
 

 

  

   

HA-870

 

 

 



2 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

HA-870
  صفحه كنترل جلويي  .1
  درز اجاق.2
  المنت گريل .3
  دستگيره براي خارج كردن قفسه ها.4
  *قفسه ميله اي.5

  *ريل راهنما ميكروسكوپي .6
  *سيني مخصوص كيك.7
  *سيني گود.8
  كليد در.9

  لوال.10
  درب سه جزيي لعابي.11
  روزنه خروج هوا.12
  پايه سوار كردن قفسه ها.13
  صفحه گريل .14
  روزنه خروج دود .15
  ديواره صفحه پشتي .16
  المپ هاي كناري.17
  فن .18
  شيشه دروني  در اندازه كامل.19

 صفحه كنترل

   -نشان لمسي . 7عملكرد پخت                                                                             .1
  عملكرد قفل امنيتي+  /نشان لمسي  . 8صفحه نمايش دما                                                                    . .2
  (on/off)كليد روشن و خاموش كردن دستگاه. 9                                            صفحه نمايش دماي دستگاه پروب  .3
  المپ درون فر .10ساعت الكتريكي                                                                       . 4
  نشان لمسي دستگاه پروب. 11                     نشان لمسي دما                                                    .5
 نشان لمسي ساعت الكتريكي.6



3 
 

 المنت باال وپايين حالت مرسوم و قراردادي

اين دستورالعمل براي پخت كيك مي باشد تا گرمايي يكنواخت به آن رسيده و كيك به صورت اسفنجي و نرم 
  .در آيد

 

  )المنت پايين(پايينگرما از 

در اين مورد گرما تنها از قسمت پايين آمده و براي گرم شدن غذاها مناسب مي باشد همچنين براي پختن برنج 

  .يا خمير شدن آن نيز مناسب است

 گريل و المنت پايين

هاي و مي توانيد هر تركيبس از گوشت را با سايز . راسته گوشت مناسب استبريان كردن اين مورد براي 

  .مختلف در اين مورد استفاده نماييد

  

  گريل

اين دستورالعمل براي پختن سطح غذا بدون تاثير گذاشتن درون آن .براي تست و برشته كردن مناسب است

  .براي تكه هاي پهن مثل استيك، دنده، ماهي و يا نان بسيار مناسب مي باشد. مناسب است

  

  گريل قوي

غذاها استفاده از اين دستورالعمل مفيد بوده، عالوه بر آن براي تست براي تست كردن سطوح بسياربزرگتر 

  .كردن با قدرت بيشتر و يا برشته كردن سريع نيز مي توان اين دستور را بكار برد

 عملكردها ي دستگاه
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  گريل قوي همراه با فن

  .براي تست كردن و همزمان برشته شدن سطح غذاها مي توان از اين دستور استفاده كرد

استفاده شده و براي غذاهاي حجيم و بزرگ مثل مرغ كامل و يا هر جانور شكاري ديگر براي تركيب گريل ها 

گوشت در اين حالت بايد روي سيخ فر زده شده و سيني زير آن قرار گيرد تا آب گوشت خارج . به كار مي رود

  .شده درون آن جمع شود

  

  اخطار

  .با فن  درب دستگاه حتما بايد بسته باشد در هنگام استفاده از گريل، گريل قوي  و يا  گريل قوي همراه
  

  المنت باال وپايين همراه با فن حالت مرسوم و قراردادي

حركت فن مي تواند گرماي درون فر را به . براي درست كردن كيك ها و برشته كردن غذاها مناسب مي باشد

  .طور يكنواخت پراكنده كرده و زمان پخت و دماي مورد نياز را كاهش دهد

  

  توربين

گرمايي كه از المنت واقع شده در پشت دستگاه مي آيد توسط فن پراكنده شده و در اثر پراكنده شدن يكنواخت 

  ..دما غذار را مي توان در دو طبقه از فر به طور همزمان پخت
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براي روش هاي سنتي و .اين برنامه براي پخت انواع خوراك گوشت و خورشت ها طراحي شده است

مخصوص دستورالعمل هايي كه نياز به مدت زمان طوالني پخت همراه با گرماي ماليم مي باشد،مناسب 

ز بكارگيري براي حصول نتيجه مطلوب تر پيشنهاد مي شود كه از ظروف در دار استفاده شود، البته قبل ا.است

  .هر نوع ظرفي از مناسب بودن آن براي بكارگيري درون فر مطمين شويد
  

  يخ زدايي

  .اين مورد براي يخ زدايي غذاهاي بسيار فريز شده يا غذاهاي بيش از حد سرد بكار مي رود 

  

  گرم كردن غذاها

كردن تا درجه مطلوبي گرم اين تنظيمات گرماي مناسبي را فراهم آورده تا بتوانيد غذا را قبل از سرو 

اين .درجه سانتيگراد مي باشد  90و  50براي گرم كردن بدين روش دماي اجاق فر در محدوده اي بين .نماييد

براي رسيدن به اين دما براي تكه هاي . درجه سانتيگراد باال ببرد 60تنظيمات مي تواند دماي گوشت را تا 

  .دقيقه مورد نياز مي باشد 40بزرگتر گوشت مدت زمان يك ساعت و براي تكه هاي كوچكتر نيم ساعت تا 
  

  

  

دو سطح و با شدت هاي مختلف توليد  تنظيمات يخ زدايي اين دستگاه توسط برنامه اي با قابليت توليد گرما در

  .هواي داغ اجرا خواهد شد

HI )شدت باال(به طور كلي براي گوشت ها وLO)براي ماهي،كيك، شيريني و نان به كار ميروند) شدت پايين.  

 پيشنهاداتي براي يخ زدايي غذاها
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آيتم موردنظر براي انتخاب نوع يخ زدايي با ميزان  هنگاميكه آيتم مربوط به حالت يخ زدايي را انتخاب نماييد

 و و سپس عالمت كه روي صفحه نمايش ظاهر مي شود را با فشردن عالمتهواي داغ را 

  .انتخاب نماييد

  

  :براي مشاهده وزن و دماي مناسب در سطوح مختلف يخ زدايي به جدول زير توجه فرماييد

  غذاها  )LO(سطح پايين   )HI(سطح باال 
    وزن  زمان  وزن  زمان

  نان  نيم كيلو  دقيقه 35    

دقيقه 25       كيك نيم كيلو 

دقيقه 30       ماهي نيم كيلو 

دقيقه 40       ماهي يك كيلو 

  جوجه/مرغ    يك كيلو  دقيقه 75

دقيقه 90   جوجه/مرغ      يك كيلو ونيم 

دقيقه 40   گوشت دنده/استيك      نيم كيلو 

دقيقه 60   گوشت چرخ كرده      نيم كيلو 

  گوشت چرخ كرده      يك كيلو  دقيقه 120
  

انتخاب مناسب ترين دما بسته به حجم غذاي فريز شده و . زمان هاي بيان شده در جدول تنها يك پيشنهاد است

  .دماي اتاق و همچنين ميزان يخ زدگي غذا مي باشد
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  :هنگام اجراي برنامه يخ زدايي به خاطر داشته باشيد

  بايد درون سيني فر يا درون ظرف مناسب گذاشته شوندغذاهاي بدون بسته بندي حتما. 

  تكه هاي بزرگ گوشت يا ماهي را با قراردادن آنها روي سيخ يخ زدايي كنيد و در اين مورد حتما ظرفي

 .براي جمع كردن آب در زير آنها قرار دهيد

 توان روي سطوح اين براي طعم بهتر آنها مي .گوشت و ماهي قبل از پخت نيازي به يخ زدايي كامل ندارند

 .غذاها را با ادويه مناسب آغشته كرد

 غذاها همواره پس از يخ زدايي بايد پخته و مصرف شوند. 

 هيچگاه غذاهاي يخ زدايي شده را بار ديگر فريز نكنيد. 

  

  

  

  
  

  

  استفاده از دستگاه
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  اخطار 

براي راه اندازي آن با نوك انگشت روي نشان هاي . نمايان مي شودساعت الكترونيكي به صورت كاربرد لمسي 

صفحه كنترل حساس به طور مداوم با شرايط محيط متناسب مي .روي صفحه كنترل شيشه اي را لمس كنيد

  .شود

همواره مطمين شويد كه در هنگام كار دستگاه صفحه كنترل لمسي تميز بوده و هيچگونه مانعي روي آن فشار 

  .دوارد نكن

چنانچه ساعت روي صفحه لمسي با فشار دادن انگشت روي آن به درستي پاسخ ندهد، بايد دستگاه را براي 

با انجام اين كار حسگر به طور خودكار تنظيم شده و با لمس . چند ثانيه خاموش كرده و دوباره روشن نماييد

  .نوك انگشت واكنش نشان خواهدداد
  

  الكتريكي تنظيم ساعت

روي صفحه نمايش به صورت چشمك زن و نشان 12:00هنگام وصل كردن فر به برق خواهيد ديد كه عدد 

را تنظيم  ساعتلمس كرده تا عدد مربوط به شيشه اي را روي صفحه  وعالمت  .مي شوندنمايان 

  .در اين لحظه دو صداي بيپ شنيده خواهد شد كه نشان دهنده تنظيم صحيح ساعت مي باشد .نماييد

به حالت شيشه اي را لمس كرده تا  صفحه روينشان چنانچه بخواهيد ساعت تنظيمي را تغيير دهيد

ساعت را لمس كرده تا عدد مربوط به شيشه اي را روي صفحه  وعالمت  سپس چشمك زن در آيد

تنظيم صحيح دو صداي بيپ شنيده خواهد شد كه نشان دهنده بار ديگر  در اين لحظه .دهيد به دلخواه تغيير

  .ساعت مي باشد

 استفاده از ساعت الكتريكي
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  مقررات راه اندازي  دستگاه

  :آماده مي باشدپس از تنظيم ساعت دستگاه براي پخت و پز 

 .را بفشاريد تا دستگاه روشن شود on/offنشان لمسي مربوط به حالت روشن وخاموش دستگاه يعني  .1

 .روي برنامه مرد نظر جهت اجراي فرايند پخت را بفشاريد .2

براي تغيير  .به دما دماي از پيش تنظيم شده براي عملكرد مورد نظر را نمايش خواهد دادنمايشگر مربوط  .3

مقدار آن را به وسپس با فشردن عالمت .را بفشاريدمقدار آن روي نشان لمسي دما يعني 

 .دلخواه تغيير دهيد

برنامه طبق وعملكردهاي.در اين هنگام محفظه بااليي فر شروع به گرم شدن مي نمايد .4

پس از اينكه دماي درون فر به .ريزي كه براي آنها انجام شده است نياز به گرم شدن محفظه فر از قبل را دارند

 .مقدار دماي انتخاب شده برسد صداي بيپ هشدار دهنده اي به صدا در مي آيد

ن شدن موتور اين فرايند گرم شدن فضاي درون فر قبل از شروع فرايند پخت خودبه خود باعث روش: توجه

  .توربين كه در قسمت باالي صفحه پشت اجاق قرار دارد خواهد شد

به حالت چشمك زن روي نمايشگر ظاهر مي شود كه  °در تمام مدت گرم شدن فضاي درون فر عالمت  .5

 .نشان دهنده انتقال گرما از فر به غذا مي باشد

 .را بفشاريدجهت اتمام فرايند پخت نشان لمسي .6

پس از اتمام پخت توجه كنيد كه فن داخل اجاق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد تا دماي درون فر  :توجه

  .را به دماي معمولي برساند و فضاي درون دستگاه خنك شود
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  المپ درون فر 

  :المپ درون فر در حالت هاي زير خاموش خواهد شد

 ه نشده و براي مدتي باز بماند المپ درون آن چنانچه در دستگاه بست. هنگاميكه درب دستگاه باز بماند

 .دخودبخود خاموش شده تا از مصرف بيهوده برق جلوگيري شو

  هنگاميكه هر يك از دستورات پخت انتخاب شود، المپ درون فر پس از گذشت زماني خاموش خواهد

 .شد

را فشرده و براي چند ثانيه انگشتتان چنانچه بخواهيد در مدت زمان پخت المپ درون فر روشن بماند كليد 

براي خاموش شدن دوباره المپ بار ديگر كليد . را روي آن نگه داريد تا المپ تا پايان برنامه روشن بماند

  .را بفشاريد

  عملكردهاي مختلف ساعت الكتريكي

ماييد كه پس از اين عملكرد به شما اين اجازه را خواهد داد تا مدت زمان پخت را تنظيم ن :مدت زمان پخت

 .اتمام اين مدت دستگاه به طور خودكار خاموش خواهد شد

 

اين تنطيمات به شما اجازه خواهد داد تا بتوانيد در زمان مورد نظر پخت را متوقف  :زمان متوقف شدن پخت

  .كرده و مطمين باشيد كه دستگاه بعد از متوقف شدن به طور خودكار خاموش مي شود
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اين تنطيمات به شما اجازه خواهد داد تا بتوانيد مدت زمان پخت مورد  :متوقف شدن پختزمان پخت و زمان 

نظرتان و همچنين زمان توقف پخت را برنامه ريزي كرده و دستگاه در زمان مورد نظر روشن شده و در نهايت 

 .بعد از اتمام كار و يا سررسيدن زمان توقف به طور خودكار خاموش مي شود

  

با كوك كردن ساعت و تنظيم مناسب آن، يك عالمت و زنگ شنيداري درون  :هشدار دهنده كوك كردن زنگ

 .دستگاه به صدا در مي آيد حتي هنگاميكه دستگاه خاموش باشد

  

دستگاه را جهت محافظت در برابر كودكان اين مورد به شما اين امكان را خواهد تا بتوانيد : قفل امنيتي حالت 

 .لمسي باعث آسيب رساندن به دستگاه مي شوند، قفل نماييدكه با دسترسي به صفحه 

  

  ): كوك كردن(برنامه ريزي و تنظيم زمان براي هشدار ساعت

  .روشن شود نشان فشرده تا چندين بار را  لمسي  نشان .1

زماني را كه مي خواهيد پس از سپري شدن آن صداي زنگ هشدار وعالمت با فشردن نشان هاي  .2

 .تنظيم نماييدبه صدا درآيد 

و زمان كه نشان دهنده تنظيم صحيح زنگ هشدار مي باشد در اين لحظه دو صداي بيپ شنيده خواهد شد  . .3

) A(و همچنين نشان  .د شدروي صفحه نمايش ظاهر خواهباقي مانده تا فرا رسيدن زمان زنگ كوك شده 

 .مي آيد در حالت چشمك زنبه  به كندي روي صفحه نمايش

به به تندي ) A(تنظيم زمان كوك شده صداي زنگ هشدار دهنده مختصري شنيده شده و نشان پس از اتمام  .4

 .دصورت چشمك زن در مي آي
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  .براي متوقف كردن صداي هشدار كافي است يكي از نشان هاي لمسي روي صفحه كنترل را لمس كنيد .5

كافي است نشان لمسي مربوط به تنظيم ساعت بخواهيد زمان تنظيم شده مورد نظر راتغيير دهيد  هر زمان چنانچه

زمان مورد وبه حالت چشمك زن در آيد و سپس با فشردن نشان هاي  را فشرده تا نشانيعني 

كه نشان دهنده تنظيم صحيح زنگ هشدار مي  دو صداي بيپ شنيده خواهد شد .نظر را بار ديگر تنظيم نماييد

  .باشد

  

  :پختزمان مدت برنامه ريزي و تنظيم 

  .روشن شود  را فشرده تا نشان مربوط به تنظيم ساعت نشان لمسي .1

 .تنظيم نماييدفرايند پخت در آن زمان انجام شود را زماني كه مي خواهيد مدت  - و+ با فشردن نشان هاي  .2

مي باشد و  مدت زمانكه نشان دهنده تنظيم صحيح شنيده خواهد شد ممتد در اين لحظه دو صداي بيپ  . .3

روي صفحه  و همچنين نشان . روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد پايان فرايند پختزمان باقي مانده تا 

 .و دستگاه در اين حالت خود به خود روشن خواهد شد.مي آيد در حالت چشمك زنبه نمايش به كندي 

 .برنامه مورد نظر و دماي متناسب با آن را انتخاب نماييد .4

دستگاه به طور شده صداي زنگ هشدار دهنده مختصري شنيده شده و  تنظيمزمان مدت پس از اتمام تنظيم  .5

 .به تندي به صورت چشمك زن در مي آيد نشان . خودكار خاموش خواهد شد

  .براي متوقف كردن صداي هشدار كافي است يكي از نشان هاي لمسي روي صفحه كنترل را لمس كنيد .6
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چنانچه هر زمان بخواهيد زمان تنظيم شده مورد نظر راتغيير دهيد كافي است نشان لمسي مربوط به تنظيم ساعت 

دو صداي بيپ  .زمان مورد نظر را بار ديگر تنظيم نماييد - و+ سپس با فشردن نشان هاي و را فشرده  يعني 

  .كه نشان دهنده تنظيم صحيح زنگ هشدار مي باشد شنيده خواهد شد

  

  :برنامه ريزي و تنظيم زمان متوقف شدن پخت

  .روشن شود را فشرده تا نشان نشان لمسي مربوط به تنظيم ساعت  .1

 .را تنظيم نماييد زمان توقف فرايند پخت - و+ با فشردن نشان هاي  .2

كه نشان دهنده تنظيم صحيح مدت زمان مي باشد و شنيده خواهد شد ممتد در اين لحظه دو صداي بيپ  .3

روي صفحه  و همچنين نشان . زمان باقي مانده تا پايان فرايند پخت روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد

 .و دستگاه در اين حالت خود به خود روشن خواهد شد.مي آيد در حالت چشمك زنبه نمايش به كندي 

 .ن را انتخاب نماييدبرنامه مورد نظر و دماي متناسب با آ .4

تنظيم شده صداي زنگ هشدار دهنده مختصري شنيده شده و دستگاه به طور  فرا رسدن زمان توقفپس از  .5

 .به تندي به صورت چشمك زن در مي آيد نشان. خودكار خاموش خواهد شد

  .كنيدبراي متوقف كردن صداي هشدار كافي است يكي از نشان هاي لمسي روي صفحه كنترل را لمس  .6

چنانچه هر زمان بخواهيد زمان تنظيم شده مورد نظر راتغيير دهيد كافي است نشان لمسي مربوط به تنظيم 

دو . زمان مورد نظر را بار ديگر تنظيم نماييد -و+ هاي را فشرده و سپس با فشردن نشان  ساعت يعني 

  .اشدصداي بيپ شنيده خواهد شد كه نشان دهنده تنظيم صحيح زنگ هشدار مي ب
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اين عملكرد را حتي هنگام بكارگيري برنامه اي كه نوع پخت توسط خود دستگاه تعيين مي شود نيز مي توانيد 

  .براي اينكار تمام مراحل باال را به جز قسمت چهارم اجرا نماييد. بكار بريد

  

  :برنامه ريزي و تنظيم زمان پخت و زمان متوقف شدن پخت

  .روشن شود را فشرده تا نشان  نشان لمسي مربوط به تنظيم ساعت  .1

 .مدت زماني كه مي خواهيد فرايند پخت در آن زمان انجام شود را تنظيم نماييد - و+ با فشردن نشان هاي  .2

كه نشان دهنده تنظيم صحيح مدت زمان مي باشد و شنيده خواهد شد ممتد در اين لحظه دو صداي بيپ  .3

روي و همچنين نشان . حه نمايش ظاهر خواهد شدزمان باقي مانده تا پايان فرايند پخت روي صف

دستگاه در اين حالت خود به خود روشن خواهد . مي آيد در حالت چشمك زنبه صفحه نمايش به كندي 

 .شد

  .روشن شود را فشرده تا نشان  -نشان لمسي مربوط به تنظيم ساعت  .4

 .زمان توقف فرايند پخت را تنظيم نماييد - و+ با فشردن نشان هاي  .5

و . كه نشان دهنده تنظيم صحيح مدت زمان ها مي باشدشنيده خواهد شد ممتد در اين لحظه دو صداي بيپ  .6

روي صفحه نمايش به  و همچنين نشان . زمان جاري تنظيم شده روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد

 .حالت روشن باقي خواهد ماند

 .برنامه مورد نظر و دماي متناسب با آن را انتخاب نماييد .7
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روي صفحه نمايش به حالت روشن باقي مانده حالت خاموش مي شود درحاليكه نشاناجاق در اين  .8

اكنون دستگاه . المپ درون دستگاه خاموش مي شود.حالت چشمك زن خاهد بودكندي به به ونشان

 .برنامه ريزي شده استشما به درستي 

خودكار روشن شده و برنامه لنتخاب شده به اجرا در هنگاميكه زمان اجراي برنامه فرا برسد دستگاه به طور  .9

 .صفحه نمايش زمان باق مانده فرايند پخت را نمايش خواهد داد.مي آيد

نشان . هنگاميكه زمان پايان پخت فرا رسد دستگاه خاموش شده ،صداي هشدار دهنده اي شنيده مي شود .10

 .هر دو به حالت چشمك زن در مي آيند وهاي 

  .كردن صداي هشدار كافي است يكي از نشان هاي لمسي روي صفحه كنترل را لمس كنيدبراي متوقف  .11

تغيير دهيد در حين اجراي برنامه  مورد نظر رابراي اتما پخت تنظيم شده هاي چنانچه هر زمان بخواهيد زمان 

و يد به حالت چشمك زن در آ تا نشانرا فشرده كافي است نشان لمسي مربوط به تنظيم ساعت يعني 

دو صداي بيپ شنيده خواهد شد كه . زمان مورد نظر را بار ديگر تنظيم نماييد -و+ هاي سپس با فشردن نشان 

  .نشان دهنده تنظيم صحيح زنگ هشدار مي باشد

  

  )محفظه باال( تنظيم قفل امنيتي كودك

صفحه لمسي آن اين تنظيمات باعث قفل شدن دستگاه شده تا از دسترسي آسان كودكان به دستگاه خصوصا 
  .جلوگيري نماييد

را فشرده تا صداي بيپ طوالني شنيده شده و چندين نقطه به حالت براي فعال كردن آن روي عالمت
  .مشاهده خواهيد نمود دمانمايش داده شده روي صفحه نمايش  دمايچشمك زن بين اعداد 
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  .كه اين عاليم نشان دهنده قفل شدن دستگاه مي باشد

را فشرده و كمي نگه داريد تا صداي  براي لغو اين تنظيمات قفل شدن دستگاه كافي است بار ديگر نشان 
  .در اين حالت دستگاه از حالت قفل خارج شده است. بيپ طوالني باز هم شنيده شود

  

  بسيار مهم

را به  12:00عدد  قطع جريان برق، تنظيمات ساعت الكتريكي از بين رفته و صفحه نمايشدر حوادثي مانند 

در اين صورت بار ديگر ساعت دستگاه را تنظيم كرده و از نو برنامه . صورت چشمك زن نشان خواهد داد

  .ريزي نماييد

 

  

هنگاميكه دماي درون گوشت به دماي . دستگاه پروب وسيله اي است كه دماي درون گوشت را اندازه مي گيرد

  .به طور خودكار خاموش خواهد شدفر از قبل تنظيم شده برسد دستگاه 

بكارگيري دستگاه پروب براي رسيدن به نتيجه مطلوب براي انواع گوشت با هر اندازه اي بسيار مناسب مي 

  .باشد

  جاسازي دستگاه پروب

 حتما از دستگاه پروب اصل استفاده نماييد.  

 قبل از شروع برنامه بريان كردن دستگاه پروب را جاسازي نماييد. 

 پختن غذا با بكارگيري دستگاه پروب گوشت
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 دستگاه پروب را از سمتي به درون گوشت فرو كنيد كه حتما به نقطه مركز گوشت برسد. 

 تمامي قسمت پروب را تا باالي دستگيره درون گوشت فرو بريد. 

 

  اين نكته را فراموش .برگردانيدياد آوري مي شود كه پس از گذشت نيمي از مدت زمان پخت گوشت را

 .كه در بكارگيري پروب ممكن است پيش آيد جلوگيري نماييد بعدي نكنيد تا از مشكالت

 همچنين نبايد در قسمت . نوك ميله پروب نبايد با استخوان يا قسمت هاي چربي گوشت ها در تماس باشد

 .ب براي مرغ اتفاق مي افتدهاي تو خالي نيز قرار گيرد كه اين مورد بيشتر در بكارگيري پرو

 

  طريقه استفاده از دستگاه پروب

 گوشت و دستگاه پروب را باهم درون فر قرار دهيد. 

  دوشاخه دستگاه پروب را درون پريز مخصوص آن كه در قسمت باالي سمت چب ديواره دستگاه قرار دارد

 .فرو كنيد

 ،دماي پيشنهادي  هنگاميكه دستگاه پروب را به پريز وصل مي كنيد)°c65 ( را روي صفحه نمايش دماي

 .مشاهده خواهيد كرد كه بر صفحه كنترل واقع شده، مخصوص دستگاه پروب
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 و دماي توصيه  را نشان دادههنگاميكه دستگاه پروب را روشن مي نماييد صفحه نمايش دستگاه فر نشان

 .شده نيز نمايش داده خواهد شد

   را  -و + نشان و سپسنشان لمسي مربوط به دستگاه پروب يعني  دماي پيشنهاديبراي تغيير مقدار اين

 .فشرده تا دماي مورد نظرتان را وارد نماييد

  مي باشد بدماي دستگاه پرودو صداي بيپ شنيده خواهد شد كه نشان دهنده تنظيم صحيح. 

  دستگاه پروب انتخاب يك دستورالعمل مناسب و دماي متناسب با آن را طبق جدول مخصوص پخت با

 .نماييد

  هنگاميكه دماي دروني گوشت به دماي انتخابي شما برسد دستگاه فر خاموش شده و صداي هشدار دهنده

 .اي به مدت چند ثانيه شنيده خواهد شد

 براي متوقف شدن زنگ هشدار كافي است يكي از نشان هاي روي صفحه كنترل را بفشاريد. 

  پخته شده و آماده سرو مي باشداكنون گوشت طبق سليقه شما. 
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را فشرده و چنانچه بخواهيد دماي تنظيمي دستگاه پروب را در حين اجراي برنامه پخت تغيير دهيد نشان

در اين لحظه صداي بوقي شنيده مي شود كه نشان دهنده تثبيت تغيير .آن را كم و زياد كنيد - و+  سپس با كليد

  .اعمال شده مي باشد

  دماهاي پيشنهادي براي پختن گوشت با بكاربردن دستگاه پروب: جدول پخت

  برش ها  دماي دستگاه پروب  نكات

  گوشت گاو-راسته گوشت  c40-35° نيم پخت

گوشت گاو-راسته گوشت c°50-45 به طور متوسط  

گوشت گاو-راسته گوشت c°60-55 خوب پخته شده  

- 65-70°c ران بره يا گوساله  

- 80-85°c ران خوك  

- 65-70°c زبان خوك  

- 80-85°c راسته خوك  

- 75-80°c مرغ  

- 80-85°c بوقلمون  

 

 

اين دستگيره هاي مخصوص بيرون كشيدن قفسه ها هنگامي بكار مي رود كه بخواهيد قفسه ها را به بيرون 

  .بلغزانيد تا از ميزان پخت غذا آگاهي يابيد

 دستگيره جهت خارج كردن قفسه ها



20 
 

                     

                                                           

  

  

  .براي بيرون كشيدن كامل قفسه ها حتما از دستكش ايمني استفاده نماييد :توجه

  

  :توجه

  .مطمين شويد كه دستگاه از پريز كشيده شده باشد فرقبل از اقدام به تعويض المپ درون 

  شكل(تكيه گاه كروميوم را بيرون بكشيدبا شل كردن پيچE( 

 

  تعويض المپ درون فر

  وضعيت گرفتن دستگيره ها جهت بيرون

قرار گرفتن  .كشيدن قفسه مخصوص كيك

  چنگك كوتاه  باالي لبه قفسه ها

 دستگيره ها جهت بيرون  وضعيت گرفتن

قرار گرفتن . كشيدن قفسه هاي گود

  چنگك بلند  باالي لبه قفسه ها



 

            .        
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