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�� ھ�ی� ����ی از %�ار$���# در �"�ض  �ای �$�زی�د  ا(�ژی'&
  ��ی��و ��

آن زی�د ا�0ژی �Q�8 ا*� در ��Tض  زی�اد*#�Nه را �1 در �1ز راه ا�0ازی 3�0 �  -١

 .د*#�Nه را د*#��ری 3�0 �ایL1 F * . �:� +38 3 �آ��ار���#/ و 

رN0 �د و روی *(@ح آب �31ی �dه روQJ و ��ا ب��ا�B S /� � d�1 Fی hی در -٢

 .�@اد '�ک ��33ه G8U 60@د

د*#�Nه  ب�C] ا*� �/ در. در ;@رت ;��/ دی�ن د*#�Nه، آن را 1/ ��ر 0 �3ازی� -٣

�*�0 +L *ھ�ی زی� آ �8k� /1 د و@d /#k1 +1@- /1: 

(a بدر )ب �1 �0ارد�Y(.  

(b  h@$ و �:S) ی� �d60@د /#k�d(. 

(c �31ی در rی�bهو  ب�d ح آب �31ی@)*. 

 .د*#�Nه �1ی� �tu 1/ و* ,/ 8TY ���ر ��Dز �1ر*+ و در ;@رت $Bوم d� 8TY@د -۴

  

 (��ت ��* ای���
از . ھ�N3م ا*#:�ده از و*�ی� ��1+ ، ھ8 6/ �1ی� ��0ت ای38+ '�ی/ را ر�bی� ��د 

 :8U,/ �@ارد زی� 

 .��L از ا*#:�ده، د�#�S/ راھ�83 را �(�$T/ ����ی � .١

٢. N#*د Qاز ای Qر�+ �/ در ای�O� �1ای tu� ه� /S�#د� �ه ا*�d ح داده�d �83راھ

ایQ ��ی��و �� �1ای ��م . �@اد d 8 �ی+ را در ایQ د*#�Nه IN0اری� .ا*#:�ده �80ی �

 .ا*#:�ده 3�0 � از آن در ;T3� و آز��ی�N6ه. *���دن و '&#Q �@اد IJای+ ا

 .د*#�Nه -�$+ را 1/ ��ر 0 �3ازی� .٣

ی� -�اب �dن د*#�Nه 1/ ھ� د$ �، آ�0ا  ، * ] ی� دو�d-/ در ;@رت ;��/ دی�ن .۴

8 ���ه ��Dز �L1ی�. 1/ ��ر 0 �3ازی�TY /1 � 8TY ه را �1ای �1ر*+ و�N#*د. 

ه و �1 آن 1/ د*#�Nه B0دی�d wو آ�@زش hزم �@د��ن �1ون �c0رت  ا�Uزه �0ھ � .۵

 .��ر��33

� �ی از آ7Y *@زی در  .۶@,U ی��و�1ای����: 

a( م ��دن��'z*# �+ ی� ��IJی، ���zً ��ا�F  ھ�ی �@اد IJای+ در ظ�ف ھ�N3م 

 .��U� d�1/ زدن 

b(  ی در ' 7 از ��اردادنIJ�� و +� #*z' ھ�ی /k ی��و����� +� #*h 7� ،

 .دور k1#/ را �Uا �80ی �
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c( � 6�1 را از �1ق /-�dه را -��@ش و دو�N#*بدر. در ;@رت ��6ھ�ه دود، د 

 .T,/ اA#�8$+ دا-� آن -��@ش d@د�CN0اری� k1 d �Y#/د*#�Nه را 

d(  ا در ��ی��و��ازIJ اری�CN0 ه. آن ا*#:�ده 3�0 � �1ای�N#*و�#+ �/ از د 

ا*#:�ده 80+ �3 �، از �Iا��' Q#d� ��IJی، و*�{� آB|d-�0/ ی� IJا در آن 

 .-@دداری �80ی �

آ�C0 � ~ و �ح�] �d /#k1ه ا*�  بآب ی� �@اد IJای+ دی�N را در ظ�و�+ �/ در .٧

 .�Q�8 ا*� �1ا�� ��م �dن 1#��� ، زی�ا IN0اری� ��ی��و��در 

��م ��دن  ھ�N3م .٨� d�1 Fن �@ران �+ ��33 ��ا��d م�� .��یY�T+ �/ �1 ا�� 

;��/ �+ ز�0  ��ی��و��روQJ داغ 1/  ، زی�ا �@اد IJای+ را در ��ی��و �� *�خ 3�0 � .٩

 .�Q�8 ا*� *@' +N#-@* �b�1� d@ددر ;@رت '�d �ن روQJ ، و 

١٠. &Y را در �م 3�0 � زی�ا ��ی��و��] ��غ �1 '@*�� .�Q�8 ا*� ���#1 

�@ادی را �/ دارای '@*� *:� ھF * �30�� �3#k ز� 3+، ��و، * F و 1,@ط  .١١

 .، *@راخ *@راخ �3 ���ی��و��را ' 7 از �IاQ#d در 

��م �dه  ��ی��و����ا�d /6 d /� � d�1 F � و ظ�ف IJای �@د��ن �/ در  .١٢

 .ه زی�د داغ �3d�L0ا�0، ھ�N3م ا*#:�د

��م �dن �@اد IJای+ داغ �+ d@���0ی��و��ظ�وف ��ارداده �dه در  .١٣ �,b /1 ، .

 .آ�C0 را �1 د*#N �ه �D1�U �80ی �

 .ھk#�3 ا*#:�ده �3 � ��ی��و��+ �/ �F*�3 از ظ�و� .١۴

١۵. � 3� /TUز ��ا�D� ه��� 8TY /1 ،+10/ -�ا@� .در;@رت �1وز ھ�

  .N+ ا*�ایQ د*#�Nه �tu �1ای ا*#:�ده -�0 .١۶

ی �/ �8kUً ی� ذھ�C3Y /1 ً�3ی+ ��در �ای ا*#:�ده �@د��ن ی� ا��ادایQ د*#�Nه 1 .١٧

�3#k 0 @ارد� ��33 ی� ا��اد �0وارد *�-#/ �60ه ا*� �ی�bای38+ را ر. 

 .ا�Uزه �0ھ � �@د��ن �1 د*#�Nه �1زی ��33 .١٨

 .d@دا*#:�ده �A$� ایk#�ده  � ��و�� �tu در .١٩

 .دی�N راه ا�0ازی 3�0 � د*#�Nه را در ��Dورت ا�Uق ھ�ی .٢٠

 .در ھ�N3م ��ر داغ �+ d@د ��ا�d�1 F � ��ی��و��*(@ح و  بدر .٢١

٢٢. � 3�0 Qd0/ رو�-B|dآ �ه را در ��1 3�N#*د. 

 .د*#�Nه را 1/ دی@ار �Y / دھ � .٢٣

 .آن را 1/ ��ر 0 �3ازی� d � 8TY �Y@د ، د*#�Nه بدر;@رت -�اب �dن �bیr در .٢۴
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�DYری ا*#:�ده  ھ�یاز آن �1ای ��ر. �ایQ د*#�Nه �1ای ا*#:�ده -�N0+ ا* .٢۵

� 3�0. 

��دش ھ@ا در اط�اف  ، از دی@ار را ��ی��و����;,/ �CN0ار  .٢۶ �Y � 3�0 ا�U ه�N#*از د

�d�1 F*�3� ه�N#*د. 

٢٧. � d�1 دان�� .' 7 از �D1�Uی+ د*#�Nه ��ا�F ;:ح/ 

٢٨.  8TY /, *1/ و +#k�1ی tu� �3ی+ آنdرو [#k * ه ی� * ] �1ق و�N#*ر د���

-(� ا0#�6ر ا�@اج و �1ق ���#N+ �وی2 و d � 8TY@د در J � ایO3@رت ��Dز *

 .وU@د دارد

 .1&�ر'Bی �F*�3 ا*��tu �1ای یH زدای+، '&� و 'B و  ��ی��و�� .٢٩

٣٠. � 3� �D1�U 7�#*اد داغ را �1 د@�. 

 .��ا�F 1&�ر داغ d�1 �، ی� �1دا7d@' Q#d �@اد  بھ�N3م �1ز��دن در .٣١

  

  �.-,�ت ���
��ی�(وات  ١٣٠٠و ) ��ی��و��(وات  ١۵٠٠: ��رت (  

  ھ�BY ۵٠ / و$� ٣۴٠ – ٢٣٠: و$#�ژ 

 +Uوات ١٠٠٠: ��رت -�و  

  � , 8#� ۵١٧*۵۵٣*١١١: ا�T1د د*#�Nه 

  � , 8#� ۴٣٢*۴٠٠*٢۵٠: ا�T1د دا-� د*#�Nه 

  $ #� ۴٣: ظ�� � د*#�Nه 

  * k#] ;:ح/ ��دان: ی�3@ا-#+ '&� 

��م �uY٣/١٨ی�Lً : وزن -�$� @, �  

  

  راھ���ی (,�
 .�@اد k1#/ �31ی را از د*#�Nه 1 �ون 1 �وری� -١

، ;��/ -@ردن 1/ وا�d ب �dن در �1ر*+ �80ی � �/ د*#�Nه ای�ادی ���30 �� -٢

�d�1 /#dو �:� �0ا h@$ Q#k�d ن و�d �d ،در ;@رت . ھ�ی آب �31ی

��6ھ�ه ھ��@0/ آ* F، د*#�Nه را 1/ ��ر 0 �3ازی� و 8TY �1 ���ر ��Dز �8Yس 

 .N1 �ی�

 .را روی یw *() ;�ف و �ح�] ��u#k �80ی � د*#�Nه -٣

 .�0ھ � د*#�Nه را در ��Tض ���� و رط@1� و �@اد ���1 ا�T#dل ��ار -۴
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���+ در اط�ف د*#�Nه، ��;,/ د*#�Nه را �1 دی@ار اط�اف 1/  ی�1ای Lb@ر ھ@ا -۵

 :F Y�Y زی� ��اردھ �

٢٠  ،h�1 از �و  ١٠*�0 ��1 دی@ار '6 �از ھ� دو ط�ف ۵*�0 �ه ر.  *�0�N#*وی د

  .و �I��3 آن را 0�d@|0 � و '�ی/ ھ�ی آن را �Uا 3�0 �

د*#�Nه را �1ون * d +3 6/ ای و u,A/ زی� آن و ا*#�uار ;ح ) آ�C0 روی  -۶

 .�ح@ر، 1/ ��ر 0 �3ازی�

ی� روی *(@ح داغ  ��ی��و����ا�d�1 F � �/ * ] �1ق د*#�Nه *�$] 1@ده و زی�  -٧

�d�L0 B Y و. 

�Y در �@ا�G اe(�اری 1#@ان 1/ آ*�0+  �س ا*#:�ده �3 �از '�یF*�3� B و در د*# -٨

 .دو�d-/ را از آن �Uا80@د

 .در ���ی �1ز ا*#:�ده 3�0 � ��ی��و��از  -٩

  

#�  راھ���ی 	�*  �ق دارای ا�,�ل  � ز�
; / �+ Y@. * ] ��1+ �/ ا�OYل 1/ ز� Q دارد ، ا*#:�ده ��د �1ی� از ایQ د*#�Nه از 

�ق و دو�d-/ د*#�Nه دارای * ] �OY �d�1 .1ل 1/ ز� dQ@د ��ار آن �BDا و دارای ا

  .�+ d@د ��ی��و��و$#�ژ �b�1 h�1 ;��/ زدن 1/ . رd#/ * ] ا�OYل 1/ ز� Q ا*� 

  .-(�*�ز ا*� ا*#:�ده F*�3��0 از دو�d-/ ای �/ ا�OYل 1/ ز� Q دارد ،: �ارھ6

/#�0:  

 .�وارد ��6وره �3 در �@رد ای�Dد ا�OYل 1/ ز� Q ، �1 ����1ر  •

 .A#�8ً د*#@را$�8T ھ�ی ا�OYل �1ق را 1/ ��ر�3L1ی� •

  :* ] ھ�ی �1ق ایQ د*#�Nه رN0+ ا*� و ر�CN0ی آن �d /1ح زی� �TYی� �+ d@د

  ا�OYل 1/ ز� BL* :Q و زرد 

  0@ل :          آ1+

  ��ز:    �C@ه ای
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  �4ا23 ا��اج رادی�ی�

دی@ی+ رادی@، Y,@یBی@ن و *�ی� راه ا�0ازی ��ی��و�� �Q�8 ا*� �Y �b�1ا-� ا�@اج را

�1ای ��ھ7 و IAف �Yا-� ا�@اج، ��رھ�ی زی� را ا�D0م . د*#�Nه ھ�ی �1�6/ ��دد

  :دھ �

 .را �b � 3� B 8Yیr د*#�Nهو *()   بدر -١

 .آQ#0 رادی@ و Y,@یBی@ن را CU �  �Y� دھ � -٢

 .�Uی د*#�Nه را �Y  � دھ � -٣

 .را از � ��0ه دور �80ی � ��ی��و�� -۴

  .از '�یB �@رد ا*#:�ده رادی@ و Y,@یBی@ن �Uا �3 � ، را '�یB د*#�Nه -۵

  

7�6 از ��ا'"�  � �"����5ر  
  :' 7 از ��ا8TY /1 /TU ���ر �1ای *�وی2 و 8TY � د*#�Nه، �@ارد زی� را �3#�ل �80ی �

در;@رت در*�  .از ا�OYل در*� و ایQ8 دو�d-/ 1/ '�یB اط8 �3ن �A;� �80ی � •

��0 / دو�1ره 1/ 0ح@ ;ح ) و  ١٠ون 6�1 � و '2 از L0@دن ا�OYل، دو�d-/ را 1 �

� 0B1 B1/ '�ی Q8ای. 

� @ز �(G اe(�اری را �3#�ل �3 � و در;@رت در*� ��ر��دن آن، وU@د �1ق را �1  •

 .د*#�Nه دی�Nی آز��ی7 �80ی �

•  � d�1 Fه��ا��N#*د �ا ، و ز��ن '&IJ /��0�1 [ c3Y م�D0ه  �1ر*#+ ا�d

�d�1. 

در J � ایQ . �80ی � �/ در*� k1#/ و �:� �dه �d�1 *+ب د*#�Nه را �1ردر •

 .در دا-� د*#�Nه �Uی�ن 0&@اھ� ی��� ��ی��و��;@رت ا�0ژی 

ھ��B -@د�Yن . در;@رY+ �/ �@ارد �@ق ��ر*�ز 8TY /1 ،�60 ���ر ��Dز ��اTU/ �80ی �

  !.*T+ 3�0 � د*#�Nه را 8TY � �80ی �

  

�ل 7-� در ��ی��و���  ا
ط�ف e& ] �@اد را 1/ *8� 1 �ون  .�1 3 � ��ی��و��F در ��1Y/ ط@ر �@اد را  -١

 .دی2 ��اردھ �

٢- � d�1 �&' ز��ن Fوع �3 � .��ا��d �&' ز��ن Qو در ;@رت 0 �ز، ز��ن  از �8#�ی

 .Q#-@* �b�1 �@اد �+ d@د ، '&#Q 1 7 از �A. را ا�Bای7 دھ �
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3@ا-� '&#/ d@د �Y � 0�d@|1 ھ] ی��1 یw ظ�ف �I:3دار  ��ی��و��روی �@اد را در  -٣

� �ی ��دد@,U ن �@اد 1/ اط�اف� d�' و ھ] از. 

�� و (ا*� ، ��B1  �30رگ ه آنا�0از IJای+ ، O&1@ص �@ادی �/�@اد  -۴�L8غ و ھ��

 .آ�0ا زی� و رو ��A � 3ا ا�� ی��Lر  ، در ز��ن '&�) ��Lب

دور 1/ ط�ف از h�1 1/ '�ی Q و از ���B در ھ�N3م '&� ، IJاھ�ی+ ���30 �@�#/ را  -۵

 +3 *� 3� �D1�U .  

  
  راھ���ی و	�ی2 7-�

 ا�@اجو�� �@ادی ا*� �/ ��L*�3#�یQ ��ده �1ای ظ�وف �@رد ا*#:�ده در ��ی� -١

ایQ ��ده ا�Uزه �+ دھ� �/ ا�0ژی از ظ�ف Lb@ر ��ده . ��ی��و را از -@د Lb@ر دھ�

 .و �@اد IJای+ را ��م �80ی�

اBUاء ، ظ�وف �,Bی ی� ظ�و�+ �/  �31 �1ایQ. ا�@اج ��ی��و از �,Lb B@ر 80+ ��3  -٢

 .�k 0 F*�3#�3 ��ی��و���,Bی دار�0، �1ای 

�Q�8 ا*� -�ده �,B در آIJ  �C0ی �1زی��� �dه ا*#:�ده 3�0 � زی�ااز ظ�وف �� -٣

 .�@U@د 1@ده و ��U �b�1/ زدن d@د

۴- k� و G1�� از ظ�وف �#C1 د و ��ور��IJاھ�{+ �Sا �/ . ( � ��d ا*�#ظ�وف 

 .d +� /#&' �#6 1@د ���#/ ا�0 �/ در �@d/ ��ار

  

  �Uول زی� راھ�83ی+ ا*� �1ای ا0#&�ب �F*�3 و*�{�

  

5�?�  7-�  � $�ی2  7-�  � ��ی��ووی�  آ=>;ی '�: ظ�وف��7-�   

 dارت�A �e /6  /,1  /,1  /,1  

+$@8T� /6 d  � -  � -  � -  

  1,/  1,/  1,/  *�ا� �A �e wارت

   +'z*# � ظ�وف

  �&O@ص ��ی��ووی@

/,1  � -   -�  

  - �  - �  O&� IJ��  /,1@ص

  - �  B,� +3 *  � -  /,1ی

  - �  1,/  - �  / * 8+ '�ی/ دار ح;:

  - �  1,/  - �  �@ی� و ظ�ف آ$@� 3 @�+
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  %�"�ت د	�@�ه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ب* k#] �:� ای38+ در -١

 �D3ه d 6/ ای د*#�Nه' -٢

 u,A/ زی� * 3+ -٣

 �ح@ر -۴

 ;:ح/ �3#�ل -۵

 )روی آن را �0�1اری� $(:�ً ط,r(  ا�@اج-�وU+ ھ�ای� ��33ه  -۶

 * d +3 6/ ای -٧

��م ��33ه ��ی� -٨ 

 دار '�ی/;:ح/ * 8+  -٩
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���A 5���ل  

  : (DISPLAY) ";:ح/ �80ی7" •
و  ، �N0�60ھ�ز��ن '&�، ا�OYل 1/ �1ق

  .�+ دھ� �60ن  *�b� را

 AUTO COOK)" '&� اw Y��@Y" �3@ی •

MENUS) : 

0@ع IJا O1@رت اw Y��@Y  �1١١ای '&� 

d یB��0�1/ ری �ر��د . �ه ا*�� Qاز ای

ا*#:�ده  IJا �1ای ا0#&�ب ��0�1/ '&�

  .�+ d@د

• "�b�* "(CLOCK) : 

 .ا*� ) *�b�(�80ی7 ز��ن �1ای 

 POWER) '&� "*() ��رت" •

LEVEL) :  
در ز��ن  *() ��رت�1ای c3Y ] و �1ر*+ 

*() ��رت د*#�Nه ھ� S/ . '&� ا*� 

�d�1 �#6 1 ، ��رت '&� د*#�Nه 1 �#6 

  .�+ d@د 

��ی� " • /+L ��Y" (GRILL / 

COMBINATION) :  
 [ c3Y ی� و �1ای�� �$�A ه در�N#*د �&'

�c3@ر از '&� L ��Y+ . ی� L ��Y+ ا*� 

�A$#+ ا*� �/ د*#�Nه ��Y+ در 

 � Teدر و +Y�� ی� و�� � Teو

  .��ی��ووی@ IJا را �+ 'Bد 

  

  

  

  

 



و������                                    MIC-43S-110                                

11 

 

 

• "/c��A" (MEMORY) :  

ط�bzت �d [ c3Yه را در c��A/ ، ا �1ای &' /��0�1 [ c3Y� A�� �3S,/ ای

  .د*#�Nه �CN0اری �+ ��3 

•  �L� ه"��0�1/ از�d [ c3Y" (PRESET) :  
در ز��ن �T 3+ در آی�3ه  '&#+ را �/ از �c3Y �L ] ��ده ای]و�#+ 1&@اھ ] ��0�1/  

 .، از ای8k� Q� ا*#:�ده �+ �3 ]  1/ ��ر ا�#�
• "Gزاد{+ *�ی Hی "(JET DEFROST) :  

  .ا*�  ��0�1/ ریBی �dه *�یG یH زدای+�1ای 

  : (NUMBER PADS) ";:ح/ ا�bاد" •
�1ای �6&� ��دن وزن �@اد ���30  .ا*�  وزن �@ادQ  TY  '&� وc3Y ] ز��ن �1ای 

  .�Uول زی� �8b �80ی � 

 Q  TY م �1١٠٠٠ای�� +k8$ /8١٠" د� /u را $28 �3 � " د�.  

 Q  TY م  �1١٠٠ای��+k8$ /8١" د� /u را $28 �3 " د� �.  

 Q  TY م �1١٠ای�� +k8$ /8را $28 �3 � " ��0 / ١٠" د�.  

 Q  TY م �1١ای�� +k8$ /8را $28 �3 �  "��0 / ١" د�.  

  : (WEIGHT DEFROST)" یH زدا{+ وز0+" •

 /��0�1 [ c3Y زدای+�1ای Hی  �وزن �@اد ا* FkA �1.  

• "Gوع *�ی�d "(QUICK STATRT) : 

 [ c3Y �1ایG*�ی ���0�1/ '&  �ا*.  

• "Y ��@ /@�$" (STOP / CANCEL) :  

ا*#:�ده �+  ی� c3Y ] �:� �@دک �� ��0�1/ و $�@ ی�  Y@�� �@�� یw ��0�1/ ،�1ای 

  .d@د 

 : �d "(STATRT)وع" •

  .ا*�  ��ر د*#�Nه�1ای �dوع 
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  راھ���ی ا	���ده
•  ��ب ی� در�3 � ، $28  �1ر را یk8$ � ,� " ��@Y /@�$ "w+در ھ�N3م '&�، ا

�, � �1ای ادا�/ . ا �1ز �80ی �، &' /��0�1� �d +� ��@#� ً�#�@@در د*#�Nه

+k8$ "وع�d "� 3� 28$ ا�. را�  ��را دو�1ر  "$�@/ k8$ � ,� " ��@Y+ا

 .��6ردھ � d +� @�$ ًz� /��0�1@د

1/ ;�ا در-@اھ� آ�� �Y  ھ� دو د� u/ ی��Lر '&�، ز0£ د*#�Nهز��ن در '�ی�ن  •

+k8$ � ,� " ��@Y /@�$ " دھ � ��6ررا.  

  

 *�B��"�D�	 "(CLOCK) :  

F Y�Y /1 زی� b�*  �8b#/ ا*� ١٢ی� *�b#/ و  ٢۴ 1/ ;@رت �/ *�b�c3Y ] �1ای 

� 3�:  

١- +k8$ � ,� "�b�*" � را $28 �80ی. 

 .ا*#:�ده �80ی � �1ای c3Y ] ز��ن ";:ح/ ا�bاد" از -٢

٣- +k8$ � ,� "�b�*"  داً $8را�D��L� ه�d [ c3Y ز��ن �Y � دد 2 �80ی��. 

  

 �-7 �  : � ��ی��ووی

'&� و ز��ن '&� را 1/ روش زی� " *() ��رت"CU� &'� IJا �1 ��ی��ووی@ �+ Y@ا0 � 

  :c3Y ] �80ی � 

١- +k8$ � ,� "*�ھ] $28 �3 � و *() ��رت را " *() ��رت ��3 �1ر '6S

 .)در;��Y ;:�  ١٠٠از ( �@رد �c0 را ا0#&�ب �3 �

د� u/  �A٩٩ا�¤� ز��ن  .*#:�ده �80ی �ز��ن '&� ا �1ای c3Y ] ";:ح/ ا�bاد"از  -٢

  .��0 / ا*� ٩٩و 

٣- +k8$ � ,� "وع�d "� را $28 �80ی.  

ھ�N3م '&� IJا در �A$� ��ی��ووی@ �+ Y@ا0 � *() ��رت '&� را �1 28$ �, � 

  .��6ھ�ه �80ی �" *() ��رت"
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Lزدای� وز(� ی)JET DEFROST WEIGHT( :  

�1 ا0#&�ب . زدای+ ��د ��ھ+ ��ی�d Bه را ی�1H ایQ د*#�Nه �+ Y@ان �@d�، ��غ و 

. ، ز��ن و *() ��رت یH زدای+ 1/ ط@ر -@د��ر d +� Q  TY@دآن  و وزن 0@ع IJا

�#@�� �dه و ;�ای 1@ق  ی+، د*#�Nه ھ� �3S و�� ی��Lرھ�N3م ا�D0م ��0�1/ یH زدا

�8d �Y2| 8$ � ,� 28$ �1 +k �@اد را در د*#�Nه ��1-�0 � * 1/ ;�ا در �+ آی�

  .دو�1ره ��0�1/ ادا�/ �+ ی��d" �1وع"

  :�1ای c3Y ] ��0�1/ یH زاد{+ وز0+ 1/ ط�یr زی� �8b �80ی � 

١ -  +k8$ � ,� "+0زاد{+ وز Hد "ی@d 0@ع �@اد ا0#&�ب �Y � 3� 28$�3 �1رS را  .

 ��zb“d1”  ��zb ، �d@��1ای ��ھ+  ”d3“�1ای ��غ و �zb�  d2”“�1ای 

d +� د در ;:ح/ �80ی7 ظ�ھ�@. 
 .�80ی � �@اد را �6&� وزن" ا�bاد ;:ح/"�1 ا*#:�ده از  -٢

٣- +k8$ � ,� "وع�d" � را $28 �80ی.  

  :�1ای ��وه ھ�ی �&#,� �d /1ح زی� ا*� ��Dز وزن�Aا�¤� 

  �zb� روی ;:ح/ �80ی�A  7ا�¤� وزن  ��وه IJا

�d@���م ٢٣٠٠    d1 

��م ۴٠٠٠  ��غ  d2 

@N � م ٩٠٠  ��ھ+ و��  d3 

  

Xی�	وع �= :  

#$�A ز��ن در [ c3Y ، �1ای �ه آ��ده ا*�N#*د /� +"Gوع *�ی�d" ،  +k8$ � ,�

"Gوع *�ی�d " ز��ن �Y � �1�3ر $28 �80یS �60ن داده را ا0#&�ب �3 � را . Qی�Y +0h@ط

%) ١٠٠(" ��رت *()" د*#�Nه 1/ ط@ر -@د��ر �A �1ا�¤�. د� u/ ا*� ٩٩ز��ن 

  .��د �dوع 1/ ��ر -@اھ�
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�� $�ی2  7-� در"Zو)Grill( :  

��دن ور�/ ھ�ی �0زک �@d�، ا*# �L� ،wب، U@U/ و  ایQ ��0�1/ �1ای ��ی�

  .��0 / ا*� ٩٩د� u/ و  ٩٩ط@�Y +0hیQ ز��ن  .*@* F*�3� 2 ا*�

 � Teدر و �&' [ c3Y ی�"�1ای��  : ��ا�A زی� را ا�D0م دھ � "

١- +k8$ � ,�  " ی��� /+L ��Y" � 3� 28$ ر�Lرا ی�. 

 .�80ی � ز��ن را �6&�" ا�bاد ;:ح/":�ده از �1 ا*# -٢

٣- +k8$ � ,� "وع�d" � را $28 �80ی.  

  

�-7 ��"Zدر و �?�5�� (Combination) :  

��ی� ;@رت � N �د و ھ] t*@Y ��ی� t*@Y [ا ھIJ �&' ، � Teو Qووی@ �در ای .  

��ی�)Combination 1(" &'" +L ��Y١� �A$� در  ،  /1 �Lk0 دن ز��ن 1 6#�ی��

  .��دن ��ھ+ ی� ��اQ Y ا*#:�ده �80ی � ایQ '&� را �1ای ��ی�. �+ �1د ��ی��ووی@'&� 

��ی� ��ی��ووی@، '&� )Combination 2(" &'" +L ��Y٢�  �A$� ا�� در /1 �Lk0 

��دن  ا�,�، ��ی�ایQ روش را �1ای CY / '@ره،  .��دن ز��ن 1 6#�ی ;�ف �+ �80ی�

  .* F ز� 3+ و ��غ 1/ ��ر �L1ی�

3Y �CU �&' [ c"+L ��Y " � �8 �80یb زی� r1/ ط�ی.  

١- +k8$ � ,�  " ی��� /+L ��Y"  �$�A �Y � 3� 28$ را دو ی� */ �1ر"+L ��Y" 

 .د$&@اه را ا0#&�ب �80ی �

 ٩٩ط@�Y +0hیQ ز��ن '&�، . �80ی � ز��ن را �6&�" ا�bاد ;:ح/"�1 ا*#:�ده از  -٢

 .��0 / ا*� ٩٩د� u/ و 

٣- +k8$ � ,� "وع�d "0 28$ �8ی �را.  

  

�* =4ه" �(��� از %?2 B�� "PRESET)( :  
 �&' /��0�1 w�8 ا���ن �+ دھ� �/ یd /1 ر��د�� Qوع ای�d �c0 را در ز��ن �@رد

  :�1ای ا*#:�ده از ای�A Q$� 1/ روش زی� �8b �80ی � . �80ی � 

  .د*� 0B0 �را  "�dوع" �, � k8$+یw ��0�1/ '&� را c3Y ] �3 � و$+  -١

٢- +k8$ � ,� " [ c3Yه�d " 3® 28$ را�. 

 . �80ی � ز��ن را �6&�" ا�bاد ;:ح/"�1 ا*#:�ده از  -٣

٤- +k8$ � ,� "وع�d" � را $28 �80ی.  
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/U@Y : ( ح; [ c3Y ، از���0�1/ '& [ c3Y 7 از '�b�* ی�@d Q°8)�.  28$ �1

را �dوع 1/ ��ر د*#�Nه �+ Y@ا0 � ز��ن �d [ c3Yه  "�d [ c3Yه" �, � k8$+��دن 

  .را 28$ �3 � ��0�1/ $�@ �+ ��دد "$�@/ k8$ � ,� " ��@Y+ا�� . ���6ھ�ه �80ی 

  

Lی Xی�	زدای�  )JET DEFROST( :  

  :�1ای یH زادی+ *�یG 1/ روش زی� �8b �80ی � 

١-  � ,�+k8$ "Gزدای+ *�ی Hرا $28 �3 � "ی. 

 ط@�Y +0hیQ .  �80ی � ز��ن یH زدای+ را �6&�" ا�bاد ;:ح/"�1 ا*#:�ده از  -٢

 .��0 / ا*� ٩٩ u/ و د� ٩٩ز��ن 

٣- +k8$ � ,� "وع�d "� را $28 �80ی.   

 /U@Y :+زدای Hم ��0�1/ ی�D0م ا�N3رھ�Lی� ��3 و�S ه ھ��N#*ه و ;�ای  ، د�d ��@#�

�, � *|�8d �Y ، 28$ �1 2 �@اد را در د*#�Nه ��1-�0 �  1@ق 1/ ;�ا در �+ آی�

+k8$ "وع�d" �1دو�1ره ��0�1/ ادا�/ �+ ی�.  

  

  : &� ایf �-7�4 ��ح

ایQ د*#�Nه �8d /1 ایQ ا���ن را �+ دھ� �/ A�� �3S,/ از '&� و ی� یH زادای+ را در 

���+ ا*� �1ا0 � �/ در ھ� ���8d /,A . یc3Y /��0�1 w ] �3 � و 1/ د*#�Nه �1ھ � 

B S /Sی از د*#�Nه � &@اھ � و آن ��A,/ را در د*#�Nه ��0�1/ ریBی �3 � و ھQ 8 ��ر 

 �Aم دھ � را �1ای ��ا�D0ی ا�T1 . �Y � 0ا@Y +� �8d �T8Uه  ٣�N#*ه �1ای د�A��

  .��0�1/ ریBی �3 � 

  

  /��دن ��ی�/��ی��ووی@'&�   یH زدای+ وز0+/زدای+ *�یG یA��  H,/ اول

+L ��Y �&'  

  /��دن ��ی�/��ی��ووی@'&�   ��A,/ دوم

+L ��Y �&'  

  /��دن ��ی�/��ی��ووی@'&� 

+L ��Y �&' 

  /��دن ��ی�/�ووی@��ی�'&� ��A,/ *@م

+L ��Y �&'  
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  :�1ای &' [ c3Y� A�� �3S,/ ای 1/ روش زی� �8b �80ی � 

 .د*� �d "� 0B0وع" �, � &' /��0�1 � 3� . /1+k8$� ��A,/ اول را ا0#&�ب -١

٢- +k8$ � ,� "/c��A "� را $28 �80ی. 

 .د*� �d" � 0B0وع" �, � &' /��0�1 � 3� . /1+k8$� ��A,/ دوم را ا0#&�ب -٣

۴- +k8$ � ,� "/c��A" � را $28 �80ی. 

 .�&' /��0�1 � 3� ��A,/ *@م را ا0#&�ب -۵

٦- +k8$ � ,� "وع�d" � را $28 �80ی . 

/U@Y : �Aرا ا0#&�ب �80ی �، ��ا ���0�1/ '& /,A�� دو tu� � ,ی�� �� h�1 را IAف ۶و  ۵ا

� 3� .  

d1@ط/ رو�� �N0�60 اغ�S/,A�� �60ن دھ� �/ ��ام �Y د@d +� Q ل�A م  در�D0ا

  .ا�8Yم �� ز��ن، 1@ق 1/ ;�ا در �+ آی� از '2. ا*�

  

�* %�2 ح��ظ� از 5�د�5ن B��:  

� �:� Qا*#:�ده �@د��ن ازای G0� د@d +� ھ��#�  .د*#�Nه �1ون �c0رت B1ر

• �:� [ c3Y ،: �1ای�ه آ��ده ا*�N#*د /� +#$�A در  ��@Y +k8$ � ,�/ را @�$

در . ای 1@ق د*#�Nه �:� �+ d@د'2 از 3d �ن ;�. ��0 / ��6ردھ � �1٣ای 

 .ای�A Q$� د*#�Nه 1/ ��ر 0&@اھ� ا�#�د

• �:� �$�A @�$ �1ای :��@Y +k8$ � ,�/ 2 از . ��0 / ��6ردھ � ٣$�@ را �1ای'

  .3d �ن ;�ای 1@ق، �:� آزاد �+ d@د و د*#�Nه آ��ده ��ر �+ ��دد 

  

7-� 3�د�5ر :  

+ Y@ا0 � از &� و ��رت د*#�Nه، �c3Y ] ز��ن 'و در;@رت �bم 0 �ز 1/ ��0�1/ ریBی 

  .ده �80ی �ا*#:� "'&� -@د��ر"روش 

، " * F ز� 3+"، " ��م ��دن"، " IJای ا;,+"، " FkA� "+0� d@0 0@ع IJا،1 .١

�@*:BL* " ،"�3ی�Dت"، " ��غ"، " ��ھ+"، " ' #Bا" �d@�و " *@* 2"، " 

"/$�*@� �d@�وزن IJا �1ای �6&� ��دن . د�k8$ /8+ آن را ا0#&�ب �3 �  "

 .�60ن داده d@د IJا  �80ی � �Y وزن$28  را �3S �1ر، ھ�8ن د�8/ 

٢. +k8$ � ,� "وع�d" � را $28 �80ی. 
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  �3@ی '&� -@د��ر

  

��  @3�  

١  "+0� d@0  " : ن�D3�) ن�D3� w٢٠٠ی +* +*(  

��م �1ای ی0 w:� ٢۵٠( IJ"  :�:0ای ا;,+"  ٢(  

��م " :��م ��دن"  ٣  

��م �1ای یw  ٢٣٠( واF * : "�A ز� 3+"  ۴�Aوا(  

��م " :' #Bا"  ۵  

��م" : ��ھ+"  ۶  

��م" : ��غ"  ٧  

��م" : *BLی�Dت"  ٨  

٩  "�d@� �3:*@���م" :   

��م" : *@* 2"  ١٠  

١١  "/$�*@� �d@���م" :   

  

  :e@Y ح�ت 

ا*#:�ده �+ ��3 ، و �1ای " '&� L ��Y+"از  �Y١١  ٩و  3�٧@ی  '&� �1اید*#�Nه  •

$(:� از ظ�وف �F*�3 ا*#:�ده . ی��ووی@ ا*#:�ده �+ �u1 �3 / �3@ھ� از ��

  .�80ی � 

د*#�Nه ھ� �3S و��  ، ، CU� &'� C1#� و ی�3@ا-� �Y١١  ٩و  �1٧ای '&� �3@ی  •

  .ی��Lر �#@�� � 6@د و 1@ق 1/ ;�ا در �+ آی� IJ �8d �Yا را زی� و رو �3 � 

•  � Teا در وIJ �&' /D #0"-@د��ر �ا�� و$" '&@b /1 +N#k1 و ��d ، ژ �1ق�#

D #0 /�0�3S/ '&� �@رد 'L0 �8d �3k@د �1 . و &' /1�DY� �8d دارد ا�0ازه �@اد 

 .1�DY/ ، ز��ن '&� �@رد �c0 -@د را �1*� آوری� 
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  ��ا%?� از د	�@�هو ���; �5دن 

 .��L از ��B 8Yدن، د*#�Nه را -��@ش و دو�d-/ را از �1ق 6�1 � -١

LkS �ه  ا�� �@اد زی�دی 1/ دی@اره ھ��80ار B 8Y �3 � و  را �1 '�رS/ ��ی��و��دا-�  -٢

ھ��B ا*|�ی و d@ی�3ه ھ�ی . �d�1، از d@ی�3ه ھ�ی �zی] ا*#:�ده �80ی �

 .�@ی 1/ ��ر �L0ی�ی� ا* �ی 

٣- � 3� w6- و B 8Y �80ار /Sه را �1 '�ر�N#*درو0+ . 1 �ون د I��3� /1 ن آب� d�' از

� �ی �80ی � ��ی��و��@,U. 

وا�d آب �31ی و $@h ھ� را ���LYً . و '�D3ه d 6/ ای را B 8Y �3 � بدردو ط�ف   -۴

 .از d@ی�3ه ھ�ی �zی] ا*#:�ده �80ی � .B 8Y �80ی �

� �ی �3 � -۵@,U ن ;:ح/ �3#�ل�d 2 - از . /S3 � و �0مآن را �1 '�ر� B 8Y �80ار .

1/ ط@ر را �1ز �CN0اری� �Y د*#�Nه  ��ی��و�� ب�ل، در#ھ�N3م ��B 8Yدن ;:ح/ �3

 .اY:��+ روQd 60@د

۶- ��ی� 1 �ون آن d G8U@د، آن را �1  ��ی��و��، 1&�ر در �1 ا�� رط@1� زی�د �ح t  ا

 .'�رS/ �80ار '�ک �3 �

را 1 �ون آورده �1 آب و ��یh +  Gزم ا*� �/ * d +3 6/ ای ����ھ -٧

  .ظ��6@ی+ ی� در ��Q d ظ��6@ی+ 61@ی �

�1 ��یG ظ��6@ی+ kd#/ و ���LYً را  ��ی��و��u,A/ زی� * d +3 6/ ای و ��  -٨

 .-w6 �3 � و u,A/ را 1/ در*#+ در �Uی -@د IN1اری�*|2 

یw $ @ان آب ری&#/ ، ، در یw ظ�ف ��ی��و���1ای از Q 1 �1دن 1@ی L)��0@ع دا-�  -٩

8 $ �*@' /�Y �3S �3 �(�ه آب $ 8@ وS 3 � و آن را در و� /��eدا-� @ 1/ آن ا

در ا�C#0 دا-� . د� u/ 1/ ��ر ا�0ازی� ۵ی را �1ا ��و��، *|2 ��یIN1اری�   د*#�Nه

 .را '�ک ��ده و -w6 �80ی � د*#�Nه

�8Yس ��وش  -���ت '2 از در ;@رت 0 �ز TY /1@ی�S ~�h ²اغ ھ�، �1 �80ی�3ه - ١٠

 .N1 �ی�

را دا{�CN0 B 8Y ً�8اd#/ و �@اد IJای+ ری&#/ �dه روی آن را '�ک ��Y � 3  ��ی��و�� - ١١

 8Y /6 8ه ھ�N#*و *�$] ��1+ �0�81د B. 

-@د دھ�ی A:³ �ح t زیk� �u)3/ در '�ی�ن �8b د*#�Nه، آن را �(�r1 ا*#��0ار - ١٢

 .دور 1 �3ازی�
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��ی� �3 � ا�� د*#�Nه را �1ای �1ر اول روQd ��ده و �1 آن  - ١٣ /1 QJرو Q#-@* 1@ی ،

 ���6#�ن �+ ر*� �/ طT L+ ا*� �Sا �/ د*#�Nه از �@hد *�-#/ �dه و 

 

وQJ روی آن ��$ �ه �dه ا*� �/ �1 ��م �dن د*#�Nه ایQ رو�u� +� QJاری ر - ١۴

� � $@Y +N#-@* �3*@زد و دود و 1@ی� +.  
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