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 ً�H<0از �N: و راه ا"�ازی د&%$�ه OP"  ��2 را ایF3 راھR�%=0?3 �4 د:7 د�<�

د&%$�ه "��T 3%Tه  یI9ك رو ی�ل د&%$�ه را 3U روی�2Tره &�. =���ی/�

  .�/34 *�ط� دا�4T�4 3%Tای ��اB?3 ا&7 

  

�  �"! �ت ��
  ھ��\ ۵٠/ و70  ٢۴٠ – ٢٣٠: و0%�ژ 

  )!�"�! �(وات  ٢٢٠٠و ) ��ی�(وات  ١٢۵٠و ) ��ی��و=�(وات  ١۴٠٠:  ��ان

  وات ٩٠٠:  ��ی��ووی� *�وB) ��ان

  �/(/2%� ٣٠٠*۵٣٩*۴۴٠: ا4?�د د&%$�ه 

  �/(/2%� ٢۴٠*٣۵۴*٣۵٨: ا4?�د دا*� د&%$�ه 

  0/%� ٣٠: /7 د&%$�ه ظ�=

��دان: ی��Fا*%) 789  3cHd +%A/&  

 e0�* وزن : ً�Nی�f�۴/م ١٨���)/!  

  

� %$�#���ر& �$�  )#' از ��ا
  :، ��ارد زی� را !F%�ل "�2ی/�ا�� د&%$�ه !�ر"��د

. از ا��Pل در&7 و ای2� دو�T*3 34 �9ی\ اط�F/2ن -��d "�2ی/� .١

�h"/3  �١٠ و g9 از �4 /در�dرت در&�N" 7دن ا��Pل، دو�T*3 را 4/�ون 

 ;/cd 34 �9ی\ 4\"/�دو�4ره 34 ط�ر. 

آن،  !F/� و در�dرت &�0+ �4دن �4ر&)را  د&%$�ه =/�ز :>C ا@>�اری .٢

 .و�Bد �4ق را �4 د&%$�ه دی$�ی آز��یj "�2ی/�

��ا:lm 3��"�4 +/EF� �/T�4 Oا و ز��ن 789 د&%$�ه 34 در&%) ا",�م  .٣

�T�4 ه�T. 

در . ی/� !3 در&A4 7%3 و :�T �Hه �T�4د&%$�ه را �4ر&) "�2 بدر .۴

 .در دا*� د&%$�ه �Bی�ن "�8اھ� ی�=m 7/� ای� �dرت ا"�ژی ��ی��ووی�

. در�dر�) !3 ��ارد =�ق !�ر&�ز " ـ�، 4ـ3 �?2/�!ـ�ر �,ـ�ز ��اB?ـ3 "�2ی/ـ�

  !.ھ��\ *�د��ن &?) "�F/� د&%$�ه را �?2/� "�2ی/�
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  راھ���ی * (
 .ن 4/�وری���اد �F4 3%A4ی را از د&%$�ه 4/�و -١

�4ر&) "�2ی/� !3 د&%$�ه ای�ادی ��"�T �: �Fن درب، 3��d *�ردن 34  -٢

�T�4 3%Tا�" �H: و q�0 �%A�T ن و�T �T ،ی�F4 ھ�ی آب �Tدر . وا

�dرت � �ھ�ه ھ���"3 آ&/O، د&%$�ه را 34 !�ر "/�Fازی� و �4 �?2/�!�ر �,�ز 

 .��2س 4$/�ی�

٣- 2" �f%A� +�c� ف و�d ;<& t3 4>�ری �ی/�د&%$�ه را روی یU �"4%�ا 

 .�یرا ��2c "�2 د&%$�هوزن 

 .د&%$�ه را در �?�ض ���� و رط�74 و ��اد :��4 اT%?�ل :�ار "�ھ/� -۴

�4ای ��دش ھ�ای !�=) در اط�ف د&%$�ه، =�d(3 د&%$�ه را �4 دی�ار  -۵

 :اط�اف O/��� 34 زی� :�اردھ/�

٢٠  ،q�4 روی . �ف &�"7 از ھ� دو ط ۵&�"7 �4 دی�ار 9 7 و  ١٠&�"7 از

�/F�" ا�B و �9ی3 ھ�ی آن را �/"�T�w" آن را l=�F� د&%$�ه و.  

۶-  �y"آ ;/cd ار�f%&3 زی� آن و اf)- 3 ای و /T (F/& د&%$�ه را �4ون

 .روی ��cر، 34 !�ر "/�Fازی�

��ا:T�4 O/� !3 &/+ �4ق د&%$�ه &�0+ �4ده و زی� ��ی��و=� ی� روی  -٧

�T�N" \/� ح داغ و�<&. 

ی 4%�ان در د&%�س ا&%�Hده !F/� �� در ��ا:C ا@>�اراز �9ی\ �O&�F و  -٨

 ."�2د �Bا 34 آ&�") دو�T*3 را از �9ی\

٩- �/F�" ده�H%&از ��ی��و=� در ={�ی �4ز ا. 

  

  راھ���ی 	#. &�ق دارای ا% �ل &� ز�#+
از ای� د&%$�ه �4ی� �4 دو�T*3 و &/+ �4:) !3 ا��Pل 34 ز�/� دارد ، 

. آن �,\ا و دارای ا��Pل 34 ز�/� �T (� 3/d�� �T�4د ��ار. ا&%�Hده !�د 

و0%�ژ . &/+ �4ق و دو�T*3 د&%$�ه دارای رT%3 &/+ ا��Pل 34 ز�/� ا&7 

  .3��d ~J�4 q�4 زدن 34 ��ی��و=� �) �Tد

، ا&%�Hده "��O&�F از دو�T*3 ای !3 ا��Pل 34 ز�/� دارد: ھ"/ار

  .*>�&�ز ا&7
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���*:  

 .� �وره !F/� ر ��ھ�د ا��Pل 34 ز�/� ، �4 �4:��در ��رد ای,� .١

 .�FN4ی� -%�2ً د&%�را0?�2 ھ�ی ا��Pل �4ق را 34 !�ر .٢

&/+ ھ�ی �4ق ای� د&%$�ه ر"$) ا&7 و ر"$�yی آن �T 34ح زی� �?�ی� �) 

  :�Tد

  ا��Pل 34 ز�/�: &N\ و زرد 

  "�ل: آ4)         

  =�ز: :�yه ای   

  

�  %/ا�1 ا��اج رادی�ی
رادی�، �(�ی\ی�ن و &�ی�  *� ا��اج �2�4� ا&J�4 7~ ��اراه ا"�ازی ��ی��و=� �

�4ای !�ھj و -lف ��ا*� ا��اج، !�رھ�ی زی� را . د&%$�ه ھ�ی � �34 ��دد

  :ا",�م دھ/�

 .�Jی� د&%$�ه را �F! \/2/�درب و &>;   -١

 .رادی� و �(�ی\ی�ن را ��//� 7yB دھ/� دا*() آ"%� -٢

�/�"�ه �Bی د&%$�ه را  -٣ 7 34NA"�/دھ �//��. 

۴- �/� ."�ه دور "�2ی/���ی��و=� را از 

۵- �/F! ا�B ده رادی� و �(�ی\ی�ن�H%&�9ی\ د&%$�ه را ، از �9ی\ ��رد ا.  

  

� *��ت �2. ای��
ھF$�م ا&%�Hده از و&�ی� �4:) ، ھ2/ 3 �4ی� "��ت ایF2) �9ی3 را ر�Jی7 

34 ��ارد !�ھj ی��4 ��ی��و  ا��اج*>� در �?�ض  ای�43�Fای ھF�2/� . !�د 

 :زی� ��3B =���ی/�

 .ا&%�Hده، د=%�3R راھ�2F را �>�0?3 =���ی/�:�N از  .١

راھ�T �2Fح داده د=%�3R از ای� د&%$�ه =�f �4ای ��Pر=) !3 در ای�  .٢

ای� . ��اد T/2/�ی) را در ای� د&%$�ه "$lاری� .�Tه ا&7 ا&%�Hده "�2ی/�

از آن در Fd?7 و . ��ی��و =� �4ای ��م !�دن و 89%� ��اد lmای) ا&7

F�" ده�H%&آز��ی $�ه ا�/. 
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 .د&%$�ه *�0) را 34 !�ر "/�Fازی� .٣

۴. 3*�T3 دی�ن &/+ ی� دو��d رت�d ن د&%$�ه 34 ھ�  ، در�T ی� *�اب

د&%$�ه را �4ای . &/+ را *�د��ن �?F�" �/2/�. د0/�، آ"�ا 34 !�ر "/�Fازی�

 .�4ر&) و �?2/� 34 �?2/���ه �,�ز �N4ی�

ه "\دی34�T t د&%$�ه و آ��زش qزم !�د!�ن �4ون "�Eرت  ا�Bزه "�ھ/� .۵

�FF!و �4 آن !�ر. 

�/�ی از آ�j &�زی در ��ی��و=� .۶�)B �4ای: 

a(  ًI��! ،یlm�! ی� (�/%&I9 ای) در ظ�ف ھ�یlm م !�دن ��اد��ھF$�م 

�/T�4 3 زدن:�B O:ا��. 

b( از :�ار j/9  j! ،�=ی در ��ی��وlm�! و (�/%&I9 3 ھ�یA/! دادن

 .q&%/�) دور A4%3 را �Bا "�2ی/�

c(  رت � �ھ�ه�d 3 را از �4ق در*�Tدود، د&%$�ه را *���ش و دو

درب د&%$�ه را �y$" 3%A4اری� �� T?(3 ا-%0�2) دا*� آن *���ش . �4 /�

 .�Tد

d( �/F�" ده�H%&ا در آن اlm اری�y$" و:%) !3 از د&%$�ه . از ��ی��و=� �4ای

ا&%�Hده "F! (2/�، از �lا%T� lm�! 7!�9ی، و&��� آwT\*�"3 ی� lmا در آن 

 .�ی/�*�دداری "2

٧.  3%A4 +�c� و �/! �y"ای) دی$� را در ظ�و=) !3 درب آlm آب ی� ��اد

��م �Tن �%4!� �hا&7 �4ا �اری� ، زی�ا ��2l$" �=ه ا&7 در ��ی��و�T. 

٨.  O:ا�� �FF! (� ن =�ران�T م�� �hم !�دن ��ی?��) !3 �4 ا��ھF$�م 

�/T�4. 

��ی��و=�  ��اد lmای) را در ��ی��و =� &�خ "�F/� ، زی�ا روm� داغ 34 .٩

 ($%*�& ~J�4 7&ا ��2� ،�mن رو�/T�9 رت�d 3 �) ز"� و در��d

 .�T 7&�9د

 .�8+ ��غ �4 �9&7 را در ��ی��و=� ��م "�F/� زی�ا ��2� ا&7 �%4!� .١٠

��ادی را !3 دارای 7H& 7&�9 ھO/& �F"�� �F%A ز�/F)، !�و،  .١١

�/F! در ��ی��و=�، &�راخ &�راخ �%Tاl� .&/O و 4(�ط را j/9 از 
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T 3 /T 3! �/T�4 O/� و ظ�ف lmای !�د!�ن !3 در ��ی��و=� ��م ��ا: .١٢

�FT�N" ده زی�د داغ�H%&م ا�$Fه ا"�، ھ�T. 

��م �Tن ��اد lmای) داغ  ظ�وف :�ار .١٣ 7)J 34 ،�=ه در ��ی��و�T داده

�"�T (� .�B را �4 د&%$/�ه �y"�2ی/�3 4 آ" �B. 

 .) !O&�F� 3 ��ی��و=� ھ�F%A ا&%�Hده !F/�از ظ�و= .١۴

 .ت �4وز ھ���"3 *�ا4)، 34 �?2/���ه �,�ز ��اF! 3?B/�در�dر .١۵

  .ای� د&%$�ه =�f �4ای ا&%�Hده *�"$) ا&7 .١۶

ی !�2AB 3ً ی� ذھ�Fً 34 �ای ا&%�Hده !�د!�ن ی� ا=�ادای� د&%$�ه 4 .١٧

�F%A/" ی) :�در�yF� ی� ا=�اد "�وارد &�*%3 " �ه  ��ارد �FF! 7ی�Jرا ر (F2ای

 .ا&7

 .ه �4زی !�FFا�Bزه "�ھ/� !�د!�ن �4 د&%$� .١٨

 .�/��و=� =�f در -�70 ایA%�ده ا&%�Hده �Tد .١٩

٢٠. �/F�" ق ھ�ی دی$� راه ا"�ازی�Bد&%$�ه را در �,�ورت ا. 

 .��ا:T�4 O/�، درب و &>�ح ��ی��و=� در ھF$�م !�ر داغ �) �Tد  .٢١

٢٢. �/F�" �f%A� 3"�*\wT7 آF/4�! د&%$�ه را در. 

 .��f%A "�2ی/�34 دی�ار "\دیt د&%$�ه را  .٢٣

د&%$�ه ، آن را 34 !�ر "/�Fازی� ��  ب� �Jی� دری بب �Tن دردر�dرت *�ا .٢۴

 .�?�T �/2د

از آن �4ای !�رھ�ی �,�ری . ای� د&%$�ه �4ای ا&%�Hده *�"$) ا&7 .٢۵

�/F�" ده�H%&ا. 

��دش ھ�ا در  .٢۶ �� �/F�" ا�B ار ��ی��و=� از دی�ار را ، از د&%$�ه�y$" 3)d�=

�T�4 O&�F� اط�اف د&%$�ه. 

��دان j/9�/T�4 از 4�B,�ی) د&%$ .٢٧ 3cHd O:ه ��ا�. 

د&%$�ه ی� &/+ �4ق و &/A%+ رو�FTی) آن =�f �4یA%) 34 و&/(3  .٢٨

�?2/�!�ر �,�ز &�ویg و �?�T �/2د در m/� ای�PFرت *>� ا"% �ر ا��اج و 

 .�4ق ��=%$) و�Bد دارد

 .��ی��و=� =�f �4ای یG زدای)، 789 و 9\ و �84ر9\ی �O&�F ا&7 .٢٩

٣٠. �,4�B j�%&اد داغ را �4 د�� �/F!. 
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٣١. �/T�4 �84ر داغ O:اد ، ��ا�� jT�9 �%Tم �4ز!�دن درب ی� �4دا�$Fھ. 

. �/در�dرت � �ھ�ه دود، د&%$�ه را *���ش و دو�T*3 را از �4ق �4  .٣٢

 .*���ش ��دد )� �� آ�j ا-%0�2ید&%$�ه را �y$" 3%A4ار بدر

 
 

  ا�4ل )!3 در ��ی��و��
+ ��اد را 34 &72 ط�ف @F/�4. /8/� ��ی��و=����O در 34 ط�ر ��اد را  -١

 .4/�ون دیg :�اردھ/�

٢- �/T�4 789 ز��ن O:رت . ��ا�d و در �/F! وع�T 789 ز��ن �از !2%�ی

ی� آ�%89 j� j/4 از -� ، J�4~ &�*%� ��اد . "/�ز، ز��ن را ا=\ایj دھ/�

 .�) �Tد&�زی 

روی ��اد را در ��ی��و=� �4 یt ظ�ف �lHFدار �T�w4"/� �� ھ+ ی��Fا*7  -٣

�/�ی ��دد �T 3%89د و ھ+�)B ن ��اد 34 اط�اف�/T�9 از. 

۴-  �F"�� 7&ص ��ادی !3 ا"�ازه آن 4\رگ ا�P84 ،(ایlm اد��) غ و��

�� و !�Nب�N2ھ (�/F! ر زی� و رو�Nرا در ز��ن 789 -�ا:� ی�. 

lmاھ�ی) ��"�F !�=%3 را در ھF$�م 789 از q�4 34 �9ی/� و از ��!\ 34 ط�ف  -۵

�B (F/& 3 4 دور�/F! �B . 

  

  �ی و	�ی� )!3راھ��
�N&�F%�ی� ��ده �4ای ظ�وف ��رد ا&%�Hده در ��ی��و=� ��ادی ا&7 !3  -١

ای� ��ده ا�Bزه �) دھ� !3 ا"�ژی از ظ�ف . ا��اج ��ی��و را از *�د �NJر دھ�

 .�NJر !�ده و ��اد lmای) را ��م "�2ی�

٢- �F! (2" ر�NJ \)= ، ظ�وف =(\ی ی� ظ�و=) !3 . ا��اج ��ی��و از��4ای �F4 

 .��F%A/" O&�F ء =(\ی دار"�، �4ای ��ی��ووی�اB\ا

از ظ�وف !�lmی �4زی�=�T 7ه ا&%�Hده "�F/� زی�ا ��2� ا&7 *�ده =(\ در  -٣

 .آ"�B�� �yد �4ده و �B ~J�4:3 زدن �Tد

�Rا !lm 3اھ��) . y4%� از ظ�وف ��C4 و ���T �/<%A ا&7 4/{)ظ�وف ��د و  -۴

 3T�� .�T (� 3%89د از ا"�ازه ظ�وف ����T C4 :�ار ��=%3 ا"� j/4!3 در 
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  و&�ی� ��B O&�Fول زی� راھ�2Fی) ا&7 �4ای ا"%�8ب

�  )!3 &� ��ی�  )!3 &� ��ی��ووی�  آ:89ی ��7 ظ�وف<#��% 3!(*  

/T4(3  4(3  4(3   3 @� -�ارت  

(0�2?� 3 /T  �/*  �/*  �/*  

  4(3  4(3  4(3  &�ا�/t @� -�ارت

��P8ص  )I9&%/� ظ�وف

  ��ی��ووی�

3)4  �/*  �/*  

lm�! ص�P8�  3)4  �/*  �/*  

  */�  4(F/&  �/*  3) =(\ی

Hdc 4(3  */�  3 &/2) �9ی3 دار  �/*  

(��/F/��03  */�  =�ی� و ظ�ف آ)4  �/*  

 * 789(N/!�� : (F?ای) 789یlm �4 ��ی��ووی� 34 ا@�=3 789 در -�0%) !3  ��اد

��دان :�ار دارد  !�"�! �و@?/7 ��ی� و ی�  د&%$�ه در  3B�B و ی�.  
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  @?$�ت د	�<�ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 &/�H: +%A ایF2) درب -١

 F9,�ه T/ 3 ای د&%$�ه -٢

٣-  3f)- زی�(F/& دان�� 

 ��cر -۴

 F! 3cHd%�ل -۵

۶-  (Bی��و ا��اج*�و��  )ط(� روی آن را �4"�اری� ً�H<0( 
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��دان -٧ 3B�B 3)/� 

��ی�  -٨ 7F20١(ا( 

��ی�  -٩ 7F20٢(ا( 

 &/t/! 789 (F و "�ن - ١٠

١١ - (F/& دان�� T/ 3 ای 

�/�ه - ١٢ 

 

  
� ����لA�4  

•  j3 "�2یcHd:  
  .را " �ن �) دھ� ......... �EF/�2ت و &�7J و 

 :��Fی 789  •

�4ای 789 �?�ادی از lmاھ� از :�N در -�=3E د&%$�ه �4"��3 ری\ی �Tه !3 �4 

ا"%�8ب "�ع lmا ، ز��ن و روش A/& �&�� 789%+ د&%$�ه ا�Bا �) 

&/O ز�/F) ،  ای� lmاھ� T�" ، t/! ���T/�") ، ��!�رو") ،. �Tد 

 �F%Aروش  .ذرت �4 داده ، 9/%\ا و ��غ ھ �ا ھ+ 34 ھ2/lm م !�دن��

  .ا���"lwی� ا&7 

  : (Power Level)" &>; :�رت" •
&>;  ١٠ز��"/�3 د&%$�ه در و@?/7 ��ی��ووی� :�ار دارد ، �) ��ان lmا را در 

�T�4 ، د&%$�ه �4 -�ا!�� ��ان  �١٠٠ &>; :�رت ا�. �%�Hوت 789 

)١٠٠ (%m ا را �) 9\دl . رت�: ;<& ��% �T�4۴٠ ، د&%$�ه �4  ۴٠ا

  .��ان lmا را �) 9\د 

• "����ی�+��ی��و/ی�) "Grill/Micro+Grill( :  
�4 ا"%�8ب ای� و@?/�2T 7 �) ��ا"/� lmا را در -�70 ��ی� �yF� 34ی) 789 

!F/� ی� �) ��ا"/� در -�l$4 (%0اری� !lm 3ا یt ��ت �4 ��ی��ووی� �T 3%89د 

 .t ��ت �4 ��ی� و ی

��دان" • 3B�B/دان+��ی��و�� 3B�B) "Turn Grill/Micro+Turn Grill( :  
��دان F! 789/� ی� �)  �4 3B�B �4 �f= ا راlm �/"�2 �) ��اT 7/?@و �ا"%�8ب ای
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 3B�B �4 ت�� tد و ی�T 3%89 ت �4 ��ی��ووی��� tا یlm 3! اری�l$4 (%0�- ا"/� در��

��دان .  

• "� !�"�!) "Convection( : 

 tم دا*� د&%$�ه ی��در ای� -�70 د&%$�ه ��"�F! (� �2J �= �F و �4 ��دش ھ�ای 

 .789 ی��Fا*7 �4&7 �) آی� 

  : 3cHd ا�Jاد •
���T د!32 ھ�ی) ا&7 !3 از آن �4ای �EF/+ ز��ن و در3B -�ارت ا&%�Hده �) 

ن "��T 3%Tه !3 �4ای �EF/+ ز�� ٩روی ای� د!32 ھ� ، ا�Jاد از �T . �� �Hdد 

 �� �Hd ار:�م �در �9ی/ �/F�2د و ھ�T (� ده�H%&ه !3  ٩ا�T 3%T�" 3 -�ارتBدر

در3B &�"%/$�اد  ٢٠٠در3B &�"%/$�اد ��  �4١١٠ آن �) �Tد در3B -�ارت 789 را از 

  .�EF/+ !�د 

  )Micro+Convection" (!�"�! �+ ��ی��و " •
& ، �/F! (� e8 � 3 -�ارت و ��ت 789 راB�2 درT 7/?@و �د&%$�ه در ای gw

. �) 9\د  !�"�! ����) از ز��ن 789 را �4 ��ی��ووی� و f4/3 ز��ن را �4 =� در -�70 

 �"�� (� 74�h 3 -�ارتBدر ط�ل ��ت 789 در �/T�4 3%T3 داB��. 

��دان+  !�"�! � " • 3B�B) "Convection+Turn Grill(  
$�ه 34 ھ�ای ��م را دا*� د&%(ا&7  !�"�! �د&%$�ه در -�70 در ای� و@?/7 

��دان ھ+ در -�ل j*�R ا&7 ) ��دش �) آورد 3B�B و ھ+ ز��ن. 

��دان +  !�"�! �" • 3B�B +ی��و��) "Covection+Turn Grill+Micro(  
��دان دای+ در -�ل j*�R ا&7  3B�B 7/?@و �ا�� د&%$�ه ���) در -�70 . در ای

 .lmا را �) 9\د و ���) ھ+ در -�70 ��ی��ووی�  !�"�! �

  : )Weight Defrost(" وز") یG زدا�)" •

  .��3 یG زدای) OA- �4 وزن ��اد 34 !�ر �4ده �) �Tد �4ای �EF/+ �4"ای� د!32 

• "7J�& "(Timer/Clock) : 

• ، 7J�& +/EF� د!32 �4ای �ز��ن 789 ای +/EF�  ان ��ی�2 34 !�ر �4ده�FJ 34 و

 .�) �Tد 

• ”��0“ (Cancel) :  

EF� �!  ��0/�2ت :N()  و ی� �EF/+ �4ای ��:� یt �4"��3 789، ی� ای� د!32 
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  .:�H !�دک ا&%�Hده �) �Tد 

 : �T "(Start/Quick Start)وع &�ی�T/Cوع" •

&>; �4 ��2م �EF/+ �4"��3 789 &�ی�T Cوع �4"��3 789 ی� �4ای ای� د!32 

  .ا&7 د&%$�ه %) ١٠٠(:�رت 
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  %��A#Bت

�4*�رد  راھ�2Fی ا&%�Hده از د&%$�ه 34 !(��2)د=%�3R ر "�T%3 ھ�ی د

*�اھ/� !�د !3 "/�ز 34 ��@/; 4/ %�ی دارد !3 در زی� ای� ��@/�cت آورده �) 

  .�Tد 

34 !�ر �4ده �Tه ا&7 ، زی�ا " ��ی�2"!(32 " ز��ن &�B 34"°Fی !(32 : ��ی�2 

  .!(32 ای �B ا=%�ده و رای° �� ا&7 " ��ی�2"

در =�  �?q�2. -�0%) ا&7 !3 دا*� ا�Bق ��&� -�ارت ��م �) �Tد : =� 

در 789 و ز��ن ، �lا%T� lmا در q�4 و �9ی/� =� . -�ارت از �9ی/� داده �) �Tد 

  .lmا ���h ا&7 

. ھ�2ن -�70 =� ا&7 ، ا�� ھ�ای ��م در دا*� ا�Bق ��دش دارد :  !�"�! �

=� ی��Aن ا&7 و �lا%T� lmا در3B -�ارت در ھ�B 32ی  !�"�! �در -�70 

  . در q�4 و �9ی/� آن =�ق "�ارد

�4ای ��&7 . -�0%) ا&7 !3 -�ارت از q�4ی ا�Bق �T (� j89د  :��ی� 

  .!�دن "�ن و ی� T�4%3 !�دن روی lmا از -�70 ��ی� ا&%�Hده �) �Tد 

��دان 3B�B  :�$اھ�ی دیlJ 3 و ی�B�B 3! 7&ص  ، و@?/%) ا�P8� G/& در

�lا�T (� 3%Tد  7 789yB 3 . د&%$�هB�B ده از�H%&در ز��ن ا q�2?�

��4ای �y/3 ��غ �4ی�ن . :�ار دارد ) -�ارت از q�4(�دان ، ا�Bق در و@?/7 ��ی� 

  .از ای� -�70 ا&%�Hده �) �Tد 

&>; :�رت ، =�P8� �fص !�ر!�د د&%$�ه در -�70 ��ی��ووی� :  &>; :�رت

و:%) &>; . در�d ��//� داد  ١٠٠&>; :�رت را �) ��ان از �Hd �� . ا&7 

ھ� 3R . ا"�ژی *�د lmا را �) 9\د  ١٠٠وی� �T�4 �4 ، ��ی��و% ١٠٠:�رت 

  .&>; :�رت را !F! �%2/� ، ا"�ژی ��ی��ووی� lm 789 7yBا !�T (� �%2د 
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  ا��ق ی. D���ل ھ�#%�Cراھ���ی 

•  �� بی� در!g20 ، �/F  �4ر را یCancel( t( “��0” د!32در ھF$�م 789، ا

 د!�432ای ادا��T . 3درا �4ز "�2ی/�، �4"��3 789 ��:%�ً �%�:� �)  د&%$�ه

 "��0" د!32ا��  �ا�. = �ر دھ/�را ) C ")Start/Quick Startی�Tوع &�/�Tوع"

)Cancel( د �4ر = �ر را دو�T (� ��0 ًI! 3��"�4 �/دھ. 

�d 34ا در*�اھ�  ھ� دو د:/3f ی��Nر 789، ز"K د&%$�هز��ن ر �9ی�ن د •

  .�ی/را �4ز "�2 ب� دری دھ/� را = �ر د!32 ±ی�2T آ�� �� 

  

3E�	 .#C�% :  
 )�J�&� +/EF%3  ١٢ ھ+ �d 34رت&�J%3 و  ٢۴ �d 34رتھ+  &�7J �یا

  .�Tد

 "��ی7J�&/�2" د!32، در -�3�/0 د&%$�ه در -�70 آ��ده 34 !�ر ا&7  -١

Timer/Clock)(  34٣ ��ت را "�h/7  � ،/دھ 3 = �رJ�& رت�d 34٢۴  3%J�&

�FU، د32U =�ق را  �U 3%Jر&� �١٢ &��d 34 7Jرت /(یا�� ��. �Uر *�اھ� �Uد

 .�/دھ $� = �ری± �4ر دی

 .ا&%�Hده "�2ی/� �4ای �EF/+ ز��ن "3cHd ا�Jاد" د!32 ھ�ی از -٢

�� ز��ن �EF/+  دھ/� = �ر�,�داً را ) (Timer/Clock "��ی7J�&/�2" د!32 -٣

7Nh ه�T دد��. 

  

  : %�C#. ز��ن )!3
) �FJان ��ی34�2 (� �4ای �EF/+ ز��ن 789 /��ا" )��و=� �ی%$�ه ��از د&

�#د@ ٩٩� �Hd �� /4 + ��ی�2/ز��ن :�EF� �4. �ی/ا&%�Hده "�2G  ٩٩و *�H#� 

  .�4ای �EF/+ ��ی�2 34 روش زی� �2J "�2ی/�  .ا&7

 .�/دھ = �ر��Nر یرا  )(Timer/Clock  "��ی7J�&/�2" د!32 -١

 .�4ای �EF/+ ز��ن ا&%�Hده "�2ی/�" 3cHd ا�Jاد" د!32 ھ�ی از -٢

را �,�داً g20 "�2ی/� �� ز��ن ) Timer/Clock( "��ی7J�&/�2" د!32 -٣

��دد 7Nh ه�T +/EF�. 
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 "��ی7J�&/�2" د!32 �/��ا" )���ی�2   � �ھ�ه ز��ن ی�4ا: "�3%

Timer/Clock) (۵ز��ن 34 ��ت . �/دھ را = �ر "�h/3 "�2 ی3 روcHdظ�ھ� ی j

�h"/3 !3 ز��ن ��ی�2 روی 3cHd "�2یj ظ�ھ�  ۵ا�� در ھ�2ن ز��ن . �Tد )�

را = �ر دھ/� �EF/�2ت ��ی�2 از -�=3E د&%$�ه ) Cancel( “��0”د�T 32Uه ، 

 �T �9ک *�اھ�.  

 

  :&� ��ی��ووی� )!3 
"qز��ن 789 ی�� )ط� �3 و /د: ٩٩f٩٩ "�h/7&ا 789  . 3 اlm34 روش 

و ز��ن 789 را 34  789 :�رت&>; دھ� �2T 34(  3U ا�Bزه ���ی��ووی� 

 د!32 = �دن �FR �4ر �4را  789 &>; :�رت ا4%�ا. �ی/د�80اه ا"%�8ب "�2

gw&  �4. �ی/ا"%�8ب "�2ی� �>��B �4ول ز (Power Level) "&>; :�رت"

7 د32U ی+ �Uده و در "�y/، ز��ن را �3cHd"EF ا�Jاد" د!32 ھ�ی از ا&%�Hده

 .= �ر دھ/�را ) �T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع"

FU ا/*�اھ )� �/=�ضlm �(۵و در ��ت  ��ی��ووی� :�رت&>; % ۶٠را �4  ی 

  .�یw4 3f\/د:

�lاT%3  در -�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7 ، ��اد را درون ��ی��ووی� -١

 .�یرا �FN4 ب آنو در

 %۶٠ :�رت&>; ،  (Power Level)" &>; :�رت" د!32 �4ر = �دن �4۵  -٢

 .�/ا"%�8ب �4FUای ��ی��ووی� را 

 

  j :�رتی"�2  = �دن د32U :�رت  j :�رتی"�2  = �دن د32U :�رت

 (P-40)%٤٠  ھ7H �4ر (P-HI)%١٠٠  ��Nری

 (P-30)%٢٠  ھ 7 �4ر (P-90)%٩٠  دو �4ر

 (P-20)%٢٠  "3 �4ر (P-80)%٨٠  &3 �4ر

 (P-10)%١٠  ده �4ر (P-70)%٧٠  �yRر �4ر

 (P-00) %٠  �4ر ١١ (P-60)%٦٠  F9° �4ر

    (P-50)%٥٠  jT �4ر
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) د:/3f( ۵:٠٠ یرا رو ز��ن 789 "�اد3cHd اJ" د!32 ھ�ی �4 = �دن  -٣

EF�/�2" +/ی�.  

۴-  �y%"32 در اUوع"د�T/Cوع &�ی�T) "Start/Quick Start ( ر دھ/�را� =. 

��I* :  

• ��$Fر ) !3 د&%$�ه در -�لھ�U 7&رت" د!32 ، �4 = �دنا�: ;<& "

(Power Level)   ;<& �/"�2 �) ��اT789 د&%$�ه :�رت FU را � �ھ�ه/�.  

ز��ن 789 را  (Power Level)" &>; :�رت"د32U ن زدن �) ��ا"/� �4و •

 �/F! +/EF� . 32!ر د�EF� �وع"�4ای ای�T/Cوع &�ی�T) "Start/Quick 

Start (/را = �ر دھ �/F! e8 � روش ��ی��ووی� �4 . � و ز��ن 7,9 را ��4 ای

 .:�رت ، 789 را ا",�م �) دھ� % ١٠٠

  

  : �ی��+ �ی�Iووی��/)!3 در وB$#3 ��ی�
� ی�� )ط�q".روش 789 ی�) از و@?/7 ھ�ی -�N/!�� 789 70) ا&7 ای� 

�4ای �EF/+ 789 در ای� و@?/7 34  .3 ا&�h/7" 3f٩٩ و /د: ٩٩ز��ن 789 

  :روش زی� �2J "�2ی/� 

-�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7 ، ��اد را درون د&%$�ه �lاT%3 در  -١

 .و درب آن را �FN4ی�

٢- 32U�4ر د �FR "ی���و  = �ر دھ/�را  )Grill/Micro+Grill" (�ی��+��ی��و/

 �/F! ن را ا"%�8ب���E" و@?/7 789 ��رد. 

 

32Uدن د� =  

GRILL /MICRO+GRILL  

  ی7�IJ رو  �Uر�Uد

�2" 3cHdیj  

  ز��ن 789

  �ی��  �ی��ووی��

  ١٠٠%      �ی��  ��Nری

  ٧٠%  ٣٠%   C-1  U��/ O١  دو�4ر

  C-2   %۵۵  %۴۵  U��/ O٢  &3 �4ر

 

 ."�2ی/� ز��ن را � e8" ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی ه از�4 ا&%�Hد -٣

د&%$�ه �Tوع ) �T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" �4 زدن د!32 -۴
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 .34 !�ر *�اھ� !�د 

��I* :  

��$F3 د&%$�ه در -�لھ! ( U�� 789/N( 7&32 ی، �4 اUر = �دن د�N�

��ی�+��ی��و/��ی�") "Grill/Micro+Grill (�( "ا��/� EF�/�"�4 ی\ی�3  ر�2ت 

  .�ی/�Tه را � �ھ�ه "�2

 

� ��دان��� 3#$Bووی��/)!3 در و�Iی� + ����
  : ��دان

ط�q") ��ی� .ای� روش 789 ی�) از و@?/7 ھ�ی -�N/!�� 789 70) ا&7 

�4ای �EF/+ 789 در ای� و@?/�h . 34 7"/3 ا&7 ٩٩د:/3f و  ٩٩ز��ن 789 

  :روش زی� �2J "�2ی/� 

!�ر ا&7 ، ��اد را درون د&%$�ه �lاT%3 -�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 در  -١

 .و درب آن را �FN4ی�

٢- 32U�4ر د �FR "دان�� 3B�B/دان+��ی��و�� 3B�B) "Turn 

Grill/Micro+TurnGrill (ن را ا"%�8ب  �/دھ را = �ر���E" و و@?/7 789 ��رد

 �/F!. 

 

32Uدن د� =  

TURN GRILL  
/MICRO+TURN GRILL  

  ی7�IJ رو  �Uر�Uد

�2" 3cHdیj  

  �ن 789ز�

  �ی��  �ی��ووی��

  �N�   3B�Bری

��دان  

     %١٠٠  

  ٧٠%  ٣٠%    C-1  U��/ O١  دو�4ر

  C-2   %۵۵  %۴۵  U��/ O٢  &3 �4ر

 

 ."�2ی/� ز��ن را � e8" ا�Jاد 3cHd"ا&%�Hده از د!32 ھ�ی �4  -٣

د&%$�ه �Tوع ) �T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" زدن د!�432  -۴

 .34 !�ر *�اھ� !�د 
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��I* :  

 32Uر = �دن د�Nا&7، �4 ی� (N/U�� 789 3 د&%$�ه در -�ل! (��$Fھ

��دان" 3B�B/دان+��ی��و�� 3B�B) "Turn Grill/Micro+TurnGrill (�( "ا��/� 

  .�EF/�2ت �4"��3  ری\ی �Tه را � �ھ�ه "�2ی/�

  

 3#$B3 در و!(+"��*�� :  
"qز��ن 789 ی�� )ط� �3 و /د: ٩٩f٩٩ "�h/7&ع 789 ھ�ای داغ در ای. 3 ا�" �

�4 ای� =� . در =� 34 ��دش در �) آی� و ��اد را 7J�& 34 و ی��Fا*7 �) 9\د

در3B  ��٢٠٠  ١١٠"�ع 789 �4 در3B -�ارت ھ�ی �8%(� 4/�  �١٠) ��ان 

  .�4"��3 ری\ی !�د &�"%/$�اد

را  )Convection" (!�"�! �"ا4%�ا د!32  !�"�! ��4ای 789 در و@?/7 

در3B -�ارت را "  ا�Jاد 3cHd"د!32 ھ�ی g �4 ا&%�Hده از و &w = �ر دھ/�

�/F! وارد.  

  .w4\ی�&�"%/$�اد در3B  ١٨٠د:/3f �4  ٢۵=�ض !F/� �) *�اھ/� lmای) را در 

-�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7 ، ��اد را درون د&%$�ه �lاT%3 و در  -١

 .درب آن را �FN4ی�

 . /�= �ر دھرا  )Convection" (!�"�! �"د!32  -٢

در3B  ١٨٠!3 �4ای (را  �J٨د ، " ا�Jاد 3cHd"د!32 ھ�ی �4 ا&%�Hده از  -٣

 .= �ر دھ/� ) &�"%/$�اد ا&7

 .را �EF/+ "�2ی/�789 ز��ن " ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی ا&%�Hده از�4 �,�دا  -٤

��  دھ/� = �ررا  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" د!32 -٥

 �F! وع 34 !�ر�T د&%$�ه.  

  : !�"�! �=� :�T �Nوع 789 در و@?/7 ) او3/0( ��م !�دن
  .:�N از �Tوع 789 =� را ��م !F/�  �) ��ا"/� �4 ای� د&%$�ه

��م !�ده و &gw  &�"%/$�اد در3B ١٧٠را ��  =�ض !F/� �) *�اھ/� ا4%�ا =�

 در آن lmا د:/3f 34٣۵ ��ت ) در3B &�"%/$�اد ١٧٠(�4 ھ�2ن در3B -�ارات 

 .w4\ی�

 . = �ر دھ/�را ) Convection" (!�"�! �"د!32  -١
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در3B  ١٧٠!3 �4ای (را  �J٧د " ا�Jاد 3cHd"د!32 ھ�ی �4 ا&%�Hده از  -٢

 .= �ر دھ/� ) &�"%/$�اد ا&7

�4 ر&/�ن  .= �ر دھ/�را  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" د!32 -٣

 .ز"K د&%$�ه �d 34ا در �) آی� ، 34 در�T e8 � 3Bه����ی دا*� =� 

��دان =� :�ار =� را بدر -٤ (F/& �&ا را در و�m دھ/� �4ز "�2ی/� و ظ�ف. 

 .ز��ن 789 را �EF/+ "�2ی/�" ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی ا&%�Hده از�4  -٥

�� د&%$�ه  = �ر دھ/�را  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع"  د!32 -٦

 �F! وع 34 !�ر�T. 

  

���* :"qم !�دنی�� )ط���د:/3f را  ٣٠از  3f )j/4 ا&7/د: ٣٠ =� � ز��ن 

�4 = �دن در -�3�/0 د&%$�ه در -�ل !�ر !�دن ا&7 ). "2) ��ان �EF/+ !�د

  .�) ��ا"/� در3B -�ارت را !F%�ل !Convection ( �/F" (!�"�! �" د!32

  

3!(  3#$Bی��ووی� در و��+ +"��*�� :  
ط�q") ��ی� .ای� روش 789 ی�) از و@?/7 ھ�ی -�N/!�� 789 70) ا&7 

�4ای �EF/+ 789 در ای� و@?/�h . 34 7"/3 ا&7 ٩٩د:/3f و  ٩٩ز��ن 789 

  : روش زی� �2J "�2ی/� 

در3B -�ارت ��رد "�E را  ،"ا�Jاد 3cHd"روی  ۴و ٣، ٢، ١ د!32 �4 = �دن

  ).در3B &�"%/$�اد ��٢٠٠  4١١٠/� ( ا"%�8ب "�2ی/�

  .w4\ی�!/t  &�"%/$�اد در3B ١٣٠د:/3f �4  ٢۵=�ض !F/� �) *�اھ/� در 

-�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7 ، ��اد را درون د&%$�ه �lاT%3  در -١

 .و درب آن را �FN4ی�

 . دھ/� را = �ر )Micro+Convection" (!�"�! �+ ��ی��و " د!32 -٢

 .را وارد !F/� �J٣د " ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی �4 ا&%�Hده از -٣

 .�ز��ن 789 را �EF/+ "�2ی/" ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی ا&%�Hده از�4  -٤

  .دھ/� = �ررا  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع"  د!32 -٥

�+ ��ی��و " د!32در -�3�/0 د&%$�ه در -�ل !�ر !�دن ا&7 �4 = �دن : *��

� !�"�!) "Micro+Convection (�/F! ل�%F! 3 -�ارت راBا"/� در�� (�.  
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(! 3#$Bدان+  ��*��"+3 در و�� ���� :  
"qز��ن 789 ی�� )ط� �3/د: ٩٩f  ٩٩و "�h/7&"�ع 789 ھ�ای داغ . 3 ا �در ای

�4 ای� =� . در =� 34 ��دش در �) آی� و ��اد را 7J�& 34 و ی��Fا*7 �) 9\د

 در3B ��٢٠٠  �4١١٠ در3B -�ارت ھ�ی �8%(� 4/� را ع 789 ا"�ا�) ��ان 

  .�4"��3 ری\ی !�د &�"%/$�اد

��دانB�B+  !�"�! �" 4%�ا د!32ا،  !�"�! ��4ای 789 در و@?/7  3 "

)Convection+Turn Grill ( ده از  = �ر دھ/�را�H%&�4 ا gw& د!32 ھ�ی و

  .در3B -�ارت را وارد !3cHd“  �/F ا�Jاد”

  .w4\ی� در3B &�"%/$�اد ١٨٠د:/3f �4  ٢۵=�ض !F/� �) *�اھ/� lmای) را در 

-�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7 ، ��اد را درون د&%$�ه �lاT%3 در  -١

 .را �FN4ی� و درب آن

��دان+  !�"�! �" د!32 -٢ 3B�B) "Convection+Turn Grill ( ر را� =

 . دھ/�

در3B  ١٨٠!3 �4ای ( را �J٨د " ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی از ا&%�Hده�4  -٣

 .= �ر دھ/� ) &�"%/$�اد ا&7

ز��ن 789 را �EF/+ " ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی �4 ا&%�Hده از�,�دا  -٤

 ."�2ی/�

  .= �ر دھ/�را  )Start/Quick Start" (ی�TCوع &�/�Tوع"  د!32 -٥

��دان+  !�"�! �=� :�T �Nوع 789 در و@?/7 ) او3/0(��م !�دن  3B�B  
 �/F! م��  .�4 ای� د&%$�ه �) ��ا"/� :�N از �Tوع 789 =� را 

در3B &�"%/$�اد ��م !�ده و &gw  ١٧٠=�ض !F/� �) *�اھ/� ا4%�ا =� را �� 

د:/3f در آن lmا  34٣۵ ��ت ) &�"%/$�اددر3B  ١٧٠(�4 ھ�2ن در3B -�ارات 

 .w4\ی�

��دان+  !�"�! �" د!32 -١ 3B�B) "Convection+Turn Grill ( ر را� =

 . دھ/�

در3B  ١٧٠!3 �4ای (را  �J٧د " ا�Jاد 3cHd"د!32 ھ�ی  از �4 ا&%�Hده -٢

 .= �ر دھ/� ) &�"%/$�اد ا&7

�4  .= �ر دھ/�را  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" د!32 -٣
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ر&/�ن ����ی دا*� =� 34 در�T e8 � 3Bه ، ز"K د&%$�ه �d 34ا در 

 .�) آی�

��دان =� :�ار دھ/� -٤ (F/& �&ا را در و�m درب =� را �4ز "�2ی/� و ظ�ف. 

 .ز��ن 789 را �EF/+ "�2ی/�" ا�Jاد 3cHd"�4 ا&%�Hده از د!32 ھ�ی  -٥

�� = �ر دھ/� را  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع"  د!32 -٦

 �F! وع 34 !�ر�T د&%$�ه.  

�د:/3f را  j/4٣٠ از (د:/3f ا&7  ٣٠ط�q") ��ی� ز��ن ��م !�دن =� : *��

در -�3�/0 د&%$�ه در -�ل !�ر !�دن ا&7 �4 = �دن ). "2) ��ان �EF/+ !�د

��دان+  !�"�! �" د!32 3B�B) "Convection+Turn Grill ( �/"ا�� (�

�/F! ل�%F! 3 -�ارت راBدر.  

 

 3!( 3#$Bدان+ ��ی��ووی� +  ��*��"+در و�� ���� :  
ط�q") ��ی� .ای� روش 789 ی�) از و@?/7 ھ�ی -�N/!�� 789 70) ا&7 

�4ای �EF/+ 789 در ای� و@?/�h . 34 7"/3 ا&7 ٩٩د:/3f و  ٩٩ز��ن 789 

  : روش زی� �2J "�2ی/� 

را در3B -�ارت ��رد "�E  ،"ا�Jاد 3cHd"روی  ۴و ٣، ٢، �4١ = �دن د!32 

  ). در3B &�"%/$�اد ��٢٠٠  4١١٠/� (ا"%�8ب "�2ی/� 

  .!/w4 t\ی� در3B &�"%/$�اد ١۴٠د:/3f �4  ٣٠=�ض !F/� �) *�اھ/� در 

١- �FN4 3 و در را%Tاl� .�یدر -�70 ا"%�Eر ��اد را در ا�Bق 

 . = �ر دھ/�را  CONVECTION + TURN GRILL + MICROد!32  -٢

 .وارد !F/� را �J٢د " ا�Jاد 3cHd"�4 ا&%�Hده از  -٣

 .ز��ن 789 را �EF/+ "�2ی/�" ا�Jاد 3cHd"�4 ا&%�Hده از  -٤

  .= �ر دھ/�را  �Tوع   د!32 -٥

 + CONVECTION + TURN GRILL د!�432 = �دن =�   !�ر در ز��ن: "�3%

MICRO �/F! ل�%F! 3 -�ارت راBا"/� در�� (�.   
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�  : یK زدای� وز*
  .ای) "�2ی/�=�ض !F/� �) *�اھ/� ��7T =�ی\ �Tه را یG زد

�lاT%3 و  را در ��ی��و=� ��اد در -�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7  -١

 .�یرا �FN4آن  بدر

�� وزن  = �ر دھ/��FR �4ر را  )Weight Defrost" (یG زدای) وز")" د!32 -٢

��م١٨٠٠��م ��  4١٠٠/� ( ��اد ا"%�8ب �Tد.(  

  .ھ/�= �ر درا  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" د!32 -٣

�ھF$�م ا",�م �4"��3 یG زدای)، د&%$�ه ھ� �FR و:7 ی��Nر �%�:� : *��

�2T ��اد �4ای یG زدای) یt "�ا*�T 7ه و �dای �4ق �d 34ا در �) آی� �� 

 �4 gw& �/"�*��4 وع" د!32 = �دنرا در د&%$�ه�T/Cوع &�ی�T "

)Start/Quick Start( �4دو�4ره �4"��3 ادا�3 �) ی�.  

  

  :)!3  ���ی
ر�dرت �Jم "/�ز 34 �4"��3 ری\ی و �EF/+ ز��ن 789 و :�رت د&%$�ه، �) د

�4ای ای��Fر !�=) ا&7 "�ع  .ا&%�Hده "�2ی/� "789 *�د!�ر"��ا"/� از روش 

 �/F! e8 � ا و وزن آن راlm . �2J 789 *�د!�ر 34 روش زی� +/EF� �4ای

  :"�2ی/� 

=� :�ار ون ��ی��را درو ��اددر -�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7 ،  .١

ی ��رد lmا �� وزن = �ر دھ/�را یt ی� �FR �4ر  د!32 ���4ط 34 "�ع lmا داده و

�E"  د�T ا"%�8ب. 

 .= �ر دھ/�را  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" د!32 .٢
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  ��Fی 789 *�د!�ر

  

  )lm 7�IJ 3cHdا را = �ر دھ/�(��cوده وزن  lm 7�IJا

  �yRر �4ر  &3 �4ر  دو�4ر  ی��Nر

t/!  ۴٧۵ م��  =�f یt ا"%�8ب  

��م  ��٨٠٠  ٢٠٠(ھ7H ا"%�8ب   ��م !�دن(  

("�/T�"  ن/&) &)  ٢٠٠  ٣  ٢  ١�,F=  

    گ ٣٠٠  گ ٢٠٠  گ ١٠٠  ��!�رو")

(F/ز� O/&  ٢٣٠  ٣  ٢  ١ �  ی�J tد/ �م 

  =�f یt ا"%�8ب  گ  ١٠٠  ذرت

    گ  ۴۵٠  گ ٣٠٠  گ  ١۵٠  9/%\ا

  گ ١۴٠٠  گ  ١٢٠٠  گ ١٠٠٠  گ  ٨٠٠  ��غ

 ;/@��١  : �/F! (� را ا"%�8ب (F/ز� O/& و ("�/T�" ��، در 3cHd ا

  .آن ا�Jاد وزن "/7A . "�2یj �?�اد را " �ن �) دھ� 

 ;/@��٢  : 7Tl�ز��ن  ٣/٢ا�� ��غ را ا"%�8ب �) !F/� ، د&%$�ه g9 از 

�� �2T ��غ را ��4*�"/� و زی� و ز"�d 34 Kا در �) آی� �T (� �:�%� 789د 

F! و رو �/.  

���* :7&�2Fراھ tی �f= ول�B ه در�T 3ھ2/ 3 از وزن و . وزن ارا� ً�H<0

" �ن داده �) �Tد �FJ 34ان  ) !3 روی 3cHd "�2یj د&%$�هز��ن %89

�/F! ده�H%&ا ;/cd �2ت/EF�.  

را د&%)  lm 3�"�FRا 34 ا"�ازه !�=) 89%3 " �د qزم !3 ��ت ز��ن 789

  .�cP/; "�2ی/�

  

� ایLM�� /�N 3!( :  
  .�4"��3 ری\ی "�2ی/��4ای &3 ��-(3 789  -� ا!��د&%$�ه را �) ��ا"/� 

  .�F! +/EF/�زی�  ��-(�T 34 3ح 789٣ را در  =�ض !F/� �) *�اھ/� ی�"��3

  .w4\د  ��ی��ووی� ا4%�ا د&%$�ه �4ای ���) lmا را �4 )١(
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رت �d !�"�! � �4 =� در و@?/g9 7 از 789 او3/0 �4 ��ی��ووی� ، ادا�3 789 )٢(

  )�4ون ��م !�دن او3/0( .�/�د 

  

 .34 �9ی�ن �4&�  ��ی� lmا �4 789در "�yی7  )٣(

  :�4ای �EF/+ �4"��3 =�ق 34 روش زی� �2J "�2ی/� 

�lاT%3  را در ��ی��و=� ��اد در -�0%) !3 د&%$�ه آ��ده 34 !�ر ا&7 ،  -١

 .�یرا �FN4 ب آنو در

&>; ��  �= �ر دھ/را �FR �4ر  (Power Level)" &>; :�رت"د!32  -٢

 .:�رت ��رد "�E ا"%�8ب �Tد

را �EF/+ ��ی��ووی� ز��ن 789 " ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی �4 ا&%�Hده از -٣

 ."�2ی/�

 . = �ر دھ/�را  )Convection" (!�"�! �" د!32 -۴

 789 در و@?/7 در3B -�ارت" ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی �4 ا&%�Hده از -٥

 .را �EF/+ "�2ی/� !�"�! �

در و@?/7 ز��ن 789 " ا�Jاد 3cHd" ید!32 ھ� �4 ا&%�Hده از -٦

 .را �EF/+ "�2ی/� !�"�! �

��ی�+��ی��و/��ی�" د!32 -٧) "Grill/Micro+Grill ( ر�Nر دھ/�را ی�� = . 

��ی� را  در و@?/7 ز��ن 789" ا�Jاد 3cHd" د!32 ھ�ی �4 ا&%�Hده از -٨

 .�EF/+ "�2ی/�

 . = �ر دھ/�را  )�T) "Start/Quick Startوع &�ی�T/Cوع" د!32 -٩

�� از !�ر!�د یG زدای) وز") و ��Fیدر �FR 789 ��-(3 ای "2) ��ان : %�

  .ا&%�Hده !�د 789 

� ھ�ی ���	( دی<��Oوی 
  

.#C�% ��@ ظ3 از ��د��ن��M  
  .ای� :C"�� �H د&%�&) !�د!�ن 34 د&%$�ه �4ون "�Eرت 4\ر�%�ھ� �) �Tد

�H: +/EF� ��0”د!32 : �4ای“ )Cancel (3  ٣ را 34 ��ت/"�h دھ/�= �ر .

!(/3 د!32 در ای� -�70 . �) �Tد FT/�ه و �Rاغ " �"$� روT� �dای �4ق
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 .*�اھ� ا=%�د!�ر  ھ� از

�H: 70�- ��0 ��0” د!32: �4ای“ )Cancel ( 3  ٣را �4ای/"�h�/ر دھ� = . g9

  . �Rاغ " �"$� *���ش �) �Tداز FT/�ن �dای �4ق، 

 

Pی�	وع �:  
�) �4ایÀوی �ا&7 % ١٠٠رت :� �4 ��ی��ووی� در 789 ای.  

= �ر دھ/� �� را  �T "(STATRT/QUICK STATRT)وع &�ی�T/Cوع"د!32 

 �F! وع 34 !�ر�T د!32 . د&%$�ه ��" �Tوع &�ی�T/Cوع"ا

(STATRT/QUICK STATRT) +�4ر 9 7 &� ھ �FR �/ا"/�  = �ر دھ�� (�

د:/3f  ١٠ز��ن 789 در ای� -�70  -� ا!��. ز��ن 789 را ا=\ایj دھ/� 

  .ا&7 

 

   ���*#��M .Rظ3 �1د��ر

-�Hظ7 *�د!�ر =?�ل �Tه و �4ق  در �dرت q�4 ر=%� زی�د در3B -�ارت، .١

را " �ن �)  ”�d 34“E01رت ��d 34 �%2ا درآ��ه و 3cHd "�2یj  د&%$�ه

را  )gw&”��0“ )Cancel د!32 . دھ� �� &/�J 70�- 34 +%Aدی �4��دد 

  .= �ر دھ/�

-�Hظ7 *�د!�ر =?�ل �Tه و ، زی�د در3B -�ارت آ��ندر �dرت �9ی/�  .٢

را " �ن  ”�d 34“E02رت ��d 34 �%2ا درآ��ه و 3cHd "�2یj  �4ق د&%$�ه

را ) Cancel(" gw&"��0 د!32 . �) دھ� �� &/�J 70�- 34 +%Aدی �4��دد 

 .= �ر دھ/�

-�Hظ7 *�د!�ر =?�ل �Tه و �4ق ، در �dرت ا��Pل �4ق در د&%$�ه  .٣

را " �ن  ”E03“�ه و 3cHd "�2ی�d 34 jرت ��d 34 �%2ا درآ� د&%$�ه

�4ای ر=C � �� 34  = �رداده �Tد و ) Cancel" (��0"د!32  .�) دھ� 

 .�?2/�!�ر �,�ز ��اB?3 "�2ی/�
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��/��� S�1 3#4�1   

�) *�د!�ر ا&7�FF! tF* 7/d�* ق دارای�Bا �از ا",�م ھ� �4"��3 . ای g9

ن ز��ن 789 ، =� د:/3f ط�ل g9 ،� �4 از �9ی� j٢ از lm 789ای) !3 4/

)3�F9 (ق�Bرت * ا�d 34 د&%$�ه را  �٣د!�ر 34 ��ت �� �"�� (� �T3 روf/:د

  .دوام 4/ %�ی دا�T�4 3%T ای� !�ر �T (� ~J�4د �� ��ی��و=�. *�T tFد 

  

  ��ا@>3 از د	�<�هو %�#8 ��دن 

 .:�N از �2/\!�دن، د&%$�ه را *���ش و دو�T*3 را از �4ق �4 /� -١

 ا�� ��اد زی�دی 34 دی�اره ھ��4 �9ر3R "�2ار �F! \/2/� و را  ��ی��و=�دا*�  -٢

ھ��\ ا&�wی و . NAR/�ه �T�4، از �Tی�Fه ھ�ی �Iی+ ا&%�Hده "�2ی/�

 .34 !�ر "�Nی� ، :�یی� �Tی�Fه ھ�ی ا&/�ی 

از T�9/�ن آب l=�F� 34 درو") . !F/�د&%$�ه را �4 �9ر3R "�2ار �2/\ 4/�ون  -٣

�/�ی "�2ی/� ��ی��و=��)B. 

وا�T آب �F4ی و q�0 ھ� . و F9,�ه T/ 3 ای را �F! \/2/� بط�ف دردو   -۴

 .از �Tی�Fه ھ�ی �Iی+ ا&%�Hده "�2ی/� .را ����Nً �2/\ "�2ی/�

۵- �/F! ی�/��)B ل�%F! 3cHd ن�T g/* 3 . ازR�2ار  و "�مآن را �4 �9ر"

�/F! \/2� .F! 3cHd م �2/\!�دن�$Fاری� ��  ��ی��و=� ب�ل، در%ھ�y$" را �4ز

 .$�ه 34 ط�ر ا��H:) روT� " �دد&%

۶- ��ی� 4/�ون آن �T C2Bد، آن  ��ی��و=�، �84ر در �4 ا�h رط�74 زی�د �c/�  ا

�/F! 3 "�2ار �9کRرا �4 �9ر. 

��ھ -٧ (F/& 3! 7&زم اq ( دان��را 4/�ون آورده �4 آب و T/ 3 ای 

  .��یC ظ�= �ی) ی� در ��T/� ظ�= �ی) 4 �ی/�

٨-  (F/& 3 زی�f)- دان���4 ��یC ظ�= �ی) ����Nً را �و=� ��ی�و !� 

-(3f را  .�� J�4~ &� و �dای ا@�=) " �د* AT gw& �/F! t%3 و 

 .34 در&%) در �Bی *�د l$4اری�

��د ، در یt ظ�ف��ی��و=��4ای از 4/� �4دن �4ی "��>�Nع دا*�  -٩ ، tی

2/0 7&�9 3�� �FR ه آب �2/0 و�<: �FR 0/�ان آب ری8%3 و �/F! 3=�@34 آن ا �
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د:/3f 34 !�ر  ۵ی را �4ا ، &gw ��ی��و=�l$4اری� دا*� د&%$�هرا در و آن 

 .را �9ک !�ده و * t "�2ی/� در ا"%�y دا*� د&%$�ه. ا"�ازی�

١٠ -  ��q Ãرت "/�ز 34 �?�ی�d هد&%$�هدر�Fاز ، �4 "�2ی g9 وش  *���ت�=

 .��2س 4$/�ی�

ن را را دا��y$" \/2� ً�2اT%3 و ��اد lmای) ری�T 3%8ه روی آ ��ی��و=� - ١١

 .�9ک !F/� �� د&%$�ه ھ2/ 3 �2/\ و &�0+ �4:) �24"�

، �4ی &�*%� ��ی� !F/� ا�� د&%$�ه را �4ای �4ر اول روT� !�ده و �4 آن  - ١٢

� � 34 �mا&7 رو (?/N3  (\د&%$�ه از =زی�ا . �%�ن �) ر&� !3 ط%*�&

��م �Tن د&%$�ه  .ری روm� روی آن ��0/�ه �Tه ا&�f� 7ا !�T3ه  �4

(� �mرو �زد و دود و �4ی &�*%$) ��0/� � ای�&�F! (. 4 �از ای g9 �

 .از 4/� �) رود�FR �4ر ا&%�Hده 

  

3Rزی T#A� U�M  

در �dرت از !�ر ا=%�دن !() د&%$�ه، آن را �4 ز30�4 ھ�ی دی$� دور 

"/�Fازی� �f� �4�<� 3�)4رات -c� ÄH/� زی3f<F� 7A *�د، �4 آن ر=%�ر 

�/F!.  

  


