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با دقت دفترچه راھنما را این ، نصب و راه اندازی دستگاه قبل از

 .و برای مراجعه بعدی نگھداری کنيد مطالعه فرمایيد

  :زیاد مایکرو فر انرژیجلوگيری از قرارگرفتن در معرض برای توصيه ھایی 

a( زیاد انرژی ممکن است در معرض از راه اندازی نکنيد که دستگاه را با در ب

 .دستگاه را دستکاری نکنيدایمنی قفل . سيب ببينيدآقرارگرفته و آن 

b( و روی سطوح آب بندی شده  دقرار نگيردر  مراقب باشيد که چيزی بين

 .روغن و مواد پاک کننده جمع نشود

c( دربمھم است که . در صورت صدمه دیدن دستگاه، آن را به کار نيندازید 

 :دستگاه به خوبی بسته شود و به قسمت ھای زیر آسيبی نرسد

 )تاب بر ندارد( درب -١

 )شکسته نشود(چفت و لو�  -٢

 و سطوح آب بندی شده دربعایق بندی  -٣

d( دستگاه باید فقط به وسيله تعميرکار مجاز بررسی و در صورت لزوم تعمير 

  .شود

 

 نکات مھم ایمنی

. رقی ، ھميشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد ھنگام استفاده از وسایل ب

 :از جمله موارد زیر 

 .قبل از استفاده، دفترچه راھنما را مطالعه فرمایيد .١

راھنما شرح داده دفترچه از این دستگاه فقط برای مصارفی که در این  .٢

این . مواد شيميایی را در این دستگاه نگذارید .شده است استفاده نمایيد

کارھای  از آن در. برای گرم کردن و پختن مواد غذایی است مایکرو فر

 .استفاده نکنيد صنعتی و آزمایشگاھی

 .دستگاه خالی را به کار نيندازید .٣

در صورت صدمه دیدن سيم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه به ھر  .۴

دستگاه را برای بررسی و تعمير به تعميرگاه . دليل، آنرا به کار نيندازید

 .مجاز ببرید

 .ه و با آن کارکنندکودکان بدون نظارت به دستگاه نزدیک شد اجازه ندھيد .۵
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 :مایکروفربرای جلوگيری از آتش سوزی در  .۶

a(  ًRستيکی یا کاغذی، کامRھنگام گرم کردن مواد غذایی در ظرف پ

 .مراقب باشيد

b(  ستيکی و کاغذی در دستگاهپيش از قراردادنRکش کيسه ھای پ ،

 .دا نمایيد�ستيکی دور بسته را ج

c(  در صورت مشاھده دود، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق

نگھدارید تا شعله احتمالی داخل آن  بستهدستگاه را  درب. بکشيد

 .خاموش شود

d(  وقتی که از دستگاه. برای نگھداری غذا استفاده نکنيد مایکروفراز 

ا یو آشپزخانه  وسایلاستفاده نمی کنيد، از گذاشتن پاکت کاغذی، 

 .غذا در آن خودداری نمایيد

بسته شده  کام%ً و  محکمروفی که در آنھا آب یا مواد غذایی دیگر را در ظ .٧

 .ممکن است براثر گرم شدن بترکد نگذارید زیرا مایکروفراست در 

مایعاتی که بر اثر گرم شدن فوران می کنند مراقب گرم کردن  ھنگام .٨

 .باشيد

صدمه  مایکروفرروغن داغ به  نيد زیراایی را در مایکرو فر سرخ نکمواد غذ .٩

 .می زند و ممکن است باعث سوختگی پوست شود

 .ممکن است بترکد رغ با پوست را در فر گرم نکنيد زیراتخم م .١٠

موادی را که دارای پوست سفت ھستند مانند سيب زمينی، کدو،  .١١

 .سوراخ کنيد، ، سوراخ مایکروفرسيب و بلوط را پيش از گذاشتن در 

گرم  مایکروفريد که شيشه شير و ظرف غذای کودکان که در مراقب باش .١٢

 .شده اند، ھنگام استفاده زیاد داغ نباشند

، به علت گرم شدن مواد غذایی داغ مایکروفرظروف قرارداده شده در  .١٣

 .آنھا را با دستگيره جابجا نمایيد. می شوند

 .ھستند استفاده کنيد مایکروفری که مناسب از ظروف .١۴

 .گونه خرابی، به تعميرگاه مجاز مراجعه کنيددرصورت بروز ھر .١۵

  .این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است .١۶
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ی که جسماً یا ذھناً به رای استفاده کودکان یا افراداین دستگاه ب .١٧

ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته  موارد تنھایی قادر نيستند

 .نشده است

 .نداجازه ندھيد کودکان با دستگاه بازی کن .١٨

  

  صب دستگاهن

 .مواد بسته بندی را از دستگاه بيرون بياورید -١

، صدمه خوردن به درب نقر شدبررسی نمایيد که دستگاه ایرادی مانند  -٢

در . واشر ھای آب بندی، شل شدن و شکستن لو� و قفل نداشته باشد

صورت مشاھده ھرگونه آسيب، دستگاه را به کار نيندازید و با تعميرکار 

 .بگيریدمجاز تماس 

 .دستگاه را روی یک سطح صاف و محکم مستقر نمایيد -٣

 .دستگاه را در معرض گرما و رطوبت و مواد قابل اشتعال قرارندھيد -۴

دستگاه، فاصله دستگاه را با دیوار  فاطراکافی در  یبرای عبور ھوا -۵

 :اطراف به ترتيب زیر قراردھيد

  دو طرف آن  دیوار سانت با ۵سانت با دیوار پشت و  ١٠سانت از با�،  ٢٠

دستگاه را بدون سينی شيشه ای و حلقه زیر آن و استقرار صحيح آنھا  -۶

 .روی محور، به کار نيندازید

یا روی  مایکروفرمراقب باشيد که سيم برق دستگاه سالم بوده و زیر  -٧

 .سطوح داغ و تيز نباشد

 تا در مواقع اضطراری بتوان به از پریز مناسب و در دسترس استفاده کنيد -٨

 .آسانی دوشاخه را از آن جدانمود

 .در فضای باز استفاده نکنيد مایکروفراز  -٩

  

  تداخل امواج رادیویی

راه اندازی مایکروفر ممکن است باعث تداخل امواج رادیویی رادیو، تلویزیون و 

برای کاھش و حذف تداخل امواج، کارھای . سایر دستگاه ھای مشابه گردد

  :زیر را انجام دھيد
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 .عایق اجاق را تميز کنيد  و سطح درب -١

 .آنتن رادیو و تلویزیون را تغيير جھت دھيد -٢

 .جای دستگاه را تغيير دھيد -٣

 .را از گيرنده دور نمایيد مایکروفر -۴

 .را از پریز مورد استفاده رادیو و تلویزیون جدا کنيد پریز مایکروفر -۵

 

  نکاتی درباره متصل کردن دستگاه به زمين

توصيه می . استفاده نماید ه اتصال به زمين دارد،این دستگاه باید از برقی ک

ولتاژ با� باعث صدمه زدن به . باشد جزا و متصل به زمينشود مدار آن م

  .می شود مایکروفر

خطرساز  استفاده نامناسب از دوشاخه ای که اتصال به زمين دارد،: ھشدار

  .است

  :نکته

 .نيد، با برقکار وارد مشاوره کبه زمين کردندر مورد متصل  •

 .حتماً دستورالعمل ھای اتصال برق را به کارببندید •

سيم ھای برق این دستگاه رنگی است و رنگھای آن به شرح زیر تعریف می 

  :شود

  اتصال به زمين: سبز و زرد 

  نول: آبی 

  فاز: قھوه ای 

  

  اصول پخت در مایکروفر

ت طرف ضخيم مواد را به سم .بچينيد مایکروفرمرتب در به طور مواد را  -١

 .بيرون دیس قراردھيد

در کمترین زمان �زم بپزید و در صورت نياز، زمان  .مراقب زمان پخت باشيد -٢

 .پختن بيش از حد باعث سوختن مواد می شود. را افزایش دھيد

بپوشانيد تا ھم یکنواخت پخته شود و ھم از  مایکروفرروی مواد را در  -٣

 .پاشيدن مواد به اطراف جلوگيری گردد
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را حدا اقل یکبار در زمان ) مرغ و ھمبرگر و کباب(بزرگ یژه مواد اد و به ومو -۴

 .پخت بچرخانيد

 مایکروفراز با� به پایين و از مرکز غذاھایی مانند کوفته را در ھنگام پخت  -۵

  . جابجا کنيدبه طرف دور سينی 

  

  رفع اشکال

د زیر ، پيش از مراجعه به تعميرکار موارمایکروفردر صورت بروز اشکال در کارکرد 

  :را انجام دھيد

اگر دوشاخه درست به پریز . اتصال دوشاخه به برق را بررسی کنيد -١

ثانيه به  ١٠متصل نيست، آن را کامRً از پریز بيرون بکشيد و پس از 

 .درستی به پریز وصل نمایيد

اگر  قطع نيستند، با  .فيوز و قطع کننده مدار اصلی را بررسی نمایيد -٢

 .کنيد زمایشآدستگاھی دیگر مدار را 

شده  ایيد که زمان و برنامه صحيح انتخابرا بررسی نم تنظيمصفحه  -٣

 .باشد

خوب بسته شده و سيستم قفل ایمنی عمل کرده  دربمراقبت کنيد که  -۴

مایکرو در دستگاه جریان  در غير این صورت، انرژی امواج. باشد

 .نخواھدیافت

. ر مجاز تماس بگيریدرف نشد، با تعميرکاطاگر با انجام موارد فوق مشکل بر

  .سعی نکنيد خودتان دستگاه را تعمير نمایيد

  

  راھنمای انتخاب ظروف آشپزخانه مناسب فر

وفر موادی است که رمناسبترین ماده برای ظروف مورد استفاده در مایک -١

اجازه می دھد که انرژی از  این ظروف. کرو را از خود عبور دھدمای امواج

 .را گرم نماید ظرف عبور کرده و مواد غذایی

بنا براین، ظروف فلزی یا ظروفی که  . عبور نمی کندمایکرو از فلز  امواج -٢

 .مناسب نيستند مایکروفرملحقات فلزی دارند، برای 

 در آنھا ممکن است غذی بازیافت شده استفاده نکنيد زیرااز ظروف کا -٣
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 .و باعث جرقه زدن شود باشدخرده فلز 

چرا که مواد . است تطيلمربع و مسظروف گرد و مدور بھتر از ظروف  -۴

 .موجود در گوشه ھا بيشتر پخته می شود

  

  مایی است برای انتخاب مناسب ظرفجدول زیر راھن

  پخت با   لوازم آشپزی

  مایکرو ویو

  با پخت 

  گریل

  پخت

  ترکيبی 

  بله  بله  بله  شسشه ضد حرارت

  خير  خير  خير  شيشه معمولی

  بله  بله  بله  سراميک ضد حرارت

  خير  خير  بله  یپRستيکبشقاب 

  خير  خير  بله  کاغذ مخصوص

  خير  بله  خير  ه سيمی پایه دار حصف

  خير  بله  خير  فویل و ظرف آلومينيومی

  قطعات دستگاه
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 دربسيستم قفل ایمنی  -١

 پنجره شيشه ای  -٢

 حلقه زیر سينی -٣

 محور -۴

 تنظيمصفحه  -۵

اج مواخروجی ھدایت کننده  -۶

 )صفحه طلقی روی آن را برندارید(

 سينی شيشه ای -٧

 گرم کننده -٨

 دار پایهصفحه سيمی  -٩

  تنظيمصفحه 

DISPLAY )صفحه نمایش(  

 زمان پخت، اتصال به برق و زمان کنونی

  .را نشان می دھد

POWER LEVEL )سطح قدرت(  

سطح قدرت در برای تنظيم و بررسی 

  .زمان پخت

GRILL )گریل(  

  برای تنظيم برنامه گریل

COMBI.1 & COMBI.2 ) و  ١ترکيبی

  )٢ترکيبی 

  برای تنظيم برنامه تركيبي

WEI. DEF. )یخ زدایی(  

برای یخ زدایی از گوشت و مرغ  و 

  ماھی یخ زده

NUMBER PADS )صفحه اعداد( 

  دقيقه ١٠گرم  ١٠٠٠

  دقيقه ١گرم     ١٠٠
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  ثانيه ١٠گرم     ١٠

  ثانيه ١گرم  ١

ا مشخص این دکمه را لمس کنيد و ساعت، زمان پخت و یا وزن مواد یخ زده ر

  .نمایيد

 CLOCK)ساعت(  

  تعيين وقت روز

PRESET )تنظيم قبلی(  

  .برای تنظيم دستگاه که در زمان معينی در آینده به کار افتد

MICROWAVE )مایکروویو(  

  .با مایکروویوبرای تنظيم برنامه پخت 

MEMORY )حافظه(  

  برای تنظيم برنامه پخت چند مرحله ای

EXPRESS )سریع(  

  برای تنظيم یک برنامه پخت ویژه

JET DEFROST )یخ زدایی سریع(  

  برای یخ زدایی زمانی

CANCEL )لغو(  

اما وقت روز را . برای لغو سطح قدرت، زمان پخت و زمان یخ زدایی تعيين شده

  .نمی توان لغو کرد

START )شروع( 

 وفرمایکرچراغ نشانگر پخت و چراغ . برای شروع برنامه پخت و یا یخ زدایی

  .روشن می شود و پنکه دستگاه به راه می افتد
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  دستگاه تنظيمات

را لمس کنيد، صدای بوق به گوش  تنظيمصفحه ھر بار که یکی از دکمه ھای 

  .خواھد رسيد

  

  :تنظيم ساعت

  :کنيدساعت به ترتيب زیر عمل تنظيم برای 

 .را لمس نمایيد) ساعت( CLOCKصفحه  -١

 .مایيدرا لمس ن) لغو( CANCELصفحه  -٢

 .يدکنصفحه اعداد را لمس و عدد  را انتخاب  -٣

 .لمس کنيد هرا دوبار) ساعت( CLOCKبرای تأیيد، صفحه  -۴

ھنگامی که دوشاخه را به برق بزنيد . ساعتی است ١٢این ساعت، : توجه

با انجام مراحل با�، می توان زمان را تغيير . ظاھر می گردد" 1:01"ساعت  

س صفحه ساعت می توانيد وقت روز را مشاھده در زمان پخت ھم با لم. داد

  .کنيد

  :پخت با مایکروویو

  .خت و پز کنيدپدرصد  ۶٠دقيقه با قدرت  ۵رض کنيد می خواھيد ف

  :مراحل

 .را لمس نمایيد) مایکروویو( MICROWAVEصفحه  -١

 .از صفحه اعداد برای انتخاب زمان پخت استفاده نمایيد -٢

بار پشت سرھم لمس  چندرا ) سطح قدرت( POWER LEVELصفحه  -٣

  .کنيد و سطح قدرت مورد نظر را انتخاب کنيد

  .را لمس نمایيد) شروع( STARTصفحه  -٤
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  جدول تعيين سطح قدرت

  

  

مورد نياز نيست چرا  ٣ درصد، مرحله ١٠٠صورت پخت با سطح قدرت در : توجه

  .ثانيه است ٩٩دقيقه و  ٩٩که طو�نی ترین زمان پخت، 

  

  :پخت با تاخير تنظيم زمان شروع

  .شروع به کارکند ٢فرض کنيد می خواھيد که دستگاه در ساعت 

  :مراحل

 .درا لمس كني) تنظيم قبلی( PRESETصفحه  -١

 .را انتخاب نمایيد  زمانلمس و صفحه اعداد را  -٢

  .برنامه پخت را تنظيم کنيد -٣

  .را لمس نمایيد) شروع( STARTصفحه  -٤

 EXPRESSبه استثنای را با این روش می توانيد ھمه روش ھای پخت : توجه

پيش از تنظيم برنامه پخت، از تنظيم صحيح وقت . ایيدمتنظيم ن )برنامه سریع(

  .روز مطمئن شوید

  

  :)Express(برنامه سریع 

  .سریع برای استفاده از مایکروویو است زمان ۴دارای برنامه این 

زمان دستگاه را به می توانيد ) برنامه سریع( EXPRESSبا ھر لمس صفحه 

  .شرح زیر انتخاب نمایيد

  صفحه نمایش – قدرت پخت  تعداد لمس

  )P10%( ١٠٠  بار ١

  )P8%( ٨٠  بار ٢

  )P6%( ۶٠  بار ٣

  )P4%( ۴٠  بار ۴

  )P2%( ٢٠  بار ۵

  )P0%( ٠  بار ۶
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  ثانيه ١۵...................... یک بار لمس

  هيثان ٣٠....................... دو بار لمس

  دقيقه ١................... .....بار لمس ٣

  دقيقه ٢........................ بار لمس ۴

  .دخواھد کرشروع به کار % ) ١٠٠( دستگاه با قدرت حداکثر

  

تنظيم % ١٠٠دقيقه پختن با قدرت  ١فرض کنيد می خواھيد اجاق را برای 

  .کنيد

  : مراحل

روی "1:00"را چندبار لمس کنيد تا ) برنامه سریع( EXPRESSصفحه  -١

 .صفحه نمایش ظاھرگردد

  .را لمس نمایيد) شروع( STARTصفحه  -٢

  

  :)Grill(برنامه پخت با گریل 

  .گریل کنيددقيقه  ۴٠فرض کنيد می خواھيد 

  :مراحل

 .را لمس کنيد) گریل( Grillصفحه  -١

 .را انتخاب نمایيد  زمانصفحه اعداد را لمس و  -٢

  .را لمس نمایيد) شروع( STARTصفحه  -٣

  .ثانيه است ٩٩دقيقه و  ٩٩ترین زمان پخت، طو�نی : توجه

  

  برنامه پخت ترکيبی

  )Combination 1(١ترکيب 

ماھی یا (پخت با گریلزمان برای % ٧٠، با مایکروویوزمان برای پخت % ٣٠

  .)گراتين

  )Combination 2(٢ترکيب 

املت سيب (زمان برای پخت با گریل % ۴۵، با مایکروویوزمان برای پخت % ۵۵

  .)مرغزمينی و 
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تنظيم  دقيقه ٢۵و زمان  ٢حالت ترکيب  را برای مایکروفرفرض کنيد می خواھيد 

  .نمایيد

  :مراحل

 .را لمس کنيد) ٢ترکيب ( COMBI.2صفحه  -١

 .را انتخاب نمایيد  زمانصفحه اعداد را لمس و  -٢

  .را لمس نمایيد) شروع( STARTصفحه  -٣

  .ثانيه است ٩٩دقيقه و  ٩٩طو�نی ترین زمان پخت، : توجه

  

  :)JET DEFROST(زدایی زمانی برنامه یخ

طو�نی ترین زمان یخ زدایی،  .استفاده نمایيدنامه برای یخ زدایی مواد از این بر

  .ثانيه است ٩٩دقيقه و  ٩٩

دقيقه تنظيم  ۵را برای یخ زدایی به مدت  فرض کنيد می خواھيد مایکروفر

  .نمایيد

  : مراحل

 .را لمس کنيد) یخ زدایی سریع(  JET DEFROSTصفحه  -١

 .را انتخاب نمایيد  زمانصفحه اعداد را لمس و  -٢

   .را لمس نمایيد) شروع( STARTصفحه  -٣

  )WEIGHT JET DEFROST(برنامه یخزدایی وزنی

با انتخاب گروه غذایی و وزن، زمان و سطح قدرت یخ زدایی به طور خودکار 

  :یر استحداکثر مجاز وزن برای گروه ھای مختلف به شرح ز. تعيين می شود

  

  عRمت روی صفحه نمایش  حداکثر وزن  گروه غذا

 D1  گرم ٢٣٠٠  گوشت

 D2  گرم ۴٠٠٠  مرغ

 D3  گرم ٩٠٠  ماھی و ميگو

  

  .یخ زدایی نمایيدگرم ميگو را  ۶٠٠فرض کنيد می خواھيد 

  : مراحل
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 را لمس کنيد) یخ زدایی وزنی( .WEI. DEFصفحه   - ١

 .را انتخاب نمایيد وزنصفحه اعداد را لمس و  -٢

  .را لمس نمایيد ) شروع( STARTصفحه  -٣

  : توجه

ممکن است نياز باشد که برای دستيابی به پخت یکنواخت، در نيمه زمان 

  .پخت، غذا را برگردانيد

یخ زدایی ( JET DEFROSTاگر وزن مواد بيش از مقادیر با� باشد، از برنامه 

 مایکروفرزده در مقدار توصيه شده مواد یخ اگر  بيش از . ستفاده کنيدا) سریع

  .بگذارید، دستگاه خوب عمل نخواھدکرد

پس از اتمام کار دستگاه، سه بار صدای بوق شنيده می شود و پس از ھر دو 

دستگاه را باز کنيد یا یکی از  دربدقيقه صدای بوق تکرار می شود تا زمانيکه 

  .کليدھا را لمس نمایيد

  

  :پخت چند مرحله ای

برنامه ریزی شود که چند کارکرد را پشت سرھم این دستگاه می تواند طوری 

  .انجام دھد

  :فرض کنيد می خواھيد برنامه زیر را اجرا کنيد

  یخ زدایی �

 با مایکروویو پخت �

  کباب پزی �

  : مراحل

 .را لمس کنيد) لغو( CANCEL فحهص - ١

 .برنامه یخ زدایی را وارد کنيد -٢

 .را لمس نمایيد) حافظه( MEMORYصفحه  -٣

 .را وارد کنيد ویوبرنامه پخت با مایکرو -۴

 .را لمس نمایيد) حافظه( MEMORYصفحه  -۵

 .را وارد کنيد برنامه گریل -۶

  .را لمس نمایيد ) شروع( STARTصفحه  -٧
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برنامه ھای یخ زدایی زمانی و وزنی را فقط می توانيد پيش از مرحله : توجه

 انتخاب ٢و  ١ د این برنامه ھا را پس از مراحلپخت انتخاب کنيد یعنی نمی تواني

  .نمایيد

در حال   مرحلهچراغ نشانگر مربوطه روشن می شود تا نشان دھد که کدام 

  .پس اتمام کل زمان، بوق به صدا در می آید. انجام است

  

  قفل ایمنی

  :برای تنظيم قفل ایمنی

صدای بوق شنيده می . دفشار دھيثانيه  ٣را به مدت  ) لغو( CANCELدکمه 

  .می شود قفل ایمنی روشن شود و چراغ نشانگر

  

  :برای لغو قفل ایمنی

صدای بوق شنيده می . دفشار دھيثانيه  ٣را به مدت  ) لغو( CANCELدکمه 

  .شود و چراغ نشانگر قفل ایمنی خاموش می شود

را به کار  مایکروفرھنگامی که قفل ایمنی تنظيم می شود، نمی توان : توجه

  .انداخت

  

  تميز کردن و نگھداری

 .اه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشيدقبل از تميزکردن، دستگ -١

را با پارچه نمدار تميز کنيد و اگر مواد زیادی به دیواره ھای  مایکروفرداخل  -٢

ھرگز . چسبيده باشد، از شوینده ھای مRیم استفاده نمایيد مایکروفر

 .اسپری و شوینده ھای اسيدی قوی به کار نبرید

از پاشيدن آب به . شک کنيدبيرون دستگاه را با پارچه نمدار تميز و خ -٣

 .جلوگيری نمایيد مایکروفرمنافذ درونی 

واشر آب بندی و لو� ھا را . دو طرف در و پنجره شيشه ای را تميز کنيد  -۴

 .مرتباً تميز نمایيد

آن را با پارچه نمدار تميز . جلوگيری کنيد تنظيماز خيس شدن صفحه  -۵

را باز نگھدارید تا  مایکروفر، در تنظيمھنگام تميزکردن صفحه . کنيد
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 .دستگاه به طور اتفاقی روشن نشود

یا بيرون آن جمع  مایکروفراگر بر اثر رطوبت زیاد محيط اطراف، بخار در  -۶

 .شود، آن را با پارچه نمدار پاک کنيد

را بيرون آورده با آب  مایکروفرگاھی �زم است که سينی شيشه ای کف  -٧

  .ویيدیا در ماشين ظرفشویی بشو و مایع ظرفشویی 

با مایع ظرفشویی مرتباً را  مایکروفرحلقه زیر سينی شيشه ای و کف  -٨

 .شسته و خشک کنيد و حلقه را به درستی در جای خود بگذارید

، در یک ظرف یک ليوان آب مایکروفربرای از بين بردن بوی نامطبوع داخل  -٩

ریخته و چند قطره آب ليمو و چند تکه پوست ليمو به آن اضافه کنيد و آن 

را  مایکروفرسپس . دقيقه به کار اندازید ۵برای بگذارید  و  مایکروفررا در 

 .پاک کرده و خشک نمایيد

تماس چراغ ھا، با تعميرگاه مجاز در صورت نياز به تعویض �مپ  - ١٠

 .بگيرید

را دائماً تميز نگھداشته و مواد غذایی ریخته شده روی آن  مایکروفر - ١١

 .و سالم باقی بماندرا پاک کنيد تا دستگاه ھميشه تميز 

در پایان عمر دستگاه، آن را مطابق استانداردھای حفظ محيط  - ١٢

 .زیست منطقه مسکونی خود دور بيندازید

، بوی گریل کنيداگر دستگاه را برای بار اول روشن کرده و با آن  - ١٣

سوختن روغن به مشامتان می رسد که طبيعی است چرا که دستگاه از 

غن روی آن ماليده شده است که با گرم فو�د ساخته شده و مقداری رو

شدن دستگاه این روغن می سوزد و دود و بوی سوختگی توليد می 

 .کند

  مشخصات فنی

  ھرتز ۵٠ولت  ٢٣٠: برق مصرفی

  )گریل( وات ١٣٠٠، )مایکروفر(ات و ١۵٠٠:  قدرت

  ميلی متر ٣٠٠X ۵٣٩X٣٠٠: اندازه

  ليتر ٣۴: حجم

  کيلوگرم ٨/١٧: وزن خالص
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در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه 

  .دارای ضمانت است 

  

  شرایط ضمانت نامه 

  .داشتن کارت ضمانت نامه  .١

  .اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قيد شده در کارت ضمانت خواھد بود  .٢

ھده اطمينان از سRمت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به ع .٣

  است خریدار 

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمير و سرویس دستگاه بوده و  .۴

  . شامل تعویض کلی دستگاه نميباشد 

بنا به د�یل وارداتی ، نبود قطعه مورد نياز و شرایط دیگر ممکن است  .۵

  .زمان تعمير طو�نی شود 

  

  .سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قيد شده است 
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