشیدن غذا یا پیچیدن غذا در آن جهت بخارپر کردن استفاده شود.کاغذ پوستی

فقط از پالستیکهای ایمن در فر مایکرویو استفاده شود. از دستورالعملهای شرکت سازنده پیروی گردد. باید دارای برچسـب "ایمن جهت پالستیک

استفده در فر مایکروویو" باشد. برخی از ظروف پالستیکی در برابر حرارت نرم میشـوند. کیسـه های مخصـوص جوشاندن و کیسـه های 

پالستیکی محکم باید طبق دستورالعمل مندرج بر روی بسته بندی آنها دارای شیار، منفذ یا سوراخی جهت خروج بخار باشند.

فقط از بســته های ایمن جهت استفاده در فر مایکرویو استفاده شود. برای پوشاندن غذا درطی پخت بمنظور حفظ رطوبت استفاده شود. بسته های پالستیکی

اجازه ندهید بسته های پالستیکی با غذا تماس داشته باشند.

فقط از دما سنج های ایمن جهت استفاده در مایکرویو استفاده شود (دماسنج های گوشت).دماسنج

بعنوان روکش برای پیشگیری از پاشیده شدن غذا و حفظ رطوبت غذا استفاده شود.کاغذهای مومی

موادی که نباید در فر مایکرویو مورد استفاده قرار گیرند

نکاتظروف

ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شود. غذا را بدرون یک ظرف ایمن جهت استفاده در مایکرویو منتقل سازید.سینی های الومینیمی

ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شود.

فلز، همچون سپری در برابر امواج مایکروویو عمل میکند. قسمتهای تزئینی فلزی ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شوند.

موجب ایجاد قوس الکتریکی شده و امکان دارد درون فر اتش بگیرد.

ممکن است باعث اتش سوزی در درون فر شوند.

فومهای پالستیکی ممکن است ذوب شوند یا مایع درون ظرف را در صورت قرارگیری در معرض حرارت باال، الوده کنند.

چوب ممکن است براثر حرارت، خشک شده و دچار شکاف یا ترک خوردگی گردد.

کارتن غذا با دستگیره فلزی

ظروف دارای تزئینات فلزی

یا ظروف فلزی

ظروف دارای نوارهای فلزی

کیسه های کاغذی

فومهای پالستیکی

چوب
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نامهای قطعات و لوازم جانبی فر مایکروویو

فر و تمامی قطعات و لوازم جانبی آنرا از درون کارتن بیرون بیاورید.

لوازم جانبی زیر همراه با این فر عرضه شده اند:

سینی شیشه ای: یک عدد

حلقه ی صفحه گردان: یک عدد

کتابچه راهنما: یک عدد

نصب فر مایکرویو

١‐ کنترل پانل

٢‐ شفت یا محور صفحه گردان

٣‐ تجهیزات حلقه ی صفحه گردان

۴‐ سینی شیشه ای

۵‐ پنجره ی قابل مشاهده

۶‐ تجهیزات درب

٧‐ سیستم قفل ایمنی

قفسه ی گریل (فقط برای کارکرد گریل مورد استفاده قرار میگیرد و 

بر روی سینی شیشه ای قرار داده میشود).

نصب صفحه گردان

الف) هرگز سینی شیشــــــه ای را وارونه قرار ندهید. سینی 

شیشه ای نباید هرگز با مانع روبرو باشد.

ب) هم سینی شیشـــــــــــه ای و هم رینگ یا حلقه ی صفحه 

گردان باید همیشه در طی پخت مورد استفاده قرار گیرند. 

پ) غذا و ظروف غذا باید همیشـــــه برای پخت بر روی سینی 

شیشه ای قرار گیرند.

ت) اگر سینی شیشـــه ای ترک خورده یا بشــــکند، سریعا با 

نزدیکترین مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.

سینی شیشه ای

مبدل محور گردان به سینی

حلقه گردان

٩
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این وسیله برای استفاده در محیط داخل منزل طراحی شده است.

نصب و اتصال

این فر بصــورتی طراحی شده که بصـــورت درونســـاخت مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور قرار گیری بر روی 

پیشخوان یا داخل کمد یا کابینت طراحی نشده است.

لطفا دستورالعملهای نصب را بدقت مدنظر قرار دهید.

این فر را میتوان در گنجه ای به عرض ۶٠ سانتیمتر که بر روی دیوار نصب شده باشد به عمق ۵٠ سانتیمتر و 

با فاصله ای ٨٠ سانتیمتری از کف زمین قرار داد.

این وسیله دارای یک توپی است و فقط باید به یک سوکت متصل به زمین نصب شود.

ولتاژ خط اصلی تامین برق باید با ولتاژ مشخص شده بر پالک رتبه بندی مطابقت داشته باشد.

سوکت باید نصـــــب شود و کابل اتصـــــال باید فقط توسط برقکار مجاز تعویض گردد. اگر توپی در دسترس 

نباشد از وسیله ی قطع اتصـــــــــــال تمام‐ قطب میتوان استفاده کرد و شکاف یا فاصله ی تماس حداقل ٣ 

میلیمتری مدنظر قرار گیرد.

اداپتور، نوارهای چند راهه و کابلهای رابط نباید مورد اسـتفاده قرار گیرند. اضــافه بار میتواند منجر به اتش 

سوزی شود.

لطفا پیش از نصب، کتابچه راهنما را بدقت مطالعه فرمایید.

دستورالعملهای نصب

الف)اتصال الکتریکی

این فر دارای یک توپی اســت و فقط باید به ســوکت 

متصـــــل به زمین مناسب وصل گردد. سوکت باید 

فقط توسط برقکار باتجربه نصب شده و کابل اتصال 

توســــط افراد دارای صـــــالحیت تعویض گردد. یک 

سوئیچ مناسب باید هنگام نصــب در اختیار باشد و 

شـــکاف تماس حداقل ٣ میلیمتر مدنظر قرار گیرد. 

کابینتی که فر در آن قرار میگیرد نباید دارای دیواره 

پشتی باشد.

حداقل ارتفاع نصب، ٨۵ سانتیمتر است.

شکافها و منافذ تهویه و مکش را مسدود نکنید.

سطوح قابل دسترسی ممکن است در حین کار، بسیار داغ شوند.

توجه: کابل برق نباید دچار پیچ خوردگی شده

و یا تحت فشار و گیر باشد.
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١‐ دســـــتورالعمل مربوط به الگوی کابینت تحتانی را مطالعه نمایید. الگو را بر روی ســــــطح تحتانی کابینت قرار 

دهید.

ب) آماده سازی کابینت

٢‐عالمتهای الزم را بر روی سطح تحتانی کابینت مطابق با عالمتهای الگو درج کنید.

٣‐ الگوی کابینت را برداشته و قالب را با پیچ  Aمحکم نمایید.
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۴‐فر را در کابینت نصب کنید.

       اطمینان حاصل نمایید فر توسط بست (قالب) درجای خود محکم شده است.

       کابل برق نباید دچار پیچ خوردگی شده یا تحت فشار و گیر باشد.

پ) نصب فر

۵‐درب را باز کنید، فر را با پیچ  Bدر منفذ تعبیه شده برای نصــــــــــــب، به کابینت محکم کنید. سپس روکش 

پالستیکی  Trim-Kitرا در منفذ نخصوص نصب محکم نمایید.
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در این فر مایکروویو، از ویژگیهای کنترل الکترونیکی مدرن استفاده شده است تا پارامترهای پخت بخوبی قابل 

تنظیم باشند و نیازهای شما در امر پخت و پز بخوبی براورده شوند.

دستورالعملهای عملیاتی

تنظیم ساعت ١‐

پس از اتصــال کابی فر به پریز برق، عالمت                 بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و زنگ اخبار یکبار به صدا 

درمیاید.

“0:00"

١) دکمه ی                                            (زمانبند /ساعت اشپزخانه) را دوبار فشار دهید.

٢) دکمه های                     را فشار دهید تا ساعت تنظیم گردد، زمان ورودی باید بین ٢٣‐٠ باشد.

٣) دکمه ی                                            را فشـار دهید، در این هنگام ارقام مربوط به دقیقه بصـورت چشـمک زن 

ظاهر میشوند.

۴) دکمه های                     را فشار دهید تا ارقام دقیقه تنظیم شوند، زمان ورودی باید بین ۵٩‐٠ باشد.

۵) دکمه ی                                            را فشار دهید تا تنظیم ساعت پایان یابد.

Kitchen Timer Clock

Kitchen Timer Clock

Kitchen Timer Clock

or

or

١) اگر ساعت تنظیم نشود، ساعت کار نخواهد کرد.

٢) درطی مرحله ی تنظیم ساعت، اگر دکمه ی                               را فشار دهید، فر به صورت خودکار به وضعیت 

قبلی خود باز خواهد گشت.

STOP / Clear

توجه:

٢‐پخت با استفاده از کارکرد مایکروویو

١) دکمه ی                      را یکبار فشـــار دهید، در این هنگام عالمت                     بر روی صفحه نمایش ظاهر 

خواهد شد.

٢) دکمه ی                     یا دکمه ی   را فشـــــار دهید تا توان مایکروویو از ١٠٠٪ تا ١٠٪ انتخاب شود. د راین 

حالت، نشانگرهای                                                                                بر روی صفحه نمایش ظاهر میشوند.

٣) دکمه ی                                                     را فشار دهید تا تنظیمات صورت گرفته تائید شوند.

۴) دکمه ی                     را فشار دهید تا زمان پختن انتخاب شود (تنظیم زمان باید بین ٠:٠۵ تا ٩۵:٠٠ باشد).

۵) دکمه ی                                                     را فشار دهید تا پخت غذا اغاز گردد.

Microwave“P100"

Microwave

“P100" , “P80" , “P50" , “P30" , “P10"

START/+30Sec./Confirm

or

START/+30Sec./Confirm
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توجه:

صفحه (پانل) وارد کردن دستورالعمل دستگاه

توان مایکرویونمایشدستورالعمل

١P100%١٠٠

٢P80%٨٠

٣P50%۵٠

۴P30%٣٠

۵P10%١٠

٣‐ آشپزی گریل یا ترکیبی

مثال: چنانچه تمایل دارید از ۵۵٪ توان دســــتگاه مایکرویو و ۴۵٪ توان گریل در مدت ١٠ دقیقه اســـــتفاده 

نمائید از دستورالعمل زیر استفاده نمائید.

١) ابتدا یک مرتبه کلید                           را بفشارید بر روی صفحه نمایش G ظاهر میگردد.

٢) یکبار دیگر مجدد کلید                           را بفشارید بر روی صفحه نمایش                    ظاهر میگردد.

٣) کلید                                                   را جهت شروع عملیات پخت بفشــــــــــارید که در این حالت C-1 روشن 

خواهد شد.

۴) کلید          را بچرخانید تا زمانی که دستگاه  10:00 را نمایش دهد.

۵) کلید                                  را جهت شروع عملیات پخت بفشارید.

START/+30Sec./Confirm

Grill/Combi

Grill/CombiCombi.1

START/+30SEC

Grill/Combiصفحه (پانل) وارد کردن دستورالعمل دستگاه 

توان مایکرویونمایشدستورالعمل

١G%٠

٢C-1%۵۵

٣C-2%٣۶

توان مایکرویو

%١٠٠

%۴۵

%۶۴

توجه:

اگر نیمی از زمان گریل بگذرد، دستگاه دو بار بیپ صدا می دهد و این امر طبیعی اسـت. در راسـتای گریل شـدن 

بهتر غذا شــما باید غذا را بچرخانید و ســـپس درب را ببندید و کلید                                   را جهت ادامه عملیات 

ادامه عملیات پخت بفشارید.

START/+30SEC



١۵

١) در حالت انتظار، با زدن دکمه                                                     شروع، پخت با ١٠٠ درصد قدرت آغاز می شـود. 

هر فشار ٣٠ ثانیه به زمان پخت اضافه میکند تا ٩۵ دقیقه

٢) در مایکرویو، گریل، پخت و پز ترکیبی یا حالت یخ زدایی، هر فشـار دکمه                                                      ٣٠ 

ثانیه زمان پخت را افزایش می دهد.

٣) در حالت انتظار          را به چپ بچرخانید. جهت تنظیم زمان پخت با قدرت ١٠٠٪ مایکرویو، ســــــــــپس برای 

شروع دکمه                                                     را فشار دهید.

۴‐شروع سریع

START/+30Sec./Confirm

START/+30Sec./Confirm

١) یک مرتبه کلید                                      را بفشارید تا بر روی نمایشگر                نمایش داده شود.

٢) میزان وزن مواد غذایی (که قصــــد یخ زدایی آن دارید) را با استفاده از کلید         اعداد وارد نمائید. (ارقام 

وارده برای وزن غذا می بایستی بین ١٠٠ گرم تا ٢٠٠٠ گرم باشد.)

٣) کلید                                                    را بفشارید تا این دستورالعمل شروع بکار کند.

۵‐یخ زدایی بر اساس وزن

Weight DefrostDEF1

START/+30Sec./Confirm

START/+30Sec./Confirm

١) کلید                                 را یک مرتبه بفشارید تا               بر روی نمایشگر ظاهر گردد.

٢) عدد دلخواه را با اســــتفاده از کلید         جهت زمان پخت وارد نمائید. (حداکثر مدت زمان پخت در این حالت 

٩۵ دقیقه است.)

٣) کلید                                                     را بفشارید تا برنامه یخ زدایی شروع بکار نماید.

۶‐یخ زدایی بر اساس زمان

Time DefrostDEF2

START/+30Sec./Confirm

١) دوبار کلید                                            را بفشارید تا 0:00 بر روی صفحه نمایش داده شود.

٢) از کلیدهای         اعداد جهت وارد نمودن زمان صحیح استفاده نمائید. (حداکثر زمان ٩۵ دقیقه می باشد.)

٣) جهت تائید تنظیمات انجام شده کلید                                                      را بفشـــــــارید که در این حالت چراغ 

نمایشگر ساعت روشن می گردد.

۴) وقتی ساعت آشپزخانه درست شود نشـانگر ساعت نمایش داده می شود. وقتی ساعت در حالت ٢۴ ساعته 

تنظیم باشد صفحه نمایش زمان فعلی را نمایش می دهد.

٧‐تایمر آشپزخانه

Clock Kitchen/Timer

START/+30Sec./Confirm
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١) در حالت مایکرویو، گریل و پخت ترکیبی، کلید                           را فشــــــار دهید، توان فعلی به مدت ٣ ثانیه 

دیده خواهد شد. بعد از ٣ ثانیه مایکرویو به حالت قبلی بر میگردد.

٢) در حالت دوم پخت، کلید                                              را فشـار دهید تا زمان مشــخص شود. زمان به مدت ٣ 

ثانیه دیده خواهد شد.

٨‐مشخص شدن عملکرد

Microwave

Clock Kitchen/Timer

١) برای انتخاب منو دکمه           را بچرخانید.

٢) برای انتخاب وزن مورد نظر، طبق جدول منو دکمه                                                    را بچرخانید.

٣) با زدن دکمه           پخت آغاز می شود.

٩‐منوی خودکار

START/+30Sec./Confirm

٢ مرحله پخت همزمان را میتوان برای این دســـتگاه تنظیم نمود. چنانچه یکی از این مراحل یخ زدایی باشـــد می 

بایســــتی بعنوان اولین مرحله انتخاب گردد و در این وضعیت نباید منوی اتوماتیک انتخاب گردد. پس از پایان 

هر مرحله زنگ هشدار دستگاه به صدا درآمده و مرحله بعدی پخت آغاز میگردد.

بعنوان مثال: چنانچه قصــــــد دارید که برای یخ زدایی غذا به مدت ۵ دقیقه استفاده نمائید و سپس قصــــــد 

استفاده از ٨٠٪ توان مایکرویو دستگاه برای پخت غذا به مدت ٧ دقیقه را دارید از دستورالعمل ذیل استفاده 

نمائید:

١٠‐پخت چند مرحله ای

١) دکمه                              را یکبار فشار دهید. و دستگاه عبارت             را نمایش می دهد.

٢) دکمه          را بچرخانید تا زمان یخ زدایی را در صفحه نمایش 5:00 انتخاب کنید.

٣) دکمه                          را یکبار فشار دهید تا عبارت              روی صفحه نمایش ظاهر شود.

۴) دکمه                          را یکبار فشار دهید یا بچرخانید و ٨٠٪ قدرت مایکرویو انتخاب کنید.

۵) دکمه                                                  را برای تائید بزنید و سپس نمایشگر            را نمایش می دهد.

۶) برای تنظیم زمان پخت دکمه          را بچرخانید تا زمانی که نمایشگر 7:00 را نمایش دهد.

٧) دکمه                                                     را جهت شروع پخت بفشارید. وقتی برای اولین بار زنگ به صدا در می 

آید زمان یخ زدایی به پایان می رسد. وقتی برای بار دوم زنگ به صدا در می آید وارد مرحله دوم پخت می شود. 

وقتی که فرآیند پخت به پایان می رسد زنگ ۵ بار به صدا در می آید.

START/+30Sec./Confirm

Time DefrostdEF2

Microwave

Microwave

P100

P80

START/+30Sec./Confirm
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 The menu chartجدول منو خودکار 

منووزننمایشگر

200200 gA-1

Pizza
پیتزا

400400 g

200200 g
A-2

Potat
سیب زمینی 400400 g

600600 g

250250 g
A-3

Meat
گوشت 350350 g

450450 g

250250 g
A-4

Fish
ماهی 350350 g

450450 g

200200 g
A-5

Vegetable
سبزیجات 300300 g

400400 g

1
A-6

Beverage
نوشیدنی  2

3

1 cup (120 ml)

1 cup (240 ml)

1 cup (360 ml)

١ فنجان

١ فنجان

١ فنجان

5050g (with 450 ml cold wather)A-7

Pasta
پاستا

100100g (with 800 ml cold wather)

5050 gA-8

Popcorn
پاپ کردن

100100 g

بهمراه ۴۵٠ میلی لیتر آب سرد

بهمراه ٨٠٠ میلی لیتر آب سرد

400400 g
A-9

Chicken
مرغ 800800 g

12001200 g

200200 g
A-10

Reheat
گرم کردن 400400 g

600800 g
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قفل: در حالت انتظار کلید                        را به مدت ٣ ثانیه نگه دارید در این حالت صـــــــــــدای یک زنگ ممتد 

شنیده خواهد شد که به مفهوم فعال شدن حالت قفل کودک می باشد. همچنین در این حالت عالمت           که 

روشن میگردد و بر روی نمایشگر دستگاه یا زمان جاری دستگاه و ی                         نمایش داده خواهد شد.

لغو دســتورالعمل (قفل کودک): در حالت انتظار مایکرویو کلید                         را به مدت ٣ ثانیه نگه دارید که 

در این حالت یک صــــدای زنگ ممتد بگوش میرســــد و دســـــتورالعمل قفل کودک لغو میگردد و عالمت از روی 

نمایشگر محو میگردد.

١١‐دستورالعمل قفل کودک

Stop/clear

Stop/clear

Stop/clear
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تعمیر و نگهداری دستگاه (در حالت عادی)

امواج این دســـتگاه بر روی گیرنده 

های تلویزیونی تاثیرگذار است.

ممکن اســـت در زمان کار این دســــتگاه بر روی گیرنده های 

تلویزیونی و یا رادیویی تاثیر بگذارد. که این امر شـبیه تاثیر 

لوازم الکتریکی خانگی کوچک مانند میکســــــــر جاروبرقی و 

پنکه های برقی می باشـــــد. این موضـــــوع امری طبیعی می 

باشد.

زمانی که دســـــــــتگاه با توان پخت پایین کار می کند ممکن خاموش شدن چراغ دستگاه

اســت چراغ داخلی دســتگاه خاموش گردد که این موضـــوع 

امری طبیعی است.

بر روی درب دســــــتگاه بخار ایجاد 

میگردد و از داخل دســــتگاه هوای 

داغ خارج می شود.

در زمان پخت بخار ناشـــی از پخت غذا از حفره های دســـتگاه 

بیرون بیاید این موضوع طبیعی می باشد.

دستگاه بطور تصادفی بدون اینکه 

غذایی در آن باشــد شـــروع به کار 

می کند.

از اسـتفاده دسـتگاه بدون قرار دادن غذا درون آن خودداری 

کنید زیرا بسیار خطرناک می باشد.

راه حلعلت / احتمالینقص

١) دو شاخه به برق متصــــــل دستگاه روشن نمی شود.

نیست

٢) جریان برق قطع می باشد یا 

فیوز دستگاه قطع می باشد.

٣) مشکل از پریز برق است.

١) دستگاه را از پریز کشـیده و 

پس از ١٠ ثانیه مجددا وصـــل 

نمائید.

٢) فیوز دســــــتگاه توســــــط 

ســـــــرویس کار مجاز تعویض 

گردد.

٣) ســایر دســتگاههای برقی 

تست کنید.

درب دستگاه درست بســــته مایکرویو گرم نمی شود.

نشده است.

درب را درست ببندید.
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