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  احتياط ھای الزم برای جلوگيری از انتشار امواج زیر

زیرا  .ھيچگاه سعی نکنيد که از دستگاه با در باز استفاده نمایيد •
این  .گردد میچنين عملی موجب انتشار امواج مضر و خطرناک 

نکته نيز مھم است که قفل داخلی دستگاه را دستکاری نکرده و 
  .آن را نشکنيد

خاک و یا  وقرار ندھيد و نگذارید گرد را جلو در آن  چيزیھيچ  •
  .سطوح آب بندی شده بماندباقی مانده مواد شوینده روی 

در خراب شد تا زمانی آب بندی اگر در دستگاه یا نوار  : ھشدار •
نشده است از آن استفاده  تعميرکه توسط یک فرد متخصص 

  .نکنيد
  : ضميمه

 توان آن کاھشنکنيد  نگھداریپاکيزه  شرایط خوب واگر دستگاه را در یک 
آنرا در وضعيت که روی طول عمر دستگاه تاثير گذاشته و  ,یابد می 

  .خطرناکی قرار ميدھد

  مشخصات

 MIC-30W-121 :مدل
  230V~50Hz  :ولتاژ ارزیابی شده

  1450W :ارزیابی شده توان ورودی
  900W ):مایکروویودر حالت (ارزیابی شده توان خروجی

  1000W ):گریلدر حالت  بی شدهارزیا(ورودیتوان 
  L 30  :حجم داخلی

  315mm :شيشه ای بشقابقطر 
 520x 415x 335 mm  :)ارتفاع*عرض*طول( ابعاد خارجی

  kg 16.3  :)تقریبی(خالص وزن
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  دستور العمل ھای مھم ایمنی

  ھشدار

دیدگی آسيب  ، شوک الکتریکی ، برای کاھش خطر آتش سوزی •
تياط در حين استفاده از دستگاه اح, مواج ریز یا انتشار ا افراد

  .ھای اساسی زیر را مد نظر قرار دھيد
در ظروف در بسته گرم  را نبایدھا  غذاو یا سایر  مایعات : ھشدار •

  .پيدا می کنند گی قابليت ترکيد کرد زیرا
پوشش دارنده ھنگمتخصص خارج کردن افراد غير برای  : ھشدار •

  .است، خطرناک  واج ریز را می گيرددستگاه که جلوی انتشار ام
، از دستگاه  تنھا در حالتی به کودکان اجازه استفاده : ھشدار •

بدھيد که دستور العمل ھای کافی را به آن  بدون نظارت خود را
طوری که فرزندتان روش استفاده صحيح ب .ھا آموزش داده باشيد

ر و درست از دستگاه را آموخته باشد و از خطراتی که در اث
برایش پيش آید آگاه  استفاده نادرست از دستگاه ممکن است

  .دباش
ھنگامی که دستگاه در حالت ترکيبی به کار گرفته می  : ھشدار •

بایستی تحت نظارت  کودکان, بخاطر حرارت توليد شده  .شود
دستگاھھای فقط برای ( .دناز دستگاه استفاده نمای بزرگساالن
  )گریل دار

  .استفاده کنيد مایکروویومناسب  تنھا از ظروف و وسایل •
  .را پاک کنيد ھاغذا  هتميز کنيد و ته ماند مرتبادستگاه را  •
احتياط ھای الزم را برای جلوگيری از انتشار امواج زیر را قسمت  •

  .کنيدو آنرا رعایت مطالعه 
 را در ظروف پالستيکی یا کاغذی گرم می کنيد غذاھنگامی که  •

احتمال آتش گيری ظروف  زیرا نظارت داشته باشيدبه دستگاه 
  .وجود داردمذکور 

اگر مشاھده کردید از دستگاه دود بلند می شود دستگاه را  •
آن را از پریز برق بکشيد و در آن را بسته  یا کنيد وخاموش 
  .شودآتش خفه  ,شعله  وجودتا در صورت  دنگھداری

  .غذا را بيش از حد پخت نکنيد •
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ری و ذخيره سازی استفاده از محفظه دستگاه به منظور نگھدا •
ذخيره را  و غيره بيسکویت درون آن موادی از قبيل نان ،. نکنيد
  .نکنيد

 یا کاغذیظروف کيسه ھا و دسته فلزی سيم بسته بندی و  •
  .جدا کنيد ,قبل از قرار دادن درون اجاق  راپالستيکی 

راه این دستگاه را فقط طبق دستور العمل نصب ارایه شده ،  •
را با پوست نبایستی  خام و یا آب پز شدهتخم مرغ  .کنيد اندازی

زیرا ھنگام کار یا بعد از اتمام کار ممکن  .در دستگاه گرم کرد
  .است بترکد

از این دستگاه تنھا برای مواردی که برای آن طراحی شده است  •
از مواد  .در دفتر چه راھنما تشریح شده است استفاده کنيد و

در این دستگاه  تبخير ميشود که باعث خورندگی یاشيميایی 
طراحی شده  ایجاد حرارتاین دستگاه تنھا برای  .استفاده نکنيد

  .نشده است ی ساختهیا آزمایشگاھبرای مصارف صنعتی  و
 افراد متخصصسيم برق دستگاه آسيب دید بایستی توسط اگر  •

  .گرددجلوگيری  خطرتعویض شود تا از بروز 
  .ستفاده و نگھداری نکنيدااین دستگاه در محوطه سر باز از  •
 زیر زمين نمناک و یا کنار استخردر نزدیک آب یا  , از دستگاه •

  .استفاده نکنيد
 .زیاد باشدممکن است  زمان استفادهدمای سطوح دستگاه در  •

 قسمتسيم برق را از سطوح گرم شده دور نگه دارید و ھيچ 
  .را نپوشانيددستگاه 

  .جلو گيری کنيد ا پيشخوانميز یاز لبه  ,از آویزان ماندن سيم  •
عدم نگھداری دستگاه در یک وضعيت تميز می تواند منجر به  •

 اثرخراب شدن سطح دستگاه شود که بر طول عمر دستگاه 
  .گذاشته و ممکن است منجر به بروز خطراتی شود

مصرف ھم  ازباید قبل , بچه  غذایمحتوای بطری شير و ظرف  •
  .بخورد و کنترل شود که داغ نباشد

می تواند باعث تاخير در  مایکروویوبا  نوشيدنی ھارم کردن گ •
دقت  ظرفھنگام حمل  درغذا شود وش آوردن و سر رفتن ج

  .کنيد
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را  اشخاص بهخطر صدمه با نصب اتصال به زمين  

  .کاھش دھيد

  خطر

می تواند  داخلیقطعات  بعضی ازشوک الکتریکی حاصل از تماس با 
را از ھم جدا  دستگاهقطعات  .دباعث صدمات جدی و یا حتی مرگ شو

  .نکنيد
  ھشدار

تا  .شوک الکتریکی کند تواند ایجادمی  اتصال به زميناشتباه  نصب
نصب نشده است از  صحيح به روشزمانی که اتصال زمين در پریز 

  .دستگاه استفاده نکنيد
  تميز کردن

  .اطمينان حاصل کنيد که دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده است
  .تگاه را با دستمال مرطوب تميز کنيدداخل دس

   .دستگاه را با آب و ماده شوینده بشویيدجانبی لوازم  •
باید با دستمال  را و قسمت ھای مجاورشآن  آب بندیقاب در و   •

  .مرطوب تميز کنيد
اتصال  چنانچه .دستگاه را باید به زمين متصل کرد

برق از عبور جریان  با, در دستگاه رخ دھد الکتریکی 
 .را کاھش ميدھدوک الکتریکی خطر ش اتصال زمين

شاخه اتصال به  سهاین دستگاه دارای یک سيم و 
که اتصال به  یشاخه باید به پریز سه .زمين است
اگر دستورالعمل اتصال به  .متصل شود, زمين دارد 

یاد نگرفته اید یا اگر نسبت به اتصال  کامالً زمين را 
برق و یا تعميرکار وارد یک متخصص  با دستگاه به زمين مشکوک ھستيد

  .رشته استفاده کنيد ٣ از سيمسيم رابط  بهدر صورت نياز  .مشاوره کنيد
 دستگاهاز گير کردن و افتادن  انتخاب شده تاکوتاه دستگاه  سيم برق
  .جلو گيری کندروی سيم 
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  : رابط استفاده شودسيم  و یا ازبلند سيم  اگر از •
o  باید حداقل با  رابطو یا سيم  الکتریکیمشخصات

  .دستگاه برابر باشد مشخصات الکتریکی
o  و  باشدداشته  باید دارای رشته اتصال به زمين رابطسيم

 .رشته باشد ٣
از لبه  که باشد شده طوری مرتبباید  دستگاه سيم بلند •

یا اینکه تا بچه ھا آنرا نکشند و نباشد آویزان و ميز ان پيشخو
  .شودن دستگاهباعث زمين خوردن 

  لوازم آشپزخانه
  احتياط 

را دستگاه قسمتی که پوشش انرژی ریز موج یا سرویس و تعمير 
  .متخصص زیان آور استغير  محافظت می کند توسط افراد

, در مایکروویو آمده استفاده  دستورالعمل ھایی که برای مواد قابل 
ممکن است بعضی از لوازم غير فلزی آشپزخانه برای  .کنيدمالحظه 
اگر شک دارید که لوازم شما جز کدام دسته  .ویو مناسب نباشدمایکرو

  .است طبق روش زیر امتحان کرد
  آشپزخانهامتحان لوازم 

یک ظرف مخصوص در را  )ميلی ليتر ٢۵٠( سردیک ليوان آب  •
مورد نظر را در ظرف قرار  وسيله آشپزخانهبریزید بعد  مایکروویو

  .داده
  .روشن کنيددستگاه را  ,به مدت یک دقيقه روی توان حداکثر  •
  .بيشتر از یک دقيقه نشود •
در گرم شده بود از آن را لمس کنيد اگر  وسيله آشپزخانهبه دقت  •

  .استفاده نکنيد مایکروویو



  MIC-30W-121  مایکروویو  

 

۶ 

  می توان استفاده کرد مایکروویوموادی که در 

  لوازم آشپز خانه  توضيحات در مورد 

ورق 
 آلومينيومی

تواند به عنوان قطعات کوچک و نازک می  ، در حد روکش
. روکش استفاده شوند از قطعات ضخيم استفاده نکنيد

در صورت نزدیک بودن به دیواره می تواند باعث جرقه 
 هسانتيمتر از دیوار۵/٢برای جلوگيری از این مورد . شود

 .فاصله داشته باشد

ظرف برشته 
 کن

 ۵ولی  .ان عمل کنيد سازندهعمل کارخانه الطبق دستور 
 صفحه گردانباشد تا  گردان باید باالترصفحه ميلی متر از 

 .نشکند

ظرف غذا 
  خوری

استفاده کنيد و طبق دستور  مایکروویومخصوص ظرف از 
از ظروف ترک خورده و معيوب  .العمل آن عمل کنيد

 .استفاده نکنيد

 تنگ شيشه
در حد گرم کردن از آن استفاده  .ھميشه در آن را بر دارید

شيشه ای در برابر حرارت  ھای اکثر تنگکنيد چون 
 .می شود آنموجب خرد شدن  مقاوم نيستند و

ظروف 
 شيشه ای

فقط از ظرف مقاوم در برابر حرارت استفاده شود و 
از . باشد هاطمينان حاصل کنيد که قطعه فلزی نداشت

 .ظروف ترک خورده و معيوب استفاده نکنيد

کيسه پخت 
 مخصوص فر

برای  فلز سيم ھایاز  وکنيد طبق دستور العمل آن عمل 
اطمينان حاصل کنيد که بخار از . بستن آن استفاده نکنيد

 .آن خارج می شود
ليوان و 

بشقاب 
 کاغذی

ھنگام استفاده .برای مدت زمان کوتاه از آن استفاده کنيد
 .از این ظروف دستگاه را رھا نکنيد

دستمال 
 کاغذی

ه آن استفاد ازبرای گرم گردن مجدد غذا و جذب چربی 
 .ھنگام استفاده ، دستگاه را رھا نکنيد. کنيد

عنوان ه بخار بو غذا برای جلوگيری از پاشيده شدن  کاغذ کاھی
 .استفاده کنيد روکش
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 پالستيک

استفاده کنيد و طبق دستور  مایکروویواز ظرف مخصوص 
باید برچسب قابل استفاده در  .العمل آن عمل کنيد

ز ظروف پالستيکی در بعضی ا .را داشته باشد مایکروویو
 و ظروفیکيسه آب جوش  .می شوندنرم اثر گرمای غذا 

باید یک سوراخ یا شکاف  شدهبسته  کامالً در آنھا  که
 .بروی آن ھا وجود داشته باشد

پالستيک 
 بسته بندی

به منظور جلو . استفاده کنيد مایکروویواز ظرف مخصوص 
يک با پالست. استفاده می شود غذاگيری از خروج آب از 

 .تماس پيدا نکند غذا
 .استفاده شود مایکروویواز دما سنج مخصوص  دما سنج

 کاغذ روغنی
برای جلوگيری از پاشيده شدن و حفظ رطوبت استفاده 

  .کنيد
 

  نمی توان استفاده کرد مایکروویوموادی که در 

  لوازم آشپز خانه توضيحات در مورد 

را در ظروف  غذا .باعث جرقه زدن می شود سينی آلومينيومی
 .بریزید مایکروویومخصوص 

کارتون غذا با دسته 
 فلزی

غذا را در ظروف  .باعث جرقه زدن می شود
 .بریزید مایکروویومخصوص 

 و فلز مانع رسيدن امواج ریز به غذا می شود فلز و مواد شامل فلز
 .باعث جرقه زدن می شود

  فلزی سيم 
 بسته بندی

ث ایجاد آتش باعث جرقه زدن می شود و باع
 .گرددمی  مایکروویودر 

 .می شود مایکروویوباعث ایجاد آتش در  کيسه کاغذی

فوم ھای پالستيکی ذوب می در دمای باال  فوم پالستيکی
 .می شوند مخلوط غذابا  یاد و نشو

چوب خشک می شود و ممکن  مایکروویودر  چوب
 .د است ترک بخورد یا خرد شو
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  نصب کردن دستگاه

  و وسایل آن طعات دستگاهق نام 

  .دستگاه به آرامی خارج کنيد وداخل کارتن آنرا از تمام لوازم و  مایکروویو
  : دستگاه شما با وسایل زیر ھمراه است

  یک عدد سينی شيشه ای
ّا   جدا شدنی ریک عدد پایه دو

  یک عدد دفترچه راھنما

  
A.  صفحه کنترل  
B. رمحور پایه دوّا  
C.  ّاپایه   جدا شدنی ردو
D. ه ایسينی شيش  
E. پنجره قابل دید  
F. در جدا شدنی 
G. بطور دستگاه  کار, شود باز حين کار در اگر در :قفل محافظ داخلی

  .اتوماتيک قطع می شود

  نصب پایه دوار 
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  .ھرگز سينی شيشه ای را معکوس قرار ندھيد •
ّااز ھنگام استفاده از دستگاه باید  • جدا  رسينی شيشه و پایه دو

  .شدنی استفاده شوند
  .و ظرف غذا باید روی سينی شيشه ای قرار بگيرد غذا هھميش •
ّوپایه یا اگر سينی شيشه ای  • یا محور آن شکست با مرکز  ردا

  .خدمات تماس بگيرد
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  نصب بروی پيشخوان

  .و اجزا آنرا برداریدبسته بندی  وسایلتمام 
ی یا شکستگی در گمثل ضربه خورد ایسی کنيد که دستگاه صدمه ربر

  .ندارد
  .دمه دیده بود آنرا نصب نکنيددر صورتی که ص
است محفظه دستگاه  ی که در داخلھر پوشش : محفظه دستگاه

  .بردارید
  .رون دستگاه مراقبت کنيدمگنتاز 

  نصب
  بطوریکه فضای را برای نصب دستگاه انتخاب کنيد  صافمکانی 
  .داشته باشد وجودھوای دستگاه تھویه کافی برای ورود و خروج  •

  
 دیگر باید طرف .است رسانتيمت ۵/٧دستگاه با اطراف حداقل فاصله الزم 

  .کامال باز باشد
o  سانتيمتر از باال فضای خالی داشته  ٣٠دستگاه باید

  .باشد
o پایه ھای زیرین دستگاه را جدا نکنيد.  
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o  به دستگاه صدمه می زندمسدود کردن در.  
o  دور نگھدارید نتلویزیو رادیو وتا حد ممکن دستگاه را از. 

 نتلویزیورادیو و  در امواج دریافتی مایکروویورکرد کادر زمان 
  .شودتداخل ایجاد می 

دقت کنيد که ولتاژ  .پریز استاندارد وصل کنيدبه یک دستگاه را در  •
  .و فرکانس دستگاه با محل استفاده آن مطابقت داشته باشد

دستگاھھایی که توليد حرارت یا  واجاق  باالیرا  مایکروویو :ھشدار
ھایی که دستگاھ را در مجاورت مایکروویوصورتيکه در  .نکنيد ميکنند نصب

باعث و  وارد ميشودصدمه  مایکروویوگرما توليد ميکنند نصب کنيد به 
  .ميگرددگارانتی  ابطال

  مایکروویو دستورالعمل استفاده از

تنظيم کننده  از مایکروویودر این , پخت دلخواه شما  متنظي برای
  .استشده اده فالکترونيکی پيشرفته است

  تنظيم ساعت •
o  زمانی که دستگاه به برق وصل می شود نمایشگر آن

الی  ٠:٠٠زمان بين  . را نمایش می دھد ”٠:٠٠”ساعت 
  .می باشد ۵٩:٢٣

o  را فشار دھيد تا رقم ساعت شروع به " "دکمه
  .چشمک زدن کند

o ساعت مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد تنظيم کنيد.  
o  تنظيم ساعت به پایان ار دھيد تا را فش"  "دکمه

  .ساعت پر نور شود برسد و
یا یک فشار دھيد  "Stop/Clear"دکمه  اگردر ھنگام تنظيم ساعت :نکته

ساعت به بحالت قبل بر می دوباره  دھيدنفشار دقيقه ھيچ دکمه ای را 
  .گردد
  شروع با تاخير •

o به قسمت تنظيم ساعت . (اول ساعت را تنظيم کنيد
  )مراجع کنيد

o یخ زدایی را در اینجا نمی توان . برنامه پخت را وارد کنيد
 .درتنظيم ک
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o  را فشار دھيد تا رقم ساعت شروع به " "دکمه
  .چشمک زدن کند

o ساعت مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد تنظيم کنيد.  
o  دکمه"Start/Express Cook"  را فشار دھيد تا برنامه تایيد

 .شود
o يم شده دستگاه شروع به کار می به زمان تنظ نبا رسيد

 .کند
  :نکته
  .نباشد برنامه تایيد نمی شود ٢٣:٠٠الی  ٠:٠٠زمان آن بين  اگر

یا یک دقيقه فشار دھيد  "Stop/Clear"در ھنگام تنظيم ساعت اگر دکمه 
  .دھيد دوباره ساعت به بحالت قبل بر می گرددنفشار ھيچ دکمه ای را 

  مایکروویوبا پخت  •
o  دکمه" Microwave "فشار دھيد تا  باررا یک"P100 "

  .نمایش داده شود
o  فشار دادن دکمه با”Microwave“  ١٠قدرت پخت را از %

 ,"P100", "P80"که به صورت  , کنيد انتخاب% ١٠٠تا 
"P50", "P30", "P10"  درمی آیدنمایش در صفحه به. 

o   مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد تنظيم زمان پخت
 )خواھد بودثانيه  ٩٩دقيقه  ٩٩کثر تا حدا( .کنيد

o  دکمه”Start/Express Cook“  را فشار دھيد تا شروع به
 .پختن کند

  جدول قدرت مایکروویو
  

 قدرت مایکروویو 10% 30% 50% 80% 100%
P100  P80  P50  P30  P10  نمایشگر 

  پخت سریع •
o  در حالت انتظار با فشار دادن دکمه”Start/Express 

Cook“  ثانيه خواھد  ٣٠و زمان پخت % ١٠٠قدرت روی
 .بود 

o  با ھر مرتبه فشار دادن دکمه  دقيقه ٢تا”Start/Express 
Cook“ با  بعد از آن ثانيه به زمان اضافه خواھد شده ٣٠
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  یخ زدایی بر اساس وزن •
o  را فشار دھيد تا  “”دکمه“Def1”  در صفحه نمایش

  .ظاھر شود
o مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد تنظيم  مقدار وزن

  .گرم باشد ٢٠٠٠تا  ١٠٠مقدار وزن باید بين .کنيد
o  دکمه”Start/Express Cook“  را فشار دھيد تا شروع به

  .یخ زدایی کند
  منو اتوماتيک •

o انواع منو را از  با فشار دادن دکمه اعدادر حالت انتظار د
A-1  تاA-9 گرم کردن :منو عبارت است از . انتخاب کنيد
سيب زمينی پاستا ،  سبزیجات ، ماھی ، گوشت ، ،غذا

  .سوپ و شورباپيتزا ،، 
o  دکمه”Start/+30 Sec./Confirm“  را فشار دھيد تا منو

  .انتخاب شده تایيد شود
o  غذا را و با توجه به جدول وزن  دن دکمه اعدادفشار دابا

  .در نمایشگر روشن خواھد شد "G"و  مشخص کنيد
o  دکمه”Start/Express Cook“  را فشار دھيد تا دستگاه

  .از نمایشگر محو خواھد شد "G"و  شروع به پختن کند
  منو اتوماتيکجدول 

 نمایشگر شماره )گرم(وزن نمایشگر دکمه

Reheat  
گرم کردن (

 )ذاغ
A-1 

١۵٠ 1 150 
٢۵٠ 2 250 
٣۵٠ 3 350 
۴٠٠ 4 400 

Vegetable  
 A-2)سبزیجات(

١۵٠ 1 150 
٣۵٠ 2 350 
۵٠٠ 3 500 

Fish  A-3 ١۵٠ 1 150 



  MIC-30W-121  مایکروویو  

 

١۴ 

 250 2 ٢۵٠ )ماھی(
٣۵٠ 3 350 
۴٠٠ 4 400 
۴۵٠ 5 450 

Meat  
 A-4 )گوشت(

١۵٠ 1 150 
٣٠٠ 2 300 
۴۵٠ 3 450 
۶٠٠ 4 600 

Pasta  
 A-5 )پاستا(

ھمراه (۵٠
 50 1 )گرم آب ۴٠٠

ھمراه (۵٠
 100 2 )گرم آب ٨٠٠

ھمراه (١۵٠
 150 3)گرم آب ١٢٠٠

Potato  
سيب (

 )زمينی
A-6 

 1 1 )عدد ١( ٢٠٠
 2 2 )عدد ٢( ۴٠٠
 3 3 )عدد ٣( ۶٠٠

Pizza  
 A-7 )پيتزا(

 1 1 )قطاع ١( ٨٠
 2 2)قطاع ٢( ١۶٠
 3 3)قطاع ٣( ٢۴٠

Soup  
 A-8 )سوپ(

۵٠٠ 1 500 
٧۵٠ 2 750 
١٠٠٠ 3 1000 

Porridge  
 1 550 A-9 ۵۵٠ )شوربا(

١١٠٠ 2 1100 
  گریلپخت با  •

o  دکمه”Grill/Combi“  فشار دھيدیکبار را. " G-1 " در
  .در می آیدنمایش صفحه به 

o  مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد تنظيم زمان پخت
 )خواھد بودثانيه  ٩٩دقيقه  ٩٩حداکثر تا ( .کنيد
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o  دکمه”Start/ Express Cook“  را فشار دھيد تا شروع به
  .پختن کند

دستگاه صدای سپری شد  پخت با گریلوقتی نصف زمان برنامه  : نکته
اینکه غذای شما به منظور  .روند عادی استیک که این  زیاد ميشود

و در را بسته و سپس دکمه غذا را پشت رو کرده  ,بھتر گریل شود 
”Start/ Express Cook“  اما اگر  .یابدادامه  پختنرا فشار داده تا کار

ادامه خواھد  گریل کردنبه اقدامی انجام ندادید در ھمان وضعيت اول 
  .داد

  پخت ترکيبی •
در می نمایش در صفحه به " G-1 " .را فشار دھيد “Grill/Combi”دکمه 
  .آید

o  را  یترکيبپخت روش تا فشار داده  ھمان دکمه قبلی را
) گریل% ۴۵+ مایکروویو % ۵۵که (  ”C-1“ .مشخص کنيد

در صفحه )گریل% ۶۴+ مایکروویو % ٣۶که ( ”C-2“یا 
  .خواھد شدداده نمایش 

o  مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد تنظيم زمان پخت
 )خواھد بودثانيه  ٩٩و دقيقه  ٩٩حداکثر تا ( .کنيد

o  دکمه”Start/ Express Coo“  را فشار دھيد تا شروع به
 .پختن کند

  پخت چند مرحله ای •
اگر یک . حداکثر می توان دستگاه را برای دو مرحله پخت تنظيم کرد

  . مرحله آن یخ زدایی است باید مرحله اول یخ زدایی باشد
  . عمل نمی کند پخت چند مرحله ایوماتيک در پخت منو ات:نکته
 و بعد آن  گرم یا پخت کنيد% ١٠٠با قدرت  ١٠دت می خواھيد به م:مثال

مراحل آن به شرح . گرم یا پخت کنيد% ٨٠با قدرت دقيقه  ١۵به مدت 
  :زیر است 

o  دکمه" Microwave " را یکبار فشار دھيد تا"P100 "
  .نمایش داده شود

o  ١٠روی مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد زمان پخت 
  .دقيقه قرار داده

o  دکمه" Microwave " را یکبار فشار دھيد تا"P100 "
  .نمایش داده شود
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o  با فشار دادن دکمه”Microwave“  ٨٠قدرت پخت را %
در صفحه به نمایش  "P80"که به صورت ,  کردهانتخاب 
 .درمی آید

o   ١۵مورد نظر را با فشار دادن دکمه اعداد روی زمان پخت 
  .دقيقه قرار داده

o  دکمه”Start/Express Cook“  را فشار دھيد تا شروع به
 .پختن کند

  بررسی برنامه ھای در حال اجرا •
o  در زمانی که دستگاه در حالت مایکروویو ، گریل و یا در

با فشار دادن , حالت ترکيبی در حال اجرای برنامه است 
می توانيد قدرت  “Grill/Combi”یا  “Microwave”دکمه 

يه در ثان ٣قدرت پخت به مدت . دستگاه را چک کنيد
  .صفحه نمایشگر ظاھر می شود

o  با فشار ,  شروع با تاخيردر حالت برنامه دستورھای از
زمان تنظيم شده تاخيری برای شروع "  "دادن دکمه 

ثانيه در صفحه نمایشگر نشان می  ٣پخت را به مدت 
  .دھد و پس از آن به وضعيت ساعت دستگاه بر می گردد

o  را به  ساعت"  " با فشار دادن دکمه, در زمان پختن
  .ثانيه در صفحه نمایشگر نشان می دھد ٣مدت 

  انکودک تمحافظدستگاه برای  قفل کردن •
o دکمه, در حالت انتظار  : قفل کردن "Stop/Clear " به مدت

 هآید کمی در  صداه بیک زنگ ممتد  ,فشار دھيد ثانيه  ٣
در ""نشان دھنده قفل کودکان است و 

  .صفحه نمایش ظاھر می شود
o دکمه, قفل  در حالت: حالت قفل از  کردن خارج 

"Stop/Clear " یک زنگ ممتد  ,فشار دھيد ثانيه  ٣به مدت
 که نشان دھنده خارج شدن از حالت می آیددر  صداه ب

  .استقفل 
  رفع اشکال
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 وضعيت عادی

با مایکروویوتداخل 
امواج دریافتی

 نتلویزیو

کهدر زمانی  نرادیو و تلویزیوامواج دریافتی 
اختاللدچار در حال کار کردن است ممکن  مایکروویو

دستگاه ھای این اختالل مشابه اختالل دیگر .شود
.پنکه استھمزن ،جارو برقی و  کوچک برقی مانند
 .این امر عادی است

کم نور شدن المپ
 دستگاه

ممکن, با قدرت کم کار می کند  مایکروویوزمانی که 
 .امر عادی است این .کم نور شود است المپ فر

شدن بخار جمع
یا خارجدر و  روی

ھوای گرم ازشدن 
 تھویه

بخار از غذا متصاعدممکن است  ,در زمان پخت 
اما. خارج می شود تھویهاز این بخار بيشتر  .شود

در جا ھای سرد انباشتهممکن است مقداری از آن 
 .این امری عادی است .شود

کار کردن دستگاه
 بدون غذا

اشتباه یکار بدون غذاانداختن دستگاه  به کار
 .است

  
  
  

 راه حل مشکل دالیل ایجاد مشکل مشکل

شروع بهدستگاه 
 کار نمی کند

دستگاه به درستی
به برق وصل نشده

 .است

پس ازو  بکشيد بيروناز برق 
ًثانيه  ١٠ ّدا وصل به برق مجد
 .کنيد
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یا فعال فيوز سوختن
شدن قطع کننده

 .مدار

عویض کنيد یا قطعفيوز را ت
دوباره تنظيم کنيدکننده مدار را 

 .)توسط افراد متخصص(

برقیدستگاه ھای را با  پریز .خراب بودن پریز
 .کنيد امتحاندیگر 

دستگاه گرم نمی
 .کند

کامالً در دستگاه 
 .ببندید کامالً در را  .بسته نشده است

وقتی که
در حال مایکروویو

سينیکار است 
شيشه صدا می

 .کند

یا کف فرغلتک پایه 
 .کثيف شده

به قسمت مراقبت و نگھداری
برای تميز کردن آن مراجعه کنيد

 جمع آوری زباله ھای الکتریکی و الکترونيکیراھنمای با توجه به 
)WEEE ( گانه جمع به صورت جدازباله ھای الکتریکی و الکترونيکی ، باید

را دور  این محصولکه  ياز بودآینده ھر وقت ندر  .دور ریخته شود آوری و
مراکز  و آن را به خانگی دور نریزید ھایزباله با دیگر ھمراه  لطفاً , بریزید 

  . تحویل دھيد WEEE جمع آوری
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یاداشت  
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