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  كاربر گرامي

قبل از هرچيز از انتخاب وخريد محصوالتمان از شما تشكر كرده و بهشما اين اطمينان را خواهيم داد كه اين 

و مطمينا تمام انتظارات دستگاه مايكرو ويو مدرن و پركاربرد، با بهترين و پركيفيت ترين مواد ساخته شده است 

  .شما را بر آورده خواهد كرد

از شما مي خواهيم تمام دستورات اين دفترچه را به دقت مطالعه نماييد تا هنگام استفاده از اجاق مايكروويو خود  

  .بهترين نتيجه را دريافت نماييد

چنانچه .كه الزم بود به آن رجوع كنيداز تمام پرونده هاي مربوط به دستگاه محافظت نماييد تا در آينده هر زمان 

  .اين دستگاه را به كسي قرض مي دهيد،حتما دستورالعمل استفاده سودمند از آن را نيز در اختيارشان قرار دهيد

  

  مراقبت هاي محيطي 

  :باز كردن بسته بندي

بندي دستگاه را بكنيد  از اين قسمت تمام بسته.روي بسته بندي اين دستگاه يك نشان نقطه مانند سبز وجود دارد 

  .مثل مقواهاي نازك، پلي استر كشيده شده روي آن و پالستيك روي بسته بندي

اين بسته بندي .به اين طريق شما مي توانيد مطمين شويد كه اين بسته بندي بار ديگر قابل استفاده خواهد بود

  .خفگي كودكان خردسال جلوگيري كنيدهارا را از دسترس اطفال دور نگه داريد تا از خطرات احتمالي از جمله 
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  نگهداري ابزارهايي از دستگاه كه مصرف آنها بسيار اندك است

 اروپا جهت سازمان دهي به امور اضافات و پسماند تجهيزات الكتريكي،EC/2002/96 طبق بخشنامه

)WEEE( هاي شهري ريخته شود،لوازم الكتريكي خانگي نبايد همراه با زباله هاي معمولي و درون سطل زباله.  

براي بهينه سازي تركيبات بازيافتي وسرعت بخشيدن به جمع آوري زباله ها، بيشتر دستگاه هاي قديمي بايد به 

  .طور جداگانه جمع شوند

براي يادآوري جمع كردن .همچنين براي جلوگيري از خطراتي كه سالمتي بشر و محيط اطراف را تهديد مي كنند

گانه،به مشتريان، نشانه باال كه يك ضربدر روي سطل زباله مي باشد روي تمام دستگاه ها زباله ها به طور جدا

  .وجود دارد

مشتريان بايد با مسيوالن يا مراكز فروش تماس گرفته تا اطالعات الزم درمورد مكانهايي كه خواستار دستگاه هاي 

  .قديميشان مي باشند را بدست آورند

كهنه ابتدا مطمين شويد غير قابل استفاده شده اند و سيم برق آن را جدا كرده قبل از دور ريختن وسايل برقي 

 .سپس دور بريزيد
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  دستورات قبل از نصب

آنچه كه روي صفحه مشخصات دستگاه نوشته شده است همان ولتاژ خروجي مورد  :كنيدولتاژورودي راچك 

  .نظر مي باشد

  .را باز كرده وتمامي لوازم جانبي و باقيمانده مواد مربوط بسته بندي را خارج كنيددستگاه ب در

خوبي براي  اين اليه محافظ.كاغذ نسوزي كه روي سقف دروني مايكروويو پكشيده شده است را خارج نكنيد

  .جلوگيري از آسيب ديدن ژنراتور مايكروويو توسط چربي و روغن و پسماند غذاها مي باشد

براي  دستگاهقبل از استفاده از . ممكن است با يك اليه محافظ پوشانده شده باشددستگاه سطح جلويي  !توجه

  .اولين بار، به دقت اين اليه را از قسمت دروني دستگاه خارج كنيد

  

را امتحان كرده و مطمين شويد به درستي  ب دستگاهدر:به هيچ طريقي آسيب نديده است دستگاهشويدكه  مطمين

در صورت مشاهده هرگونه مشكلي با مركز خدمات .بازوبسته مي شود و قسمت داخلي آن كامال سالم است

  .مشتري كه شماره تماس آنها در انتهاي دفترچه آمده است،تماس حاصل فرماييد

  

باشد و دستگاه به درستي كار نكند و يا در اثر افتادن صدمه  يا فيش دستگاه آسيب ديدهدستگاه ه كابل برق چنانچ

وبالفاصله با مركز خدمات مشتري كه شماره تماس آنها در انتهاي  استفاده نكنيد دستگاهبه هيچ عنوان از ببيند،

  .دفترچه آمده است،تماس حاصل فرماييد

اين دستگاه نبايد كنار وسيله هاي ديگري كه . را روي زمين گذاشته و آن را با سطح صاف تنظيم كنيد دستگاه

  .خودشان منبع گرما هستند مثل تلويزيون يا راديو، نصب شود

 دستورالعمل نصب



6 
 

ه رد ادر هنگام نصب،مطمين شويد كه كابل جريان برق در مسير مرطوب نباشد و يا از لبه هاي تيز و يا پشت دستگ

 .ي زياد باعث صدمه ديدن كابل مي شوددما.نشود

  

  .دسترسي خواهيد داشت به راحتي به دوشاخه دستگاهتانمطمين شويد كه بعد از نصب  !توجه

  

  دستورات بعداز نصب

  . طراحي شده استفاز  توسط يك كابل جريان و فيش براي يك جريان تك دستگاهاين 

شده ،اين كار بايد توسط يك متخصص ماهر انجام برروي يك پايه ثابت ودايمي نصب شود دستگاهچنانچه بخواهيد 

ميليمتر  3و با فاصله اي به اندازه يا محافظ جريان بايد به يك مدار با مسير شكننده  دستگاهتانو در اين حالت،

  .بين اتصاالت، وصل شود

  .بايد به زمين وصل شود حتما دستگاه! توجه

افرادي كه بدون  در قبال صدمات وارده به اشخاص يا حيوان يا دارايي فروشنده هيچگونه مسيوليتي يا كارخانه

  .، نخواهد داشتتوجه به دستورالعمل نصب از دستگاه استفاده ميكنند

  .كه درب آن بسته باشد دستگاه تنها وقتي شروع به كار ميكند

و لوازم جانبي آن را طبق دستورالعمل بخش مربوط به تميز  اجاققبل از استفاده دستگاه براي اولين بار، داخل 

  .كردن دستگاه، تميز كنيد

قرار داده  اجاق و درون سوراخ محفظه بگنجانيد و حلقه صفحه گردون را كف روي وسط گردون را صفحهپايه 

هر گاه از اجاق مايكروويو .مطمين شويد كه كامال چفت شوند.روي آنها وصل كنيد گردون و سپس صفحه
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اين .صفحه گردون و ديگر لوازم جانبي مورد نياز بايد در جاي خود به درستي قرار گرفته باشنداستفاده مي كنيد،

  .صفحه گردون در هر دو جهت قابل چرخيدن مي باشد

  
  .صورت جداگانه پيروي كنيد هنگام نصب از تمامي دستورالعمل ها به

  

  

 

  بخصوص هنگام استفاده از كاغذ،پالستيك يا هر ماده قابل .را بدون ناظر رها نكنيد هيچگاه دستگاه! توجه

  !خطر سوختن.اين مواد مي توانند نيم سوز شده يا كامال آتش بگيرند.اشتعال ديگري

 درب دستگاه را بسته نگه داشته تا شعله هاي آتش درون آن خفه فربا مشاهده دود يا آتش درون  !توجه ،

 .دستگاه ار خاموش كرده و فيش برق را از پريز بكشيد و يا منبع برق اصلي را قطع كنيد.شود

 گرفتن دارند  از گرم كردن بيش از حد مايعات يا غذاها درون ظروف بسته كه احتمال منفجر شدن يا آتش !توجه

 .خودداري كنيد

 خطر سوختن .خالص يا مشروبات الكلي درون مايكرو ويو خودداري كنيداز به كار بردن الكل  !توجه! 

 دستورالعمل امنيتي مايكرو ويو
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 طراحي ) مثل بچه ها(بدني كم يا قابليت هاي روحي ضعيف تواناين دستگاه براي استفاده اشخاصي با !توجه

مين شود يا تمام دستورالعمل ها به آنها آموزش داده مگر اينكه توسط شخص ناظر امنيت آنها تض.نشده است

 .كودكان بايد كامال توجيه شوند كه بدون حضور كسي به دستگاه نزديك نشوند.شده باشد

 جهت محافظت كودكان از خطرات احتمالي بهتر است از قفل امنيتي استفاده كنيد. 

 با امواج الكترومغناطيسي يا باگرم شدن به (چنانچه دستگاه داراي كارايي هاي چندگانه و تركيبي باشد !توجه

كودكان به هيچ عنوان اجازه استفاده از اين دستگاه را كه قابليت توليد گرماي قابل مالحظه اي را )صورت ديگر

 .دارد، نخواهند داشت

 گراين اجاق قابل استفاده نخواهد بود، ا !توجه: 

  .درب دستگاه به درستي بسته نشود-

  .لوالي در آسيب ديده باشد-

  .سطح تماس بين درب دستگاه و قسمت جلويي اجاق صدمه ديده باشد-

  .شيشه ي در آسيب ديده باشد-

  .جرقه هاي الكتريكي متناوب حتي بدون حضور شي فلزي درون اجاق، وجود داشته باشد-

  استفاده خواهد بود كه توسط شخص متخصص تعمير شده باشداجاق تنها در صورتي دوباره قابل. 

 را لمس  دستگاهدقت كنيد كه به هيچ عنوان المنت داخل .در مدت استفاده ، دستگاه به شدت داغ مي شود! توجه

 !خطر سوختن.نكنيد

 هاي احتياط كنيد بچه .اجزاي در دسترس دستگاه نيز در مدت استفاده از آن، بسيارگرم خواهند شد! توجه

 .خردسال به شدت از نزديك شدن به آن خودداري كنند
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  !دقت كنيد

 را درون اين دستگاه كودكان خردسال ، شيشه درپوش دار يا شيشه شير غذا يا نوشيدني درون بطري  هيچگاه

پس از گرم كردن هر غذا يا نوشيدني آنها را تكان داده تا گرما به طور يكنواختدر همه جاي آن .گرم نكنيد

 )!خطر سوختن(.حتما دماي غذاي گرم شده را قبل از اينكه به كودكتان دهيد تست كنيد.شود پخش

  براي جلوگيري از بيش از حد گرم شدن غذاها يا سوختن آنها بايد دقت كنيد كه زمان طوالني براي مقدار

 .ه كامال مي سوزددقيق 3مثال اگر دماي بسيار زياد تنطيم شود، يك تكه نان بعد از .غذاي كم انتخاب نشود

  بريان كردن دستورالعملبراي تست و برشته كردن نان يا هر چيزي، از)GrillingI ( استفاده كنيد و همواره بايد

 .به داخل آن نگاه كنيد تا از برشته شدن بيش از حد جلوگيري كنيد

 عايق .دستگاه عبور نكندكه كابل جريان برق ديگر وسايل الكترونيكي از كنار درب يا درون مطمين شويد! توجه

 .كابل ممكن است ذوب شود

 !هنگام داغ كردن مايعات بسيار مراقب باشيد

  
درون اجاق به دماي جوش خود برسند و ناگهان بيرون آورده شوند، ...)آب،قهوه،چاي يا شير (وقتي مايعات

  !خطر جراحت و سوختگي.ممكن است به سرعت به بيرون ظرف فوران كنند

از اين موقعيت ها،در هنگام گرم كردن مايعات يك قاشق چايخوري يا ني شيشه اي درون ظرف براي جلوگيري 

  .محتوي مايعات قرار دهيد

  !اين دستگاه منحصرا جهت استفاده خانگي مي باشد
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  .طراحي شده است ييغذاوعده هاي اين دستگاه جهت آماده كردن 

  :احتمالي و آسيب هاي دستگاه جلوگيري كنيدبا پيروي از دستورالعمل هاي امنيتي زير از خطرات 

  دستگاه را روشن نكنيددر جايگاه درست خود،صفحه گردون پايه و حلقه و خود هيچگاه بدون جاگذاري. 

 در صورت خالي بودن درون اجاق دستگاه .هيچگاه مايكروويو را وقتي كه درون آن خالي است روشن نكنيد

 .باعث آسيب ديدن دستگاه خواهد شداين امر و بيش از ظرفيت خود جريان برق پر كرده 

 اين آب امواج .مي توانيد يك ليوان آب درون آن قرار دهيد برنامه دستگاه ي يكامتحان اجراي جهت

 .الكترومغناطيسي را دريافت كرده و هيچ صدمه اي به دستگاه وارد نخواهد شد

  دستگاه نشويد تهويهمانع باز شدن. 

  قبل از استفاده از ظروف و محفظه ها حتما به مناسب بودن .براي مايكو ويو استفاده كنيد ظروف مناسبتنها از

 )به بخش نوع ظروف مناسب رجوع كنيد(.آنها دقت نماييد

  آتش خواهد گرفتقرار ندهيد،چون به محض روشن شدن دستگاه  آنرا درون  ماده قابل اشتعالهيچگونه. 

 به كار نبريد سفره لوازم عاديرا به عنوان يك  اين اجاق. 

 چون احتمال منفجرشدن .نبايد درون مايكروويو گرم شوند تخم مرغ هاي پخته شدهو يا  تخم مرغ ها با پوست

 .آنها زياد است

 چون كنترل دماي باال رفتن روغن از طريق . مايكروويو را براي سرخ كردن غذاها در روغن به كار نبريد

 .مايكروويو غير ممكن مي باشد

  خطر انفجار.بر روي غذاي داغ پرهيز كنيد..) ،مشروب وويسكي(پاشيدن الكلاز! 

 ،همواره از دستكش محافظ استفاده  بدنهبراي برداشتن ظرفها و يا دست زدن به خود  جهت جلو گيري از سوختن

 .كنيد
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  اين كار باعث صدمه ديدن .كه درب آن باز مي باشد تكيه نكيد يا كنار آن ننشينيد اجاق مايكروويويهيچگاه به

 .راتحمل مي كند kg8حداكثر تا وزن  اين اجاقدرب .دستگاه مخصوصا در نواحي اتصال و لوالها مي شود

  چارچوب و بدنه دستگاه بيشترين وزني را كه تحمل مي كند در حدودkg8 جهت جلوگيري از . مي باشد

 .از اين اندازه نيرو وارد نكنيدبيشتر ديدن دستگاه  صدمه

  :نظافت 

 تمام پسماند غذاها .دستگاه مايكروويوتان همواره به صورت منظم و طبق دستورالعمل بايد نظافت شود !توجه

چنانچه سطوح دستگاه به طور كامل تميز نشود ممكن .)به بخش نظافت دستگاه رجوع كنيد(بايد خارج شوند

 .است عمر دستگاه پايين آمده و حتي باعث بروز خطراتي نيز شود

  چون باعث ايجادخراش روي  مواد فلزي نوك تيز يا سمباده زبر بكار نبريد ،آندرب شيشه اي براي تميزكردن

 .سطح دستگاه مي شود

 در تماس است بايد  دستگاهكه با سطح  آندستگاه، قسمتي از درب صحيح  داشتن از كاركرد به منظور اطمينان

 )ت و قسمت داخلي درب دستگاهقسمت جلويي فضاي پخ.(همواره تميز نگه داشته شود

  مطالعه فرماييد "و نگهداري دستگاه نظافت "لطفا تمامي دستورالعمل هارا در قسمت. 

 

  :تعميرات

 براي هر شخصي كه از طرف كارخانه سازنده .از حفاظت هاي بيروني دستگاه قافل نشويد! مايكروويوها–! توجه

 .بسيار خطرناك مي باشداين اجاق مجاز نباشد،انجام هر گونه تعميراتي 

  ببيند،بايد توسط كارخانه،يا يك متخصص ماهرو يا نماينده مجاز تعويض شود تا از چنانچه كابل برق آسيب

 .خطرات احتمالي ناشي از آن جلوگيري شود
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 .ابزار مخصوص براي اين امر الزامي مي باشد همچنين

 ،تنها توسط افراد متخصص معرفي  ،برق جرياناجزاي حامل تعميرات بخصوص  تعميرات و نگهداري دستگاه

 .شده از طرف كارخانه قابل اجرا مي باشد

  

 :فوايد استفاده از مايكروويوها

در مايكروويوهاي متداول،گرماي ساطع شده از المنت الكتريكي يا مشعل گازي به آرامي از خارج به داخل 

ي صرف گرم كردن تجهيزاتدرون اجاق،ظرف غذا و به همين دليل مقدار زيادي انرژي گرماي.غذاها نفوذ مي كند

  .يا گرم كردن هواي درون اجاق شده و به اين طريق هدر مي رود

چنانچه .در يك مايكروويو گرما به خودي خود گسترش يافتهو درون غذا از يك سمت به سمت ديگر مي رود

ي توليد شده صرف باالبردن دماي ظروف غذا مناسب باشد،ونوع اجاق مايكروويو هم به گونه اي باشد كه گرما

  .تجهيزات درون آن يا هواي اطراف نشود هيچگونه انرژي تلف نخواهد شد

  :استفاده از مايكروويوها فوايد زير را به همراه دارد

برابر زمان پخت در اين حالت نسبت به پخت معمولي غذا  4تا  3به طور عمومي : كوتاه شدن زمان پخت.1

  .كاهش خواهد يافت

  .كه به شدت ميزان گسترش باكتري را كاهش مي دهد: يخ زدايي بسيار سريع.2

  ذخيره انرژي.3

  حفظ ارزش غذايي مواد به دليل كم شدن زمان پخت آنها.4

  نظافت آسان.5
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  يك اجاق مايكروويو چگونه كار مي كند؟

شده و مي تواند انرژي در يك اجاق مايكروويو دريچه فشار قوي بزرگي وجود دارد كه ماگنترون ناميده 

اين امواج الكترومغناطيسي از طريق هادي امواج به .الكتريكي را به انرژي امواج ريز الكترومغناطيسي تبديل كند

  . يا صفحه گردون پراكنده مي شوند فلزي درون اجاق كانال كشي شده و توسط يك گسترش دهنده

تمام جهات گسترش يافته و در تماس با ديواره هاي امواج الكترومغناطيسي توليد شده درون اجاق توسط در 

  .به طور يكنواخت درون غذا نفوذ مي كنند در نهايت فلزي اجاق منعكس شده و

  

  چرا غذا داغ مي شود؟

اكثر مواد غذايي آبدار هستند و مولكولهاي آب درون آنها در معرض امواج مايكروويو در حال جنبش بيشتري 

  .خواهند بود

ش تماس و اصطكاك بين مولكولهاي در حال جنبش،گرما ايجاد شده كه اين امر با باال رفتن دماي در اثر افزاي

  .غذا نمايان مي شود و باعث يخ زدايي،پخته شدن يا داغ شدن غذاها خواهد شد

  

  :گرماي ايجاد شده در غذاهااين به دليل 

 با مقدار بسيار كم آب،چربي يا روغن غذاها پخته خواهند شد. 

 بسيار سريعتر از كار با اجاق معمولي مي باشد توسط اين امواج پختن،يخ زدايي كردن و داغ كردن غذاها. 

 ويتامينها،مواد غذايي و مواد معدني محتوي غذاها كامال حفظ خواهند شد. 

 رنگ و عطر طبيعي غذاها به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد. 
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روف چيني،شيشه اي،پالستيكي و مقوايي رد شده ولي از ميان فلز امواج الكترو مغناطيسي درون اين اجاق از ظ

بنابراين ظروف فلزي يا ظروفي كه قسمتي از آنها فلزي باشد را نبايد درون اين اجاق ها بكار . رد نخواهد شد

  .برد

  .امواج مايكروويو از سطوح فلزي منعكس مي شوند

  
  ......اما از ظروف چيني و شيشه اي رد خواهند شد .... 

  
  ..... مي شوندو توسط مواد غذايي جذب ..... 
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  صفحه كنترل - 7  درب شيشه اي -1

  تكيه گاه صفحه گردون- 8  ي در دستگيره- 2

  حلقه ي گردون- 9  حباب المپ- 3

  صفحه ي گردون-10  روكش طلق مانند- 4

  سيني شيشه اي-11  شبكه ميله اي گريل- 5

  سيني چهار گوش-12   كناريتكيه گاه هاي - 6

  سيني مخصوص برشته كردن غذا-13                                                                                                    

  : توصيف دستگاه
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  براي توقف stop كليد-7  انتخاب عملكرد دكمه دوارمخصوص-1

  المپ نشان دهنده مقدار توان-8    نمايشگر-2

      المپ مربوط به مدت زمان اجراي برنامه ها -9  )ترموستات(دوار مخصوص تنظيم دما دكمه -3

  المپ مربوط به حالت يخ زدايي-10                                                           "- " و"+" كليد -4
    المپ مربوط به نمايش زمان- 11  براي تاييد و ثبتOK كليد  -5
  المپ نشان دهنده قفل امنيتي- 12  براي شروع كار STARTكليد -6
  

  

  

  ساعت تنظيمات

ساعت تنظيم شده ازبين رفته و  قطع شدن برق،براي اولين بار به پريز وصل شد يا بعد از  دستگاهپس از اينكه 

زمان جاري را به صورت زير در اين موارد قبل از استفاده از دستگاه ابتدا .زمان درست نشان داده نخواهد شد

   :دستورات را اجرا نماييد 3تنظيم نماييد با اين تفاوت كه از شماره 

  .را فشار داده تا المپ مربوط به نمايش زمان شروع به چشمك زدن كند " +"دكمه .1

  .دهيدرا فشار  "ok"دكمه .2

 .كنيدرا فشار داده تا عدد مربوط به ساعت را تنظيم   "- "و"+ "دكمه  .3

  

 تنظيمات اوليه
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و عدد مربوط به دقيقه به حالت .را فشار داده تا عددتنظيم شده مربوط به ساعت ثبت شود "ok"دكمه . 4

  .چشمك زن در خواهد آمد

  .را نيز تنظيم نماييدرا فشار داده تا عدد مربوط به دقيقه   "- "و"+ "براي تنظيم دقيقه بار ديگر دكمه . 5

  .داده تا عددتنظيم شده مربوط به دقيقه نيز ثبت شودرا فشار  "ok"دكمه در پايان  .6

  

  نمايش ساعت/ مخفي كردن

  :مي توانيد به صورت زير آنرا پنهان سازيد چنانچه نمايش ساعت روي صفحه باعث آزار شما بود،

  

اعداد در اين حالت دو نقطه بين .ثانيه مي توانيد آنرا پنهان سازيد 3به مدت  "stop" توقف فشردن كليدبا  .1

  .ساعت و دقيقه به حالت چشمك زن در آمده و اعداد حذف مي شوند

ثانيه نگهداريد تا  3را به مدت  "stop" توقفكليد  چنانچه بخواهيد زمان دوباره به نمايش در آيد بار ديگر.2

  .زمان ظاهر شود
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  قفل امنيتي

براي قفل كردن آن به صورت زير ).كودكانمثال براي جلوگيري از استفاده آن توسط (دستگاه مي تواند قفل شود

  :عمل كنيد

  
در با فشردن دكمه و نگه داشتن آن .ثانيه نگه داريد 3را به مدت  " stop"توقف براي قفل كردن دستگاه دكمه.1

  .اين حالت دستگاه قفل شده و قادر به اجراي هيچ دستوري نخواهد بود

دستگاه از حالت قفل خارج شده و .ثانيه نگه داريد 3به مدت  را بار ديگر" stop "جهت باز كردن قفل كليد . 2

  .نمايشگر مثل قبل زمان را نشان خواهد داد

  

  

  مايكروويو عملكرد

  .برنج،گوشت وماهي به كار مي رود سيب زميني،انواع سبزيجات، گرم كردناين عمل براي پختن و يا 

  .دگير قرار ""روي موقعيت مخصوص مايكروويوتا  بچرخانيدرا  عملكردهاانتخاب  دوار مربوط به دكمه.1

  .دشروع به چشمك زدن مي كن ""مدت زمان مربوط به نمايش  المپ.2

 دستورالعمل هاي اصلي
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  .را فشار دهيد okدكمه تاييد .3

  .را فشار داده تا عدد مربوط به مدت زمان اجراي فرايند را تنظيم نماييد  "- "و"+ "دكمه . 4

  .را فشار دهيد okدكمه تاييد  .5

  .المپ مربوط به مقدار توان روشن مي شود.6

  .را فشار داده تا عدد مربوط به توان مورد نياز براي اجراي برنامه مورد نظرتان را تنظيم نماييد "- "و"+ "دكمه .7

  .را فشار دهيد okدكمه تاييد  .8

  .روع به اجراي برنامه مورد نظر كندرا فشار دهيد تا دستگاه ش " start"حال دكمه شروع  .9

  )Grill(بريان كردن عملكرد 

  .براي برشته كردن سريع سطح بااليي غذاها از اين دستورالعمل استفاده مي شود
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  .گيرد قرار ""گريلتا روي موقعيت مخصوص  را بچرخانيد انتخاب عملكردهادكمه دوار مربوط به . .1

  .دشروع به چشمك زدن مي كن ""المپ مربوط به نمايش مدت زمان .2

  .را فشار دهيد okدكمه تاييد .3

  .را فشار داده تا عدد مربوط به مدت زمان اجراي فرايند را تنظيم نماييد  "- "و"+ "دكمه . 4

  .را فشار دهيد تا دستگاه شروع به اجراي برنامه مورد نظر كند " start"حال دكمه شروع  .5

  

  )Grill(بريان كردن+مايكروويو

  .اين دستورالعمل براي پختن الزانيا،مرغ،سيب زميني تنوري وغذاهاي برشته به كار مي رود

  

 قرار ""گريل +مايكرويو تا روي موقعيت مخصوص را بچرخانيد انتخاب عملكردهادكمه دوار مربوط به .1

  .گيرد

مقدار توان روشن شروع به چشمك زدن كرده و المپ مربوط به  ""المپ مربوط به نمايش مدت زمان .2

  .اعداد مربوط به زمان روي صفحه نمايش نيز به حالت چشمك زن در مي آيند.مي شود
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  .را فشار داده تا عدد مربوط به مدت زمان اجراي فرايند را تنظيم نماييد  "- "و"+ "دكمه  .3

  .تا زمان تنظيم شده ثبت شودرا فشار دهيد okدكمه تاييد .4

  .شروع به چشمك زدن مي كند توانالمپ مربوط به مقدار . 5

  .را فشار داده تا عدد مربوط به مقدار توان مورد نياز براي برنامه انتخاب شده را تنظيم نماييد  "- "و"+ "دكمه  .6

  .را فشار دهيد okدكمه تاييد  .7

  .را فشار دهيد تا دستگاه شروع به اجراي برنامه مورد نظر كند " start"دكمه شروع . 8

  

  جريان هواي داغ عملكرد

  .براي پختن غذاها مي توان از اين عملكرد استفاده نمود

  

 جريان هواي داغ + مايكروويو تا روي موقعيت مخصوص را بچرخانيد انتخاب عملكردهادكمه دوار مربوط به .1

  .گيرد قرار " "

مقدار توان روشن شروع به چشمك زدن كرده و المپ مربوط به  ""المپ مربوط به نمايش مدت زمان  .2

  .اعداد مربوط به زمان روي صفحه نمايش نيز به حالت چشمك زن در مي آيند.مي شود
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  .را فشار داده تا عدد مربوط به مدت زمان اجراي فرايند را تنظيم نماييد  "- "و"+ "دكمه  .3

  .را فشار دهيدتا زمان تنظيم شده ثبت شود okدكمه تاييد .4

  .ربوط به تنظيم دما ، دماي مورد نظر براي اجراي فرايند را انتخاب نماييدبا چرخاندن دكمه دوار م. 5

  .را فشار دهيد تا دستگاه شروع به اجراي برنامه مورد نظر كند " start"دكمه شروع . 6

  

  جريان هواي داغ +مايكروويوعملكرد 

  .سريع غذاها بسيار مناسب مي باشداين دستورالعمل براي پختن 

  

 قرار ""گريل +مايكرويو تا روي موقعيت مخصوص را بچرخانيد انتخاب عملكردهادكمه دوار مربوط به .1

  .گيرد

شروع به چشمك زدن كرده و المپ مربوط به مقدار توان روشن  ""المپ مربوط به نمايش مدت زمان .2

  .آينداعداد مربوط به زمان روي صفحه نمايش نيز به حالت چشمك زن در مي .مي شود

  .را فشار داده تا عدد مربوط به مدت زمان اجراي فرايند را تنظيم نماييد  "- "و"+ "دكمه  .3
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  .را فشار دهيدتا زمان تنظيم شده ثبت شود okدكمه تاييد .4

  .شروع به چشمك زدن مي كند المپ مربوط به مقدار توان. 5

  .توان مورد نياز براي برنامه انتخاب شده را تنظيم نماييدرا فشار داده تا عدد مربوط به مقدار   "- "و"+ "دكمه  .6

  .را فشار دهيد okدكمه تاييد  .7

  .با چرخاندن دكمه دوار مربوط به تنظيم دما ، دماي مورد نظر براي اجراي فرايند را انتخاب نماييد .8

  كندرا فشار دهيد تا دستگاه شروع به اجراي برنامه مورد نظر  " start"دكمه شروع  .9

  

  فن +عملكرد گريل 

  .بسيار مناسب مي باشد يكنواخت غذا و همزمان برشته كردن سطح آناين دستورالعمل براي پختن 

  

  .گيرد قرار " "گريل +فن تا روي موقعيت مخصوص را بچرخانيد انتخاب عملكردهادكمه دوار مربوط به .1

اعداد مربوط به زمان روي صفحه شروع به چشمك زدن كرده و  ""المپ مربوط به نمايش مدت زمان .2

  .نمايش نيز به حالت چشمك زن در مي آيند
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  .را فشار داده تا عدد مربوط به مدت زمان اجراي فرايند را تنظيم نماييد  "- "و"+ "دكمه  .3

  .را فشار دهيدتا زمان تنظيم شده ثبت شود okدكمه تاييد .4

  .فشار دهيد تا دستگاه شروع به اجراي برنامه مورد نظر كند را " start"دكمه شروع  .5

  

  عملكرد يخ زدايي خودكار

  .يخ زدايي خودكار غذاها از جمله گوشت،مرغ، ماهي و نان مي باشداين دستورالعمل براي 

  

 "مايكروويو روي موقعيت مخصوصتا را بچرخانيد انتخاب عملكردهادكمه دوار مربوط به .1   .گيرد قرار " 

  .روي صفحه نمايش روشن خواهد شد ""المپ مربوط به نمايش مدت زمان .2

  .عملكرد مربوط به يخزدايي خودكار انتخاب شده و به حالت چشمك زن درآيدرا فشار داده تا   "-"دكمه  .3

  .نمايش خواهد داد F01در اين حالت صفحه نمايش نوع غذاها را به شكل . دهيدرا فشار  okدكمه تاييد .4

انتخاب  F05تا  F01را فشار داده تا نوع غذاي مورد نظر را با باال و پايين كردن برنامه ها از   "- "و"+ "دكمه .5

  .نماييد 
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  .به حالت چشمك زن درمي آيد استكه مربوط به وارد كردن وزن " g"نشان .را فشار دهيد okدكمه تاييد  .6

  .عدد مربوط به وزن غذاي درون دستگاه را برحسب گرم وارد نماييد داده تارا فشار   "- "و"+ " .7

  .را فشار دهيد okدكمه تاييد  .8

  .را فشار دهيد تا دستگاه شروع به اجراي برنامه مورد نظر كند " start"دكمه شروع  .9

  

، زمان اجراي يخ زداييكه مقادير مربوط به مدت .دجدول زير نشان دهنده برنامه يخ زدايي همراه با وزن مي باش

جهت اطمينان از گرم شدن .(و محدوده تقريبي وزن غذاي فريز شده را براي انواع غذاها بيان مي كند زمان توقف

  )غذاها به طور يكنواخت

  

  برنامه  غذا  )گرم(وزن   )دقيقه(زمان   )دقيقه(زمان توقف 

  F 01  گوشت  2000-100  2- 43  20- 30

 F 02  مرغ  2500-100  2- 58  20- 30

 F 03  ماهي  2000-100  2- 40  20- 30

 F 04  ميوه  500-100  2- 13  10- 20

 F 05  نان  800-100  2- 19  10- 20
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در حالت كلي هنگام پخت غذاهايي مثل پيتزا يا انواع پاي، بر روي گريل و يا درون مايكروويو، همواره خمير 

با بكاربردن ظروف مخصوص پخت از اين امر مي توان .شوداين غذاها و يا شيريني ها مرطوب و نرم مي 

به اين دليل كه دماي باال به سرعت از اين ظروف به غذا رسيده و باعث ترد و برشته شدن خمير .جلوگيري نمود

  .كف آنها مي شود

اين ظروف مخصوص پخت درون ماكروويو براي تهيه گوشت خوك و تخم مرغ يا سوسيس نيزقابل استفاده مي 

  .اشدب

  :نكته هاي بسيار مهم

  در زمان استفاده از ظروف مخصوص پخت حتما از دستكش محافظ استفاده نماييد چون اين ظروف به شدت

 .داغ خواهند شد

 هيچگاه بدون بكارگيري سيني شيشه اي از ظروف مخصوص پخت استفاده نكنيد. 

 روي بر براي استفاده را موادي كه مقاومت الزم در برابر گرما را ندارند مثل كاسه هاي پالستيكي از پيچگاه

 .استفاده نكنيداين ظروف 

  

  :طرز پخت غذا درون ظروف مخصوص پخت

دقيقه و  5تا  3همواره قبل از بكاربردن اين ظروف ابتدا آنها را با اجراي عملكرد گريل و مايكروويو به مدت  .1

 .وات، از قبل گرم نماييد 600وان مقدار ت

  كاربرد ظروف پخت
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جهت برشته و ترد شدن بهتر مواد غذايي درون اين ظروف، ديواره ها و كف آن را توسط يك برس نرم به  .2

 .روغن آغشته نماييد

 .غذاهاي تازه و يا فريز شده را مستقيما بر روي اين ظروف قرار دهيد .3

 .مايكروويو قرار دهيدظروف مخصوص پخت را همواره بر روي سيني شيشه اي درون  .4

عملكرد مايكروويو و گريل را انتخاب نموده و زمان مورد نظر بر حسب نوع غذا و دستورالعمل بكار رفته را  .5

 )به جدول زير مراجعه فرماييد( تنظيم نماييد

 

  غذا  وزن  مدت زمان پخت  زمان توقف  پيشنهادات
  .اگر پيتزا نازك باشد

 در صورت حجيم بودن پيتزا زمان پخت
  .افزايش دهيد دقيقه 2تا1را 

.......  4‐5 min 200 g 

 min 300 g 6‐5 .......  پيتزا

....... 7‐8 min 400 g 

  
2‐3 min 3‐4 min 200 g كلوچه و شيريني  

 min 5‐6 min 300 g 3‐2  انواع پاي

  همبرگر min 8‐10 min 150‐200 g 8‐5  .بار بچرخانيد 2
  چيپس تنوري min 400 g 8‐6  .......  .بار بچرخانيد 1

  

  :نكات بسيار مهم

از آنجاييكه روكش روي ظروف مخصوص پخت از جنس تفلون مي باشد،در صورت استفاده نادرست از آن 

  .باعث صدمه رساندن به اين ظروف خواهيد شد

  :تميز نمودن ظروف مخصوص پخت

شوينده و سپس آبكشي آن با آب تميز مي بهترين روش نظافت اين ظروف، شستن كامل آنها با آب داغ و مايع 

  .هرگز از مواد نوك تيز و برنده كه باعث خدشه دار شدن سطح تفلون ظروف شود استفاده نكنيد.باشد
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  قطع كردن يك برنامه پخت در حال اجرا

از  و يا باز كردن درب مايكروويو ”start/stop“با يكبار فشاردادن دكمه  در هر زماني كه بخواهيد مي توانيد

  :درهردو مورد.ادمه يك برنامه در حال اجرا صرفنظر كنيد

 تشعشع امواج درون اجاق فرا قطع خواهد شد. 

 خطر سوختن.گريل مخصوص بريان كردن از كار افتاده اما هنوز بسيار داغ خواهد بود! 

 ايشگر مدت زمان باقي مانده اجراي برنامه را نشان مي دهدساعت از بين رفته و نم. 

  :چنانچه بخواهيد در اين حالت مي توانيد

  .تا مطمين شويد به طور يكنواخت پخته شده است بچرخانيدغذا را زيرورو كرده و .1

  .برنامه را تغيير دهيد.2

  .را بفشاريد " start"شروع براي شروع دوباره برنامه درب دستگاه را بسته و كليد 

  تغيير پارامترهاي مختلف

مثل دما و نوع عملكرد را مي توان در حين اجراي برنامه و يا پس از متوقف ارامترهاي هر برنامه مشخصه و پ

  .كردن برنامه، تنها با چرخاندن دكمه دوار و قرار دادن آن در وضعيت جديد، تغيير داد

  :فرايند به صورت زير عمل نماييدبراي تغيير مقدار توان و مدت زمان اجراي 

 مستقيما مي توانيد مدت زمان اجراي برنامه را تغيير دهيد "-"و  "+"كليد فشردن  با. 

 نكاتي در مورد دستگاه در حين اجراي برنامه
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  دكمه تاييد"ok " مقدار توان قابل تغيير باشد و نشان مربوط به مقدار توان به حالت چشمك را فشار دهيد تا

 .زن درآيد

 مي توانيد مقدار توان را تغيير دهيد "-"و  "+"حال با فشردن  كليد. 

  در پايان دكمه تاييد"ok "را فشار دهيد. 

  

 لغو كامل يك برنامه در حال اجرا

دوار مربوط به انتخاب عملگرها را  چنانچه بخواهيد برنامه اي را به طور كامل فسخ كنيد كافي است دكمه 

  .را دوبار فشار دهيد  ”stop“يا اينكه دكمه توقف.چرخانده و در وضعيت صفر قرار دهيد

  

  پايان كامل يك برنامه پخت

صداي بوقي شنيده خواهد شد و  و پس از گذشت مدت زمان تنظيم شده براي اجراي فرايند، در پايان هر برنامه

  .را نشان مي دهد "End"نمايشگر پيغام

و همچنين تنظيم دما را روي براي پايان دادن يك برنامه مي توانيد دكمه دوار مربوط به انتخاب عملكرده 

  .وضعيت صفر قرار دهيد

  

  :دستور العمل هاي كلي براي يخ زدايي

مثل ظروف چيني،شيشه اي يا (هنگام يخ زدايي همواره از ظروف مناسب براي اجاق مايكروويو استفاده كنيد.1

  )پالستيكي مناسب

 يخ زدايي
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  .غذاهاي خام و نپخته مي باشديخ زدايي با انتخاب مدت زمان از جدول، مخصوص .2

وقتي غذاي فريزشده براي يخ .زمان الزم براي يخ زدايي به مقدار و ضخامت غذاهاي فريز شده بستگي دارد.3

  .زدايي در ظرف قرار ميگيرد آنرا به طور يكنواخت در ظرف پخش كنيد

ا جوجه را به سمت باال مثال قسمت هاي پهن تر ماهي ي. غذا را به طور مناسب درون اجاق قرار دهيد.4

 .قسمت هاي حساس غذا را مي تواني با فويل بپوشانيد.بچرخانيد

فويل آلومينيمي به هيچ عنوان نبايد با محفظه دروني اجاق مايكروويو تماس پيدا كند چون سبب ايجاد :توجه

  .جرقه الكتريكي مي شود

  .قسمتهاي ضخيم و كلفت غذا بايد چندين بار چرخانده شوند.5

غذاي فريز شده را تا جايي كه ممكن است به صورت هموار پهن كنيد چون قسمت هاي نازك بسيار سريعتر .6

  .از قسمتهاي ضخيم از يخ باز خواهند شد

با قرار دادن آنها در دماي اتاق .غذاهاي پر چرب مثل كره،خامه،پنير خامه اي نبايد به طور كامل يخ زدايي شوند.7

  .تي مي توان از آنها استفاده كردبه مدت چند دقيقه به راح

اگر درون خامه بسيار فريز شده،تكه هاي كوچك يخ مشاهده كرديد قبل از مصرف آن بايد كامال آن را مخلوط 

  .كنيد

مرغ را درون ظرفي قرار دهيد كه مرغ به سمت باال مانده و آب اضافي مرغ در هنگام پخت به راحتي از آن به . 8

  .ته ظرف بريزد
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  .ايد درون يك دستمال پيچيده شود تا از خشك شدن بيش از حد آن جلوگيري شودنان ب.9

  .در زمان توقف غذا را زير و رو كرده و بچرخانيد.10

غذاهاي فريزشذه را از بسته بندي پيچيده شده دور آنها خارج كرده و هرگونه برچسب يا قالبي را از آنها .11

يز شده اند مي توانند جهت پختن آنها نيز استفاده شوند و تنها كاري ظرفي كه مواد غذايي درون آن فر.جدا كنيد

در موارد ديگر غذاي فريز شده را بايد درون ظروف منسب .كه بايد انجام دهيد در آوردن درپوش ظروف است

  .مايكروويو قرار دهيد

ن نبايد در تماس با آب خارج شده از مواد هنگام يخ زدايي مخصوصا براي مرغ،زايد بوده و به هيچ عنوا.12

  .ديگر مواد غذايي قرار گيرند

فراموش نكنيد كه هنگام استفاده از دستورالعمل يخ زدايي بهتر است از مدت زمان متعارف استفاده كنيد تا .13

  .غذا به طور كامل از يخ باز شود

  

  :ي زير انتخاب كنيدجهت يخ زدايي مواد غذاييتان بايد عملكرد مايكروويو را بايكي از توان هاي پيشنهاد

  موقعيت  عملكرد نوع  توان

200 W گرم كردن/يخ زدايي    

400 W يخ زدايي    
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جدول زير يخ زدايي هاي متفاوت را برحسب زمان بندي هاي متعارف براي غذاهايي با وزن مختلف همراه با 

  )سرتاسر آن جهت اطمينان حاصل كردن از يكنواختي دماي غذا در(پيشهادات سازنده نشان مي دهد

  غذا  )گرم(وزن  )دقيقه(زمان يخ زدايي  )دقيقه(زمان متعارف  پيشنهادات

    100 2-3 5-10  بچرخانيديكبار

  

تكه هاي بزرگ گوشت 

  گاو، گوساله،خوك،

  200 4-5 5-10  بچرخانيديكبار

بچرخانيددوبار  15-10 12-10 500  

بچرخانيددوبار  30-20 23-21 1000  

بچرخانيددوبار  30-20 34-32 1500  

  2000 43-45 25-35  بچرخانيدسه بار

گوشت گاو  مخلوط  500 8-10 10-15  بچرخانيددوبار

  1000 17-19 20-30  بچرخانيدسه بار  گوساله

  گوشت خورد شده  100 2-4 10-15  بچرخانيددوبار

بچرخانيدسه بار  20-15 14-10 500  

بچرخانيدسه بار   سوسيس  200 6-4 10-5 

  500 9-12 20-30  بچرخانيددوبار

  )تكه شده(مرغ  250 5-6 5-10  بچرخانيديكبار

  جوجه  1000 20-24 20-30  بچرخانيددوبار

  مرغ كوبيده شده  2500 38-42 25-35  بچرخانيدسه بار

بچرخانيديكبار   ماهي  200 5-4 10-5 

بچرخانيديكبار   قزل آال  250 6-5 10-5 

بچرخانيديكبار   ميگو  100 3-2 10-5 



33 
 

  ميگو  500 8-11 15-20  بچرخانيددوبار

بچرخانيديكبار  10-5 5-4 200    

بچرخانيديكبار  ميوه  10-5 9-8 300  

  500 11-14 10-20  بچرخانيددوبار

بچرخانيديكبار  10-5 5-4 200    

بچرخانيديكبار  نان  15-10 12-10 500  

  800 15-17 10-20  بچرخانيددوبار

  كره  250 10-8 15-10 

  پنير خامه اي  250 8-6 15-10 

  خامه  250 8-7 15-10 

  

  

  .را بخوانيد"مسايل ايمني مايكروويو"قبل از شروع پخت و پز با اين دستگاه حتما بخش!توجه

  :كنيدهنگام استفاده از مايكروويو براي پختن غذاها از اين پيشنهادات و دستورها پيروي 

  ابتدا روي آنها ..)مثل سيب،گوجه فرنگي،سيب زميني و سوسيس و(غذاها با پوستقبل از گرم كردن يا پختن

قبل از شروع كار براي آماده كردن غذاها آنها .منفجر شدن آنها جلوگيري كنيدتركيدن يا تا از  خراش ايجاد كنيد

 را خرد كنيد

 به بخش .ن شويد كه براي استفاده درون مايكروويو مناسب باشدقبل از استفاده از هر گونه ظرفي ابتدا مطمي

 انواع اجناس مخصوص اجاق مراجعه كنيد

 پخت و پز با اجاق مايكروويو



34 
 

 يا درست كردن پاپ كورن  يخ زدايي نانمثل (ار كم استهنگام پختن غذاهايي كه ميزان رطوبت آنها بسي

است شروع به كار كرده سيار سريع انجام مي شود واجاق ممكن است مانند وقتي كه خالي تبخير سطحي ب..)و

بنابراين بايد زمان مناسب براي آنها .اجاق و محفظه در چنين موقعيتي ممكن است آسيب ببيند.و غذا بسوزد

 .تنظيم كنيد و در هنگام اجراي برنامه چشمهايتان را ببنديد

 سرخ رون روغن به هيچ عنوان درون مايكروويو نمي توانيد مقدار زيادي روغن را  داغ كرده يا غذايي را  د

 .كنيد

 از .مقاومت زيادي در برابر گرما خواهند داشترا از درون ظرفشان بيرون آوريد چون  غذاهاي از قبل پخته شده

 .دستورالعمل روي بسته بندي غذاهاي فريزي پيروي كنيد

  صفحه گردون آنها را منظم روي مثال چند فنجان را درون مايكروويو قرار دهيد، چندين ظرف باهماگر خواستيد

 .بچينيد

 از چندين .به جاي آن از گيره هاي پالستيكي استفاده كنيد .گيره هاي فلزي نبنديد اكيسه هاي پالستيكي را ب

 .قسمت پالستيك را پاره كنيد تا بخار به راحتي از آن خارج شود

  برسد درجه سانتيگراد70حداقل بايد به در هنگام گرم كردن و يا پختن غذا دماي آنها. 

 اين امر طبيعي مي باشد .هنگام پخت ممكن است بخار روي شيشه جمع شده و شروع به چكه كردن كند

پس از اتمام پخت و .امنيت كار دستگاه با اين مساله به خطر نخواهد افتاد.مخصوصا و قتي دماي اتاق پايين باشد

 .پز مي توانيد آنها را پاك كنيد

 با دهانه گشاد استفاده كنيد تا بخارات حاصل از آن به راحتي خارج شود يهنگام گرم كردن مايعات از ظروف. 
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غذاها را مطابق با دستورالعمل متناسب آن آماده كرده و مدت زمان و توان مورد نياز براي هر غذا را طبق جدول 

  .به خاطر بسپاريد

و همگي آنها به حالت  كه اشكال آورده شده تنها جهت نمايش و اطالع شما مي باشد به خاطر داشته باشيد

توصيه مي شود كه براي هر مورد جداگانه ميزان توان و زمان را .دروني،دما،رطوبت و نوع غذا وابسته مي باشد

فزايش يا كاهش مشخصه هاي دقيق هر غذا ممكن است باعث شود تا مدت زمان و ميزان توان را ا.تنظيم نماييد

  .دهيد

  ...توسط مايكروويوها خنك كردن

  :به خاطر داشته باشيد.مقدار غذاي بيشتر،مدت زمان پخت بيشتر.1

 با دوبرابر شدن مقدار غذا زمان پخت هم دو برابر خواهد شد. 

 با نصف شدن مقدار غذا زمان پخت هم نصف خواهد شد. 

  .افزايش خواهد يافتبا كم شدن ميزان دما مدت زمان الزم براي پخت .2

  .غذاهايي كه مقدار آب زيادي دارا باشند، با سرعت بيشتري افزايش دما خواهند يافت.3

مي  بهترواصولي ترپختن غذاهايي كه به طور يكنواخت درون صفحه گردون مايكروويو قرار گيرند، .4

كم تراكم تر از قسمت  چنانچه غذاهاي متراكم را درون اجاق مي گذاريد قسمت هاي اطراف ظرف را.باشد

  .مركزي ظرف بچينيد

در اين حالت دستگاه به طور خودكار برنامه را متوقف .هر زمان كه بخواهيد مي توانيد درب دستگاه را باز كنيد.5

  .اجراي برنامه ادامه خواهد يافت "start"كرده و بعد از بسته شدن دوباره در و زدن كليد 
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  پختن سبزيجات- جداول و پيشنهادات

  

 غذا )گرم(مقدار افزودن آب )وات(توان )دقيقه(زمان متعارف )دقيقه(زمان پيشنهادات

  ريز كنيد

بار 1ظرف بسته و

 بچرخانيد

11-9 

8-6  

8-6 

3-2 

3-2  

3-2 

800  
800  
800 

ml100  
ml50  
ml50 

500  
300  
250 

  گل كلم

  كلم بروكلي

 قارچ

  تكه هاي بزرگ يا ريز

بار 1ظرف بسته و

 بچرخانيد

9-7  

10 -8 

3-2  

3-2 
800  
800 

ml100  
ml25 

300  
250 

  كاهو

  كاهوي

 فريزشده

پوست كنده و به تكه هاي 

  .مساوي تقسيم كنيد

بار 1ظرف بسته و

 بچرخانيد

7-5 3-2 800 ml25 250 سيب زميني 

  تكه هاي بزرگ يا ريز

بار 1ظرف بسته و

 بچرخانيد

7-5  

7-5 
3-2 800  

800 

ml25  
ml25 

250  
250 

  فلفل قرمز

 تره فرنگي

بار 1بسته وظرف 

 بچرخانيد
8-6 3-2 800 ml50 300 

بروكسل 

 فريز 

 درظرف را ببنديد

 يكبار بچرخانيد
10 -8 3-2 800 ml25 250 

كلم رنده 

شده و با 

 سركه پخته
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  پختن ماهي- جداول و پيشنهادات

 غذا )گرم(مقدار )وات(توان )دقيقه(زمان متعارف )دقيقه(زمان پيشنهادات

در ظرف را بسته و پس از گذشت نصف

 زمام يكبار بچرخانيد

 فيله ماهي 10 3 600 500- 12

در ظرف را بسته و پس از گذشت نصف

 .يكبار بچرخانيد نزما

3-2 

9-7 
3-2 800  

400 
ماهي كامل 800

 

  

اينكار همراه اجاق  برايمخصوص بريان كردن كه  پايه ميله ايبه نتيجه مطلوبي برسيد هنگام گريل از  هبراي اينك

  .مايكروويو در نظر گرفته شده است استفاده كنيد

  :نكات مهم

هنگامي كه گريل براي اولين بار مورد استفاده قرار ميگيرد كمي دود و بوي نامطبوعي كه مربوط به روغن به .1

  .توسط كارخانه مي باشد از آناستخراج خواهد شدكاررفته 

  .از تماس كودكان با آن جلوگيري كنيد. درب شيشه اي اجاق در هنگام كار گريل بسيار داغ خواهد شد.2

حتما از دستكش استفاده .هنگام عملكرد گريل ديواره هاي اجاق و روغن به كار رفته بسيار داغ خواهند شد.3

  .كنيد

بسيار طوالني در حال استفاده از گريل باشيد به طور خودكار گاهي گريل خاموش مي شود  چنانچه مدت زمان.4

  .تا به ترموستات آسيبي نرسد و اين امر كامال طبيعي مي باشد

 )بريان كردن(پخت و پز با عملكرد گريل
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  .استفاده از عملكرد گريل دقت كنيد ظرف مورد استفاده براي اين كار مناسب باشدهنگام !توجه.5

اين امر .قطرات روغن به سمت گريل پخش شده و بسوزدمقداري از  هنگام استفاده از گريل ممكن است.6

  .طبيعي است و هيچگونه اشكال اجرايي در برنامه را نشان نمي دهد

مانند پوسته روي بدنه .. پس از اتمام كار گريل محفظه دروني دستگاه را نظافت كنيد تا پسماند روغن و .7

  .خشك نشود

 كروويوگريل بدون ماي- جداول و پيشنهادات

 غذانوع  )گرم(مقدار )دقيقه(زمان پيشنهادات

               ماهي     

با كره سطح آنها را بپوشانيد بعد از گذشت 

 نيمي از زمان،آنرا چرخانده و چاشني بيفزاييد

24 -18  

 

20 -15 

800  
عدد 8-6

 ماهي

  ماهي خاردار دريايي

  

 ماهي ريز ساردين/ماهي با بالهاي خاردار

                  گوشت 

  سوسيس عدد6-8 22-26 اده وبچرخانيدنصف زمان خراش دباگذشت

  همبرگر فريز شده عدد3 18-20 بار بچرخانيد3يا  2

 ) cm3ضخامت (تكه گوشت داراي دنده 25 400- 30 .زمان،چرخانده و چرب كنيد پس از نصف

              ديگر غذاها  

و بچرخانيد.كنيدميزان تست شدن را نگاه   )بريان كردن(تست عدد3-1.5 4 

 ساندويچ تست شده عدد5 2-10 ميزان تست شدن را نگاه كنيد
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مگر اينكه روغن .اشتن غذاها درون دستگاه به مدت دو دقيقه گريل را روشن كرده  تا گرم شودذقبل از گ: توجه

همواره ظرفي را براي جلوگيري از پاشيدن روغن درون محظه مايكروويو زير .مخصوص گريل به كار برده باشيد

زمان پيشنهادي تنها جهت اطالع شما مي باشد و شما مي توانيد بسته به مقدار و نوع غذاهايتان .غذا قرار دهيد

  .آنرا تغيير دهيد

بهتر .خوبي پيدا خواهد كردچنانچه قبل از گريل روي ماهي و گوشت خود كمي روغن گياهي بماليد،طعم بسيار 

توجه .است چند ساعت قبل از گريل مواد گوشتي را تكه كرده و درون سبزيجات و روغن و چاشني ها بخوابانيد

  .كنيد كه ماست را بايد بعد از بريان شدن بزنيد

  .اگر قبل از انجام عمل گريل سوسيس ها را خراش دهيد،منفجر نخواهد شد

  .ريل،حتما چگونگي بريان شدن غذا را چك كرده و مي توانيد آنها را زيرورو كنيدپس از گذشت نيمي از زمان گ

از به يكبار زير تكه هاي گوشت نازك فقط ني. عمل گريل براي گوشت و ماهي هاي نازك بسيار مناسب مي باشد

  .و رو كردن دارند اما گوشت هاي ظخيم به دفعات بيشتري نيازمندند

  

  مايكروويو +گريل - جداول و پيشنهادات

بنابراين مي توانيد غذاهايي آغشته به .اين عملكرد براي پختن و بريان كردن همزمان غذاها بسيار مفيد مي باشد

  .پنير را همزمام پخته و بريان كنيد

  .قبل از به كار بردن هرگونه ظرفي مطمين شويد كه آن ظرف براي درون مايكروويو مناسب مي باشد

  .عملكردهاي تركيبي به كار مي روند بايد براي هر دو دستورالعمل مناسب باشندظروفي كه براي اين 
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 :به صورت زير است مايكروويو+ گريل مربوط به عملكرد  جدول و پيشنهادات

  

يادتان نرود كه اشكال ذكر شده صرفا جهت اطالع شما مي باشد و شما مي توانيد بسته به مقدار و نوع  :توجه

  .غذاهايتان آنرا تغيير دهيد

يا  5چنانچه غذاي آماده شده به ميزان دلخواهتان برشته و قهوه اي نشده باشد مي توانيد عمل گريل را به مدت 

  .دقيقه بيشتر اجرا كنيد 10

  .لطفا از زمان متعارف استفاده كنيد و چرخاندن و زيروروكردن غذاها يادتان نرود

مقادير جدول براي اجاقي كه محفظه آن خنك است معتبر مي باشد و نيازي به گرم كردن درون آن از قبل نمي 

  .باشد

   

 غذا )گرم(مقدار ظرف )وات(توان )دقيقه(زمان متعارف )دقيقه(زمان

 پاستا با پنير 500 پايه كوتاه 17-12 5-3 400

 سيب زميني و پنير 800 پايه كوتاه 22-20 5-3 600

 الزانيا تقريبا800 پايه كوتاه 20-15 5-3 600

 پنير خامه اي  تقريبا500 پايه كوتاه 20-18 5-3 400

 دو عدد ران مرغ 200هركدام پايه كوتاه 15-10 5-3 400

و پهنپايه كوتاه 40-35 5-3 400  جوجه تقريبا1000 

  سوپ پياز با پنير  گرمي200كاسه دو كاسه سوپ  400 5-3 4-2
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  برشته كردن-جداول و پيشنهادات

  

  :پيشنهاداتي براي بريان كردن گوشت

 پس از اتمام فرايند و برشته شدن گوشت بهتر است .پس از گذشت نصف زمان پخت گوشت را زيرو رو كنيد

به مدت ده دقيقه گوشت درون اجاق در بسته و در حالت خاموش باقي بماند تا تمام آب گوشت باقي مانده 

  .طور كامل از بين برودبه 

 زمان پيشنهادات
)دقيقه(  

  زمان توقف
 )دقيقه(

  توان
 )وات(

  دما 
)c°( 

  مقدار
 نوع غذا )گرم(

 درپوش ظرف 
 را برداريد

80 -90  خوراك گوشت 5-3 200 160-170 1000 

 درپوش ظرف 
 را برداريد

35 -40  5-3 200 180‐190 
 گوشت خوك 500-600

 درپوش ظرف 
گذاشته وسينه مرغ را را 

به سمت باال قرار 
نچرخانيد آنرا.دهيد  

30 -40  5-3 400 230‐250 
 مرغ درسته 100-1200

 درپوش ظرف 
وقسمتهاي را گذاشته 

را به سمت باال باپوست 
.قرار دهيد  

نچرخانيد آنرا  

35 -25  مرغ تكه شده 250 800‐5-3 400 230 

را درپوش ظرف 
گذاشته و آنرا نچرخانيد

 

70‐80 5-3 200 220‐240 
 مرغابي 1500-1700

 جريان هواي داغ+پخت و پز با عملكرد مايكروويو
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 ،قاشق سوپخوري آب گوشت يا مايع مشابه به آن بيفزاييد و براي 3تا  2براي تهيه خوراك گوشت با آب كم

كه اين مقادير بسته به مقدار گوشت مورد .قاشق سوپ خوري آب به آن اضافه نماييد 10تا  8تهيه خورشت 

 .نظر متفاوت مي باشد

  بسته به مقدار و نوع گوشت به كار رفته براي پخت متفاوت دماي پخت و مدت زمان پيشنهادي در جدول

 .خواهد بود

  چنانچه وزن گوشت مورد استفاده شما جهت بريان شدن در جدول ذكر نشده است، تنظيماتي كه مربوط به

و مدت زمان پخت را  انتخاب كردهوزن كمتر و در عين حال نزديكترين وزن به مقدار مورد نظر شما است را 

 .افزايش دهيد

  :ظروف كاربردي در اين موردپيشنهاداتي براي 

 ابتدا از مناسب بودن ظروف براي كاربرد در اجاق ماكروويو مطمين شويد. 

 چون گذاشتن اين ظروف بر روي سطوح .ظروف شيشه اي داغ بايد روي پارچه خشك آشپزخانه قرار بگيرند

 .رك برداشتن و يا شكسته شدن ظروف خواهد شدخيس و سرد باعث ت

 هنگام بيرون كشيدن ظروف از درون اجاق حتما از دستكش استفاده نماييد. 

 

  

اين عملكرد براي پخت انواع كيك و شيريني به كار مي رود كه جدول مربوط به نوع تنظيمات آن در زير نشان 

  .استداده شده 

  

 پخت و پز با عملكرد جريان هواي داغ
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  .با توزيع يكنواخت جريان هواي داغ غذا به طور كامل و يكدست پخته يا بريان خواهد شد

 

  

  

  :ظروف مخصوص پخت كيكپيشنهاداتي براي 

 همچنين در صورت استفاده از . معمولترين ظروف براي پخت كيك ، ظروف فلزي و حلبي مشكي مي باشد

اين ظروف بايد .عملكرد ماكروويو مي توانيد از ظروف پالستيكي، شيشه اي و يا سراميك نيز استفاده نماييد

در صورت استفاده از اين ظروف .درجه سانتيگراد را داشته باشند 250داراي مقاومت باال تا دماي حدود 

  .هيچگاه كيك بيش از حد برشته نخواهد شد

  

 زمان
)دقيقه(  

 نوع غذا ظرف )°c(دما  طبقه

35 -30   1 180-170 
  ظروف قابل ارتجاع

 جنس حلبي
 كيك گردويي

45 -35   2 150‐160 
  ظروف قابل ارتجاع

 جنس حلبي
 تارت ميوه

45 -30   1 170‐190 
حلبي مخصوص  ظرف

 كيك با مركز روزنه دار
 كيك ميوه اي

70 -50   2 160‐180 
  ظروف قابل ارتجاع

 جنس حلبي
 تارت خوش طعم

40‐45  1 160‐170 
  ظروف قابل ارتجاع

 جنس حلبي
 كيك اسفنجي ساده

  كيك بادامي  سيني مخصوص كيك 110 40 2‐35

  شيريني پف دار  سيني مخصوص كيك 180‐170 45 2‐35
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  :نحوه پخت كيكپيشنهاداتي براي 

  مقادير متفاوت و نوع كيك و شيريني مورد نظر براي پخت، نياز به دما و زمان پخت متفاوت خواهند

كرده و در صورت نياز بار ديگر از دماي باالتر استفاده ابتدا پايين ترين تنظيمات را انتخاب .داشت

توجه داشته باشيد .دماي پايين در پخت شيريني و كيكها همواره نتيجه بهتري را به همراه خواهد داشت.نماييد

 .كه ظرف مخصوص كيك را در مركز صفحه گردون قرار دهيد

 

  :مهكنترل چگونگي پخت كيك در حين اجراي برناپيشنهاداتي براي 

  ده دقيقه قبل از به پايان رسيدن مدت زمان پخت يك خالل دندان را در باالترين نقطه كيك فرو نماييد

 .چنانچه هيچ ماده اي از كيك روي خالل نچسبيد، مي توانيد مطمين شويد كه كيك كبمال پخته شده است

  

  :چنانچه سطح رويي كيك بسيار تيره شود

  بهتر است دماي پايين تري را انتخاب نمودهو هنگام تنظيم برنامه مورد نظر در موارد بعدي در اين صورت

 .همچنين زمان بيشتري براي پخت كيك در نظر بگيريد

  

  :چنانچه كيك پخته شده بسيارخشك شود

  پس از پخته شدن كيك بوسيله يك خالل دندان چندين سوراخ بر روي آن ايجاد نماييد سپس با كمي آب

در موارد بعدي هنگام تنظيم برنامه مورد نظر بهتر است دماي  .الكلي آن را مرطوب نماييدميوه يا نوشيدني 

 .درجه افزايش داده و مدت زمان پخت را كاهش دهيد 10تنظيم شده را تا 
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  :چنانچه پس از برگرداندن كيك پخته شده، از درون ظرف جدا نشود

  كامال سرد شود و سپس آن را به آرامي از درون ظرف در اين صورت پنج تا ده دقيقه منتظر بمانيد تا كيك

چنانچه پس از خنك شدن كامل باز هم به راحتي خارج نشود، بوسيله يك چاقو با دقت .خارج نماييد

 .دورتادور آن را درون ظرف ببريد و سپس بيرون بكشيد

كيك را با روغن چرب در موارد بعدي هنگام تنظيم برنامه مورد نظر بهتر است تمام ديواره و كف ظرف  

 .نماييد

  

  :پيشنهاداتي براي ذخيره انرژي 

  يكي پس از ديگري بالفاصله هنگام پختن بيش از يك عدد كيك درون ماكروويو، توصيه مي شود آنها را

اين كار باعث كاهش مدت زمان پخت كيك در بار دوم شده و .بپزيد چون فضاي درون دستگاه گرم مي باشد

 .صرفه جويي خواهد شد در مصرف انرژي نيز

 

  ترجيحا هنگام پخت كيك از ظروف حلبي مخصوص كيك كه رنگ تيره اي دارند،و يا ظروف لعابي يا رنگي

  .چون اين نوع ظروفگرما را بهتر جذب مي نمايند.استفاده نماييد

 

 دقيقه قبل از   هنگاميكه مدت زمان پخت بسيار طوالني براي اجراي يك برنامه تنظيم نموده ايد، مي توانيد ده

در اين صورت مطمين باشد كه گرماي باقي .پايان يافتن فرايند مورد نظر، اجاق ماكروويو را خاموش نماييد

 .مانده درون دستگاه فرايند پخترا تكميل كرده و آن را طبق خواسته شما به پايان خواهد رساند
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  :كارايي هاي مايكروويو

وح طبراي كار با مايكروويو يادتان نرود كه امواج مايكروويو در تماس با سطوح فلزي منعكس شده ولي از س

  .چيني و شيشه اي،پالستيكي و كاغذي رد خواهد شد

توان درون اين ماهي تابه ها يا ظروف فلزي ويا ظروفي كه قسمتي از آنها فلزي باشد را نمي به همين دليل،

   .ظروف شيشه اي،سفالي و يا چيني با تزيينات فلزي نيز از اين جمله اند.دستگاه به كار برد

سفالي و يا ظروف پالستيكي مقاوم در  ايده آل ترين ظروف براي اجاق مايكروويو ظروف شيشه اي،چيني نسوز،

  .كوتاه بايد استفاده شوند ظروف نازك و شكننده تنها براي مدت زمان هاي.مي باشند برابر گرما

  .غذاهاي بسيار داغ گرما را به ظرف منتقل مي نمايند،بنابراين هنگام استفاده از آنها حتما از دستكش استفاده كنيد

بعد از اين مدت .ثانيه روشن نماييد 20نمونه اي را درون آن قرار داده و مايكروويو را با بيشترين توان به مدت 

و اگر دماي آن .فقط كمي گرم شده هنوز سرد باشد دستگاه مناسب براي استفاده خواهد بودزمان چنانچه نمونه 

  .بسيار باال رفته و ايجاد جرقه نمايد براي استفاده مناسب نمي باشد

  

  جريان هواي داغ+  عملكرد گريل

كه حداقل بايد تا مي باشد  اجناس اجاق در مورد كارايي عمل گريل، يكي از هشدارها مربوط به مقاومت دمايي 

  .درجه سانتيگراد را تحمل نمايد300دماي 

  

 برد؟چه نوع ظروفي را مي توان براي اجاق مايكروويو به كار
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  هاي تركيبيعملكرد 

  .در اين حالت اجناس به كار گرفته شده بايد مناسب گريل و مايكروويو به طور همزمان باشند

  آلمينيومي و فويل بسته بندي

صورت در نظر گرفتن جنبه هاي غذاهاي از قبل آماده شده كه در بسته بندي آلمينيومي يا فويلي مي باشند،در 

  :زير مي توانند مورد استفاده قرار گيرند

 به دستورالعمل ها و پيشنهاداتي كه كارخانه سازنده روي بسته بندي اين مواد نوشته است توجه فرماييد. 

  هاي اجاق سانتيمتر داشته و حداقل فاصله آنها از ديواره  3بسته بندي هاي آلمينيومي نبايد ارتفاعي بيشتر از

 .هرگونه درپوش آلمينيومي بايد در آورده شود.سانتي متر باشد 3بايد 

 ستقيما روي صفحه گردون قرار دهيدبسته بندي هاي آلمينيومي را م. 

بسته بندي را درون ظرف چيني قرار دهيد و از گذاشتن مستقيم استفاده مي كنيد،سيخ كبابي آهني چنانچه از 

 .خودداري كنيدبسته آلمينيومي روي آنها 

  زمان پخت واقعي غذاها طوالني تراز زمان به كار رفته درون اين اجاق مي باشد چون امواج مايكروويو از سطح

 .باالي ظروف به درون غذا مي روند

 .بنابراين براي اينكه شكتان برطرف شود، بايد ظروف مناسب بكار ببريد

 ايي منعكس مي كندفويل آلمينيومي امواج مايكروويو را در طول يخ زد.  

با پوشش مخصوص مي توانند از قرار گرفتن در معرض گرماي  غذاهاي حساس مثل مرغ يا گوشت چرخ كرده

 .شديد محافظت شوند
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 فويل آلمينيومي به هيچ عنوان نبايد با سطوح ديواره اجاق مايكروويو تماس پيدا كند چون باعث ايجاد  !توجه

 .جرقه خواهد شد

  

  درپوش ها

  :پيشنهاد مي كنيم همواره از در پوش هاي شيشه اي يا پالستيكي يا فوم هاي چسبناك استفاده كنيد چون

مخصوصا براي اجراي برنامه هاي پخت با زمان (اين عمل از تبخير بيش از اندازه جلوگيري خواهد كرد.1

  )طوالني

  .با اين كار زمان پخت كوتاه خواهد شد.2

  .خواهد  شدمانع خشك شدن غذاها .3

  .مواد مغذي حفظ خواهند شد.4

كيسه هاي .در پوش ها بايد سوراخ داشته و يا كمي باز باشند تا بخار فشار زيادي روي غذاها وارد نشود

آنها و ظروفي شبيه آنها را مي توان بدون گذاشتن ظروف غذاي بچه ها يا شيشه شير .پالستيكي نيز بايد باز شوند

  .گذاشتن در ممكن است منفجر شوند دربشان قرار داد چون با

  

  ظروف مايكروويوجدول 

  .جدول زير پيشنهاداتي براي ظروف مورد استفاده در كاربردهاي مختلف مايكروويو را بيان مي كند
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  گريل گريل+مايكروويو
  حالت اجرايي                      مايكروويو

  گرم كردن/زدايييخ   پختن  نوع ظروف                           

  بله  بله  خير  خير
شيشه اي و چيني)1(  

 مصرف شخصي،غيرقابل اشتعال و مقاوم
 قابل شستشو در ماشين ظرفشويي

  بله  بله  بله  بله
  )لعابي(چيني براق

  چيني و شيشه مقاوم در برابر اشتعال

  بله  بله  خير  خير
  ظروف چيني،سنگي) 2(

  لعابي يا غير لعابي بدون طرح فلزي
  
  بله
 خيبر

 
 خير
 خير

 
 بله
 خير

  
  بله
  خير

  ظروف سفالي) 2(
  لعابي

  غير لعابي
  
  خير
  خير

  
  خير
  خير

  
  خير
  بله

  
  بله
  بله

  ظروف پالستيكي) 2(
  درجه سانتيگراد 100مقاوم گرما تا حد
  درجه سانتيگراد 250مقاوم گرما تا حد

  
  خير
  خير

  
  خير
  خير

  
  خير
  بله

  
  خير
  بله

  پوشش پالستكي) 3(
  براي غذاهاپوشش پالستيكي 
  سلفون

  كاغذ،مقواي نازك،كاغذ پارچه اي) 4(  بله  خير  خير  خير
  
  خير
  بله
  بله

  
  بله
  بله
  بله

  
  خير
  بله
  خير

  
  بله
  خير
  خير

  ظروف فلزي
  فويل آلمينيومي

  بسته بندي آلمينيومي) 5(
  )سيخ كبابي(لوازم جانبي
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  :نكات مهم

  .بدون لبه هاي نقره اي يا طاليي.1

  .پيشنهادي كارخانه توليدي آن توجه كنيدبه دستورالعمل .2

كيسه را سوراخ كرده و پوشش هاي پالستيكي را تنها .از گيره هاي فلزي براي بستن كيسه ها استفاده نكنيد.3

  .براي محافظت از غذا بكار ببريد

  .ظروف كاغذي بكار نبريد.4

م نبايد در تماس با ديواره هاي اجاق آلمينيو. فقط از ظروف پالستيك كم عمق و بدون در پوش استفاده كنيد.5

  .قرار گيرد

  

  :نظافت ونگهداري تنها به عوامل زير نياز دارد

در صورت .ده و تمام پسماند غذاها از داخل آن خارج شوداجاق مايكروويتان بايد به طور منظم تميز ش!توجه

عمر كاركرد دستگاه كاهش يافته و در نتيجه موجب بروز .خراب شودعدم نظافت دستگاه،سطوح آن ممكن است 

  .موقعيت هاي خطرناك شود

كابل برق آن را از پريز كشيده و يا مدار اصلي جريان .نظافت دستگاه بايد در حالت خاموشي آن انجام شود!توجه

  .برق را قطع كنيد

 نظافت و نگهداري از دستگاه
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اجتناب كنيد مثل پارچه آغشته به اسيد، براده هاي از به كاربردن سمباده يا هر وسيله تميز كننده زبروخشن 

 .چون باعث آسيب ديدن دستگاه مي شود... .فوالدي صيقل دهنده ظروف و

  .از فشار قوي بخار آب براي تميز كردن دستگاه استفاده نكنيد

  سطح جلويي دستگاه

كثيف باشد، مي توانيد چند قطره چنانچه بسيار .براي نظافت دستگاه تنها احتياج به يك پارچه مرطوب مي باشد

  .مايع ظرفشويي نيز به آن اضافه نموده و در پايان با پارچه خشك آنرا تميز نماييد

يك ماده تميز كننده شيشه و پارچه نرم بكار ببريد تا هيچگونه رد در يك اجاق مايكروويو با سطح جلويي فلزي،

  .فشاري روي سطح از سمتي به سمت ديگر بكشيديا پرزي باقي نماند و پارچه را بدون وارد كردن هيچ 

و پوسيدگي سطوح هرگونه پسماند غذا،چربي يا لكه هاي تخم مرغ را از درون محفظه پاك كنيد چون خوردگي 

  .از بين اين پسماندها شروع خواهد شد

  .اجازه ندهيد قطره اي آب درون دستگاه باقي بماند

  قسمت داخلي دستگاهنظافت 

ديواره هاي داخلي آن را با پارچه نم دار تميز كنيد چون آسان ترين راه لك  استفاده از دستگاهپس از هر بار 

  .شدن ديواره هاي دروني چسبيدن غذا به آنهاست

هيچگونه مواد .به كار نبريدبراي از بين بردن و كندن اضافاتي كه به ديواره ها چسبيده اند مواد تيز يا سمباده مانند 

  .نده كه باعث خوردگي دستگاه شود بكار نبريديا اسپري پاك كن
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همواره سطح جلويي دستگاه كه در تماس با درب آن است را كامال تميز كنيد تا از باز و بسته شدن درست درب 

  .آن مطمين باشيد

  .از حفره هاي تهويه به درون دستگاه وارد نشود يي آبمطمين شويد كه هيچ قطره 

اجاق و پايه مخصوص آن را بيرون آورده و آنها را همراه با محفظه درون خود  به طور منظم صفحه گردون درون

  .مخصوصا بعذ از سرازير شدن يك مايع درون محفظه اجاق تميز كنيد

  .قبل از جاگذاري صفحه گردون و يا پايه مخصوص آن هيچگاه اجاق مايكروويو را روشن نكتيد

 با توان باالدستگاه را ليوان آب روي صفحه گردون گذاشته و چنانچه محفظه دروني دستگاه خيلي كثيف بود،يك 

بخار برخاسته از آن لكه ها و پسماند غذاها ي چسبيده به ديواره ها را نرم .دقيقه روشن نماييد 3يا  2و به مدت 

  .داخل اجاق را تميز نماييدنرم  كرده و كافي است بعد از اتمام آن با يك پارچه

چند قطره .شدن مي باشد رفعبه راحتي قابل )مخصوصا پس از پختن ماهي درون آن(بوي ناخوشايند درون اجاق

آب ليمو درون فنجان پر از آب بريزيد و به اندازه يك قاشق قهوه نيز درون آن ريخته تا مانع سرريز شدن آن 

  .ييددقيقه روشن نما 3يا  2شود و سپس دستگاه را با توان باال و به مدت 

  نظافت اجاق 

  .بيرون كشيدن گريل نظافت سقف را بسيار آسان خواهد كرداجاق كثيف باشد دروني چنانچه سقف 

و سپس به .براي جلوگيري از خطر سوختن قبل از بيرون كشيدن گريل بايد تا خنك شدن كامل گريل صبر كنيد

  :صورت زير عمل كنيد
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  )1. (دنيدرجه بچرخا 90تكيه گاه گريل را به اندازه .1

  .و هيچگونه فشار اضافي روي آن وارد نكنيد تا صدمه اي نبيند) 2(به آرامي گريل را بيرون بكشيد .2

  .در جاي اوليه خود جاسازي كنيدمانند قبل را  )2(گريل، پس از تميز كردن سقف.3

در صورت بروز چنين مشكلي پايه  ممكن است هنگام چرخانده شدن بيفتد )1(تكيه گاه المنت گريل:تذكرمهم

نگه دارنده امنت را درون سوراخ روي سقف اجاق به اندازه نود درجه چرخانده و جاگذاري كنيد تا المنت گريل 

  .به راحتي درون آن قرار گيرد

پسماند غذايي روي آن باعث هر گونه .كه در شكل مي بينيد همواره بايد تميز باشد)3(طلق نسوز روي سقف

  .دمات شده و موجب تحريك جرقه الكتريكي مي شودبروز ص

  .از كاربرد محصوالت پاك كننده خورنده يا مواد زبر و نوك تيز بپرهيزيد

  .براي جلوگيري از بروز هرگونه خطري از خارج كردن طلق نسوز خودداري كنيد
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بيرون كشيدن و تميز شدن نيز روي سقف دروني اجاق قرار داشته و به راحتي قابل ) 4(پوشش المپ شيشه اي

  .مي باشد

  .براي اينكار تنها كافي است آنرا چرخانده و بيرون بكشيد و با كمي آب و مايع ظرفشويي تميز نماييد

  

  لوازم جانبي

چنانچه خيلي كثيف باشند بايد آنها را درون آب . دپس از هر استفاده بايد لوازم جانبي اجاق را نيز تميز نمايي

اين لوازم درون ماشين ظرفشويي نيز قابل شستشو مي .توسط يك برس يا اسفنج تميز نماييدبخيسانيد و سپس 

  .باشند

و هيچگاه قبل از جاگذاري  مطمين شويد كه پايه نگهدارنده و محفظه زير صفحه گردون همواره تميز باشد

  .دستگاه را روشن ننماييد صحيح آنها

  

  

تعميراتي كه توسط شخصي خارج از كارخانه .متخصص انجام شود افراد هرگونه تعميرات بايد توسط! توجه

 .ساخت اين دستگاه انجام شود،خطرناك مي باشد

و  مركزتعميرات الكتريكيبراي حل مسايلي از قبيل مواردي كه در زير بيان شده است نيازي به تماس گرفتن با 

  .كمك هاي فني نيست

  

 در صورت عملكرد نادرست دستگاه چه بايد كرد؟
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 موارد زير راچك كنيد.چنانچه نمايشگر هيچ عاليمي را نشان ندهد: 

 )به بخش تنظيمات اوليه رجوع كنيد(ممكن است نشانه زمان خاموش شده است -

 موارد زير راچك كنيد. چنانچه با فشردن دكمه ها هيچ اتفاقي نيفتد:  

 )به بخش تنظيمات اوليه رجوع كنيد(ده باشدممكن است قفل ايمني فعال ش -

 موارد زير راچك كنيد. چنانچه دستگاه شروع به كار نكند: 

 .مطمين شويد فيش برق دستگاه به درستي درون پريز قرار گرفته باشد -

 .ممكن است برق دستگاه قطع شده باشد -

 .مانند بسته مي شود درب دستگاه با ايجاد يك صدا ي كليك.مطمين شويد در كامال بسته شده باشد -

 .ممكن است جسم اضافي بين در و قسمت جلويي بدنه دستگاه باشد -

 چنانچه هنگام  اجراي برنامه هاي دستگاه صداي بلندي  عجيبي شنيده شود:  

  .ممكن است به دليل وجود جسمي فلزي درون اجاق صداي جرقه هاي الكتريكي شنيده شود -

 .برخورد داشته باشدممكن است ظرف درون اجاق با ديواره ها  -

 .ممكن است برخي وسايل اضافي مثل كارد و چنگال درون اجاق باشد -

 چنانچه غذاها  به طور كامل داغ نشده و يا مدت زمان گرم شدن آنها طوالني شود: 

 .ممكن است زمان مناسب با دماي مورد نظرتان را درست انتخاب نكرده باشيد -

ايد نسبت به قبل بسيار زياد بوده يا سردتر از ميزاني بوده كه  مقدار غذايي كه درون دستگاه قرار داده -

 .معموالبراي گرم كردن درون دستگاه مي گذاشيد

 .ممكن است سهوا ظرف فلزي به كار برده باشيد -
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 چنانچه غذا بيش از حد خشك شده و يا بسوزد: 

 .ايدمطمين شويد كه برنامه درستي را با مدت زمان و توان صحيح به كار برده  -

 اين امر مسيله ي مهمي : چنانچه پس از اتمام يك برنامه پخت، همچنان صداي عجيبي از دستگاه شنيده شود

 .نيست

پس از آنكه دماي دستگاه به اندازه كافي كاهش يافت، .چون فن دستگاه مدت زماني به كار خود ادامه مي دهد -

 .فن به طور خودكار خاموش خواهد شد

 دستگاه المپ درون آن روشن نشود چنانچه هنگام روشن شدن! 

اگر تمام عملكردهاي ديگر دستگاه بدون اشكال باشد،مسلما المپ دستگاه سوخته است و در اين صورت  -

 .شما مي توانيد به كار خود ادامه دهيد

 

 جاسازي المپ

  :براي جاسازي المپ به صورت زير عمل كنيد

  .برق اصلي خارج كنيددستگاه را از پريز برق كشيده و يا آن را ازمنبع  -

 )1شماره .(قاب شيشه اي دور المپ را پيچاندن از جا در آوريد -
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 !)المپ ممكن است بسيار داغ باشد احتياط كنيد! توجه()2شماره .(حال المپ شيشه اي را بيرون بكشيد -

پيروي  از دستورات كارخانه سازنده براي انتخاب المپ.را جاگذاري كنيد 12V/10Wيك المپ جديد از نوع  -

 .كنيد

 )1شماره(قاب شيشه اي المپ را نيز در جاي خود قرار دهيد -

 .بعد از اتمام كار دوباره دستگاه را به منبع برق وصل كنيد -

 

 شرح عملكردهاي دستگاه 

  نشانه  عملكرد  توان خروجي مايكروويو  غذاها
  W200  يخ زدايي ماليم غذاهاي حساس،گرم كردن غذاها

  مايكروويو
 

 W400  گرماي ماليم پختن،جوشيدن برنج،يخ زدايي سريعبا 
  

 W600  ذوب كردن كره،گرم كردن غذاي نوزادان
 

  پختن سبزيجات و به دقت گرم كردن
 W800  حساسم كردن قطعات كوچك غذا وغذاهاي گرپختن و

 

 W1000  پختن وگرم كردن سريع مايعات و غذاهاي آماده
 

 W200  غذاهابرشته و تست كردن 
 

  گريل+مايكروويو
  

 W400  بريان كردن مرغ و گوشت
 

 W600  پختن انواع پاي و غذاهاي آغشته به پنيرفراوان
 

 W800  ممكن است غذا بسوزد.با دقت به كار ببريد

 

 W1000  بادقت بكار ببريد،ممكن است غذا بسوزد
 

  W200 
 

  +مايكروويو
  جريان هواي داغ

 

  W400 
 

  W600 
 

  W800 

 

  W1000 
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  نشانه ها  عملكرد  توان خروجي مايكروويو  غذاها

  گريل ........   بريان كردن غذاها
  

  جريان هواي داغ .........   جهت برشته كردن و پختن همزمان
 

  فن+گريل .........   .غذاهايي كه بايد كامال يكنواخت برشته شوند
 

  

 

 

  مشخصات دستگاه

  ولتاژAC..................................................................................................................230‐240 V/ 50Hz  
 3300 ...........................................................................................................................توان مورد نياز W 

 1500 .................................................................................................................................ن گريلاتو W 

 1000 ...........................................................................................................توان خروجي مايكروويو W 

 2450 ..............................................................................................................فركانس مايكروويو MHz  
 595 ...........................................................................................اندازه بيروني دستگاه 455 472 mm   
 420 ...........................................................................................اندازه داخلي دستگاه 210 390 mm  
  32 .................................................................................................................................دستگاهظرفيت L 

 32 ...............................................................................................................................................وزن Kg  
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 :نصب دستگاه

 .دستگاه را درون كابينت فشار داده و آن را در مركز قرار دهيد.1

از .درب دستگاه را باز كرده و خود دستگاه را با چهار پيچ كه در آن تعبيه شده است به كابينت وصل كنيد.2
  .جلوي سوراخ ها پيچ ها را فرو كنيد

  

  

 



 

     

  

  
  


