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قبل از استفاده ازدستگاه، لطفاً دفترچه راهنما را بدقت مطالعه نموده و جهت 

  .مراجعات بعدي در حفظ آن كوشا باشيد
  

  :هاي الزم جهت ممانعت از قرار گرفتن درمعرض امواجاحتياط
-اندازي ننماييد چرا كه اين امـر باعـث مـي   هيچگاه اين دستگاه را با درب باز راه) الف

هيچگاه به صفحات ايمني دسـتگاه ضـربه    ،ديرض امواج دستگاه قرار بگيرگردد در مع
  .دينزده و يا آنها را نكش

و درب آن قرار ندهيد و اجازه ندهيد كه  دستگاههيچگاه شيئي بين قسمت جلوي ) ب
  .گرددمواد غذايي روي صفحه مشبك تجمع  ه يماندپس
اندازي راه فربيند، مايكروچنانچه درب يا صفحه مشبك پشت آن آسيب ب :هشدار ) ج

  .بايستي توسط افراد مجاز تعمير گردددر اين صورت مي. گرددنمي
  : ضميمه
، آسـيب  آنبه نحو صحيحي سرويس و از مواد زائد پاك نگردد، سطح  دستگاه چنانچه

  .يد دستگاه كاهش و باعث بروز خطر خواهد شدفديده و عمر م
  مشخصات دستگاه

 HMO-3220S  مدل

 230V-50Hz  لتاژميزان و

 1550W  )فرمايكرو(ميزان توان ورودي 

 1000W  )فرمايكرو(توان خروجي 

 1100W  )كباب/ گريل(  وروديتوان 

 2500W  )كانوكشن(ورودي توان 

 32L  مايكروفرظرفيت 

 mm 315  قطر صفحه گردان

 519x490x314mm  )ارتفاع×عرض×طول(ابعاد خارجي 

 18.3Kgتقريباً   وزن خالص
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  هاي مهم ايمنيورالعملدست

سوزي، برق گرفتگي، صدمه بـه كـاربر و در معـرض    جهت كاهش خطر آتش :هشدار
لطفاً پيش از استفاده از دستگاه موارد احتياطي ذيل را درنظـر   ،امواج قرار گرفتن افراد

  .بگيريد
گرم شـوند چـرا    مايكروفردر داخل  كنسروي نبايدمايعات و مواد غذايي  :هشدار  -1

  .دين امر ممكن است موجب انفجار گردكه ا
خطرنـاك   مايكروفرسرويس و تعمير  ،براي تمامي افراد غير از افراد مجاز:  هشدار -2

بايسـت قـاب محـافظ دسـتگاه درمقابـل تشعشـع        باشد چرا كه جهـت تعميـر مـي   مي
  .برداشته شود

فاده نماينـد  تنها زماني به كودكان اجازه دهيد از دستگاه به تنهايي اسـت :  هشدار -3
اسـتفاده   مايكروفركه آموزش كافي به آنها داده شده باشد كه بتوانند به نحو ايمني از 

  .نمايند و از خطرات استفاده نادرست آن آگاه باشند
  .سال قرار دهيد 8دستگاه و سيم دستگاه را دور از دسترس كودكان زير  -4
  .استفاده نماييد فرتنها از ظروف مناسب مايكرو -5
غـذا از آن زدوده   ه يماندبايستي بطور مرتب تميز شده و هرگونه پسمي مايكروفر -6

  .گردد
موارد احتيـاطي جهـت ممانعـت از در معـرض     «هاي مذكور در بخش لطفاً احتياط -7

  . را مطالعه فرماييد» امواج قرار گرفتن
لـت  هنگام گرم نمودن غذا با ظروف پالستيكي و كاغذي مواظب باشـيد كـه بـه ع    -8

  .سوزي وجود داردحرارت امكان آتش
دستگاه را از برق جدا نمـوده و جهـت    مايكروفردر صورت مشاهده هرگونه دود در  -9

  .را ببنديد تا خاموش گردد مايكروفرخاموش شدن شعله آتش احتمالي درب 
  .يش از حد نپزيدبغذا را -10
... مانند نان، شيريني و  ييبه عنوان جايي براي نگهداري اشيا مايكروفراز محفظه  -11

  .استفاده ننماييد
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هاي فلزي سيم و يا دسته دستگاه،قبل از استفاده ظروف پالستيكي يا كاغذي در  -12

  .جدا نماييد) در صورت وجود(آنها را 
  .اندازي نماييدرا تنها براساس دستورالعمل ارائه شده نصب و راه مايكروفر -13
قرار ندهيـد چـرا كـه ممكـن      دستگاهپز را در مرغ ابمرغ با پوست و يا تخمتخم -14

  .خاموش شده باشد نيز اين احتمال وجود دارد مايكروفرحتي زماني كه . است بتركد
در (تنها براي مصارفي كه درنظر گرفته شده اسـت اسـتفاده نماييـد     مايكروفراز  -15

شونده و شـيميايي در  و بخار) فاسدكننده(و از قرار دادن مواد خورنده ) دفترچه راهنما
بطور خاص جهت گرم نمـودن غـذا طراحـي     مايكروفراين  .خودداري نماييد مايكروفر

  .باشدشده است و براي كاربرد صنعتي يا آزمايشگاهي نمي
معيوب گردد براي اجتناب از هرگونـه خطـر تنهـا     مايكروفروشاخه برق دچنانچه  -16
  .شركت تعويض گردد بايستي توسط افراد مجاز و يا سرويس مجازمي
  .يا مورد استفاده قرار ندهيدنكنيد را در فضاي باز نگهداري  مايكروفر -17
هـاي نمنـاك يـا نزديكـي اسـتخر اسـتفاده       در مجاورت آب در حمام مايكروفراز  -18

  .ننماييد
هاي در دسترس دستگاه ممكن اسـت  در هنگام روشن بودن دستگاه دماي بخش -19

سيم برق دستگاه را از جاهاي . شوندح در طول عملكرد داغ ميخيلي باال باشد و سطو
  .گرم دور نگهداريد روي آن را با كاور نپوشانيد

  .از لبه كابينت يا ميز جلوگيري نماييد دستگاهاز آويزان شدن سيم  -20
و تأثير  مايكروفرسطح  آسيب رسيدن بهباعث  مايكروفرعدم سرويس و پاكيزگي  -21

  .گرددطول عمر دستگاه و حتي ايجاد خطر مي منفي و كوتاه شدن
آن را تكان داده تـا   ،پيش از مصرف محتويات و مواد غذايي در داخل بطري نوزاد -22

  .ميزان حرارت آن را جهت ممانعت از سوختگي كودك كنترل گردد
هنگامي كه نوشيدني در مـايكروفر گـرم مـي كنيـد، مراقـب باشـيد كـه هنگـام          -23

  .دستگيره ممكن است خيلي داغ باشدبرداشتن فنجان، 
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اين مايكروفر براي استفاده كودكان و افراد داراي ضعف حركتي حسـي و ذهنـي    -24

طراحي نشده است مگر اينكه اين افـراد تحـت نظـارت يـا مراقبـت فـردي كـه روش        
  .دنداند و مسئول امنيت آنهاست از دستگاه استفاده نماياستفاده از دستگاه را مي

  .بازي نكنند مايكروفراظب باشيد كه كودكان با مو -25
 آناز تايمر اضافه يا دستگاه كنترل از راه دوري غيـر از كنتـرل    دستگاهبراي اين  -26

  .استفاده ننمايد
آن داغ  در طول زمان روشن بودن مايكروفر ممكن است سـطوح قابـل دسـترس    -27

  .كنيد بنابراين در اين شرايط كودكان را از دستگاه دورشود، 
از قطـع بـرق آن اطمينـان حاصـل      مـايكروفر پيش از تعويض چراغ داخـل  :  هشدار 

  .نماييد چرا كه خطر برق گرفتگي وجود دارد
  .ننماييدجهت پاك نمودن مايكروفر از بخارشوي استفاده  -28
شود بنابراين مراقـب باشـيد كـه بـا     در طول مدت روشن بودن، مايكروفر داغ مي -29

  .ننماييدهاي داغ داخل آن تماس پيدا شها و بخالمنت
اسـتفاده نماييـد    دستگاهارائه شده براي اين ) دماي(تنها از حسگر درجه حرارت  -30

  .)جهت سهولت در استفاده از اين محصول از حسگر دماي آن استفاده نماييد(
شود بنابراين مراقب باشـيد  در طول مدت روشن بودن، مايكروفر داغ مي: هشدار -31
سـال   8كودكـان زيـر   . (هاي داغ داخل آن تماس پيدا ننماييـد ها و بخشه با المنتك

  .)بدون نظارت بزرگترها نبايد  نزديك دستگاه باشند
براي دستگاه هايي كه درب نمايشي دارند، حتمـاً در حـين كـار، ايـن درب بـاز        -32

  .باشد
طـر صـدمه بـه    جهت كـاهش خ . بايستي به سمت ديوار باشدمي مايكروفرپشت  -33
  .استفاده نماييد) ارت(از اتصال زمين  ،افراد
نبايد مايكروفر را داخل كابينت قرار داده و استفاده كنيد مگـر اينكـه بـراي ايـن      -34

  .منظور طراحي شده باشد
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  خطر 

  خطر برق گرفتگي
ممكن اسـت باعـث خطـرات جـدي و      مايكروفرهاي داخلي لمس نمودن برخي بخش

  .ننماييد جدارا از يكديگر  دستگاهگاه قطعات حتي مرگ گردد هيچ
  

  هشدار
  خطر برق گرفتگي

را تـا   مـايكروفر استفاده نادرست از دستگاه خطر برق گرفتگي را در پي خواهد داشت، 
  .زماني كه به درستي نصب نشده به برق وصل ننماييد

  .يدتا زماني كه دستگاه به طور كامل راه اندازي نشده است آن را به پريز نزن
  .در صورت بروز جريان كوتاه الكتريكي، ارت، خطر برق گرفتگي را كاهش مي دهد

  .اين دستگاه مجهز به سيمي داراي ارت و دوشاخه ارت ميباشد
  .دوشاخه بايد به پريزي متصل شود كه به درستي نصب شده باشد

مي  اگر ساختار ارت دچار مشكل است يا دستگاه به درستي به ارت متصل نشده باشد،
  .توانيد از سرويسكاران مجاز يا تكنيسين برق كمك بگيريد

  .تايي استفاده شود3پيشنهاد مي شود فقط از سيم رابط 
  .سيم برق كوتاه، احتمال خطر كمتري نسبت به سيم بلند دارد-1
  :اگر يك سيم بلند يا سيم رابط مورد استفاده قرارگيرد -2

يد حـداقل بـه انـدازه ي    ميزان برق مشخص سيم ها يا سيم رابط با* 
  . ميزان برق دستگاه باشد

  .باشد شاخه 3سيم رابط بهتر است كه داراي * 
بهتر است سيم بلند طوري قرار گيرد كـه از دسـترس كودكـان دور    * 

  .باشد
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  مايكروفرتميز نمودن 
  .از پريز اطمينان حاصل نماييد دستگاهاز جدا بودن دوشاخه 

  .ي نمناك پاك نماييدارا با پارچه مايكروفر -1
  .را با آب و صابون بشوييد دستگاههاي قابل دسترس قسمت -2
آن و قسمتهاي جانبي هنگامي كه خشـك  هنگام آلودگي قاب درب و حفاظ فلزي  -3

  .دار تميز و پاكيزه گردداي نمبايستي با پارچههستند مي
ن شيشـه درب دسـتگاه   از مواد شوينده، ساينده يا وسايل تيز فلزي براي تميز كرد -4

  .استفاده نكنيد، چرا كه احتمال خطر شكستن شيشه را افزايش مي دهد
روش تميز كردن غذاهاي به جـا مانـده بـر ديـواره      -تميز كردن داخل دستگاه -5

ميلي ليتر و به  300نيمي از ليمو را داخل ظرفي از آب به حجم : هاي داخلي دستگاه
  .دقيقه در دستگاه گرم كنيد 10مدت 

  .سپس با دستمالي نرم و خشك داخل دستگاه را تميز كنيد
  

 بـه  ايـن محصـول مجهـز   . باشـد  سيستم ارتاتصال به  داراي بايستياين محصول مي
اه ـــ دوشـاخه دستگ . شـد بامـي ) دار ارت(اخه مخصوص اتصال به زمين ـــداراي دوش

  .وصل گردد داراي اتصال ارتبايستي به طرز صحيحي به يك پريز مي
انچه در خصوص موضوع اتصال به زمين دستگاه نياز به توضيح بيشـتري داريـد بـا    چن

يك برقكار مجرب و يا يك فرد متخصص در اين زمينه مشورت نماييد تا در خصـوص  
  . اتصال صحيح محصول به زمين اطمينان حاصل نماييد
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  ظروف
  ديدگيخطر آسيب

جز افـراد ذيصـالح بسـيار خطرنـاك      سرويس و تعمير اين محصول براي كليه افراد به
-باشد چرا كه قالب حفاظتي در مقابل امواج محصول براي تعميـر و سـرويس مـي   مي

  .بايستي برداشته شود
مورد استفاده قرار داد و يـا   مايكروفرتوان در جنس ظروفي را كه مي"به دستورالعمل 
داشته باشند كـه  ممكن است ظروف غيرفلزي وجود . مراجعه فرماييد "استفاده ننمود

توان مناسب نباشند، در صورت ترديد در اين مورد مي مايكروفربراي استفاده در داخل 
  .با انجام مراحل ذيل جنس ظرف مذكور را آزمايش نمود

  
  :آزمايش جنس ظروف 

 مراه ظرف مذكور در قسمت باال كه با يك فنجان آبه را به فرظرف ايمني مايكرو -1
  .قرار دهيد مايكروفرداخل پر شده است، ) ليترميلي 250(سرد 

  .دقيقه آن را گرم نماييد 1حداكثر بمدت  -2
رامي ظرف را لمس نمائيد، چنانچه ظرف گرم بود، ظرف مذكور براي اسـتفاده  آبه  -3

  .باشداين محصول مناسب نمي
  .زمان گرم نمودن ظرف بيش از يك دقيقه نبايد باشد -4
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  فررداخل مايكروجدول مواد قابل استفاده د

 مالحظات جنس ظروف
 

  
  فويل ، آلومينيومي

هاي كوچك و نازك فويـل  -تكه.استفاده گردد)محافظت(تنها جهت روكش
كه براي ممانعت از سوختگي بروي غـذاهايي ماننـد گوشـت و مـرغ كشـيده      

چنانچه فويل به ديواره و بدنه . توان در اين اجاق استفاده نمودشود را ميمي
جهت اجتناب . ديك باشد ممكن است باعث ايجاد اتصال كوتاه گردداجاق نز

از ديـواره اجـاق فاصـله داشـته     ) سانتيمتر 5/2(بايست از اين خطر فويل مي
  .باشد

 
  ظروف سرخ كردني

بايسـت  كف ظرف مي. از دستورالعمل شركت سازنده محصول استفاده نمائيد
رعايـت  . ه داشته باشـد از سطح ظرف گردان اجاق فاصل سانتي متر 8حداقل 

  .گرددعدم فاصله مذكور باعث شكسته شدن ظرف گردان دستگاه مي
 

  ظروف غذا
جهت اطمينـان از دسـتورالعمل   .تنها از ظروف ايمني در اجاق استفاده گردد

از ظروف ترك خورده يـا لـب پريـده    . شركت سازنده محصول استفاده نمائيد
 .استفاده ننماييد

 
  )بلور تمام(اي ظروف شيشه

قرار داده و تنهـا جهـت گـرم نمـودن     دستگاهظرف را هميشه بدون درب در
اي در چرا كه بسـياري از ظـروف شيشـه   . غذا از اينگونه ظروف استفاده گردد
  .مقابل گرما و حرارت مقاومت ندارند

 
 

  ظرف پيركس
تنها از ظروفي استفاده گردد كه در مقابل گرمـا مقـاوم هسـتند و از نبـودن     

از ظروف ترك . ه قطعه اضافي فلزي روي ظرف اطمينان حاصل نمائيدهرگون
 .خورده و لب پريده استفاده ننماييد

هاي مخصوص پخت دركيسه
 مايكروفر

هـاي  كيسه را با بست. ماييدناز دستورالعمل شركت سازنده محصول استفاده
  .جهت خروج هوا در كيسه در آن حفره ايجاد نماييد.فلزي نبنديد

 مـايكروفر تنها براي گرمايش و با پخت كوتاه مدت استفاده گرددو هنگام كار  هاي مقواييها و ليوانببشقا
  .به حال خود رها ننماييدمايكروفرمواظب آن باشيد و آن را در داخل

توان از روكش مقـوايي اسـتفاده   جهت گرم نمودن غذا و جذب چربي آن مي )كاغذي(هاي مقواييروكش
  .اينكه تنها جهت گرمايش و پخت كوتاه مدت استفاده گرددنماييد ضمن

  .بعنوان روكش جهت ممانعت از پاشش و ترشح غذا و بخار استفاده گردد )پوستي(كاغذهاي نازك
 

  
  

  پالستيك

به دستورالعمل شركت سازنده .تنها از ظروف پالستيك ايمني استفاده گردد
سب ايمني جهت اسـتفاده در  بايست برچظروف پالستيك مي. مراجعه نمائيد

برخي ظروف پالستيكي هنگامي كه غـذاي محتـواي   . داشته باشند مايكروفر
هـاي مخصـوص جـوش و    كيسه. شوندگردد شل و نرم ميآنها گرم يا داغ مي

بايسـتي محفظـه و يـا    انـد مـي  هاي پالستيكي كه محكـم بسـته شـده   كيسه
  .سوراخي داشته باشد

 
 

  هاي پالستيكيپوشش
جهـت  . اسـتفاده گـردد   مـايكروفر هـاي مناسـب اسـتفاده درز پوشـشتنها ا

ممانعت از بخار غذا در هنگام پخت از اين نوع پوشـش اسـتفاده نمائيـد امـا     
 .دقت نمائيد كه پوشش با غذا تماس پيدا ننمايد

  . استفاده گردد مايكروفرهاي ايمن جهت استفاده درتنها از دماسنج دماسنج
نوع كاغذ جهت ممانعت از تراوش و خـارج شـدن بخـار غـذا اسـتفاده      از اين  كاغذ روغني

  .نماييد
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  .استفاده نمائيد فرموادي را كه نبايد در مايكرو
  

 مالحظات جنس ظروف
به منظور جلوگيري از ايـن  .ممكن است باعث اتصال الكتريكي گردد سيني آلومينيومي

  .ار دهيدداخل اجاق قرمايكروفراتفاق غذا را با ظروف مخصوص
بمنظـور جلـوگيري از ايـن    .ممكن است باعث اتصال الكتريكي گردد هاي غذا با دسته فلزيبسته

  .داخل اجاق قرا ردهيدمايكروفراتفاق، غذا را با ظروف مخصوص
ظروف فلزي يا ظروف داراي

 هاي فلزيبخش
نمايد، اما ممكن است محافظت ميمايكروفردر برابر امواجرا فلز غذا

 .عث اتصال الكتريكي گرددبا
 مـايكروفر سـوزي در  ممكن است باعث اتصـال الكتريكـي و يـا آتـش     ظروف روكش فلز

  .گردد
 .سوزي گرددممكن است باعث آتش هاي مقواييكيسه

ظروف پالستيكي ممكن است در معرض حرارت باال ذوب و بـا مـواد     فوم پالستيكي
 .غذايي محتواي آن مخلوط گردد

دادن چوب در داخل اجاق باعث سـوختن يـا تـرك خـوردن آن     قرار چوب
 .گرددمي

  
  

  مايكروفرتنظيم 
  ها و لوازم دستگاهنام بخش

  .را از كارتن و محفظه داخل آن خارج نمائيد فركليه ابزارآالت مايكرو
  .باشدهاي ذيل مياين محصول داراي بخش

    عدد 1          اي  سيني شيشه
  عدد 1 حلقه گردان كف اجاق   

  جلد 1          دفترچه راهنما   
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(A) صفحه تنظيمات  
(B) )گردان) محور  
(C)  مايكروفرحلقه گردان كف    
(D) ايسيني شيشه  
(E)  مايكروفرمشاهده داخل ) پنجره(دريچه  
(F)  مايكروفرچهارچوب قاب شيشه درب  
(G) مايكروفر سيستم قفل ايمني  

  
    

تنهاي براي مدلهاي ) سيني مخصوص كباب گريل
 )اي داراي اين ويژگيداراي اين ويژگي براي مدله
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  مايكروفرنصب بخشهاي گردان 
.a ــرعكس در هيچگــاه ســيني شيشــه اي را ب

    .و يا تحت فشار قرار ندهيد دستگاه
.b اي و حلقه گردان زير هردوي سيني شيشه

بايستي با يكديگر در طول مدت پخـت  آن مي
  .مورد استفاده قرار گيرند

.c بايستي درون يا بر روي سيني شيشهكليه مواد غذايي و يا ظروف محتواي غذا مي-

  .اق قرار بگيرنداي اج
.d اي و يا حلقه گردان بشكند با نزديكترين مركز خدمات مجـاز  چنانچه سيني شيشه
  .ريان تماس حاصل نماييدتمش
  

  نصب دستگاه بر روي كابينت
بندي محصول را خارج نماييد و محصول را از جهت وجـود  كليه محتويات درون بسته

در صـورت آسـيب بـه    . نمائيـد هرگونه فرورفتگي يا شكستگي درب محصول بررسـي  
  .اندازي آن خودداري نمائيدمحصول از نصب و راه

بـرروي   مايكروفررا قبل از قراردادن ) جهت محافظت(هرگونه صفحه اضافي  :كابينت 
را بـه هـيج وجـه     مـايكروفر روي اتاقـك  ) اي روشـن به رنـگ قهـوه  (طلق . آن برداريد

  .باشد-رومغناطيس دستگاه ميبرنداريد چرا كه محافظي در برابر جريان الكت
  

  :اندازي محصول نصب و راه
فضايي را براي قراردادن محصول درنظر بگيريد كه دستگاه به راحتـي و بطوركامـل   . 1

  .روي آن جا گرفته و فضاي كافي براي ورود و خروج هوا وجود داشته باشد
  
  

 مركز چرخشي زير

 ايسيني شيشه

 حلقه گردان كف

 گردان) محور(شافت 
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حـداقل  (قـرار گيـرد   ) كابينـت (بايست در حالت پشت به ديوار روي سطح دستگاه مي
و حـداقل يـك طـرف دسـتگاه آزاد     ) سانتيمتر 5/7(اينچ  3بايستي فاصله از ديوار مي

  .باشد
  .سانتيمتر باشد 30بايست كمتر از فاصله اختالف سطح دستگاه از هر سطحي نمي) 1
هاي محصـول را بـه هـيچ    پايه) 2
  .ه باز يا جدا ننمايدوج
مسدود نمـودن دريچـه ورود و   ) 3

خروج هوا باعث آسيب به محصول 
  .گرددمي
تا جايي كه امكان دارد دستگاه ) 4

بـر روي  ممكـن اسـت    مـايكروفر را از تلويزيون و راديو دور نگه داريد چرا كه عملكرد 
  .امواج دريافتي آنها تأثيرگذار باشد

از يكسان بودن ميزان ولتـاژ و جريـان    .دارد متصل نمائيداجاق را به پريزهاي استان. 2
مشخص شده بر روي برچسب دستگاه و ميزان ولتاژ و جريان پريز برق مورد اسـتفاده،  

  .اطمينان حاصل نمائيد
پزي نصـب و  هاي توليد گرما يا اجاق خوراكدستگاه را هيچ گاه روي دستگاه: هشدار 

يب به دستگاه و از بين رفـتن سـرويس ضـمانتنامه    اندازي ننمائيد چرا كه باعث آسراه
  .گرددآن مي
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  :دستورالعمل استفاده از دستگاه 

  :تنظيم ساعت  -1
اســـت، دكمـــه ي بـــه جريـــان بـــرق متصـــل  دســـتگاه هنگـــامي كـــه )1

Clock/Kitchen Timer صفحه نمايش ساعت آن عـدد   . را فشار دهيد
  .ت چشمك زن در مي آيندارقام ساعت به حال .دهدرا نشان مي 0:00

 .تنظيم كنيد 23-0درجه ي تنظيم را جهت تنظيم ساعت دستگاه بين  )2

، ارقام دقيقه به حالـت چشـمك    Clock/Kitchen Timerبا فشار دادن  )3
 .زن در مي آيند

 .تنظيم كنيد 59-0درجه ي تنظيم را جهت تنظيم دقيقه ي دستگاه بين   )4

تنظيمـات سـاعت بـه اتمـام      تا ، Clock/Kitchen Timerبا فشار دادن  )5
 .به حالت چشمك زن در مي آيد”:“ .برسد

در صورتي كه زمان مورد نظر در حين خاموش بودن دستگاه تنظـيم   :توجه
  .شده باشد، عمل نخواهد كرد

را فشار دهيد دستگاه از  Stop/Clearدر حين تنظيم ساعت اگر دكمه ي 
  .حالت تنظيم ساعت خارج مي شود

  
  كروفرآشپزي با ماي) 2
را بفشـاريد بـر روي     Micro/ Grill/Combi/Conveابتدا، يـك مرتبـه كليـد   ) 1

  .گرددظاهر مي P100صفحه نمايش 
را چندين بار بفشاريد يا ولوم را   Micro/ Grill/Combi/Conve كليد) 2
 رتيب ــرا انتخاب كنيد و به ت% 100تا % 10ر از ــتا قدرت مورد نظ رخانيدــبچ

 P100, P80, P50, P30, P10ظاهر مي شود. 

  .را جهت تاييد فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي ) 3
  95:00 – 0:05تنظيم زمان بايد بين  .ولوم را براي تنظيم زمان پخت بچرخانيد) 4

  .باشد
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  .را براي شروع پخت فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي ) 5

  :ر توجه كنيدجهت زمان مورد نياز تنظيم به كدهاي زي: نكته
  ثانيه 5: دقيقه0-1        
  ثانيه 10: دقيقه 5- 1 
  ثانيه 30: دقيقه 10- 5 

  دقيقه 1: دقيقه 10-30
  دقيقه 5: دقيقه 30-95

  
  :دستگاه  جدول قدرت
 مايكروفرتوان دكمهفشردندفعات

1 100% 
2 80% 
3 50% 
4 30% 

5 10% 
  
  گريل/ پخت كبابي) 3
  .ظاهر شود P100تا بفشاريد يكبار را   Micro/Grill/Combi/Conveكليد ) 1
يـا ولـوم را   را چندين بار فشـار دهيـد     Micro/ Grill/Combi/Conveكليد  )2

  .بر روي نمايشگر نمايش داده شود "G-1"بچرخانيد تا عملكرد كبابي فعال شود و 
  .جهت تاييد بفشاريد را Start/+30sec/Confirmكليد ) 3
  -0:05 95:00زمان تنظيمي بايد بـين . (م زمان پخت بچرخانيدولوم را براي تنظي) 4

  .باشد
  .را جهت شروع پخت فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي ) 5
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هنگامي كه نصف زمان تنظيم شده گذشته باشد با دوبار صـداي بـوق دسـتگاه     :نكته

براي داشـتن يـك    مي توانيد اين كار را نكنيد ولي. اعالم مي كند كه غذا را برگردانيد
درب را بسـته و دوبـاره   . رگردانيدـــ غذاي گريل شده ي بهتر، بهتر اسـت كـه آن را ب  

  .را براي ادامه ي پخت فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي 
  
  پخت تركيبي -4
روي  P100را يكبار فشـار دهيـد،     Micro/Grill/Combi/Conveدكمه ي  )1

  .صفحه ظاهر مي شود
را چند بار فشار دهيـد و يـا ولـوم را      Micro/Grill/Combi/Conveدكمه ي ) 2

 C-1, C-2, C-3هنگـامي كـه   . بچرخانيد تا عملكرد پخت تركيبي را انتخاب كنيد

,C-4 ظاهر شد ديگر ولوم را نچرخانيد.  
  .جهت تاييد فشار دهيدرا  Start/+30sec/Confirmكليد ) 3
  95:00-0:05زمان تنظيمي بايد بين . (ولوم را براي تنظيم زمان پخت بچرخانيد) 4
  .باشد 
  .را جهت شروع پخت فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي ) 5
  

  جدول دستورالعمل روش پخت تركيبي: توجه 
دستورا
/ انتقال گرمايي  گريل/پخت كبابي  مايكروفر  نمايشگر  لعمل

  كانوكشن
1  C-1     

2  C-2     
3  C-3     

4  C-4    
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دستورالعمل پـيش  ( كانوكشن/ دستورالعمل پخت با روش ا نتقال گرمايي -5

  )گرمايشي
در اين روش . مانند سبك سنتي بپزيدرا دهد غذاها اين روش اين امكان را به شما مي

را تا دمايي كه براي پخت  ايكروفرمگردد، در واقع از مايكروفر براي پخت استفاده نمي
  .نمائيدآن گرم مينياز است قبل از قراردادن غذا در 

  P100را يكبار فشار دهيد،   Micro/ Grill/Combi/Conveدكمه ي  )1
 .روي صفحه ظاهر مي شود

را چندين بار فشـار دهيـد و     Micro/ Grill/Combi/Conveدكمه ي  )2
ظـاهر شـدن   . يا ولوم را بچرخانيد تا گزينـه ي كانوكشـن را انتخـاب كنيـد    

دما مي تواند بين . د كانوكشن استنمايشگر زمان كانوكشن، نشانه ي عملكر
 .درجه باشد 240تا  150

 .را جهت تاييد دما فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي  )3

را جهـت شـروع گـرم كـردن فشـار       Start/+30sec/Confirmدكمه ي  )4
، دوبار صداي بوق به وقتي دماي دستگاه به درجه ي مورد نظر رسيد. دهيد

. ي كند كه غذا را درون مايكروفر قـرار دهيـد  گوش ميرسد تا به شما يادآور
در اين هنگام دماي گرم شده نشان داده مي شود و به صورت چشـمك زن  (

 .در مي آيد

ولـوم را جهـت تنظـيم    . غذا را درون مايكروفر قرار داده و درب آن را ببنديد )5
 .)دقيقه است 95حداكثر زمان قابل تنظيم . (زمان پخت بچرخانيد

 .را جهت شروع پخت فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي  )6

  :نكته
تنظـيم   مناسب برسد نمي توان زمـان پخـت را  قبل از اينكه مايكروفر به دماي  -      
زمـان پخـت را    وقتي دماي فر به حد كافي رسيد بايد درب فر باز شود تا بتـوان  . كرد

  .تنظيم كرد
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گـرم كـردن مـايكروفر     زمان پخت وارد نشود، عملكرددقيقه  5اگر در مدت  -

بار صداي بوق تكرار مي شود و بعـد دسـتگاه بـه حالـت      5. متوقف مي شود
 .انتظار بر مي گردد

  
  
 

بدون عملكرد پيش ( كانوكشن/ دستورالعمل پخت با روش ا نتقال گرمايي -6
  )گرمايشي

  P100را يكبار فشار دهيد،   Micro/ Grill/Combi/Conveدكمه ي  )1
 .ودروي صفحه ظاهر مي ش

را چندين بار فشـار دهيـد و     Micro/ Grill/Combi/Conveدكمه ي  )2
ظـاهر شـدن   . يا ولوم را بچرخانيد تا گزينـه ي كانوكشـن را انتخـاب كنيـد    

دما مي تواند بين . نمايشگر زمان كانوكشن، نشانه ي عملكرد كانوكشن است
 .درجه باشد 240تا  150

 .دما فشار دهيدرا جهت تاييد  Start/+30sec/Confirmدكمه ي  )3

 95حداكثر زمان قابـل تنظـيم   . (ولوم را جهت تنظيم زمان پخت بچرخانيد )4
 .)دقيقه است

 .را جهت شروع پخت فشار دهيد Start/+30sec/Confirmدكمه ي  )5

  
  پخت چند مرحله اي -7

در حالـت پخـت چنـد    . باشـد حداكثر دو برنامه پخت بطور همزمان قابل تنظـيم مـي  
بايست اين برنامه بعنـوان برنامـه   زدايي باشد مي از مراحل يخ يكياي چنانچه مرحله 

  .اول انتخاب گردد
% 80دقيقـه بـا اسـتفاده از     5زدايي غذايي را به مـدت   چنانچه قصد يخ: بعنوان مثال
  :داز دستورالعمل ذيل استفاده نماييداريد، را دقيقه 7به مدت  ، وپخت آنتوان دستگاه
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در ايـن حالـت   . وبـار فشـاردهيد  را د WEIGHT/TIME DEFROSTكليـد  ) 1

DEF2 نمايش داده خواهد شد.  
  .دقيقه را انتخاب نماييد 5:00با استفاده از ولوم دستگاه، زمان ) 2
  .را يكبار بفشاريد  Micro/Grill/Combi/Conveكليد ) 3
  .مايكرويو انتخاب گردد% 80ولوم دستگاه را بچرخانيد تا توان ) 4
  . را جهت تأييد بفشاريد Start/+30sec/Confirmكليد ) 5
  .دقيقه تنظيم كنيد 7ولوم دستگاه را بچرخانيد تا زمان پخت را روي ) 6
  .را جهت شروع عمليات پخت بفشاريد Start/+30secكليد ) 7
  
  
  
  تايمر آشپزخانه -8
بـر روي صـفحه    "0:00"را يكبار بفشاريد تـا   (Clock/kitchen Timer)كليد ) 1

  .نمايش داده شود
  .دقيقه است 95حداكثر زمان قابل تنظيم . م را جهت تنظيم تايمر بچرخانيدولو) 2
  .را بفشاريد (Start+30 Sec)جهت تأييد تنظيمات انجام شده كليد ) 3

  : نكته
  ساعته متفاوت است 24تايمر آشپزخانه با سيستم  -1

  .در حالت فعال بودن تايمر آشپزخانه، هيچ برنامه اي عمل نمي كند  -2    
  
  
  پخت سريع -9

را  Start/+30sec/Confirmكليـد   به جريان برق متصـل باشـد،  چنانچه مايكروفر 
حـداكثر زمـان   . (ثانيه شروع بكار نمايـد  30بفشاريد تا دستگاه با حداكثر توان بمدت 

  .)باشددقيقه مي 95پخت 
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  پخت سريع مايكروفري -10

رف چـپ بچرخانيـد تـا    ولوم را به ط، در حالتي كه دستگاه به جريان برق متصل است
  مستقيماً زمان پخت را انتخاب كنيد، سپس دكمه ي

  Start/+30sec/Confirm     قـدرت مـايكروفر   % 100را فشار دهيد تـا دسـتگاه بـا
  .شروع به پخت كند

  .يكي از مراحل پخت چند مرحله اي هم قابل تنظيم است رداين برنامه 
  
  منوي خودكار -11
بـر روي   A-8تـا   A-1ت بچرخانيد كه در اين حالت ولوم دستگاه را در جهت راس) 1

  .صفحه نمايشگر دستگاه نمايش داده خواهد شد
  .را جهت تأييد بفشاريد Start/+30sec/Confirmكليد ) 2
چـراغ  . فرض را براساس جدول انتخاب نماييـد با استفاده ازولوم دستگاه وزن پيش ) 3
g روشن خواهد شد.  
  .جهت شروع بكار دستگاه بفشاريد Start/+30sec/Confirm كليد) 4
  

درجه گرم شـده باشـد و بـدين منظـور      160براي پخت كيك بايد مايكروفر تا  :توجه
وقتي دستگاه بـه دمـاي مـورد    . بايد طبق عملكرد منوي خودكار، دستگاه را گرم كنيد

نظر رسيد، بوق به صدا در مي آيد تا به شما يادآوري كند كه كيك را درون مـايكروفر  
را جهـت شـروع پخـت فشـار      Start/+30sec/Confirmسپس دكمـه ي  . گذاريدب

  .دهيد
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  جدول منوي خودكار     

  نمايشگر توان  وزن منو
A1

ــردن  ــرم ك گ
  اتومات

گرم 150
 گرم 250
 گرم 350
 گرم 450
 گرم 650

100%
150 
250 
350 
450 
650 

A2
  سيب زميني

 )گرم230حدود (  1
 )گرم 460حدود (  2
 )گرم 690حدود(3

100%1 
2 
3 

A3
  گوشت

گرم 150
 گرم 300
 گرم 450
 گرم 600

100%  
150  
300  
450  
600 
  

A4
  سبزيجات

 گرم150
 گرم 350
 گرم 500

100% 150 
350 
500 

    A5 
  ماهي

گرم 150
 گرم 250
 گرم 350
 گرم 450
 گرم 650

80% 150 
250 
350 
450 
650 

A6
  ماكاروني

 )ليترآب سردميلي 450همراه با(گرم50
  )ليترآب سردميلي 800همراه با ( گرم 100
 )ليترآب سردميلي 1200همراه با (گرم150

80%50 
100 
150  

A7
  سوپ

 ميلي ليتر 200
 ميلي ليتر  400
 ميلي ليتر 600

100%200 
400 
600 

A8
  كيك

 160دستگاه تا گرم 475
درجه سانتيگراد 

 .گرم شود
475 

A9
  پيتزا

 گرم 200
  گرم 300
 گرم 400

C-4 200 
300 
400 
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  يخ زدايي برحسب وزن -12
نمايش داده  "d-1"را بفشاريد تا بر روي نمايشگر  DEFROSTيك مرتبه كليد ) 1

  .شود
را با استفاده از كليـد اعـداد وارد   ) كه قصد زدايي آن داريد(ميزان وزن مواد غذايي ) 2

  )گرم باشد 2000تا  100gايستي بين بارقام وارده براي وزن غذا مي. (نماييد
را بفشاريد تا ايـن دسـتورالعمل شـروع بكـار      (Start/+30sec/Confirm)كليد ) 3

  .نمايد
  

  زدايي برحسب زمانيخ -13
  .بر روي نمايشگر ظاهر گردد "d-2"مرتبه بفشاريد تا دورا  DEFROSTكليد  -1
مـدت زمـان پخـت در ايـن     حداكثر . (عدد دلخواه را جهت زمان پخت وارد نماييد -2

  ).باشدميدقيقه  95حالت 
زدايـي شـروع   را بفشاريد تا برنامه يـخ  (Start/+30sec/Confirm)كليد  -2

  .بكار نمايد
گـرم اسـت، غـذا را در لبـه ي صـفحه ي       200اگر وزن غـذا بـيش از   : نكته

  .گردون شيشه اي قرار دهيد نه وسط آن
  

  عملكرد جستجو -14
تـوان جـاري     Micro/Grill/Combi/Conveكليد ن در حالت پخت، با فشرد) 1

  .ثانيه نمايش داده خواهد شد 3تا  2براي 
 Clock/kitchenدر حالت پخت، چنانچه قصد داريد زمان پخت را بدانيد كليـد  ) 2

  .ثانيه نمايش داده خواهد شد 3تا  2را بفشاريد، در اين حالت زمان پخت به مدت 
  
  
  
  



 

 22

  
  دستورالعمل قفل كودك -15
ثانيه نگهداريد در اين حالـت   3را به مدت  Stop/Clearدر حالت انتظار كليد : فل ق

حالت قفـل كـودك   صداي يك زنگ ممتد شنيده خواهد شد كه به مفهوم فعال شدن 
نمايش داده  "00:00"و بر روي نمايشگر دستگاه يا زمان جاري دستگاه و يا باشد مي

  .خواهد شد
  

 3را بـه مـدت    Stop/Clearدر حالت قفل كليـد   ) :قفل كودك(لغو دستورالعمل 
رسد و دسـتورالعمل قفـل   بگوش ميثانيه نگهداريد كه در اين حالت يك صداي زنگ 

  .گرددكودك لغو مي
  

  مشخصات -16
  

  .زنگ دستگاه در زمان چرخاندن ولوم در آغاز، يك بار به صدا در مي آيد  -1
پـس از بسـتن آن   . ماييـد چنانچه در طول مدت پخت درب دستگاه را باز ن  -2

ي عمليـات  را جهـت ادامـه   Start/+30sec/Confirmبايسـت كليـد   مي
  .پخت بفشاريد

ــه   -3 ــه برنامـ ــد     زمانيكـ ــورتيكه كليـ ــد در صـ ــاب گرديـ ــت انتخـ ي پخـ
Start/+30sec/Confirm  دقيقـه جهـت تأييـد نفشـاريد      5را طي مدت

  .گرددتنظيمات قبلي دستگاه لغو مي
ذكور صداي زنگ دستگاه شنيده خواهد شـد  در صورت فشار صحيح كليد م -4

و در صورتيكه اين كليد درست فشـرده نشـود، صـدايي بـه گـوش نخواهـد       
  .رسيد

 .بار بصدا درخواهد آمد 5زنگ دستگاه در زمان پايان عمليات پخت  -5
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  تعمير و نگهداري دستگاه

  در حالت عادي

هاي تلويزيوني امواج اين دستگاه بر روي گيرنده
  .ستتأثيرگذار ا

ممكن است زمان كار اين دستگاه بر روي 
. هاي تلويزيوني و يا راديويي تأثير بگذاردگيرنده

كه اين امر شبيه تأثير لوازم الكتريكي خانگي 
هاي برقي كوچك مانند ميكسر، جاروبرقي و پنكه

  .باشدي مييعباين موضوع امري ط.باشدمي

  خاموش شدن چراغ دستگاه
كند ان پخت پايين كار ميزماني كه دستگاه باتو

ممكن است چراغ داخلي دستگاه خاموش گردد 
  .كه اين موضوع امري طبيعي است

گردد و از بر روي درب دستگاه بخار ايجاد مي
  .شودداخل دستگاه هواي داغ خارج مي

در زمان پخت بخار ناشي از پخت غذا استممكن
اين موضوع . هاي دستگاه بيرون بيايداز حفره

  .باشدطبيعي مي

دستگاه بطور تصادفي بدون اينكه  غذايي در آن 
  .باشد شروع به كار ميكند

از استفاده دستگاه بدون قرار دادن غذا  درون آن 
-د چرا كه بسيار خطرناك ميياكيداً خودداري كن

  .باشد
  
  

  راه حل  احتمالي/علت  نقص
دوشاخه برق دستگاه به برق)1 شوددستگاه روشن نمي

  .متصل نيست
  
  
باشـد و  ريان برق قطع ميج) 2

  .باشديا فيوز دستگاه قطع مي
  .مشكل از پريز برق است) 3

دستگاه را از پريز كشـيده و  -1
ثانيـه مجـدداً    10سپس پس از 

  .به برق وصل نماييد
فيوز دستگاه توسط سرويس  -2

  .كار مجاز تعويض گردد
هاي برقـي  پريز را با دستگاه -3

  .ديگر تست كنيد
درب دستگاه درسـت بسـته)4 شوداجاق گرم نمي

  .نشده است
  .درب را درست ببنديد-4

، سـينيايكروفرمـ در هنگام كار
  .چرخدهمراه با صدا مي گردان،

محــور گــردان و كــف اجــاق)5
  .كثيف است

با رجوع به سرويس مايكروفري، 
ــش ــز  بخ ــتگاه را تمي ــاي دس ه
  .نماييد
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  :دور انداختن دستگاه  حيصح قهيطر

دور انداختـه   يخـانگ  عاتيضـا  گريبا د دياست كه محصول نبا نيعالمت، نشانگر ا نيا
سالمت انسان  اي ستيز طيبه مح ياز صدمات احتمال يريبه منظور جلوگ. شود

 افـت يدستگاه را باز نيا رد،يگ يكنترل نشده زباله نشئت م ختنيها كه از دورر
جهـت مرجـوع كـردن    . ردآن مجـدداً اسـتفاده كـ    ياز منابع ماد نتا بتوا ديكن

تمـاس   ديـ كرده ا يداريكه كاال را از آن خر  يبا فروشنده ا ديتوان يدستگاه م
  .محصول اقدام خواهند كرد  نيا افتيآن ها جهت باز.  ديريبگ

  






