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به عنوان مرجع از این دفترچه را قبل از استفاده مطالعه کرده و آن 
  .نگهداری کنيد

  نکات مهم ایمنی

گام استفاده از وسایل الکتریکی هشدار های محافظتی  اصولی باید هن
  :همچنين موارد زیر.دنبال شود

  .کنيد هدستور العمل را مطالع کل •
دسته و برای این منظور از .به سطوح داغ دستگاه دست نزنيد •

  .دستگيره استفاده کنيد
برای جلو گيری از شوک الکتریکی سيم ، دو شاخه و بدنه را در  •

  .رو نکنيدآب ف
هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند مراقبت زیادی نياز  •

  .است 
در مواقعی که از دستگاه استفاده ندارید یا آن را تميز می کنيد  •

قبل جدا کردن قطعات یا تميز کردن آن .آن را از برق بکشيد
  .بگذارید دستگاه سرد شود

 هيچ وسيله ای را در صورت خراب بودن سيم یا دو شاخه •
  .استفاده نکنيد

ا جانبی که توسط کارخانه سازنده توصيه نشده است می زاج •
  .صدمه بزند به دستگاه تواند

هميشه قبل از استفاده مطمئن شوید که مخزن روغن به  •
نشانگر :بطور مثال.قرار گرفته استدرون بدنه سرخ کن درستی 

max/min باید در مقابل دیواره پشتی باشد.  
  .وح داغ یا لبه ميز فرار نگيردسيم دستگاه بروی سط •
  .دستگاه را نزدیک گاز یا سطوح داغ قرار ندهيد •
توجه زیادی الزم  هنگام جا به جا کردن دستگاه که روغن داغ دارد •

  .است
هميشه اول سيم دستگاه را وصل کرده و سپس دو شاخه را به  •

هنگام قطع کردن دستگاه اول دستگاه را خاموش کرده .برق بزنيد
  .شاخه را از برق خارج کنيدبعد دو 
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  قابليت شست و شویمخزن روغن جدا شدنی  با وجود این که  •
ولی باید قبل از استفاده کامال خشک شود کامل را با آب را دارد 

  .تا موجب برق گرفتگی نشود
  .برای مصارف تعبيه نشده استفاده نکنيداز این دستگاه  •
  .خارج از خانه از آن استفاده نکنيد •
  .ر العمل نگهداری کنيداز دستو •
  .فقط برای مصارف خانگی است •

  استفاده از سرخ کن

  اولين مرتبه استفاده از سرخ کن

اولين مرتبه استفاده از دستگاه  
است آن ممکن مخزن روغن و سبد 

از خود بو ساطع کنند که این امر 
تکرار نخواهد دیگر عادی است و 

طبق برای برطرف کردن بو .شد
را تا  مخزن: دستور عمل کنيد
) ١شکل (کنيدپر حداکثر مجار از آب 

دقيقه با کم ترین درجه  ١٠و به مدت 
صبر کنيد تا آب .بگذارید گرم شود

  . بشویدکامال اجرا آن را تمام کامال  سرد شود سپس 
  .کنيد خشکقطرات آب مخزن و سبد را ، قبل از ریختن روغن: هشدار
دستگاه به صورت خودکار  تا در دهيدرا فشار   باز کننده دردکمه  

 .باز شود
١.

.٢  .و آن را خارج کرد قرار گيردحالت افقی  را باال آورده تا دردسته  
مخزن را پر از روغن کنيد ما به شما توصيه می کنيم که از روغن   

از روغن با کيفيت باال .تازه گياهی یا دانه غالت استفاده کنيد
روغن های .نکنيد و چند نوع روغن را با هم مخلوط استفاده کنيد

جامد پيش از آن که به درون مخزن ریخته شوند بایستی در یک 
  .ظرف مجزا ریخته شود

٣.

  :نکته
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قبل از ریختن روغن مخزن را فشار داده تا مطمئن شوید درست  •
  .جا افتاده است و اطمينان حاصل کنيد سطح آن خشک است

 ) ليتر ٢(تا حداکثر) ليتر ٨/١(روغن باید بين نشانگر حداقل  •
  )١شکل .(باشد

آغشته  سرد یا جامد داخل پنجره آن را با کمی روغنسطح  .۴
نمی خواهيد غذا بيش از حد سرخ شود تا هر موقع شما . کنيد

  .شما می توانيد از آن پنجره غذا خود را مشاهده کنيد
سبد سرخ کن را قرار داده دکمه روی دسته را به سمت عقب  .۵

کرده و برای کمتر قرار و دسته را به سمت پایين رها  بکشيد
  .هيدگرفتن سبد در روغن آن را به حالت قبلی خود قرار د

فقط زمانی که دسته را پایين می برید نياز است که دکمه را فشار :نکته
  .باال بردن آن نيازی نيست اما هنگامدهيد 

توصيه می شود قبل از اولين استفاده چند دفعه سبد را باال و پایين 
  .کنيد
 این عمل.آن را ببندید دردادن در سرخ کن از دو طرف با فشار  .۶

  .بخار غذا شوداز خروج  جلوگيریموجب 
زمان دستگاه را به برق زده .است از پيش ضروریداغ کردن روغن  .٧

 .قرار دهيددقيقه  ٢۵حدود  رویداغ کردن روغن  برای راسنج 
دمای مورد نظر خود را . نشانگر گرم کننده روشن می شود

  .دتنظيم کني
نشانگر گرم کننده زمانی روشن می شود که به زمان سنج آن : توجه

مقدار داده شده باشد در صورتی که زمان آن به پایان برسد نشانگر گرم 
  .کننده خاموش می شود و دستگاه گرم نمی شود

به درستی قرار گرفته  هاطمينان حاصل کنيد که سينی جمع کنند .٨
که هنگام باز بودن در کار سينی جمع کننده این است  .است

  .در آن ریخته شودقطرات آب 
آن را در این حالت  و سبد را باال آورده ،اوليه پس از گرم کردن .٩

 یی را که می خواهيم بپزیمدر را باز کرده و غذاسپس .نگهدارید
  .یمبرمی سپس سبد را پایين  می دهيمرا در سبد قرار 

یک ردیف از آن را بسته ،  خانگی  که با خمير پوشاندهبرای غذا : نکته 
به .بندی کرده و به آرامی خشک شود تا از آب اضافی آن خارج شود
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  .رات روغن به بيرون پرت شودطممکن ق:هشدار
گرم غذا در سبد  ٨٠٠ه سبد بيشتر از برای جلو گيری از صدمه زدن ب

  .نگذارید
برای جلو گيری از پاشيده شدن روغن هنگام گذاشتن غذا همراه  .١٠

  .با آب در روغن در آن را ببندید بعد سبد را پایين ببرید
دوباره زمان سرخ شدن را تنظيم کنيد زمان را با زمان دلخواه خود  .١١

  .به راهنمای سرخ کردن مراجعه کنيدتنظيم کنيد 
هنگام سرخ کردن بخار زیادی ساطع می شود پس دقت کنيد به  .١٢

برای برسی روند سرخ شدن دسته .در پوش صافی دست نزنيد
را باال آورده و از پنجره بررسی کرده که به مقدار کافی سرخ 

توصيه می شود که در سرخ کن را باز نکنيد زیرا بخار .شده باشد
  .آن موجب سوختگی می شود

رخ شد سبد را باال آورده پ چند ثانيه صبر کنيد تا وقتی غذا شما  .١٣
 توجه نياز است زیراهنگام باز در کردن هنوز . بخار آن خارج شود

  .وجود دارد بخار
حاال غذا آماده . دنيزبو به آن مقداری چاشنی  کرده غذا را خارج .١۴

  .استکردن مصرف 
  محافظ خشک کار کردن

اگر شما فراموش .دارد این وسيله محافظ خشک کار کردن دستگاه را
کردید که روغن در مخزن بریزد و آن را به کار انداختيد، دمای مخزن به 

فعال شده و بعد ) مخزنباال ترین دمای (دقيقه  ٣تدریج زیاد شده بعد از 
که .برق مخزن به کلی قطع می شود) کمترین دمای مخزن(دقيقه  ۴از 

در این مواقع . ی می کنداز آتش سوزی بر اثر حرارت بيش از حد جلو گير
آرامش خود را حفظ کنيد دستگاه را از برق خارج کنيد و صبر کنيد که 

سرد شود از این پس دستگاه به صورت عادی کار می کامال  دستگاه 
توصيه می .در صورت تکرار این عمل ، به دستگاه صدمه می زند.کند

  .داردبررسی شود مخزن روغن پيش از استفاده از سرخ کن شود که 
  راهنمای سرخ کردن
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برای راهنمایی هستند و باید با  یزمان های سرخ کردن فقط شاخص
  .ضخامت غذا و نوع طبخ آن انجام شود ميزان توجه به
 زمان دما اذنوع غ

  دقيقه C  20-25°190  خالل سيب زمينی
خالل سيب زمينی 

 منجمد
 190°C  20-25 دقيقه 

 دقيقه C  8-12°170  فيله ماهی
هی کوچک همراه ما

 خمير
 190°C  13-20 دقيقه 

ماهی کوچک همراه 
 خمير منجمد

 170°C  20-25 دقيقه 

 دقيقه C  12-18°190  ماهی پهن منجمد
 دقيقه C  6-10°150  همبرگر منجمد

مرغ سوخاری  
  متوسط و کوچک

170°C    18-24 دقيقه  

 دقيقه C  24-30°170   مرغ سوخاری بزرگ
گوشت منجمد ورق 

  شده 
170°C   6-8 دقيقه 

 دقيقه C  18°150   ران مرغ
  .هنگامی که زمان به پایان می رسد صدای کليک می دهيد

  نکات هنگام استفاده از سرخ کن

مخزن را پر از روغن کنيد ما به شما توصيه می کنيم که از روغن  •
از روغن با کيفيت باال .تازه گياهی یا دانه غالت استفاده کنيد

  .کنيد و از کره یا روغن جامد استفاده نکنيداستفاده 
پيش از انتخاب دمای سرخ کردن بایستی مدت زمان الزم برای  •

به طور کلی . که غذا به چه دمای سرخ شود آن محاسبه گردد
  .نياز دارددمای بيشتری نسبت به غذای خام به غذای نيم پز 

خ جاهایی که در سراست یا  اش ی که اطراف بستهیدر مکان ها •
  .کامال باز نمی شود قرار ندهيد کن
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شيد ممکن است غذا طالیی غذا را کامال بپزید، به یاد داشته با •
  .شده با شد ولی پخته نشده باشد
  نگهداری و تميز کردن دستگاه

ارید سد شود ذدستگاه را خاموش کرده آن را از پریز برق بکشيد و بگ
  .سپس آن را تميز کنيد

  .نيدروغن مخزن را خالی ک .١
در مخزن کامال جدا می شود آن را زیر آب می توان شست و  .٢

باید کامال خشک شود تا از شک الکتریکی جلو پيش از استفاده 
  .گيری کند

دهيد تا از صحت نصب آن فشار  به هنگام سوار کردن مخزن، آن را: نکته
  .مطمئن شوید

ه مرتب ١۵ پس از. صافی آن را خارج کنيد ،قبل از تميز کردن در:نکته
هنگام جای گذاری صافی  .استفاده از دستگاه صافی آن را تعویض کنيد

و  جنس صافی سفيد نایلون . مشکی باالی صافی سفيد قرار می گيرد
آن  هو وظيف صافی مشکی زغال فعال است .آن جذب بخار است هوظيف

  .جذب روغن است
  .تمام قطعات را زیر آب بشویيد .٣
و مرطوب تميز کنيد سپس سطح تمام قطعات را با دستمال گرم  .۴

  .خشک نمایيدبا دستمال خشک آن را 
 .تمام قطعات را بهم متصل کنيد .۵

  .دستگاه را در آب فرو نبرید یهرگز بدنه پالستيک: هشدار
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   ار محيط زیست دزباله های دوست

  .کنيد خود کمکمحيط زیست  به حفظ شما می توانيد
سمت انهدام زباله به ق:هميشه به قوانين محلی خود احترام بگذارید

  .های الکتریکی تحویل دهيد
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  یک سال ضمانت نامه

این , در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل 
بمدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه  سرخ کندستگاه 

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

  .ز نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشدناشی ا
غير مجاز خطرناک است و دستگاه از  تعمير دستگاه توسط افراد:تذکر

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

  :است 
  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :مهر و امضا 
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  یاداشت
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١١ 

  یاداشت
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١٢ 

  یاداشت
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