
راھنمای استفاده

برقیفر

.این دستگاه برای استفاده خانگی است

.فرماییدراھنما را مطالعهدفترچه از دستگاه قبل از استفاده 
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.....................دستگاهقطعات................

Enclosure: بدنه 

Temperature Knob: دکمه تنظیم درجه حرارت

Function Knob:  دکمه تنظیم کارکرد

Timer Knob: دکمه تنظیم زمان

Indicator: نشانه گر 

Door Glass: درب شیشه ای

Door Handle: بدستگیره در

Crumb Tray: سینی خرده نان

Food Tray: سینی غذا 

Food Tray Handle: غذادستگیره سینی 
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Rotisserie Fork: جوحه گردان 

Rotisserie Fork Handle: دستگیره جوحه گردان

Grill Rack) :گریل (سینی کباب پزی

نکات مھم ایمنی
از. ھنگام استفاده از وسایل برقی ، ھمیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد 

:جمله موارد زیر 

.قبل از استفاده دفترچه راھنما را مطالعه فرمایید.١

.از دستگیره استفاده نمایید. به سطوح داغ دست نزنید.٢

.دستگاه، کامالً مراقب باشیدبه ھنگام استفاده یا نزدیکی کودکان .٣

یا خود دستگاه را در آب یا مایعات شاخه دوبرای جلوگیری از برق گرفتگی ،سیم یا .۴

.دیگر فرو نبرید

.ھرگز نگذارید سیم برق با سطوح داغ تماس داشته یا آویزان باشد.۵

برای بررسی آنرا. به کار نیندازیدشاخه ، دستگاه رادودر صورت صدمه دیدن سیم یا .۶

.و تعمیر به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز ببرید

آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، ممکن است استفاده از قطعاتی غیر از.٧

.باعث حادثه گردد

.یا میکرو فر قرار ندھیدیا روی اجاق دستگاه را نزدیک .٨

سانتیمتربااطراف خودش فاصله داشته ١٢برای تھویه مناسب ، دستگاه ، حداقل .٩

.باشد

ھنگام عدم استفاده از دستگاه، موقع تمیز کردن آن یا سرھم کردن و جدا کردن .١٠

.استشده سردقطعات، سیم را از برق بکشید و مطمئن باشید دستگاه 

زیادقرار دارد، برای جابجایی آن دقت فر برقی ھنگامی که روغن یا مایعات داغ درون .١١

.به کار برید

باال رفتن باعث ، زیرارا با فویل آلومینیومی نپوشانید برقیفرسینی خرده نان درون .١٢

.درجه حرارت می گردد

، فوق العاده دقت برقی داخل فرمایعات داغ یا ھنگام برداشتن سینی یا روغن و .١٣

.کنید
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ممکن است باعث برق ، زیرابا اسکاچ یا سیم ظرفشویی دستگاه را تمیز نکنید .١۴

.گرفتگی گردد

پرده و امثال آن ، ممکن ماننددر مجاورت مواد قابل اشتعال استفاده ازفر برقی ، .١۵

. است باعث آتش سوزی شود

، خیلی مواظب فر برقی ھنگام استفاده از ظروف غیر شیشه ای و فلزی در درون .١۶

.باشید

.مقوا، پالستیک، کاغذ، یا مشابه آنھا : نگذارید فر برقی مواد زیر را درون .١٧

ه از دستگاه استفاده نمی کنید، موادی غیر از آنچه فروشنده توصیه کرده موقعی ک.١٨

.است، درآن نگذارید

موقع کشیدن .، سپس آنرا به پریز بزنید ابتدا سیم برق را به دستگاه وصل نمایید.١٩

و بعداً سیم را از داده قرار) Off(سیم از برق، ابتدا کلیه دکمه ھا را روی خاموش 

.را بگیرید نه خود سیم راشاخه دوبرای کشیدن سیم، . پریز جدا کنید

.ھنگام گذاشتن مواد ، داخل فر ویا بیرون آوردن آن ، از دستکش استفاده کنید.٢٠

از شیشه محکم و ایمن ساخته شده است و از شیشه فر برقی درب شیشه ای .٢١

از خراش دادن سطح در .نمی شودشکستهبه راحتی لی محکمتر بوده و ومعم

یا شکستن لبه ھای آن خودداری کنید و در صورت خراش برداشتن درب، با و 

.نماینده فروش تماس بگیرید

.استفاده نماییددستگاه در محل سرپوشیده از .٢٢

.ریدبکه توصیه شده به کار بھاییدستگاه را برای کار.٢٣

.این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.٢۴

.مواظب باشید. ھنگام استفاده داغ می شودفرسطوح قابل دسترسی .٢۵

چیزی روی آن . وقتی درب شیشه ای کامالً باز است، نمی تواند بار زیادی تحمل کند.٢۶

. نگذارید

.دستگاه را نمی شود با یک زمان سنج خارج از آن یا کنترل از راه دور کنترل کرد.٢٧

قبل از استفاده از دستگاه 
:اولین استفاده از دستگاه مطمئن شوید که قبل از 

.دفترچه راھنما را مطالعه کرده اید.١

.     دھیدقرار " Off"روی وضعیت را ، سیم را از برق کشیده و دکمه تنظیم زمان .٢
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یا با سینی و قسمتھای داخلی دستگاه را خارج کرده و آنھا را با آب گرم.٣

.بشوئیدظرفشوییماشین 

سیم با اتصال . دھیدخشک کرده و سر جای خود قرار داد کلیه قطعات را کامالً .۴

می دستگاه ھمراه با جوجه گردان و سینی کباب پزی آماده استفاده،برق به پریز

.باشد

توصیه می کنیم بعد از سرھم کردن قطعات شسته شده و در بار اول، برای زدودن .۵

بندی و حمل در دستگاه باقیمانده است، بسته چربی و روغنی که احتماالً موقع 

.حرارت روشن کنیددرجهدقیقه با حداکثر ١۵را برای تقریباً فر برقی 

استفاده از دستگاه
:آشنا شویدکارکرد آن ، وقطعات لطفاً قبل از استفاده از دستگاه با 

گرم کن ھای باال -٢خاموش،-١(روش پخت وجود دارد ۶: دکمه تنظیم کارکرد

گرم کن ھای باال و پایین -٤، گرم کن باال و فن  -٣، فن  + و پایین

+ گرم کن ھای باال و پایین -۶، گرم کن باال و جوجه گردان - ٥، 

)فن + جوجه گردان 

٢۴٠و حداکثر ۶۵حداقل ( حرارت مورد نظر درجه : دکمه تنظیم درجه حرارت (

.کنیدرا انتخاب 

جھت حرکت خالف ( کنترل را به چپ بچرخانیداگر دکمه : دکمه تنظیم زمان

. روشن باقی می ماندفر برقی ، تا خاموش کردن دستی، ). عقربه ھای ساعت

در پایان زمان ، زنگ . اگر دکمه را به راست بجرخانید ، زمان سنج ، فعال می شود 

.به صدا در می آید

 کار می کند،نشانگر روشن خواھد بودرقی فر بتا زمانیکه : نشانگر.

برای تست کردن، پختن نان و پخت و پز عمومی در ظروف سفالی : سینی کباب

.، از سینی کباب استفاده کنیدیا شیشه ای

مرغ و ماھی و انواع غذاھای برای کباب کردن و سرخ کردن گوشت،: سینی غذا

.دیگر، از سینی غذا استفاده کنید 
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از دستگیره آن سیخ جوجه گردانبرای برداشتن : جه گرداندستگیره جو

.استفاده کنید

می توانید از برشته کردن انواع گوشت و کبابیا برای سرخ و : جوجه گردان ،

. جوجه گردان ، استفاده کنید 

 یاکارکرد

این کارکرد برای پختن ورقه ھای نازک گوشت، بال جوجه، خالل سیب زمینی، گوشت 

این کارکرد ،درکبابی، تکه ھای گوشت و مرغ و ماھی مناسب است 

.می بیند حرارت ،قسمت باالی مواد 

طرز کار
 را مطابق راھنما گرم کنیدفر برقی.

دکمه تنظیم درجه حرارت را در حداکثر قرار دھید.

 قرار دھیدیا دکمه تنظیم کارکرد را روی.

 خت غذا را کنترل نماییدپدقیقه ١٠تا ۵زمان مورد نظر، ھر پایان قبل از.

 بچرخانید" 0"، دکمه تنظیم زمان را روی پس از اتمام پخت.

 کارکرد

.این کارکرد برای پختن نان، پیتزا و پرندگان مناسب است

کارطرز
 بگذاریدفر برقی سینی کباب پز را در وسط.

 قرار دھیددکمه تنظیم کارکرد را روی.

غذا را روی سینی غذا قرار دھید.

 دکمه تنظیم زمان را روی"ON "زمان را تعیین کنید و پخت را ھر چند . بگذارید

.دقیقه کنترل نمایید

 کنیدکردن یا برداشتن غذا، از دستگیره ھا استفاده کنترل برای.
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دھیدقرار" 0"، دکمه تنظیم زمان را روی پخت در پایان.

سرمای گوشتی است که سرخ کردن، بر اساس زمان پیشنھاد شده برای : توجه 

.بوده است یخچال در 

 یا کارکرد

.این کارکرد برای پختن جوجه و پرندگان مناسب است

گردان تنظیم کنید و به طرف سر ھم جھت با نوک میله جوجه ، یکی از سیخک ھا را 

و سپس  میله جوجه گردان را از وسط جوجه عبور داده . کنیدو محکم آن حرکت دھید

جوجه . وسط میله قرار گیردجوجه دقت نمایید . محکم کنیدو سیخک دوم را سوار کرده 

.بگذاریدفرگردان را در جای خود در 

طرز کار
 دھید تا قطرات روغن در آن جمع قرارسینی غذا را در پایین ترین قسمت

.شود

 را قبالً گرم کنیدفرمطابق راھنما.

 درجه تنظیم نمایید٢۴٠دکمه تنظیم حرارت را روی.

 بگذاریدیا دکمه کارکرد را روی.

 کنیدکنترل پخت غذا را ، دقیقه ١٠تا ۵ھر.

 دھیدقرار" 0"در پایان، دکمه تنظیم زمان را روی.

 کارکرد

. برای پختن جوجه و پرندگان مناسب استنیز این کارکرد 

ھم جھت با نوک میله جوجه گردان تنظیم کنید و به طرف سر ، یکی از سیخک ھا را 

و سپس میله جوجه گردان را از وسط جوجه عبور داده . آن حرکت دھید و محکم نمایید

جوجه . یله قرار گیرددقت نمایید جوجه وسط م. محکم کنیدو سیخک دوم را سوار کرده 

.بگذاریدفرگردان را در جای خود در 

طرز کار
دھید تا قطرات روغن در آن جمع سینی غذا را در پایین ترین قسمت قرار
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.شود

 را قبالً گرم کنیدفر برقی ، مطابق راھنما.

 درجه تنظیم نمایید٢۴٠دکمه تنظیم حرارت را روی.

 بگذارید دکمه کارکرد را روی.

 کنیدکنترل دقیقه پخت غذا را ١٠تا ۵ھر.

 دھیدقرار" 0"در پایان، دکمه تنظیم زمان را روی.

تعمیرات
قطعات این دستگاه  قابل تعمیر به وسیله . داردبندرت نیاز به تعمیراین دستگاه 

درصورت نیاز، از . سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر نمایید. نیستمصرف کننده 

.استفاده کنیدمتخصص کار تعمیر

تمیز کردن
.ھمیشه قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید و بگذارید خنک شود

یا خود دستگاه را در آب یا شاخه دوبرای جلوگیری از برق گرفتگی ،سیم یا 

.مایعات دیگر فرو نبرید

این دستگاه دارای پوشش مناسبی است که به سرعت با یک تکه پارچه نمدار و 

با اسکاچ یا سیم ظرفشویی دستگاه را . استفاده از مواد شوینده تمیز می گردد

تمام قطعات را  با آب گرم یا با . ممکن است به آن آسیب برسدزیرا تمیز نکنید

درب را با یک تکه پارچه نمدار پاک کرده با دستمال . ظرفشویی بشوییدماشین 

و سطوح دستگاه را خشک قبل از استفاده ھمه قطعات . کاغذی خشک کنید

.کنید

نگھداری
آنرا در جعبه . شودسرددستگاه را از برق بکشید، قبل از انبار کردن بگذارید 

ھرگز دستگاه داغ یا متصل به . قرارداده و درجای خشک و تمیز نگھداری نمایید

. سیم برق را محکم دور دستگاه نپیچید. در انبار نگذاریدبرق را
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:مشخصات 
ھرتز۵٠/ ولت ٢٢٠: مصرفی برق

وات١۶٠٠: قدرت          

لیتر٣٠: حجم          

حفاظت محیط زیست

برای برخورد ویژه . طبقه بندی نشده دور نیندازیدھای زباله ھمراه این دستگاه را 

.مخصوص وسایل برقی قرار ندھیدبا آن، ضروریست آنرا در ظرف زباله 
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:مشخصات 
ھرتز۵٠/ ولت ٢٢٠: مصرفی برق

وات١۶٠٠: قدرت          

لیتر٣٠: حجم          

حفاظت محیط زیست

برای برخورد ویژه . طبقه بندی نشده دور نیندازیدھای زباله ھمراه این دستگاه را 

.مخصوص وسایل برقی قرار ندھیدبا آن، ضروریست آنرا در ظرف زباله 
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کردن نکات ایمینی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه در صورت رعایت

.دارای ضمانت است 

شرایط ضمانت نامه

.داشتن کارت ضمانت نامه –١

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

اطمینان از سالمت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عھده خریدار–٣

.است 

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض –٤

کلی دستگاه نمیباشد 

بنا به دالیل وارادتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر –٥

.طوالنی شود 

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است


