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  :دستگاه یمشخصات فن

  OVN-43S-581 :مدل
  تريل 43:تيظرف
  وات 2000:  یمصرف توان
  قهيدق 60: سنج زمان
  :یجانب لوازم
  ینيس •
  مشبک  ینيس •
  جوجه گردان دسته •

 خيس •  جوجه گردان
 ینيس دسته •

  
  برق و دو شاخه ميس .1
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   ینيس دسته .2
  شگرینما چراغ .3
  سنج زمان .4
  انتخاب کننده المنت .5
  کننده دما ميتنظ .6
  المنت .7
  مشبک ینيس .8
  ینيس .9

  در دسته .10
  جوجه گردان خيس .11
  جوجه گردان دسته .12
  یمنیمهم ا نکات

  .دياز استفاده همه دستور العمل را به دقت مطالعه کن قبل •
 10کنار حداقل  زو ا متريسانت 30از باال حداقل ید با دستگاه •

 یهوا ییامر موجب جا به جا نیفاصله داشته باشد ا متريسانت
  .شود یدستگاه م

  .دیرا از دستگاه دور نگاه دار کودکان،ستفاده ا هنگام •
  .ديدستگاه استفاده نکن دست تر از با •
  .ديقرار ده زیدر پر یشاخه را به درست دو •
 لیبه مراکز خدمات مجاز تحو آن را که دستگاه خراب شد یزمان •

  .ديده
در آب  ، آن رااجزا گرید ای،دو شاخه  مياز اتصال س یريجلوگ یبرا •

  .دیفرو نبر
  .دياز استفاده از دستگاه آن را از دو شاخه بکش بعد •
را  ميس. ديدو شاخه را بکش ،زیخارج کردن دو شاخه از پر هنگام •

  !دينکش
هنگام . داغ است اريکند سطح آن بس یکه دستگاه کار م یزمان •

باز و بسته کردن  یبرا.ديامر دقت کن نیاستفاده و بعد از آن به ا
  .ديدر از دسته آن استفاده کن
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  .دياستفاده کن از دسته ینيس ییجا به جا یابر •
مواد قابل  یا و یکاغذ روغن ک،يپالست از جنس یماده ا چيه •

  .ديدستگاه قرار نده یاشتعال را بر رو
روغن داغ است  حاویکه  ینيس یا و ینيخارج کردن س هنگام •

  .تواند صدمه بزند یم زیرا ديدقت کن
  .ديدستگاه قرار نده رد یرا رو نيسنگ اياش •
مقابل دستگاه  یو حت یمنابع حرارت گرید ایو را کنار گاز  دستگاه •

در کار کرد کنترل  رييباعث تغ رایز ديخنک کننده قرار ندههای 
  .شود یدستگاه م یکننده دما

  .است یمصارف خانگ یدستگاه فقط برا نیا •
  کار دستگاه دستور

 قبل  :استفاده نياز اول

آن را  .دیبشو ندهیمواد شو دستگاه را با آب و یلوازم جانب تمام .1
  .ديقطعات را سوار کن و سپس ديخشک کن

  .دیدرجه حداکثر روشن بگذار یرو قهيدق 15را به مدت  دستگاه .2
  فراز  استفاده

  ديمف نکات

مواقع شما  یدر بعض. ستياز قبل ن فربه گرم کردن  یازيمعمول ن بطور
 ایپز  ميشت نگو مانند پخت دیريگ یم فرگرم کردن قبل از  یبهتر جهينت
  .کيک

  پختن روش

 ینيس .1  .ديمشبک همراه غذا در مکان دلخواه خود را قرار ده
  .دیآن را ببنددستگاه و در  ديمشبک قرار ده ینيس ریرا ز ینيس .2
  .ديزمان دلخواه قرار ده یسنج را رو زمان .3
  .ديقرار ده"  "حالت  یرا رو انتخاب کننده المنت .4

 ميتنظ .5  .ديواه قرار دهدلخ یدما یکننده دما، را رو
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"  " یزمان سنج رو ،شود یکه زمان پختن تمام م یهنگام .6
  .شود یو دستگاه خاموش م رديگ یقرار م

  برشته کردن روش

 ینيس .1  .ديمشبک همراه غذا در مکان دلخواه خود را قرار ده
 باز مهيو در را در حالت ن ديمشبک قرار ده ینيس ریرا ز ینيس .2

  .ديقرار ده
  .ديزمان دلخواه قرار ده یسنج را رو زمان .3
  .ديقرار ده"  "حالت  یرا رو انتخاب کننده المنت .4

 ميتنظ .5  .ديدلخواه قرار ده یدما یکننده دما، را رو
 یزمان سنج رو ،شود یکه زمان برشته شدن تمام م یهنگام .6

  .شود یو دستگاه خاموش م رديگ یقرار م"  "
  استفاده از جوجه گردان روش

 یدر انتها رهيکه پشت گ ديقرار ده خيس در داخل یرا طور رهيگ .1
  .رديقرار گ خيس

  .رديقرار گ خيکه در وسط س ديقرار ده خيدر س یبه صورت را غذا .2
در  رهيکه پشت گ ديقرار ده خيدر داخل س یدوم را طور رهيگ .3

  .رديقرار گ خيس یداتاب
  .ديقرار ده فررا در مکان خود در  خيس .4
  .ديقرار ده"  "حالت  یرا رو انتخاب کننده المنت .5

 ميتنظ .6 .ديدلخواه قرار ده یدما یکننده دما، را رو
  .ديزمان دلخواه قرار ده یسنج را رو زمان .7
قرار " "  یزمان سنج رو ،ديرس یتمام اتمام م به یزمان .8

  .شود یو دستگاه خاموش م رديگ یم
که اول سمت  ديخارج کنطوری  آن را جوجه گردان دسته کمک با .9

  .ديد آن را خارج کنو بعآن آزاد شود چپ 
يتم  زکردن

تا از انباشته  ،ديکن زياز دستگاه آن را تم بعد از استفاده شهيهم .1
  .شود یريجلو گنامطبوع  یو بو یشدن چرب
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تا  ديو صبر کن ديکردن دستگاه ،آن را از برق خارج کن زياز تم قبل .2
  .سرد شود

  . دیآب نگذار ريش ریز ایدر آب را  دستگاه .3
  .ديکن زيدستمال نمناک تمدستگاه را با  بدنه .4
  .ديکردن بدنه آن استفاده نکن زيتم یزبر برا ای زياجسام ت از .5
سپس از دستگاه  ،تا تمام اجزا آن کامال خشک شود ديکن صبر .6

 .دياستفاده کن
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  یک سال ضمانت نامه

این , در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل 
ل از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه بمدت یک سا برقی فردستگاه 

  .گارانتی است 
شکستگی قطعات ،بی احتياطی،استفاده نادرست و خرابی :تذکر

  .ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد
غير مجاز خطرناک است و دستگاه از  تعمير دستگاه توسط افراد:تذکر

  .خارج خواهد شدگارانتی کليه خدمات شرکت و 
باید توسط فروشنده پر شود در غير این صورت فاقد اعتبار موارد زیر 

  :است 
  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :مهر و امضا 
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  یاداشت
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