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

  نکات مھم ایمنی

گام استفاده از وسایل الکتریکی ھشدار ھای محافظتی  اصولی باید ھن
  :ھمچنين موارد زیر.دنبال شود

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

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

  .آب فرو نکنيد
ھنگامی که کودکان نزدیک دستگاه ھستند مراقبت زیادی نياز  •

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

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

ھيچ 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

ھميشه قبل از استفاده مطمئن شوید که مخزن روغن به  •
نشانگر :بطور مثال.قرار گرفته استکن درون بدنه سرخ درستی 

max/min باید در مقابل دیواره پشتی باشد.  
  .رار نگيردقسيم دستگاه بروی سطوح داغ یا لبه ميز  •
  .دستگاه را نزدیک گاز یا سطوح داغ قرار ندھيد •
توجه زیادی الزم  ھنگام جا به جا کردن دستگاه که روغن داغ دارد •

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

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

  .موجب برق گرفتگی نشود
  .برای مصارف تعبيه نشده استفاده نکنيداین دستگاه  از •
  .خارج از خانه از آن استفاده نکنيد •
  .از دستور العمل نگھداری کنيد •
 .فقط برای مصارف خانگی است •

  
  مشخضات فنی

  گنجایش مخزن  مدل  ولتاژ کاری  فرکانس کاری  توان مصرفی

  ليتر  ٣  ولت ٢٢٠متناوب   DEF-20W-802  ھرتز ۵٠  وات ٢٠٠٠

  
  LCDصفحه کنترلی 
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  دکمه روشن خاموش .١
 زمان مدکمه تنظي .٢
 زمان .٣
۴  درجه سانتيگراد١٩٠نشانگر  .
۵ درجه سانتيگراد١٨٠نشانگر  .
۶ درجه سانتيگراد١٧٠نشانگر  .
  دکمه تنظيم دما .٧
٨ دما .
٩ نشانگر روشن بود دستگاه .
 درجه سانتيگراد١٣٠نشانگر  .١٠
  درجه سانتيگراد١۵٠نشانگر  .١١

 تنظيم دما

ثانيه شروع به افزایش دما می کند و  ۵د از زمانی که دما تنظيم شد بع
  .می دھد" بيپ" یزمانی که به دمای مورد نظر رسيد صدا
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  ""کليد روشن خاموش 

موجب روشن شد  "" کليد روشن خاموشیک مرتبه فشار دادن 
دستگاه  می شود و با فشار دادن مجدد آن موجب خاموش شد دستگاه 

  می شود
  چراغ راھنما

  هروشن بودن دستگا •
  درجه سانتيگراد ١٣٠ •
  درجه سانتيگراد ١۵٠ •
  درجه سانتيگراد ١٧٠ •
  درجه سانتيگراد ١٩٠ •
زمانی که دستگاه روشن است و به دمای تعيين شده نرسيده  •

  .آن دما چشمک می زنداست چراغ 
  "▼▲دما انتخاب

درجه  ١٣٠دما بين ▼یا ▲تنظيم دما دکمه یک مرتبه فشار دادن با 
  می کندتغيير  نتيگراد درجه سا ١٩٠سانتيگراد تا 

   LCDپيغام خطا بروی صفحه کنترلی 

:  E01 •  دما متصل نيست رحسّگ
 :E02 •  حسگر دما اتصال کوتاه کرده است

  ”- +“زمانتنظيم 

  دقيقه ٣٠الی  ١بازه زمانی  •
 .به زمان اضافه می شود  هدقيقیک  +ھر مرتبه فشار دادن  •
 .وداز زمان کم می ش  هیک دقيق -ھر مرتبه فشار دادن  •
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  شرح کلی

  
.١  آزاد کننده سبددکمه   
  سبد  دسته .٢
 سبد .٣
۴ دکمه باز کننده در  .
۵  راھنمای پخت .
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۶ صفحه کنترلی  .
  پنجره .٧
٨  صافی .
٩ در .
 مخزن روغن  .١٠
  محل مخزن .١١
  بدنه .١٢
  سيم نگھداریمجل  .١٣
١۴ سيم  .

  دسته سبد

  
  )١(شکل 

به شما اجازه می دھد تا زمانی که در دستگاه بسته است نتوانيد سند 
  )١(شکل .دو پایين ببری باالرا 

  .سبد باال می آید: بکشيددسته را به سمت باال 
سبد پایين می : آزاد کننده سبد را به سمت پایين بکشيد دسته و دکمه

  .آید
  دکمه باز کننده در
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  )٢(شکل 

و مانع در به صورت خودکار باز می شود  ،با فشار دادن دکمه باز کننده در
  .با  بخار از دستگاه می شود دست از سوختن

 در کردنجدا 

سمت با ال  بهبرای جدا کردن در ،در را به صورت عمودی در آورده و در را 
  .بکشيد
  صافی

  
  )٣(شکل       )۴(شکل

از بخار  روغندر دستگاه دارای صافی است که وظيفه آن جدا کردن ذرات 
مرتبه استفاده از دستگاه صافی را تعویض  ۶٠د از عبرای ھمين ب.است 

  )٣ل شک.(تميز کنيدیا 
  نگھداری سيم
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زمانی که از .بروی بدنه دستگاه محلی برای جمع آوری سيم وجود دارد
را در آن قرار  دستگاهتوانيد سيم ی دستگاه استفاده نمی کنيد م

  )۴شکل.(دھيد
  پنجره 

داخل پنجره را به کمی روغن آغشته کنيد تا بتوانيد فرایند پخت را به 
  .ببيندراحتی 

  راھنمای پخت

  .پخت مواد غدایی را نشان می دھد یزمان  و  دماجدول زیر 
  )دقيقه(زمان   )يگرادتسان(دما   مواد غدایی

  ١٠الی  ٩  ١٣٠  قارچ
  ۶الی  ٧  ١٨٠  مرغ خرد شده 

  ٧الی  ۶  ١٧٠  ميگو
  ۵الی  ٣  ١۵٠  ماھی

  ١٢الی  ١١  ١٧٠  سبزیجات
  ١۵الی  ١١  ١٩٠  خالل سيب زمينی
  ۴الی  ٢  ١٩٠  ورق سيب زمينی

  
  

  از سرخ کن استفاده

  اولين مرتبه استفاده از سرخ کن

از است آن ممکن اولين مرتبه استفاده از دستگاه مخزن روغن و سبد  
برای .تکرار نخواھد شددیگر خود بو ساطع کنند که این امر عادی است و 

پر از آب  زرا تا حداکثر مجا مخزن: طبق دستور عمل کنيدبرطرف کردن بو 
دقيقه با کم ترین درجه بگذارید گرم  ١٠و به مدت ) ١شکل (کنيد
کامال آن را  یازاجتمام صبر کنيد تا آب کامال  سرد شود سپس .شود
  . ديبشوی

  .کنيد خشکقطرات آب مخزن و سبد را ، قبل از ریختن روغن: ھشدار
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تا در دستگاه به صورت خودکار  دھيدرا فشار   باز کننده دردکمه  
 .باز شود

١.

.٢  .دنيو آن را خارج ک قرار گيردحالت افقی  دررا باال آورده تا دسته  
مخزن را پر از روغن کنيد ما به شما توصيه می کنيم که از روغن   

از روغن با کيفيت باال .تازه گياھی یا دانه غالت استفاده کنيد
غن ھای رو.و چند نوع روغن را با ھم مخلوط نکنيد استفاده کنيد

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

٣.

  :نکته
قبل از ریختن روغن مخزن را فشار داده تا مطمئن شوید درست  •

  .جا افتاده است و اطمينان حاصل کنيد سطح آن خشک است
 )ليتر   ٣(تا حداکثر) ليتر ۵/٢(روغن باید بين نشانگر حداقل  •

 )۵شکل (.باشد

  
آغشته  سرد یا جامد داخل پنجره آن را با کمی روغنسطح  .

  .خود را مشاھده کنيد یشما می توانيد از آن پنجره غذا. کنيد
۴

سبد سرخ کن را قرار داده دکمه روی دسته را به سمت عقب  .
و دسته را به سمت پایين رھا کرده و برای کمتر قرار  بکشيد

  .ھيدقبلی خود قرار د گرفتن سبد در روغن آن را به حالت

۵
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فقط زمانی که دسته را پایين می برید نياز است که دکمه را فشار :نکته
  .باال بردن آن نيازی نيست اما ھنگامدھيد 

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

  .شودمی بخار غذا از خروج  جلوگيری موجب
زمان دستگاه را به برق زده .است از پيش ضروریداغ کردن روغن  .٧

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

  .تنظيم کنيد
زمان سنج آن نشانگر گرم کننده زمانی روشن می شود که به : توجه

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

سپس .آن را نگھدارید و سبد را باال آورده ،اوليه پس از گرم کردن .٨
را در سبد قرار  یی را که می خواھيم بپزیمدر را باز کرده و غذا

  .یمبرمی ا پایين سپس سبد ر می دھيم
  .رات روغن به بيرون پرت شودطممکن ق:ھشدار

گرم غذا در سبد  ٨٠٠برای جلو گيری از صدمه زدن به سبد بيشتر از 
  .نگذارید
گذاشتن غذا ،برای جلو گيری از پاشيده شدن روغن ھنگام  .٩

  .ھمراه با آب در روغن در آن را ببندید بعد سبد را پایين ببرید
ن را تنظيم کنيد زمان را با زمان دلخواه خود دوباره زمان سرخ شد .١٠

  .به راھنمای سرخ کردن مراجعه کنيدتنظيم کنيد 
ھنگام سرخ کردن بخار زیادی ساطع می شود پس دقت کنيد به  .١١

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 چند ثانيه صبر کنيد سشما  یوقتی غذا .١٢
 بخار توجه نياز است زیرادر کردن ھنگام باز . تا بخار آن خارج شود

  .وجود دارد
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ا آماده حاال غذ. دنيزبو به آن مقداری چاشنی  کرده غذا را خارج .١٣
  .استکردن مصرف 

  نکات ھنگام 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 گياھی یا دانه غالت استفاده کنيد

  .استفاده کنيد و از کره یا روغن جامد استفاده نکنيد
دت زمان الزم برای پيش از انتخاب دمای سرخ کردن بایستی م •

به طور کلی . ی سرخ شودیچه دما درکه غذا  آن محاسبه گردد
  .نياز دارددمای بيشتری نسبت به غذای خام به غذای نيم پز 

جاھایی که در سرخ است یا  دستگاه محصور ی که یدر مکان ھا •
  .کامال باز نمی شود قرار ندھيد کن

ن است غذا طالیی شيد ممکغذا را کامال بپزید، به یاد داشته با •
  .شده با شد ولی پخته نشده باشد
  نگھداری و تميز کردن دستگاه

د شود رارید سذدستگاه 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

ال خشک شود تا از شک الکتریکی جلو باید کامپيش از استفاده 
  .گيری کند

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

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

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

  .دستگاه را در آب فرو نبرید یھرگز بدنه پالستيک: ھشدار
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  یک سال ضمانت نامه

این , در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل 
مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه ه ب چرخ گوشتدستگاه 

  .گارانتی است 
  ضمانت یدارا یکاال طیشرا

  .کارت خواھد بود یشده بر رو ديق خیت نامه تا تارضمان نیا اعتبار •
به جداگانه صورت ارایه  برچسب(ضمانت نامه  برچسب داشتن •

  )می شود
توسط  رادیو ا بيع دیيتنھا پس از تست و تا وبيمع یکاال •

  .خواھد شد ريکارشناسان شرکت اقدام به تعم
  خارج از ضمانت موارد

  ضمانت برچسب نداشتن .١
  و برچسب الیربودن شماره س مخدوش .٢
 برداشتن، تاب ،یدگيخراش ،یشکستگ ،یکیزيگونه ضربه ف ھر .٣

کاال در اثر نوسانات  یکيقطعات الکترون یو سوختگ یزنگ زدگ
  برق

  نکردن به دستورات در دفترچه راھنما  تیاز رعا یناش یخراب .۴
  مجاز  ريتوسط افراد غ یو دستکار راتيھر گونه تعم انجام .۵
  مھم نکات

 یبه مشتر یدگيگونه رس چيبدون ھ ٢و١بند مشمول  یھا کاال •
  شوند یباز گردانده م

  .باطل خواھد شد ۵،۴،٣،٢مشمول بند  ینامه کاال ھا ضمانت •
  .است داریبه عھده خر رگاهيکاال تا تعم حمل •
ممکن  ریاجتناب ناپذ طیو شرا یواردات یھا تیمحدود ليدل به •

  .شود یدستگاه طوالن رياست زمان تعم
  .گردد ینم ضیتعو یطیشرا چيتحت ھ دستگاه •
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موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غير این صورت فاقد 

  :اعتبار است 

  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :مھر و امضا 
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