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٢. @!)A �:�>  ١٣ .J>)�� KL7� ����  
٣.   M�Nر�� =��  ١٤. Pری KL7� ����  
۴ .                                                �  �S.ه درN(ش. ١۵د<�
�@ &.دن   .۵C M�N  در!@ .١٦ KL7� ����  
۶. ���;  ١٧ .�L& ازم)�  
� &>��ھ� .٧��  )درN(ش(�(ازم <(<�9 <�ز. ١٨  �
٨ . ��<&"I "ازم <(<�9 <�ز. ١٩  �+*(س)�)Pری(  
٩ . ��<&"II " !ازم <(<�9 <�ز. ٢٠  -��(ش/رو)�)J>)��(  

١٠.  ��<&"III "رگ(�(ازم <(<�9 <�ز. ٢١  1(^[/!.وعP;(  
١١ .     M�Nر��    

                                  
              

�  �!�ت  �� ای��
  

�*�ت �Nی� ای ای�:� را ر�bی@  ، ھ��7� ;�ی�ھ:`�م ا<���ده از و<�ی= ;.^�
 :از �5>� �(ارد زی.. &.د
-ـ�رج از -��ـ� از آن ا<ـ���ده . ای  د<�`�ه ;.ای ا<���ده -��`� ا<@ .١

��:*�. 
ــ�م  .٢ ــ�م ا<ــ���ده، ھ:` bــ.دن،  <ــ(ار&.دن &P��1 ــ�ت و +g^ ــ�ا&.دن  و 5

� .را از ;.ق ;*��7 د<�`�ه را -��(ش و دو!�-
را دور و <ـ�i ;ـ.ق د<�`�ه  .`�ه ا<���ده &::�&(د&�ن ��Lی� از ای  د<� .٣

 .�`�Sاری� آ��Sاز د<�.س 
۴. �j.ـA آن را ;`�.یـ� و از �  ;.ای �5 ;� �5 &.دن د<�`�ه، ;� دو د<@ ;��

 M�Nر�� =� .-(دداری ���ی��<�:� ;�kی� و �
� �(ازما<���ده از  ھ:`�م .۵L& ،KL7� ت���� و �?�1 ��:*� lm� را. 
۶. PA.ھ @!)A خ.C ـ@ در درون د<ـ�`�ه ;.ای ^ـ.اردادن ھ:`�م &�ر!)A ،

 .ا<���ده ���ی�� &(;�Jnj از . از ا�`��7ن د<@ ا<���ده �*:��
 ا<ـ�o(ان، آ�5ـ= �ـ(اد <ـo@ ���:ـ� از ایـ  د<ـ�`�ه ;ـ.ای Cـ.خ &ـ.دن .٧

@o>  .`دی @o> ده �*:��و �(اد�� .ا<�
�ـ(اد دارای ا��ـ�ف <ـo@ ���:ـ� ز���Lـ= ;ـ� Cـ.خ A(!ـ@  از C.خ &.دن .٨

 .-(دداری &:��
� ��(ا�� رو!   �`qاری� و ^Lـ= از ا<ـ���ده  ١٠د<�`�ه را ;�� از  .٩n�^د

� -:K !(د ���١٠د، ا�5زه دھ�� د<�`�ه n�^د. 
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ر�j  از �.4>� C.خ &.دن ;� �+*ـ(س و یـ� ;ـ.b*9 ;ـ.ای رjـ�  از ;.ای  .١٠
� -��(ش  ٣٠ا;��ا د<�`�ه را ;� ��ت �.4>� �+*(س ;� C.خ &.دن ���r

?1 � .��. S5@ 4.&@ �(1(ر &:�� �`� داری� <9s ا^�ام ;
 .�(اد را ;� �7jر زی�د در C.خ j @!)A.و �*:�� .١١
 .در �(رت j+�ل !�ن ^tg &::�ه ��ار، د<�`�ه را رو!  �*:�� .١٢
١٣. ��:*� uت د<�`�ه را 1+��. و 1+(ی�+g^ د�1ن)- PA.ھ. 
 .;.دن د<�`�ه و <�i ;.ق در آب و ��ی+�ت دی`. -(دداری ���ی�� از j.و .١۴
ا<���ده &(د&�ن و اj.ادی &ـ� از 1(ا�ـ�ی� 5#ـ�� و ای  د<�`�ه ;.ای   .١۵

 �ذھ:� kزم ;.ای 4�w ای�:� -(د ;.-ـ(ردار ��#ـ�:� یـ� دا�ـ� و �1.;ـ
 .ا��ا-�  آن ��ار�� <�-�� ��7ه ا<@ &��j ;.ای ;� &�ر

 .از ;�زی &.دن &(د&�ن ;� د<�`�ه �A)<5.ی ���ی�� .١۶
�*:�ـ� و -(د1ـ�ن 1+��ـ. آ�.ا و دو!�-� <�i ;.ق  ���� دی�ندر �(رت  .١٧

  .;.ای ;.ر<� و 1+��. ;� �A.��+1ه ���ز ;L.ی�

  

 
  ا	���ده $�ای $�ر اول

 
• �!�; � .�.ا^l ;�!�� و���ژ ;.ق ��j.m ;� و���ژ د<�`�ه ��7;
 .;7(ی�� ;��� را ;� آب A.م و ��یt ظ.7j(ی�<�z:�ی ^g+�ت د<�`�ه ;� ا •
• � -ـ��(ش را در و|ـ+�@/رو!ـ  "��N "II از زدن دو!�-� ;ـ� ;ـ.ق، د&�ـ

 .^.اردھ��" OFF" ��(ش-

 
  راھ���ی ا	���ده

 

  	�ار&�دن ����ت
١.  M�Nر�� =��.ا^l ;�!��  .-(د روی د<�`�ه وارد &:�� �5یرا در  )٣(�

 =*! �;�g� ،ھ:`�م وارد &.دن �&١ M�Nر�� =�� �!�; �& ��& .
 9s>@�C M�N ۵( &.دن (M�Nر�� =�. را ;�.-���� �1 ��*i !(د �

) =*!٢(.  
٢.  M�Nرا از) ١١(��ر M�Nر�� =�^.اردھ�� و &�� ;�.-����  ط.ف دراز آن در �

����; �5 �1 ) =*!٣.( 
٣.  �?�1)١٢ (�:��� ��(ی &� �� رو  ۴!*=  را روی ��رM�N <(ار ���ی�� ;?�1

و ی� رو $+ $(�ون �/.  ا�� -(,+ در	� ��ار�*(�د. ;� ;�.ون ;�!�
 .، ���� ��خ ��� ��د��0د 

۴. ���� KL7� )١۶و١۴و١٣( را رو l>�:ار�)> �� ط(ری  ی �1?; ��:&
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 ).�A ) =*!۵.در &� ;.آ���A آن در !��ر ^.ا
۵.  �; KیKL7� ����S.ه درN(ش دا!�� و ;� د<@ دی`.  را �`� ا�`7@ �

)١۵(��:& i*� .زی�د �7jر ���وری�). ۶!*= ( را <(ار &.ده �
۶.  @!)A �:�>)ی��) ٢��� i*� .را در �5ی -(د qAا!�� و �
٧.  Kحد<�`�ه را روی یg> i*� .�Nی�ار �#�n. &:�� و  �
� زی. و اط.اف د<�`�ه �#�ود ��L!� �1 ھ(ا ;� -(;� در  .٨& ��!�; l^ا.�

�!�; � .اط.اف د<�`�ه 5.ی�ن دا!�
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  &3(2ھ�
  

 2)3&"II "6�9 �ش /رو�)ON/OFF(  
و^�� !�� دو!�-� را ;� N.یP ;.ق . ای  &>�� ا�>� ;.ق د<�`�ه ا<@ 
ر ��4@ رو!  ;.ق وارد د<�`�ه �� ��m= &.دی� ، ;� qAا!�  ای  &>�� د

در ای  ز��ن د<�`�ه در ��4@ آ��ده ;� &�ر ^.ار �� �A.د و C.اغ آ;� . !(د 
� ���ی� رو!  �� !(د ��� �  .ر�

9N از �Nی�ن &�ر ، ای  &>�� را در ��4@ -��(ش ^.ار داده و <9s دو!�-� را 
  .از N.یP ;.ق -�رج ���ی�� 

  
 2)3&"III "وع��/ @��-)TOPSTART/S(  

ز���� &� دو !�-� در N.یP ;.ق (در ����4 &� د<�`�ه آ��ده ;� &�ر ا<@ 
، ;.ای C.خ &.دن A(!@ &>�� ) در و|+�@ رو!  ^.ار دارد" II"ا<@ و &>�� 

"III " �:& ر�& �9N از . در و|+�@ !.وع ^.ار دھ�� C �1.خ A(!@ !.وع ;
ه ��(^[ ;7(د ا��1م C.خ &.دن ای  &>�� را در و|+�@ q`; ]^)1اری� �1 د<�`�

. 
1(5� دا!�� ;�!�� در ای  و|+�@ C.خ A(!@ ��(^[ !�ه و�� 5.ی�ن ;.ق 

� ز���� &� 1. در د<�`�ه و5(د دارد ، و د<�`�ه در ��4@ آ��ده ;� &�ر ا<@ 
 ��<&"II " �^�; ر�& �را در و|+�@ -��(ش �`qاری� د<�`�ه در ��4@ آ��ده ;

 ���� �� .  
  

 2)3&"I " س�!� )REV(  
 �ھi " ��رM�N"ای  &>�� C @&.4.-� �(1(ر را ;.b*9 �� &:� ، در ����

 �4.&@ �+*(س ا���م �� دھ� و A(!@ �(5(د در آن ، از دھ��� -.وج ;
از ای  -���@ د<�`�ه ;.ای ر�j.A tj`� . !(د  7A.; lnb@ داده ��

;:� ;. ای  اC t^)� .A.خ &.دن C . ، @!)A.خ A(!@ ا<���ده �� !(د 
را ;.ای " A"I(!@ در د<�`�ه �A. &:� ، ;.ای ;. ط.ف &.دن ای  �(رد &>�� 

� �7jر دھ�� ��� �:C. 
 

  ��خ &�دن ����
� را��4 وا .٩; �1 ��:& i�#n1 KC)& ت�+g^ � رد د<ـ�`�ه !ـ(دA(!@ را ;

1(�ــ�� �ــ� !ــ(د از A(!ــ@ ;ــ�ون ا<ــ�o(ان، ;ــ�ون رگ و Nــ� و ;ــ�ون (
 ).ا<���ده ���ی����>���.  C۶٠x٢٠x٢٠.;� و در ا;+�د 

را در " II"&>�ــ� ( ;��Pــ� و د<ــ�`�ه را رو!ــ  ���ی�ــ�دو!ــ�-� را ;ــ� ;ــ.ق   .١٠
 .رو!  �� !(د C.اغ ���7`. ا�m1ل ;� ;.ق). دھ��^.ار " ON" و|+�@



@!)A خ.C                       MEG-30B(W)-869                          
 

6 

 

را در و|ـ+�@ !ـ.وع " III"، &>�ـ� ;.یPیـ�  را روی <ـ�:� ^g+ـ�ت A(!ـ@ .١١
� ;� ا<���ده از و ^.ار دھ�� ;)& ،@!)A  ـ.و ���ی�ـ�راj دا-= د<ـ�`�ه �; 

) =*!٧(.  
� دی`. ^�m ا<���ده " III"&>�� در �Nی�ن، ���:C اری� وq`; ]^)1 @�+|را در و

  .`�ه را ^tg &:��;.ق &>� د<�" II"از د<�`�ه را ��اری� ، ;� ا<���ده از &>�� 
 

  &�ر&�د  �!�س
• .�A (رت�در (&.دن د<�`�ه  در  �N و رگ و �;.C ن�! t�5 @<b �;

�  .را �7jردھ��) REVERSE" (�+*(س"د&�� ، )اط.اف �1?
• �را رھ� ���ی��، ) REVERSE" (�+*(س" د&�� 9N از P��1&.دن �1?

  .دو!�-� را از ;.ق ;*��7 و �(اد را از C.خ A(!@ ;�.ون ;��وری�
  
 

+I& &�دن �	در  
  :�(اد �(رد ���ز

   �:�>)A @!)Aم ١٠٠.A  
  رو�  زی�(ن         یK و ��q� �!�^ iا-(ری
  ��Nز -.د!�ه       یK و ��q� �!�^ iا-(ری

� ا��از د�o(اه;                  �  ادوی
� ا��از د�o(اه;                   K��  

  یآرد                    یK و ��q� �!�^ iا-(ر
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  .A(!@ را یK ی� دو;�ر C.خ &:�� •
A(!ـ@، ادویـ�، ��ـK و آرد را ;ـ� آن . ��Nز را <ـ.خ &ـ.ده 1ـ� ط�یـ� !ـ(د  •

� ���ی��j�|ا.  
  ):N(!�(�(اد ;�.و��

            �;.C ون�; @!)A۴۵م ٠.A  
  A.م  ١۵٠  -  ٢٠٠آرد                                  

                    �� ا��ازه kزم           ادوی;  
  A.دو  -.د!�ه                  ی�b Kد

� ا��ازه kزم;                  P�.^ =�<j در)N  
� ا��ازه kزم;                               =�<j  

. &>�ــ� �ــ(اد را در یــK ظــ.ف �o>ــ(ط ���ی�ــ�. A(!ــ@ را <ــ� ;ــ�رC.خ &:�ــ� •
. !ـ�ن و ی*:ـ(ا-�� N(!ـ� A(!@ ;��7. و آرد &��. ;�bـ� -(!ـ�Pه 1ـ

  .-(اھ� !�
 .�o>(ط را <� ;�ر C.خ &:�� •
•  �;9*b .; ت <(ار ٣ – �۵.ا4=  ا���م�+g^ دن.&KL7� ���� ،  �و �1?ـ

 .را �5ا &:��
� را روی ��رM�N �(ازم •L& @-�>  �Aھـ�ی آ�ـ.ا در !ـ��ر <(ار &:�� و ;.آ��

M�Nر�� =� ).٨!*= ( دھ�� ^.ار �
 ).٩!*= ( ز ا��ازه ��*i �7(د;�� ا. را ;L:�ی� �S.ه درN(ش •
� را �lm ���ی�� �(ازم •L& ) =*!١٠.(  
� &.ده و -(ب <.خ &:�� •�S1 .ی. زی)m1 �;�g� را �L&.  

  

  
  
  
  
 
  



@!)A خ.C                       MEG-30B(W)-869                          
 

8 

 

J)	�	 &�دن �	در  
 را �mــl ���ی�ــ�) ٢١و٢٠و١٩و١٨(<(<ــ�9 <ــ�ز  Nــ�� از !ــ.وع �ــ(ازم •

) =*!١٢.(  
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  د	�*�هو �*�2اری -�(K&�دن 

 
  ن ^g+�ت د<�`�ه�5ا&.د

  .از 1(^[ &��= �(1(ر د<�`�ه اط��:�ن �4�= &:�� -١
  .دو!�-� را از ;.ق ;*��7  -٢
  .، ^g+�ت را �5ا ���ی���1١  ۶;� ا���م ;.b*9 �.ا4=   -٣
� ;ـ.ش;.ای ;.دا!�  را4@  -۴��� و 5ـ�ی ، Nـ�A M(!ـ�� را ;ـ�  �ـ���ـ

 ).١٣!*= (;�k ;*��7را  آن^.ارداده و ��(ر 
�*ـi &ـ.دن را 7jـ�ردھ�� و �gـ�;� ، �5ی ��ـ(ر ;.ای �5ا&.دن  -۵� �د&�ـ

 .، �5ی ��(ر ���Nار را �5ا <�زی�١۴!*= 
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  -�(K&�دن

  .�5ا&.ده و ^g+�ت را ;� آب A.م و ��;(ن ;7(ی�� A(!@ و �(اد دی`. را •
ا<���ده از ��>(ل ھـ�ی !ـ(ی:�ه &>ـ.دار ;�bـ� از;ـ�  رjـ�  ر�ـ� ^#ـ�@   •

 .ھ�ی آ�(��:�(�� -(اھ�!�
� ���ار P��1 ���ی��. �(1(ر د<�`�ه را در آب j.و�*:�� •Cر�N Kآن را ;� ی. 
 .;:Pی  و �b�; .:�1 -.ا;� ر�� د<�`�ه �� !(د •
� ���ار و رو�  ��Aھ� P��1 ���ی�� •Cر�N �; ت ;.!� را�+g^ ��<&. 

  
9N از ���P&.دن <�i ;.ق را t�5 &.ده و در ��= -(د، 7N@ د<�`�ه ، 

  .^.اردھ��

  

L ت�/M0 ��  
  ھ.P1 ۵٠و�@  ٢٣٠:  و���ژ

  وات ۵۵٠: ^�رت 
  وات ١٢٠٠: �N.�Aژ &.ده �4ا&m� .z.ف �(1(ر 

 ��>���. ٣٧٠x٢١۴x٣۴٧: ا;+�د 
  

�Nزی O)P  Q�R  
� دور ��- ��)�+� �در �Nی�ن �b. و از &�ر ا��jدن &��= د<�`�ه، آن را ;� ز;��

� �#*(�� -(د آنng:� @#زی J��� w�را  ��:�ازی� و �n� �;�g.ارت 4
  .;.ای ;�زی�j@ در ا-���ر �#�(��  �.;(ط� ^.اردھ��
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