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  مھم

 ًقبل از استفاده از دستگاه کتابچه راھنما را به دقت مطالعه  لطفا
   .توجه نمایيد آن کرده و به شکل ھای

 اریدد هگکتابچه را جھت مراجعات بعدی نزد خود ن.   
 ساخته شده است خانگیرف صاین دستگاه به منظور م.  
  داده  نشاندستگاه به برق بررسی نمایيد که ولتاژ  اتصالقبل از

ه شتدا خوانیدستگاه با ولتاژ برق منطقه ھم  بر رویشده 
  .باشد

  دستگاه از  دیگر اجزادر صورت خراب بودن سيم برق، دو شاخه و
  .آن استفاده نکنيد

 توسط  دسيم اتصال برق صدمه دیده است، بای در صورتی که
این کار احتياج به ابزار و یا  زیراگردد،  جایگزینمراکز خدماتی مجاز 
  .قطعات مخصوص دارد

 استفاده نکنيد دیگرھای  کارخانهساخت  جانبیاز لوازم  ھرگز .
  .دستگاه از اعتبار ساقط خواھد شد ضمانتدر غير این صورت 

  ه تمام قطعات ب کهاه بررسی نمایيد کردن دستگ از روشنقبل
   .درستی روی دستگاه نصب شده باشند

    کهھيد داجازه ن. دارید گهن کودکان از دسترسدستگاه را دور 
  .استفاده نمایند دستگاه ما ازش نظارتبدون  کودکان

  دینگذاردستگاه را بدون مراقبت روشن ھرگز. 
 می   شلآن  ھای تگاه روشن  است دستهسکه د یھنگام

پس از سرد شدن به حالت  که طبيعی است یشود که این امر
 .خود باز می گردد يهاول

  ھنگام برداشتن در دستگاه ،آن را بر روی سطوح نسوز قرار دھيد
 .زیرا موجب سوختگی می شود

  آن را با دستمال . در دستگاه را در آب و یا زیر شير آب قرار ندھيد
 .تميز کنيد

  است بدنه دستگاه را  با آب و ماده ھنگامی که دستگاه سرد
 .بشویيد  شوینده
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  دستگاه را به صورت مستقيم به پریز برق بدون انشعاب وصل
  .کنيد

  :دستورالعمل

آن قرار  رویرا در درون محفظه قرار دھيد سپس غذا را توری مشبک 
  .دھيد
  .بين در و غذا بگذاریدآزاد مقدار فضای : نکته

ن سنج را در جھت عقربه ھای ساعت بروی زما.دستگاه را به برق بزنيد
  .قرمز روشن شودزمان دلخواه خود قرار دھيد تا چراغ 

تنظيم کننده دما را در جھت عقربه ھای ساعت بروی دما دلخواه خود 
  .سپس پخت شروع می شود.قرار دھيد تا چراغ سبز روشن شود

ھنگامی که دمای محفظه به دمای مورد نظر برسد چراغ سبز خاموش 
در صورت کم شدن دما دوباره دستگاه فعال می شود و چراغ .می شود

  .سبز روشن می شود
  

  خصوصيات

  چند کاره

درجه سانتيگراد را می  ٢۵٠ -۶۵با محدوده دمایی با گردش ھوای گرم 
  :توان 
پخت،سوخاری،بریانی  شاملتھيه غذا  مختلفھای روش انواع  .١

 .انجام دادرا  کردن
 . یخ ضدایی غذا  .٢
 .کردن استریلخشک و دھایی ھمچون کاربر  .٣

  پایين آمدن کلسترول

  .شدن چربی و کم شدن کلسترول غذا می شود تجزیهباعث  گرمھوای 
  صرفه جویی در وقت و انرژی

در % ٢٠و  گردش ھوای گرم باعث پخت یکنواخت و سریع غذا می شود
  .می شودصرفه جویی انرژی مصرف 
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  حفظ مواد غذایی و طعم غذا 

باعث از بين رفتن مواد غذایی و طعم غذا زیاد و یا مدت ی پخت با دما
این مشکل را حل  ی دستگاهکننده دما متنظيزمان سنج و .می شود

  .استکرده 
  آشپزانتخاب سر 

 رال بست

  :ممواد الز
 رال بستکيلو گرم  یک  
  ليزنجبآب  
 نمک  
 شکر  
 فلفل  

سپس مابقی .دقيقه در نمک قرار دھيد ١۵-١٠را به مدت  رال بست
در دستگاه قرار  سانتيگراد ١۶٠-١۴٠دمای   دقيقه در ١۵-  ١٢محتویات را 
  .می دھيم

  :مرغ سوخاری

  :موادالزم
 مرغ  
 مقداری نشاسته  
 قند سمنو  
 عسل  
 سرکه  
 آب گرم  

مرغ را پاک کنيد و در آب جوش قرار دھيد و سپس در آب سرد قرار 
  .دھيد
  .قند سمنو،عسل و سرکه را با مقداری آب مخلوط کنيد استه،نش

  .مرغ را توسط برس با مخلوط چند مرتبه آغشته کنيد
  .مدتی که مرغ خشک شد در دستگاه قرار دھيدبعد از 

  .سانتيگراد قرار دھيد ٢٠٠-١۵٠دقيقه در دمای  ٢٠به مدت 
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قيقه در د ١٠را به مرغ زده و دستگاه را به مدت   مخلوطسپس دوباره 
 .دمای پایين قرار دھيد

  :پختجدول 

)سانتيگراد(دما )دقيقه(زمان  غذا
 C°200-180   40-30 مرغ

 C°150-130  15-10 ماھی
 C°160-140  12-10 کيک

 C°160-140  15-12 رال بست
 C°180-150  12-10 ميگو
 C°150-120  13-10 يسسسو

 C°140-120  10-8نان سوخاری
 C°200-180  15-12سيب زمينی

 C°180-150  20-15 برنج
 C°160-140  13-10 خرچنگ

  
  :دستگاه مشخصات فنی

V / 50Hz 240-220 ولتاژ
 W 1300 توان مصرفی
 C° 250 – 65 دمای خروجی

 دقيقه ۶٠-٠ زمان کار
 Ø 300 x 150 mmگنجایش محفظه

 کيلو گرم ۵/٨ وزن نا خالص
 کيلو گرم ٧ وزن خالص
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  داری نقشه م
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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 گارانتی ه دستگاه ب

  .است 
  ضمانت یدارا یکاال طیشرا

 کارت خواھد بود یشده بر رو ديق خیضمانت نامه تا تار نیا اعتبار.  
 به جداگانه صورت ارایه می  کارت( کارت مهضمانت نا داشتن

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

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

  کارت ضمانت نداشتن .١
  و برچسب الیبودن شماره سر 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 ٢و١مشمول بند  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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ر این صورت فاقد موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غي

  :اعتبار است 

  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :مھر و امضا 

  

  

   


