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 نكات ايمني:

 كنيد كه  ررسيپس از باز كردن بسته بندي، همه فومها و پالستيكها را خارج كرده و دستگاه را ب

 تگي، چفت شدگي و موارد مشابه( نداشته باشد.فرو رفتگي، شكسمشكل خاصي)مثل 

 .دستگاه را در هواي باز استفاده نكنيد 

  شوديمسيدن به دستگاه و هدر رفتن انرژي سيب رآدستگاه را با درب باز استفاده نكنيد زيرا موجب .

 هرگز قفلهاي ايمني دستگاه را دستكاري نكنيد.

 ه است. هرگز از دستگاه براي اموري غير از اين دستگاه براي مصارف خانگي در نظر گرفته شد

 آماده سازي غذا استفاده نكنيد.

  شودميهرگز دستگاه را بصورت خالي استفاده نكنيد زيرا موجب آسيب ديدن دستگاه. 

 چرخان بدرستي در جاي خود نصب شده است. يدر هنگام استفاده مطمئن شويد كه سين 

 غذا از دستگاه از دستكش مخصوص استفاده ظروف شتن در هنگام بردا ،بدليل داغ بودن ظروف غذا

 كنيد.

 هائي هستند هرگز از محصوالت داراي كاغذ بازيافتي استفاده نكنيد زيرا اين كاغذها داراي ناخالصي

 كه ممكن است موجب جرقه يا بروز آتش در هنگام پخت شوند.

 قرار  اهدستگه را با پوست در بمواد غذائي مانند تخم مرغ، سيب زميني، مرغ با پوست و موارد مشا

 ندهيد.

  دستگاهپخت آن از  تتوان جه طبخ ندهيد مگر ذرتهاي مخصوص كه مي دستگاهذرت را در 

 استفاده نمود.



 
 

3 
 

 بر فرايند پخت الزامي مي باشد. مكرر بمنظور اخذ نتايج بهتر پخت، نظارت 

 نيدفوراً عمليات را متوقف ك در هنگام استفاده از ظروف فلزي در دستگاه، اگر جرقه مشاهده كرديد 

  اگر بوي دود استشمام كرديد، دستگاه را خاموش كرده و درب دستگاه را براي از بين بردن آتش

 احتمالي باز نكنيد.

 .هرگز شيئي بين قسمت جلويي دستگاه و درب آن قرار ندهيد و هميشه اين قسمت را تميز نگهداريد 

  ده است از دستگاه استفاده نكنيد و با مركز خدمات خراب شدستگاه اگر درب يا واشر دور درب

 مشتريان تماس بگيريد.

  خص متخصص انجام شود.شهرگونه تعميرات بايد بوسيله 

  و يا غذاهاي ديگر نبايد در ظروف در بسته گرم شوند زيرا احتمال انفجار آن وجود دارد.مايعات 

 اجازه ندهيد بچه ها بدون نظارت شما با دستگاه كار كنند. 

 .مراقب باشيد كه سيم از لبه ميز آويزان نشده باشد يا با سطوح داغ تماس نداشته باشد 

 .براي تميز كردن سطح دستگاه تنها از اسفنج يا پارچه نرم بهمراه شوينده ماليم استفاده كنيد 

 

 محل قرار دادن دستگاه:

 .دستگاه را روي سطحي صاف و هموار قرار دهيد 

 كابينت قرار ندهيد. دستگاه را در داخل 

 .دستگاه را در محلي قرار دهيد كه منبع انرژي براحتي در دسترس باشد 

 .چنانچه سطح داخلي دستگاه با فيلم پالستيكي پوشانده شده است، قبل از استفاده بايد آنرا جدا كنيد 

  لوگيري جدر اطراف دستگاه فضايي بايد در نظر بگيريد تا از داغ شدن بيش از حد آن در حين كار

 شود.

  شودميدستگاه را نزديك راديو و تلويزيون قرار ندهيد زيرا موجب اختالل در كار آنها. 

  گرم كننده و شير آب دور نگهداريد. وسايلدستگاه را از 

  سانتيمتر باشد. 71حداقل فضاي خالي باالي دستگاه بايد 

 
 



 
 

4 
 

 :(مي باشد Grillقبل از اولين استفاده)اگر دستگاه شما مجهز به 

جهت جلوگيري از وارد آمدن صدمه به دستگاه در حين جابجائي و حمل و نقل، قسمت گريل با پوشش 

 دقيقه روشن 5محافظي پوشانده شده است. براي برداشتن اين پوشش مي بايست گريل را بمدت 

ار كه مشكلي ندارد و تنها براي ب شودميكنيد)به روش زير( كه اين امر باعث ايجاد بوي نامطبوع 

 است. لاو

  ميلي ليتر آب ريخته و ظرف را در  022را داشته باشد،  دستگاهدر ظرفي كه قابليت قرار گرفتن در

 قرار دهيد. دستگاه

  دكمهConvection .را فشار دهيد 

  دقيقه روشن كنيد. 5تايمر را روي 

  دكمهStart .را فشار دهيد 

  دقيقه سيگنال صوتي بصدا در مي آيد. 5پس از پايان 

 بسيار داغ مي باشد محتواي آن ب دستگاه را باز كرده و ظرف را خارج كنيد ) ظرف و آب در

 كش مخصوص استفاده نماييد(.تبنابراين از دس

 
 قفل كودك:

 براي جلوگيري از دستكاري دستگاه توسط كودكان مي توانيد قفل كودك را فعال كنيد.

  دكمهStop/Clear  و در شودميان داده ش. نشانگر قفل نريدثانيه نگهدا 3را فشار داده و بمدت 

 ثانيه فشار دهيد. 3دكمه را بمدت  براي حذف اين عملكرد مجدداً .اي عمل نمي كند نتيجه هيچ دكمه

 

 اتصاالت برقي:

  به ارت وصل شود.حتماً بايد دستگاه 

 قهوه اي: م يبي: نول، سآ سيمهاي كابل دستگاه بر اساس زير مي باشند: سيم سبز و زرد: ارت، سيم

 فاز

  240-220آمپر،  75برق مورد نياز براي دستگاه بايدV~50Hz .باشد 
 

 تريان تعويض شود.شگر سيم آسيب ديده باشد بايد توسط متخصص مركز خدمات ما 
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  سبز را به ترمينالي در دو شاخه متصل كنيد كه با حرف  -سيم زردE مشخص شده يا عالمت 

مشخص شده يا رنگ سياه يا  Nسيم آبي را به ترمينالي كه با حرف  زرد دارد. ز يا سبز وبيا عالمت س

يا رنگ قرمز يا قهوه اي دارد متصل  Lمتصل كنيد. سيم قهوه اي را به ترمينالي كه عالمت  ،آبي دارد

 كنيد.

  در صورتيكه دو شاخه داراي عالمت نيست حتما براي نصب آن از متخصص مركز خدمات مشتريان

 .ودشميخراب شدن دستگاه و ابطال گارانتي اتصال اشتباه سيمها موجب كمك بگيريد. زيرا 

 

 براي جلوگيري از پاشش ناگهاني مواد غذايي:

د كه داغ شته باشيتوجه دا ،: در هنگام گرم كردن مايعات مثل سوپ، سس و نوشيدني در دستگاههشدار

ن اين مسئله ممكن است موجب پاشيد تواند مايع را به نقطه جوش نزديك كند كه مي كردن بيش از حد

 و غليان ناگهاني مايع به خارج از ظرف شود. براي جلوگيري از اين امر موارد زير را در نظر داشته باشيد.

  خروجي باريك در دستگاه استفاده نكنيد.با از ظروف راست و عمودي يا 

 .مايع را بيش از حد گرم نكنيد 

  نرا هم بزنيد و در نيمه زمان گرم شدن كه با زنگ هشدار به شما آ دستگاهقبل از قرار دادن مايع در

 آنرا مخلوط كنيد. ، درب دستگاه را باز كرده و مجدداًشودميعالمت داده 

 ًظرف مايع را خارج نكنيد و اجازه دهيد مدت كمي در دستگاه بماند. پس از گرم كردن، فورا 

 ر ايجاد شده در زير پوسته موجب تركيدن تخماز پختن تخم مرغ با پوسته آن حذر كنيد. زيرا بخا 

 خواهيد املت تهيه كنيد بايد با چنگال چند سوراخ در زرده آن ايجاد كنيد. . همچنين اگر ميشودميمرغ 

  مواد غذايي كه پوسته دارند مثل سيب زميني، گوجه، سيب، سوسيس و غيره، چند سوراخ در هميشه

 عمقي روي آن ايجاد كنيد.

 قرار ندهيد. دستگاها با درب آنها در هرگز ظروف ر 
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 :روف قابل استفاده در دستگاهظ

 قبل از استفاده از هر ظرفي حتما امكان استفاده از آنرا در دستگاه بررسي كنيد.

ه اي را نيز باشند. بسياري از ظروف شيش ر عالي ميابسي دستگاهاستفاده در  يظروف چيني و سراميكي برا

يرا امكان شكستن استفاده نكنيد ز دستگاهفاده كرد. ظروف كريستالي و سربي را در توان در دستگاه است مي

توان استفاده كرد. بشرطي كه تحمل گرمايي الزم را داشته  وجود دارد. پالستيك و كاغذ را نيز مي هاآن

را درجه سانتيگراد  702تحمل حرارت تا قدرت باشند. براي استفاده اين ظروف، پالستيك بايد حداقل 

آگاهي  ياشند. برابنمي  داشته باشد )همانند پلي پروپيلن و پلي آميد(. همچنين ظروف مالمين قابل استفاده 

 :ف را در دستگاه استفاده كرد طبق روش زير عمل كنيدوتوان ظر يا ميآاز اينكه 

 

رين دستگاه را با آخرا در داخل دستگاه قرار داده و ليوان آبي در داخل آن بگذاريد. مورد نظر ظرف خالي 

دقيقه بكار بياندازيد. اگر ظرف مناسب باشد پس از اين مدت نبايد نيم گرم  7 ويو بمدتوحد توان مايكر

 شود.

ه تزئينات فلزي ك نبايد از بشقابهائيظروف فلزي مثل ماهي تابه را نبايد در دستگاه استفاده كرد. همچنين 

 دارند استفاده كرد.

از پخت بيش از حد برخي از نقاط غذا مانند دم ماهي، بال همچنين براي جلوگيري 

مراقب باشيد  .ويل آلومينيومي بپوشانيدفتوانيد اين قسمتها را با  و مواد مشابه مي غمر

 .شوديمكه فويل با بدنه داخلي دستگاه تماس پيدا نكند زيرا موجب خرابي دستگاه 

 

 توجه:

اثر انرژي  كه مانعي برايباشد بايد از جنسي  شودميفاده هايي كه در دستگاه استظروف، وسايل و پوشش

 يرا بازتاب كرده و مانع از پخت م مايكروويونباشند زيرا اين ظروف )مثل ماهي تابه( انرژي  مايكروويو

شوند. عالوه بر جنس، شكل ظرف نيز بايد مناسب باشد. ظروف بيضي و كروي شكل موجب پختن بيش 

زيرا در  شودميين در ظروف چهار گوش، غذا در گوشه ها بيش از حدپخته . همچنمي شونداز حد غذا 

 .شودميظروف كروي شكل و چهار گوش انرژي در داخل ظرف منعكس 
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 تركيبي پخت ويوكرويما پخت كانوكشن و گريل پخت جنس

(7بله ) خير معمولي شيشه  خير 

 بله بله بله گرمائي تحمل با شيشه

(7بله ) بله شيشه -سراميك و سراميك  (7بله ) 

 بله بله بله سفال

 بله بله بله گرمائي تحمل با چيني

 خير (0بله ) خير معمولي پالستيك

 (0) بله (0) بله (0) بله گرمائي تحمل با پالستيك

 بله (3بله ) بله آلومينيومي فويل با ظروف

 خير خير بله فلزي تابه و قابلمه

 خير لهب خير با تحمل گرمائي مناسب كاغذ

 بدون قسمتهاي فلزي يا تزئينات فلزي. 0

 دقت كنيد كه اين ظرف پالستيكي تحمل گرمايي آن تا چند درجه است.. 2

 يد برخي از قسمتهاي غذا را با فويل بپوشانيد.مي توان. 3

يد در پخت تركيبي استفاده كنيد با اين وجود اگر ظرف خيلي گود باشد زمان مي توانقابلمه فلزي را . 4

 كند. زيرا ظرف انرژي را به بيرون منعكس مي مي كشدول پخت بسيار ط
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 كنترل پانل:

انتخاب حالت پخت : براي Auto Cookدكمه   .0

 خودكار انتخاب مي شود.

: براي انتخاب يخ زدايي خودكار Defrostدكمه  .2

 شود.استفاده مي

: براي تميز كردن Steam Cleaningدكمه  .3

 شود.محفظه دخل دستگاه استفاده مي

 ود.ش: براي تنظيم ساعت استفاده ميClockدكمه  .1

: براي تنظيم قدرت پخت مايكروويو MWدكمه  .5

 شود.استفاده مي

انتخاب پخت گريل استفاده  : برايGrillدكمه  .6

 شود.مي

: براي انتخاب پخت دسر  Dessert Cookكمه د .7

 شود.استفاده مي

: برا ي انتخاب پخت تركيبي استفاده Combiدكمه  .8

 شود.مي

 شود.: براي انتخاب كانوكشن و انتخاب درجه حرارت استفاده ميConvectionدكمه  .9

 رود.: براي متوقف كردن كار دستگاه يا پاك كردن حافظه پخت بكار ميSTOP/CLEARدكمه  .01

براي شروع بكار دستگاه يا شروع سريع استفاده از ماكروفر بكار : START/Speedy cookدكمه  .00

 ثانيه به زمان اضافه مي شود(. 32 ميرود )با هر بار فشار
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مي  به كم شدن شروع زمان و آيد مي در چرخش به سيني شده، روشن دستگاه چراغ دهيد. فشار را .02

 .كند

 شود.ولوم: براي تنظيم زمان و وزن و مقدار استفاده مي .03

 

 لوازم جانبي:

 استفاده كرد. مي توانز آنها اين دستگاه با لوازم جانبي متفاوتي تجهيز شده است كه در پختهاي مختلف ا

 

  غذا يا ظروف غذائي مناسب را روي اين سيني قرار  :فلزيسيني

 دهيد و مطمئن شويد كه سيني بخوبي روي نگهدارنده قرار دارد.

 

 براي استفاده از حالت گريل و پخت خودكار)منوهاي  فلزي: پايه

  .پايه را روي سيني قرار دهيداين ( 4و  3،  2،  0

 ه از لوازم جانبي در انواع پخت:استفاد

 

 

 :چرخان سيني

 كانوكشن پخت / مايكروويو پخت

  خودكار پخت / تركيبي پخت

 دسرپخت 

 

 فلزي: پايه

 كانوكشن / پخت گريل پخت

 دسرپخت خودكار  / پخت 
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زيرين غذا طح نصورت سپايه فلزي استفاده كنيد در غيرايتوجه: براي پخت كيك و پيتزا حتماً بايد از 

 خواهد سوخت.

 

 بل از استفادهق

 يم ساعت:ظتن

از قطعي  يد يا پسمي كنهنگاميكه دستگاه را براي اولين بار روشن 

بر  نزمابه تنظيمات  ، نمايشگر مجدداًشودبرق وصل  برق ، مجدداً

 .شودمينشان داده  "0:"و  مي گردد

 02 ساعته و 70: مي باشددستگاه شما داراي دو سيستم ساعت 

 ت مراحل زير را انجام دهيد.عساعته. براي تنظيم سا

 5:30ل براي تنظيم انوان مثعب

و  شودميساعته فعال  70تنظيم ساعت  Clockبا يكبار فشار دكمه 

 . با فشار ديگر دكمهشودميروي نمايشگر نشان داده  12Hعبارت 

Clock  24و عبارت  شودميساعته فعال  02تنظيم ساعتH  بر

 .شودميايشگرنشان داده روي نم

بر روي نمايشگر نشان داده شود. دكمه  5ولوم را بچرخانيد تا عدد 

Clock  بر روي نمايشگر نشان   5:00را فشار دهيد. در نتيجه عبارت

نمايش داده شود.  5:30. ولوم را بچرخانيد تا عدد شودميداده 

شروع به  ":"را فشار دهيد، در نتيجه عالمت  Clockدكمه 

 د.مي كنشمك زدن چ

 02انتخاب كنيد و اگر سيستم  12:59تا  1:00يد از مي توانساعته انتخاب شده باشد  70اگر سيستم 

 را انتخاب كنيد. 23:59تا  0:00يد از مي توانساعته را انتخاب كرده باشيد 
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 قفل كودك و صرفه جويي در انرژي:

Child lockوسيله كودكان اين عملكرد را فعال كنيد.: براي جلوگيري از دستكاري دستگاه ب 

Power save mode شودمي: اين عملكرد براي صرفه جويي در انرژي استفاده. 

 

 child lock:تنظيم 

  دكمهStop/Clear بر ":0 " عبارت نتيجه در دهيد فشار را 

  .شودمي داده نشان نمايشگر روي

  دكمهStop/Clear دستگاه نتيجه در. نگهداريد ثانيه ۳ را 

 دستگاه و  شودميثانيه نمايش داده  LOC”  3“عبارت  و زده بوق

 .مي گردد بر خود كار ادامه به

 دكمه  مجدداً كودك قفل عملكرد لغو برايStop/Clear دهيد فشار ثانيه ۳ را. 

 
: power save mode تنظيم 

  دكمهStop/Clear 0 " عبارت نتيجه در دهيد فشار را:" 

  .شودمي داده نشان نمايشگر بروي

 دكمهClock  زده بوق دستگاه نتيجه در .نگهداريد ثانيه ۳ را 

 جويي صرفه  حالت در دستگاه اكنون .شودمي  خاموش نمايشگر و

 از يكي انرژي جويي صرفه حالت در فعاليت براي .دارد قرار انرژي

 نمايشگر روي بر ساعت يا  ":0 "درنتيجه دهيد فشار را ها دكمه

 هيچ ثانيه ۰۱ ظرف در اگر اما بود خواهد قبل همانند عملكردها همه حالت اين در .شودمي ادهد نشان

 عملكرد لغو براي .شودمي فعال غير انرژي در جويي صرفه براي نمايشگر نشد داده دستگاه به فرماني

 داده نمايش تساع يا ":0 " نتيجه در دهيد فشار ثانيه ۳ را Clockمجدداً دكمه  انرژي در جويي صرفه

 .شودمي لغو عملكرد اين و آيد ميدر  بصدا بوق ثانيه ۳ از پس و شودمي
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 عملكرد دستگاه و انواع پخت:

 شودمي داده نمايش ": 0 " عبارت و زده بوق بار ۳ دستگاه شودمي تمام پخت عمليات هنگاميكه توجه:

 دكمه زمانيكه . تاشودمي خاموش محفظه داخل چراغ ايستاده و حركت از چرخان صفحه و

Stop/Clear كنيد باز را درب تا ميزند بوق دقيقه يكبار ۰ هر دستگاه ندهيد، فشار را. 

 و ثانيه ۳۱ فن باشد دقيقه ۳ تا پخت زمان اگر .دمي كن ربكا شروع كننده خنك فن پخت خاتمه از پس

 يا ":0" و  "COOL"عبارت نمايشگر و كند مي كار دقيقه ۲ بمدت فنباشد  دقيقه ۳ از بيشتر اگر

  .دهد مي نشان را ساعت

 .(كننده خنك فن عملكرد بجز)شودمي دستگاه كار در تداخل موجب كار، خالل در درب كردن باز

را  Start/Speedy Cook و براي ادامه كار دهيد فشار را Stop/Clear دكمه عمليات توقف براي

  فشار دهيد.

 هنگاميكه)اي ثانيه ۳۱ ،(است دقيقه ۵ تا پخت زمان هنگاميكهي )ا ثانيه ۰۱ مراحل در را پخت زمان دستگاه

 .ميدهد نشان( است دقيقه ۰۱ تا پخت زمان هنگاميكه)اي دقيقه ۰ و (است دقيقه ۰۱ تا پخت زمان

 MICROWAVE :يو وكرويما پخت

 را پخت دلخواه روش به تا دهد مي اجازه شما به پخت روش اين

 قدرت از دلخواه پخت سرعت به بسته) درصد ۰۱۱ قدرت با

 از اگر .دهيد انجام (كنيد انتخاب توانيد مي 90 % تا 10%

 قبل ايد كرده استفاده كانوكشن يا تركيبي گريل، پخت حالتهاي

 .شود خنك دستگاه دهيد اجازه مايكروويو حالت از استفاده از

  .دنكني استفاده مايكروويو حالت بارا  خالي دستگاه هرگز

  دكمهMW  چراغ نتيجه در دهيد فشار يكبار راM/W  

 .شودمي داده نشان نمايشگر در "P-HI" عبارت  و روشن شده
 

 دكمه  مجدد فشار باMW روي بر را دستگاه توانيد مي 

 كنيد(. مراجعه زير جدول به كنيد) تنظيم دلخواه انرژي سطح
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 شودمي داده نمايش نظر مورد زمان نتيجه در ردبگي قرار نظر مورد زمان روي بر تا چرخانده را ولوم. 

  دكمهStart/Speedy Cook چرخش به شروع سيني و شده روشن محفظه چراغ. دهيد فشار را 

 .كند مي شدن كم به شروع زمان و كند مي

 انجام را پخت عمليات 100% قدرت با خودكار بطور دستگاه باشيد نكرده تنظيم را قدرت اگر :توجه

 سطح ثانيه ۳ كنيد )مدت بررسي را سطح انرژي MW دكمه فشار با توانيد پخت مي حين ردهد. د مي

 (.شودمي داده نشان جاري انرژي

 

 جدول سطح انرژي:

 

 GRILL :گريل پخت

 از استفاده بدون را غذا فوري پختن و كردن گرم امكان شما به گريل

 پاييني باالئي و المنت دو داراي دستگاه دهد. مي مايكروويو حالت

 .شوند استفاده هم با همزمان يا جداگانه ندمي توان كه است

 دكمه  يكبارGrill چراغ درنتيجه دهيد فشار راGRILL   روشن

( . شودمينشان داده  gr-H)عالمت  Grill Highاين حالت .شودمي

Grill low (gr-L )ميتوانيد از حالت  Grillبا فشار مجدد دكمه 

 .استفاده كنيد

 خروجي % درصد انرژي سطح خروجي % درصد انرژي سطح

P-HI 100 900 P-50 50 450 

P-90 90 810 P-40 40 360 

P-80 80 720 P-30 30 270 

P-70 70 630 P-20 20 180 

P-60 60 540 P-10 10 90 
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 شودمي داده نشان نظر مورد زمان درنتيجه بچرخانيد را ولوم ،تايمر تنظيم براي. 

  دكمهStart/Speedy Cook به شروع سيني و شده روشن داخلي محفظه چراغ .دهيد فشار را 

 .شودمي كم زمان ود مي كن چرخش

 قبالً كه همانطور شود، ايجاد خاصي بوي است ممكن حالت اين با دستگاه از استفاده اولين در :توجه

 در .كنيد روشن غذا بدون دقيقه ۰۱ بمدت را المنتها توانيد مي مسئله اين از جلوگيري براي شد گفته

 .كنيد استفاده نيز پايه از توانيد مي كردن گريل هنگام

 در بنابراين ،باالست خارجي پنجره و محفظه داخل دمايپس از استفاده از گريل،  كه باشيد داشته توجه

 .كنيد استفاده مخصوص دستكش از اًحتم و باشيد مراقب بسيار محفظه از غذا كردن خارج گامهن

 

 CONVECTION : گرمايش( پيش كانوكشن)با پخت

 در غذا دادن قرار از قبل كه است بهتر كانوكشن پخت براي

 از  )بغير دهيد انجام را كردن گرم پيش عمليات ابتدا دستگاه،

 كردن گرم پيش زمان حداكثر سانتيگراد(. درجه ۰۱ با كانوكشن

 كردن انجام رمگ پيش از پس فوراً پخت باشد. اگر مي دقيقه ۳۱

 محفظه دماي و داده ادامه زدن چشمك به كانوكشن چراغ نشود،

 تا دمي كنپيدا  ادامه دقيقه0۵ بمدت مسئله اين ميدهد نشان را

 .شود خاموش اتوماتيك بطور دستگاه

 آشپزخانه وسيله اده پيشنهادياستف

 پختن و كردن تست براي پخت نوع اين

 است مناسب شيريني

 بر را غذائي مواد كه بهتراست پخت نوع اين در

 دهيد قرار پايه روي

 كنيد استفاده نسوز وسايل از

 نمي استفاده مايكروويو از گريل به همراه اگر

 كنيد

 دنمائي استفاده نيز فلزي ظروف از توانيد مي
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 دكمه  يكبارConvection   را فشار دهيد چراغCONVECTION  شده و  روشن

  .شودمي داده نشان "180C"عبارت

 مه دكConvection  دهيد فشار نظر مورد دماي به رسيدن تا را. 
 

 
 

  دكمهStart/Speedy Cook چراغ نتيجه در دهيد فشار را  CONVECTION زده چشمك 

 عمليات پايان در .مي شوند داده نمايش متناوب بطور  "PREHEAT"عبارت و گرمايش پيشي دما و

 باز را دستگاه درب اكنون .شودمي داده نشان ظهمحف دماي و ميرسد بگوش بوق صداي گرمايش پيش

 (.شودمي داده نشان محفظه دماي) ببنديد را درب و دهيد قراردرون دستگاه  را غذا و كرده

 شودمي داده نشان زمان درنتيجه بچرخانيد را ولوم ،نظر مورد زمان تنظيم براي. 

  دكمهStart/Speedy Cook مي در چرخش به سيني شده، روشن دستگاه چراغ دهيد. فشار را 

 .دمي كن شدن كم به شروع زمان و آيد

 را محفظه داخل دماي Convectionدكمه  فشار با توانيد مي گرمايش پيش انجام هنگام در توجه:

  ببينيد.

 CONVECTION :عادي(  كانوكشن)پخت پخت

 .دهيد انجام را پخت قبلي كانوكشن همانند توانيد مي حالت اين در

 دستكش مخصوص از .شودمين استفاده مايكروويو حالت ينا در

 .كنيد استفاده

 دكمه  يكبارConvection  چراغ  دهيد فشار را

CONVECTION 180"شده و عبارت  روشنC" داده نشان 

 .شودمي

 دكمهConvection  فشار نظر مورد دماي به رسيدن تا را 

 .دهيد
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 شودمي داده نشان زمان درنتيجه چرخانيدب را ولوم ،نظر مورد زمان تنظيم براي. 

  دكمهStart/Speedy Cook مي در چرخش به سيني شده، روشن دستگاه چراغ .دهيد فشار را 

 .دمي كن شدن كم به شروع زمان و آيد

 را محفظه داخل دماي  Convectionدكمه  فشار با توانيد مي گرمايش پيش انجام هنگام در توجه:

 ببينيد.

  :+المنت پايينپخت تركيبي مايكروويو+المنت باال

  دكمهCombi  دهيد. چراغ فشار يكبار را Combi شده روشن 

 .دشومي داده نشان "C-HI"      عبارت و

 دكمه  مجدد فشار باCombi  انتخاب را مطلوب انرژي طحس 

 .كنيد

 

 

 

 

 

 آشپزخانه وسيله نهادياستفاده پيش

 اي، ميوه هاي كيك انواع پختن براي حالت اين

 مناسب فرني نان، كلوچه، شيريني، بيسكويت،

 .است

 كوتاه پايه روي بر را غذائي مواد پخت، نوع اين در

 .قرار دهيد بلند يا

 .كنيد استفاده نسوز وسايل از

شود     نمي استفاده مايكروويو از پخت اين در چون

 .كنيد استفاده نيز فلزي ظروف از وانيدتمي
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 دكمه  يكبارConvection  180" عبارت دهيد فشار راC" اين مجدد فشار با .شودمي داده نشان 

 .كنيد انتخاب را مطلوب دماي دكمه
 

 
 

 شودمي داده نشان زمان نتيجه در بچرخانيد را ولوم زمان، تنظيم براي. 

  دكمهStart/Speedy Cook چرخش به شروع سيني و شده روشن دستگاه چراغ يد،ده فشار را 

 .كند مي كم شدن به شروع زمان و

  .كنيد بررسي را پخت حرارت درجه  Convectionدكمه  فشار با توانيد مي پخت هنگام در توجه:

 

 

 ايكروويوسطح انرژي م نمايشگر

C-HI 30% 

C-LO 20% 
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 WEIGHT DEFROST MODE : وزني زدائي يخ

 غذائي مواد وزن حسب بر خودكار بطور دستگاه عملكرد اين با

كار  خالل در دهد. مي انجام را زدائي عمليات يخ ،زده يخ

 مواد و كرده را باز درب بايد زمان اين در كه زده بوق دستگاه

 را Start/Speedy Cookدكمه  مجدداً و برگردانيد را غذائي

  .دهيد فشار

  دكمهDefrost شده روشن ن آ چراغ دهيد. فشار يكبار را 

 كند. مي دنچشمك ز به شروع gو چراغ   شده دهدا نشان  "0:" تعبار و

 شودمي داده نشان (گرم برحسب)وزن نتيجه در بچرخانيد را ولوم ،وزن تنظيم براي. 

  دكمهStart/Speedy Cook چرخش به شروع سيني و شده روشن دستگاه چراغ دهيد، فشار را 

 .كند مي شدن كم به شروع زمان و

 

 TIME DEFROST MODE : زماني زدائي يخ

 را باز درب بايد زمان اين در كه زده بوق كار دستگاه خالل در

 Start/Speedyدكمه  مجددًا و برگردانيد را غذائي مواد و كرده

Cook دهيد فشار را. 

  دكمهDefrost شده روشن ن آ چراغ دهيد. فشار دوبار را 

 د.وشمي داده نشان  "0:"عبارت  و

 برحسبزمان نتيجه در نيدبچرخا را ولوم وزن، تنظيم براي( 

 .شودداده مي نشان (دقيقه

  دكمهStart/Speedy Cook چراغ دهيد، فشار را 

 .كند شدن مي كم به شروع زمان و چرخش به شروع سيني و شده روشن دستگاه
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 AUTO COOK : اتوماتيك پخت

 .كنيد پخت را مختلفي غذاهاي توانيد مي عملكرد اين با

  دكمهAuto Cook چراغ نتيجه در دهيد فشار يكبار را  

Auto Cook عبارت و شده روشن"AC-1"  داده نمايش 

  .شودمي

  دكمهAuto Cook نظر مورد منو به تا دهيد فشار آنجا تا را 

 .(كنيد مراجعه زير جدول به)برسيد

 برحسب)وزن نتيجه در بچرخانيد را ولوم ،وزن تنظيم براي 

 .شودمي داده نشان (گرم

  دكمهStart/Speedy Cook چرخش به شروع سيني و شده روشن دستگاه چراغ دهيد، فشار را 

 .كند مي شدن كم به شروع زمان و
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 SPEEDY COOK :سريع  پخت

 در دستگاه عملكرد اين با .كنيد استفاده قدرت حداكثر با دستگاه از بسرعت توانيد مي عملكرد اين با

 .رسد مي خود قدرت حداكثر به ثانيه ۳۱ دتم

  دكمهStart/Speedy Cook عبارت درنتيجه .دهيد فشار را 

 بطور دستگاه .شودمي روشن MW چراغ و شده داده نشان ":30 "

 .كند مي بكار شروع خودكار

 پخت دسر:

 بار فشار دهيد. 0را  Dessert Cookدكمه  .0

هيد كه منو مورد نظر را تا آنجا فشار د Dessert Cookكمه د .2

 را انتخاب نمائيد.

خت )به جدول پبا استفاده از ولوم وزن مورد نياز را انتخاب كنيد. .3

 دسر مراجعه كنيد(.

چراغ  درنتيجه دهيد. فشار را Start/Speedy Cookدكمه  .1

 .كند مي بكار شروع خودكار بطور شود و دستگاهمي روشن

 

 

 

 رديف دسر نام حداقل وزن حداكثر وزن مراحل وزني

 - - SHOLLE ZARD 0 

500 1500 500 COMPOTE SEIB 2 

 - - SHIRINI NARGILI 3 

 
- - SHIRINI 

NOKHODCHI 
4 
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 - - BISCUIT 5 

 - - CAKE 6 

 TURKISH COFFEE 7 فنجان 7 فنجان 2 فنجان 7

 
- - 

MORABAYE 
HAVIG 

8 
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 STEAM CLEANING: 

 براي تميز كردن محفظه دخل دستگاه استفاده ميشود.

  سي سي آب بريزيد و آنرا روي  022تا  752در يك ليوان

  سيني قرار دهيد.

  دكمهSTEAM CLEANING  دقيقه فر  75شود و تا را فشار دهيددر نتيجه چراغ آن روشن مي

ي صفحه نمايش چشمك مي رو Door Openداغ مي شود. هنگاميكه عملكرد به پايان رسيد، عبارت 

 زند. با يك دستمال نرم محفظه را خشك كنيد.

  دقيقه در دستگاه را ببنديد، فن خنك كننده بطور اتوماتيك شروع بكار كرده و  72اگر در كمتر از

 كند.محفظه را خنك مي

 

 :است كار حال در هنگاميكه دستگاه توقف

 دكمه دادن فشار با توانيد مي .شودمي وقفمت دستگاه نتيجه در كنيد باز را دستگاه درب  -۰

Start/Speedy Cook كنيد اندازي راه اًدمجد را دستگاه. 

 را غذا توانيد مي و شده متوقف موقت بطور دستگاه درنتيجه دهيد فشار را Stop/Clearدكمه   -۲

 .دهيد فشار را Stop/Clearدكمه  مجدداً كار ادامه براي .كنيد بررسي

 

 : خطا پيامهاي

 اين ،نكند كار درست دما حسگر يا و باشد مجاز حد از بيشتر محفظه داخل دماي اگر  :

 .بگيريد تماس مشتريان خدمات مركز با و كشيده پريز از را دوشاخه .شودمي داده نشان پيغام

 پريز از را دوشاخه .د شو مي داده نشان پيغام اين باشد شده قطع دما حسگر هنگاميكه  :

 .بگيريد تماس مشتريان خدمات مركز با و كشيده
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 :زدن جرقه

 برطرف را مشكل و داده فشار را STOP/CLEAR كرديد دكمه مشاهده جرقه پخت خالل در اگر

 :باشد زير داليله ب است ممكن جرقه .كنيد

 محفظه داخلي بدنه با فلز يا فويل ماست 

 است نگرفته قرار غذائي مواد بدور بخوبي ويلف. 

 ظروف دور فلزي حاشيه سوزن، غذا، دور سيم مثل فلزي قسمتهاي دوجو 

 

 :مفيد هايراهنمائي

 :كنيد بررسي باشد پخت حال در غذا اگر  .۰

 ايد كرده انتخاب را مناسب انرژي سطح آيا. 

 است كافي پخت براي زمان آيا. 

 است مناسب ظرف آيا. 

 :بعلت (است هسوخت يا شده خشك)باشد شده پخته حد از بيش غذا اگر  .۲

 است بوده باال خيلي انرژي سطح. 

 است بوده زياد خيلي پخت زمان. 

 :باشيد داشته توجه زدائي يخ هنگام در  .۳

 دارد دهيد، مي قرار دستگاه در كه زده يخ غذائي ماده اندازه به بسته زدائي يخ زمان. 

 شده گرم قسمتهاي وانيدت مي هستند زده يخ هنوز قسمتها بقيه و اند شده گرم نازك قسمتهاي اگر 

 .بپوشانيد فويل با را

 و كرده خارج آنرا توانيد مي است نشده آب مواد يخ از قسمتي تنها و شده انجام زدائي يخ اگر 

 .شودمي مواد شدن داغ موجب حد از بيش زدائي يخ چون شود آب محيط دماي با خودبخود تا بگذاريد

 .بود خواهد بيشتر پخت مانز باشد بيشتر غذائي مواد مقدار قدر هر .۰

 .بود خواهد بيشتر پخت زمان ،باشد پايينتر دهيد مي قرار دستگاه در كه غذائي مواد دماي قدر هر .۵
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 سرعت شد با بيشتر مواد قند و چربي ميزانقدر  هر .گذارد مي تاثير پخت زمان در غذائي ماده نوع .۰

 .شودمي بيشتر پخت

 .شودمي بيشتر نيز پخت زمان (گوشت مثل )باشد بيشتر ادهم چگالي و دانسيته ميزان قدرهر
 

 .شودمي كمتر پخت زمان باشد كوچكتر و بيشتر ،مواد قطعات ميزان چه هر باشد مي مهم نيز مواد اندازه  .۷

 دستگاه مركز در را ضخيمتر قسمت است بهتر باشد ديگر قسمت از ضخيمتر مواد از قسمتي كه مواردي در

 .دهيد قرار

 .برگردانيد را غذا است بهتر پخت زمان نيمه در  .۸

 كمتر را پخت زمان ،شودمي غذا روغن و آب پاشيدن از مانع چون باشد مفيد تواند مي غذا پوشاندن  .۹

 امواج كه باشد طوري بايد پوشش كه باشيد داشته توجه البته نمايد. مي حفظ را غذا رطوبت و كند مي

 .كند رعبو آن از بتواند ويوكرويما

 چنگال با است بهتر مشابه موارد و زميني سيب ،مرغ گوشت، مثل ضخيم غذاهاي پخت هنگام در . ۰۱

 .شود انجام بهتر پخت تا كنيد ايجاد آن در سوراخ چندين

 بماند باقي دستگاه داخل در غذا (دقيقه ۰۱ حدود)زماني مدت ،پخت پايان از پس دهيد اجازه هميشه . ۰۰

 .كند مي كمك غذا پخت به نيز ستگاهد داخل گرماي چون

 و دهيد قرار سيني روي دايره بصورت راآن است بهتر داريد را غذائي ماده نوع يك پختن قصد اگر . ۰۲

 اگر. دهيد قرار سيني مركز در را دارند بيشتر پخت و دما به نياز كه موادي باشد مي   مواد نوع چندين اگر

 3/2از  بيشتر و كنيد استفاده بلند رفظ از است بهتر دهيد قرار اهدستگ در شكل ليواني ظرف داريد قصد

 از تا كنيد ايجاد شكاف چندين آن پوسته روي است بهتر ماهي پخت هنگام نكنيد. در پر آنرا حجم

 .شود جلوگيري آن شدن چروكيده
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  دستگاه كردن تميز و نگهداري

 :دستگاه داخل

 مايعات هاي لكه بايست مي كردن تميز براي .باشد مي نگز ضد استيل محفظه كف و داخلي ديواره سه

 پارچه با و بشوييد آب با را محفظه داخل سپس كنيد پاك ماليمي كننده پاك و نرم مرطوب پارچه با را

 .كنيد خشك نرمي

 :دستگاه كف

 شده ايجاد حرارت تقالان براي كف در سوراخهائي و است شده نصب محفظه كف زير در پاييني المنت

 استفاده مرطوب نرم پارچه از تنها كردن تميز براي .نريزد المنتها اين روي چيزي كه باشيد مراقب .است

 .كنيد خشك آنرا سپس و كنيد

 :محفظه باالئي سطح

 وارد ضربه يا ندهيد فشار خيلي را آنها كه باشيد مراقب .اند شده نصب باالئي سطح در فوقاني المنتهاي

 .نكنيد باز آنرا نتميزكرد براي و كنيدن

 :چرخان سيني و پايه

 .كنيد تميز دستگاه داخل همانند و كرده خارج توانيد مي براحتي را قطعه دو اين

 :درب

 نرم پارچه با توانيد مي باشد پاشيده آن روي روغني قطره يا غذا اگر است گرم هنوز درب هنگاميكه

 .نمائيد خشك سپس و كنيد پاك آنرا مرطوبي

 .ندهيد قرار محفظه و درب بين را شيئي هرگز .نكنيد خراب را درب داخلي قفل كه باشيد مراقب  :توجه

 .نكنيد آويزان چيزي درب به .كنيد پاك را درب الستيك روي بر شده جمع مواد

 :دستگاه بيرون

 شوينده از .نمائيد خشك آنرا سپس و كنيد استفاده مرطوب نرم پارچه از پانل كنترل كردن تميز براي

 .نكنيد ستفادها

 .نمائيد خشك آخر در و كنيد استفاده صابون و آب از توانيد مي خارجي سطح كردن تميز براي
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 :يابي عيب

 دستگاه اگر و كنيد بررسي را موارد اين مشتريان خدمات مركز با تماس از قبل دستگاه خرابي صورت در

 .كنيد همراجع مشتريان خدمات مركز به اشكال داشت همچنان
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 پرسشهاي متداول:

  بطور اتفاقي دستگاه را بصورت خالي روشن كرده ام، آيا خراب شده است؟ دستگاه رانبايد خالي

 روشن كرد با اين وجود اگر مدت زمان آن كوتاه باشد مشكلي براي دستگاه بوجود نمي آيد.

  وانمي تر حال كار است باز كرد؟ هر زمان در حين پخت درب را هنگاميكه دستگاه د مي توانآيا 

  زيرا زمان و عملكرد در حافظه ذخيره شده و پس از بستن درب كار ادامه پيدا مي كند. درب را باز كرد

  از درب عبور مي كند؟ خير زيرا صفحه فلزي انرژي را به داخل دستگاه باز مي ويوكرويامواج ماآيا 

 گرداند.

 لويزيون تداخل دارد آيا مسئله عاديست؟ بله در حين پخت با حالت مايكروويو دستگاه من با ت

 مقداري تداخل در حين كار با دستگاههاي برقي بوجود مي آيد.

  د ي كنمد؟ هنگاميكه درب بسته است دستگاه كار مي كنم بفهمم كه آيا دستگاه كار مي توانچطور

 هد كرد.دقيقه كار خوا 0همچنين در پايان پخت، فن بمدت 

  ؟ هنگام پخت با قدرت كم، دستگاه براي رسيدن به سطح مورد شودميچرا نور داخل محفظه كم

 .شودميد كه در اين چرخه ممكن است نور مقداري كم مي كننظر چرخه اي را طي 

  پخت و باز بودن درب چراغ روشن  زمان؟ در شودميچه هنگام چراغ محفظه روشن يا خاموش

 است.

 شودميبخار از غذا خارج  ،پخت خالل؟ در شودميداخل محفظه جمع  چرا بخار در. 

  ؟ اين مسئله عاديست و مراقب شودميدر بعضي مواقع هواي گرم از قسمت تهويه دستگاه خارج

 باشيد كه سوراخهاي تهويه را مسدود نكنيد.

  ز سوراخهاي ؟ اگر غذا سوخته باشد دود حاصل شده اشودميچرا دود از سوراخهاي تهويه خارج

 .شودميتهويه خارج 
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 مشخصات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 240V ~ 50Hz-220 برق

 مايكروويو

 W 1500 توان مصرفي
 W(IEC 705) 900 توان خروجي

 MHz 2450 فركانس
 W 1950 توان مصرفي گريل

 W 1950 توان مصرفي كانوكشن
 W 1950 توان مصرفي پخت تركيبي

 546*438*329 mm (W*D*Hابعاد خارجي )
 350*367*240 mm (W*D*Hابعاد محفظه )

 18.2Kgتقريباً  وزن خالص

 min 60 تايمر

 مايكروويو/گريل/كانوكشن/تركيبي عملكردها

 سطح 72 سطوح قدرت مايكروويو




