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  مهم 
 هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است:  
  ،اين دفترچه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيدپيش از استفاده از دستگاه.  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
 براي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيد.  
  زياد استهنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه.  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد بايد توسط نزديكترين . هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب استفاده نكنيد

  .نمايندگي مجاز تعويض شود
  و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيداز آويزان شدن سيم روي لبه ميز.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
 رند طراحي نشده استاين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دا.  
 اطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 اين دفترچه را نگهداري كنيد.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است. 
 گاه خيلي داغ مي شود،فقط به دسته ها دست بزنيدسطح پخت دست هنگام استفاده.  
 دستگاه را بر روي سطح مقاوم در برابر گرما قرار دهيد.  
  كافي و مناسب باشدهنگام استفاده در ساختمان اطمينان حاصل كنيد فضاي اطراف دستگاه.  
 يدنشو ياز بخار متصاعد شده دچار سوختگ كه يدكن ياطاحت دستگاه درباز كردن  هنگام.  
 هرگز از دستگاه نزديك و يا زير پرده و يا ساير مواد آتش زا استفاده نكنيد.  
  ممكن است دماي سطح آن زياد باشد دستگاه در حالت افقي استفاده احتياط كنيد هنگامي كه از. 
  ندهيدقابل اشتعال را در اين دستگاه قرار  موادزغال و ديگر .  
  دهيدبا آب ليمو شستشو پس از پخت غذاهاي دريايي، براي رفع بو و مزه،صفحات دستگاه .  
  خارج كردن دستگاه از برق ابتدا آن را خاموش كنيدبراي.  
  يدداغ است جابجا نكن يغذاو يا  يعاتما روغن يكه محتو يدستگاه را در حال هرگز.  
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 يزيهرگز چ. يدفاصله بگذار يگرد يلو وسا يوارمتر از ديانتس 15تا  10گردش هوا در اطراف دستگاه، حداقل  براي 
  . يددستگاه قرار نده يبر رو

 يكيو شوك الكتر يموجب آتش سوز در دستگاه يفلز يابزار ها يا و ينيوم،ورق آلوم يادز ييدادن مواد غذا قرار 
  .شود يم

  آموزش نصب
  .و تميز  قرار دهيد همواردستگاه را هنگام استفاده در سطح 

  .اين دستگاه مي تواند در سه وضعيت قرار گيرد

  وضعيت بسته
هنگام استفاده از روش هاي  ساندويچ ساز و حالت بسته كباب .روي صفحه پاييني قرار مي گيرد بر صفحه باالييدر اين وضعيت 

 . كننده از ابتدا تا انتهاي پخت دستگاه در وضعيت بسته قرار مي گيرد

  

  وضعيت باز
براي اضافه كردن يا برداشتن غذا از دستگاه در حالت هاي  پوش را در. كنيددرجه باز  100را با زاويه پوش  در/صفحه بااليي

دسته را به سادگي باال بياوريد تا  براي تنظيم دستگاه در اين وضعيت .در اين وضعيت قرار دهيد ساندويچ سازكباب كننده و 
پوش را ببنديد و يا باز كنيد تا در  دستگاه در اين حالت مي ماند تا دوباره در. پايدار قرار گرفته استحالت  دركه احساس كنيد 

  .حالت صاف قرار گيرد
پوش خود به خود روي غذا  هنگامي كه اين انجام شد در. در پوش در حالت عمودي مي ماند تا براي پخت دسته را پايين بياوريد

اين به شما اجازه مي دهد تا غذاي خود را به صورت يكسان . بطور كامل با سطح غذا ها تماس پيدا مي كندو  قرار مي گيردها 
پخت براي باز كردن دستگاه باال مي آوريد به صورت موازي با پايه در  هنگامي كه دسته را بعد از.ت كنيدصفحه پخ بين هر دو



 GCD-15S-650 گريل برقي 

4 

ببنديد و  اه را بدون قرار دادن هر نوع غذان در حالت عمود ، بايد دستگدر دستورالعمل براي قفل كرد.حالت صاف قرار مي گيرد
 .دوباره باز كنيد

  

  مسطحوضعيت 
يك سطح پخت  با هم صفحات بااليي و پاييني. در يك راستا قرار مي گيرندبا صفحه پاييني  صفحه باالييدر اين وضعيت 

براي تنظيم دستگاه در اين . تابه استفاده مي شود يا دستگاه در اين وضعيت براي كباب كننده باز واز . بوجود مي آورندبزرگ 
باال دست راست اهرم را  و با، را نگهداريددست چپ دسته  با.، اهرم لوالي آزاد كننده را در سمت راست بازو قرار دهيد وضعيت
در پوش اينكه تا  وضعيت مي مانددستگاه در اين .حالت صاف قرار گيرد پوش بالعكس در دسته را به عقب فشار دهيد تا در.ببريد

  .را بلند كنيد و به وضعيت بسته برگردانيد
دسته را به سمت خود بكشيد و .تنظيم كنيد مسطحاگر دستگاه پيش از اين در وضعيت باز بوده و مي خواهيد آن را در وضعيت 

براي راحت . قرار گيرد مسطحپوش در وضعيت  دري را به عقب فشار دهيد تا پايه  دسته.سپس اهرم آزاد كننده لوال را بلند كنيد
 .تر قرار دادن ضامن در وضعيت مسطح صفحه بااليي را كمي ببنديد تا اهرم به راحتي جابجا شود
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  در جاي خودصفحات  قرار دادن
صفحات را به صورت مجزا در  .قرار دهيد ، روبروي شما قرار گيرد تنظيمهابه صورتي كه كليد هاي  مسطحدستگاه را در وضعيت 

   .هنگام قرار دادن صفحات در دستگاه فرقي نمي كند كه كدام صفحه را اول قرار دهيد.دستگاه قرار دهيد
را كجا قرار از صفحات  مهر كداشده تا بدانيد  حكروي هر كدام از صفحه ها  Lower و پاييني Upperكلمات بااليي

اگر رو  .گرم كننده رو به پايين قرار گيرد در دستگاه سوار كنيد و تابه را از سمتي كه فيوز خودكار /صفحه پاييني كباب كننده.دهيد
فلزي در  برجستگي.در جلو و سمت راست دستگاه قرار گيردچكيدن روغن دستگاه بايد  مجراي خروجيبه روي دستگاه هستيد 

با فشار دادن صفحات ،صفحات .هنگام قرار دادن صفحات فيوز خودكار بر روي اين برجستگي قرار مي گيرد وسط بدنه قرار دارد
 .در جاي خود جفت مي شوند،سپس صفحه بعدي را مانند صفحه قبل در جاي خود قرار دهيد

  

  برداشتن صفحات
دكمه ها را بطور محكم . دكمه هاي آزاد كننده صفحات در يك سمت دستگاه قرار دارد.تنظيم كنيد ضعيت صافدستگاه را در و

فلزي  برجستگيصفحه ها را با دو دست بگيريد و از زير . فشار دهيد، و صفحه ها از انتهاي دستگاه كمي از پايه بيرون مي پرد
 .را برداريد ديگر حه ديگر را فشار دهيد و به همين روش صفحهدكمه آزاد كننده صف.سر دهيد و از پايه بلند كنيد 
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  محفظه خروجي روغن قرار دادن
 محفظه هاي خروجي روغنتنها يكي از  استفاده مي كنيد ساندويچ سازو حالت بسته كباب كننده هنگامي كه از دستگاه براي 

روغن غذا از سراسر صفحه ها به .روغن قرار دهيد مجراي خروجيرا در زير  خروجي روغنمحفظه در حين پخت . مورد نياز است
  .دور ريخته شودروغن بايد بعد از پخت . سرازير مي شود محفظه خروجي روغندرون 

 .شويي مي باشند قابل شستشو در ماشين ظرفمحفظه خروجي روغن 

  
هر .بايد استفاده شودمحفظه خروجي روغن در وضعيت كباب كننده باز يا تابه باز  استفاده مي كنيد هر دو  هنگامي كه از دستگاه
 .را در انتهاي هر يك از لوله هاي خروجي روغن قرار دهيد محفظه خروجي روغن
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  )گريل(حالت بسته كباب كننده 
  .هاي گوشت نازك و بي استخوان و سبزيجات استفاده مي شودبراي پختن انواع برگر ها و تكه 

دنبال روش پخت سالم هستيد مي توانيد از اين روش استفاده ه هنگامي كه مي خواهيد چيزي را در زمان كوتاهي بپزيد و يا ب
. پخته مي شود زماني كه روي صفحه مشبك پخت مي كنيد غذا به سرعت پخته مي شود ، زيرا غذا از دو طرف همزمان. كنيد

شيار هاي روي صفحات با مجراي خروجي روغن ، در گوشه هر صفحه جمع مي شوند و روغن حاصل از پخت از صفحات خارج 
  .مي شود

به طور هموار روي غذا ) صفحه بااليي(در پوش. استفاده مي كنيد ، از صفحات مشبك استفاده كنيد كباب كنندهوقتي از دستگاه 
  .كه دماي مناسب براي پخت به غذا برسدقرار مي گيرد تا اين

شما مي توانيد به آساني .دستگيره و لوال ي مخصوص دستگاه ، اجازه مي دهد تا صفحه بااليي بر طبق ضخامت غذا تنظيم شود
  .كنيد، از يك تكه نازك سيب زميني تا گوشت استيك ضخيم و به نتايج مساوي برسيدكباب هر چيزي را 

مي پزيد بسيار مهم است كه قطعات مورد استفاده همسان باشد آنقدر كه  كباب كنندههنگامي كه بيش از يك تكه غذا را در 
 .صفحه بااليي به طور هموار بر روي غذا بسته شود
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  )Panini(حالت ساندويچ ساز
  ...براي برشته كردن ساندويچ ها،نان ها و ساندويچ سازاستفاده از دستگاه به عنوان 

مي توانيد هر نوع تركيب مواد  ساندويچ سازدر حالت . يك عبارت ايتاليايي و براي برشته كردن ساندويچ است   Paniniلغت
ه كباب سپس اين ساندويچ در بين دو صفح. داراي اليه از قبيل سبزيجات ،گوشت و پنير در بين دو تكه نان تست تازه را بپيچد

براي مزه بهتر ، از نان تازه استفاده . كننده يا صفحه تابه براي تست شدن نان و گرم شدن ساندويچ تحت فشار قرار مي گيرد
  .كنيد

، ) اغلب نان صاف پخته شده با رزماري و نمك و روي آن پياز قرار گرفته ( Focacciaنان  ساندويچ سازنان هاي محبوب براي 
Michetta ) و برش كلفت نان كالسيك ايتاليايي )  مستطيلي شكل گنبد دارنان خشك.  

استفاده مي كنيد از صفحات مشبك استفاده كنيد زيرا سبك سنتي  ساندويچ  ساندويچ ساز در حالتهنگامي كه از دستگاه 
Panini   اده كنيد،ممكن اما بسته به نوع روي ساندويچ كه مي خواهيد آم. ستمشبك بر روي نان تست اداراي نشانه صفحه

  .است كباب كنندهمثل همان حالت  ساندويچ سازعنوان ه استفاده كنيد كاركرد دستگاه ب صفحه تابهاست بخواهيد از 
مي  .ي مخصوص دستگاه ، اجازه مي دهد تا صفحه بااليي بر طبق ضخامت ساندويچ آماده شده تنظيم شود دستگيره و لوال

هنگامي كه بيش از يك ساندويچ را در . ساندويچ را مطابق ميل شما فشرده و گرم كند توانيد فشار كمي بكار ببريد تا دسته
مي كنيد بسيار مهم است كه ضخامت هر ساندويچ  همسان باشد آنقدر كه صفحه بااليي به طور هموار بر درست  ساندويچ ساز

  .روي ساندويچ ها بسته شود

  )باز گريل(حالت باز كباب كننده 
از گوشت و مرغ با استخوان استفاده نكنيد ،زيرا در (برگر ها و تكه هاي گوشت نازك و بي استخوان ، مرغ براي پختن انواع

  .، ماهي و سبزيجات استفاده مي شود ) وضعيت باز كامل پخته نمي شود
تقريبا (خواهد شد دو برابر  پخت در وضعيت باز ، سطح. استحالت باز كباب كننده استفاده از دستگاه ، پخت در  موردبيشترين 

شما مي توانيد دو نوع غذاي مختلف را بدون اينكه مزه آنها با هم تركيب شود ، يا غذاي يكسان به ميزان ). متر مربعسانتي 1300
همينطور  وضعيت باز اجازه مي دهد بريده هاي گوشت با ضخامت مختلف را مطابق ميل خود  .حجيم را در وضعيت باز بپزيد 

  .بپزيد
 . حالت باز كباب كننده استفاده مي كنيد ، از صفحات مشبك استفاده كنيد وقتي از
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  تابه
،تخم مرغ،تست فرانسوي،سرخ كردن گوشت و سبزي هاي خرد )مثل كلوچه(استفاده از دستگاه براي پخت نان شيرين و پهن

  .شده و گوشت صبحانه
  مي دهد تا غذا هاي متفاوت يا يك غذا در اندازه بزرگ را يك نواخت بپزيد  سطوح بزرگ دستگاه به شما اجازه 

هنگامي كه از  دستگاه به صورت تابه استفاده مي كنيد در پوش را باز كنيد تا صفحه صاف شود، يك سطح پخت صاف دو برابر 
  .شوند در اين وضعيت  غذا هاي در حال كباب شدن را بايد بچرخانيد تا پخته. ايجاد مي شود

  .وقتي از تابه باز استفاده مي كنيد ، از صفحات تابه استفاده كنيد

  

  روش كار
 را به چپ بچرخانيد )Function(كليد وضعيت پختاگر  ، شد و شما آماده پخت هستيددستگاه بطور صحيح سوار زماني كه 
كه قصد قرار مي گيرد بسته به اين  )Grill( وضعيت كباب كنندهقرار مي گيرد و اگر كليد  در ) Griddle(وضعيت تابه  دستگاه در
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خانيد يك را به سمت هر يك از وضعيتها بچر )Function(كليد وضعيت پختهنگامي كه . داريد چه نوع پختي داشته باشيد
  .روشن استاين است كه دستگاه  نمايانگر چراغ نشانگر كوچك آبي روشن مي شود كه 

كليد وضعيت  ،"يا كباب كننده باز استفاده كنيد  ساندويچ ساز، حالت بسته كباب كننده اگر مي خواهيد از دستگاه در وضعيت 
تا ) سانتيگراددرجه  65(تغييرات از گرمتنظيم دامنه . پخت بچرخانيد رايبرد نظر وم وضعيت بررويرا  )Grill(پخت كباب كننده

  .مي باشد) سانتيگراددرجه  250(داغ كردن 
. بگذاريدرا برروي دماي مورد نظر  )Griddle(كليد وضعيت  پخت تابه  اگر مي خواهيد از دستگاه به عنوان تابه استفاده كنيد ،

  .مي باشد درجه سانتيگراد 230تا  95از  بازه دمايي آن
استفاده كنيد ولي تمام  سطح را نياز نداريد ،از صفحه پاييني استفاده  مسطحاگر مي خواهيد از دستگاه براي كباب كننده يا تابه 

  .كنيد
هنگامي كه تنظيم .كه تنظيم كرده ايددارد يي مطلوب نياز باشد اين بستگي به دمادقيقه تا رسيدن به دماي  10ممكن است 

روشن مي شود كه نشاندهنده اين  رگانتخاب كننده حرارت به دماي مورد نظر رسيد يك چراغ كوچك نشانگر آبي رنگ درون 
به روشن و خاموش شدن ادامه مي دهد اين حالت  نشانگركننده زمان فعال بودن گرم  در. است كه دستگاه آماده به كار است

 مدتشما مي توانيد دماي تنظيم شده را در بسته به نوع غذا مي كند  حفظاست كه دماي سطوح پخت را در مدت استفاده  عادي
  .پخت تغيير دهيد

هنگام باز كردن دستگاه قسمت پالستيكي مشكي . هميشه احتياط الزم را هنگام دست زدن به دستگاه در حال كار به كار ببريد
در مدت زمان پخت خيلي داغ  يآلومينيوم يدسته ها .سته هنگام پخت و پز سرد مي ماند از د سمتاين ق.روي دسته را بگيريد
  . را لمس نكنيد ان پخت و بالفاصله بعد از پخت آن هامي شوند، در مدت زم

پوش دستگاه از استيل ساخته شده و خيلي داغ مي شود و بالفاصله بعد از پخت  در.داغ مي شودبدنه دستگاه در مدت استفاده 
افظت از سوختگي پوش دستگاه بود حتما از دستكش بلند تنور براي مح در تغيير وضعيتاگر نياز به . نبايد آن را لمس كنيد

  .استفاده كنيد
در مدت پخت اگر به جابجايي دستگاه .و اگر هم خيلي داغ شود شما را نمي سوزاند ستگاه از پالستيك  ساخته شدهبدنه پاييني د 

  )دقيقه 30حد اقل(اجازه دهيد تا قبل از جابجايي، دستگاه سرد شود .نياز بود 
كه اين امري طبيعي است و پس از چند مرتبه  دن بو و دود از دستگاه مي شويدهنگام اولين استفاده متوجه ساطع ش :هشدار 

 .استفاده از بين مي رود
  

  شستشو 
  .قبل از تميز كردن دستگاه اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه كامال سرد شده باشد: نكته 
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قرار دهيد و دستگاه را از برق (Off) را در وضعيت خاموش  )Selector(كليد وضعيت پختهنگامي كه كار پخت به پايان رسيد 
  .خارج كنيد

  .دقيقه قبل از جابجايي، سرد شود  30اجازه دهيد تا دستگاه حد اقل
مي تواند با دست و در  پاك كنندهابزار . ،براي پاك كردن و برداشتن مواد غذايي از روي صفحات استفاده كنيد پاك كنندهاز ابزار 
  .شسته شود ظرف شوييماشين 
  .شسته شود ظرف شوييمي تواند با دست و در ماشين محفظه خروجي روغن  كنيد ، ليخامحفظه خروجي روغن را از  روغن

حد (اطمينان حاصل كنيد كه صفحات كامال سرد شده باشد.دكمه آزاد كننده صفحات را براي برداشتن صفحات از بدنه فشار دهيد
  .شسته شود ظرف شويياشين صفحات پخت مي تواند با دست و در م). دقيقه 30اقل

  .براي تميز كردن دستگاه استفاده نكنيد ظرف شويياز سيم ،  يداستفاده نكن تميزكردن يبرا يزت يااش ياهرگز از چنگال :  هشدار
  .باعث صدمه به سطح نچسب دستگاه مي شود

هرگز . لكه ها از پارچه مرطوب استفاده كنيدبراي .خشك، تميز كنيد  را با پارچه تميز و تنظيم كننده هاپوش و  بدنه دستگاه و در
  .از مواد شوينده و ساينده استفاده نكنيد

  نگهداري
  .اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه كامال سرد شده باشد ينگهدارقبل از 

  .كنيد ينگهدارسيم دستگاه را مي توانيد دور پشت دستگاه بپيچيد و 
پاك  ابزارهمراه با ديگر را  جفتاز صفحه ها بايد روي دستگاه نصب باشد و  جفت هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد يك

  .كشو يا كابينت نگهداري كنيدمحفظه خروجي روغن در و  كننده
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 يك سال ضمانت نامه
اين دستگاه به مدت يك سال از تاريخ خريد، داراي ضمانت , در صورت رعايت كردن نكات ايمني و مراقبتي طبق دستور العمل 

  .ست ا

  شرايط كاالي داراي ضمانت
 اعتبار اين ضمانت نامه تا تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بود.  
  كارت به صورت جداگانه ارايه مي شود(ضمانت  دفترچهداشتن كارت يا(  
  توسط كارشناسان شركت اقدام به تعمير خواهد شد شرايط ضمانتكاالي معيوب تنها پس از تست و تاييد.  

  از ضمانت موارد خارج
  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .1
  مخدوش بودن شماره سريال و برچسب .2
هر گونه ضربه فيزيكي، خرابي باطري ،شكستگي، خراشيدگي، سوختگي قطعات الكترونيكي كاال در اثر نوسانات  .3

  برق ،تاب برداشتن و زنگ زدگي 
  خرابي ناشي از رعايت نكردن ،دستورات در دفترچه راهنما  .4
  گونه تعميرات و دستكاري توسط افراد غير مجاز انجام هر  .5

  نكات مهم
  بدون هيچ گونه رسيدگي به مشتري باز گردانده مي شوند 2و1كاال هاي مشمول بند  
  باطل خواهد شد 5،4،3،2ضمانت كاال هاي مشمول بند.  
  مشتري ارسال اي برحمل كاال تا تعميرگاه به عهده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري

  .نخواهد شد
 به دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شود.  
 كاال تحت هيچ شرايطي تعويض نمي گردد. 
 تحت هيچگونه شرايطي قطعه و لوازم يدكي به مشتري داده نخواهد شد. 
 بجز تعطيالت رسمي( چهارشنبه شنبه الي روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي( 
 021 - 22890168: تلفن خدمات پس از فروش تهران  
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  :موارد زير بايد توسط فروشنده پر شود در غير اين صورت فاقد اعتبار است

  

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 
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  ياداشت
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