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� ا"�ژي 21'�ي �?�ف 1

� C�.5 در �?�ف ا"�ژي �� A�B ھ�3�ژ"5  •D�E 

�� �Cا %�ن ���5 از ��اد و ر.$'� آن در F1 ، 7�را51 01 ��ب  •

� �5 %�د '$�. 

 .J. #D�& �C ��غ I��1 در د�'>�ه  •

� اي ��اي ��Kھ�ه دور �� دور ,9ا در ز •K� ��ن �$#در��ش %

•  #Mی را�%�'O% #�C (=7دا POQ" �7رج %�ن ظ�ف .  

• 53�'�T.ل د�'1 �VWE  

� �Mارت از  •C0 در���>�اد ٢۵٠��  ۵٠�'"�� �Cدر  

•  �� �WE 0 از��� I��\ ز"[ ا��7ر �� ^� ۶٠ز��ن �`�  د\

  وات ١٢٠٠ – ١۴٠٠: \�رت  •

•  d.�T& :٩ �'�3 

� �1ر�1د ��ده ، ط04 ;�53 ، ط�5M ز.�� �� ز.# �$d آ •"�7�g%
  .%�2 ا�# 



                                 MFR-14B(W)-815                                 ��خ �� 

1 

 

  �01 ای
�. -,�ت
� ��ارد زی� =2C از (� ��یO') "�8ت ��0 ای2K�ھ>�م ا�'�Wده از و��It ��\)، ھ2

  :���wً ر;�ی# &�دد
  

١.  ���'Dد��43� ���Dی�x� #\ده از د�'>�ه را �� د�W'�2ی ا� .راھ
 .و3'�ژ ��ق �?�D) ��ی� �� و3'�ژ د�'>�ه ��ا�� ��%� .٢
ھ>ـ�م رو%ـ� �ـ�دن ی! ��E {xف و ��ی�ار �O'`� "�2ی�� و را روی  �Wx3ً د�'>�ه .٣

��ی ، د�'>�ه&�=C آن �از "�دی! %�ن ��د��ن ����. 
۴. ����ن دو7�%� از ��ی�، د�'>�ه را ��7�ش �K� از d�� �K� .ھ2
��ن  .۵K� ون����ن ��0 �ـ�ق ��ی� از دو7�%� ��ای �K� ی� و از��7�د دو7�%� را �>

�� .7�دداری "�2ی
ا�ــ'�Wده د�ــ'� د�ــ'>�ه و د�ــ'd8 �$?ــ�ص  از. د�ــ# "�"�ــ��ــ� �ــx�ح داغ  .۶

�� ."�2ی
٧. ����ی "�2ی&�=C �<و��دن د�'>�ه در آب ی� ��ی�4ت دی�D از. 
٨. �� .���wً ��ا\P ��د��ن ��%
٩. ��K8� را از ��ق � .ھ>�م ;�م ا�'�Wده از د�'>�ه و ��\� �2����دن، دو7�%

 .�'>�ه 7! %�دا�Cزه دھ�� د ، ی� �Cا��دن \�4xت، ��d از ��ار��دن  .١٠
١١. Eدر، �� دی�ن �ـ�0 �ـ�ق، دو%ـ�7��E رت�د  �دیـ�ن 7ـ �7ـ�ب �ـ�ر"�8دن و Eـ��

24��&�ه ��Tز ���ی�� �� ���ازی� و ��ای �24� .د�'>�ه، آن را �� ��ر "
١٢.  (�"�C ازم�ز"�ه از 3�� �=�� %�ه �� و��E���� .، ا�'�Wده "�2ی
 ."�2ی��ا�'�Wده  ��7"در ای� د�'>�ه از  .١٣
 .ا�Cق ">9اری� ��Tورت ���� �Mار�) ی� ا درد�'>�ه ر  .١۴
از آوی�ان %�ن ��0 ��ق از ��� و �2ـ�س آن �ـ� ا%ـ��ه ��ـ� و �ـx�ح داغ C=ـ�&��ی  .١۵

���. 
١۶. ��� ��ای آن ��7'� %�ه ا�# ا�'�Wده "�2ی� � .از د�'>�ه D`� ��ای آن �
�  �?�رفای� د�'>�ه D`� ��ای از  .١٧��K� ارد��7">) و � ��t�2" ده�W'ا�. 
�ـ�ی) \ـ�در ای ا�'�Wده ��د��ن ی� ا�Dاده ��ای� د�'>� .١٨� �ی �ـ� OCـ�2ً یـ� ذھـ�ً �ـ

�'O�� ی� ا�Dاد "�وارد ��7'� "�Kه ا�# ��ارد " .ای2) را ر;�ی# �
�ـ� .١٩8" �� 7�د��ن آن را �24�� ی� �4ـ�یCو ��� دی�ن ��0 ��ق، �� ھ��E رت�Eدر .

 �� .آن را از ط�ی� �24����ر ��Tز ��وی� ی� �24�� "�2ی
٢٠. ����� ��د��ن �� د�'>�ه ��زی "8%�� P\ا. 
� ��یـ� وEـI ا�ـ#، از �=ـ� �ـ�دن یـ� ��Mـ# دادن د�ـ'>�ه  .٢١� �� دو7�%� (��<ھ

��ا�'ـ�ا دو%ـ�7� را از ��یـ� ��ـ�ون �K8ـ�� و �ـ�g �ـ� ھـ�دو د�ـ# . 7�دداری �
 .را �>��ی� و �T��C "�2ی�� د�'>�ه

�d از ��ز��دن درب د�'>�ه  .٢٢�: 
���� �KDدن د�2� ��ک ��*�0 %�ه را ��ک ��� ھ�ی ���"�� �  .دن ��"��� ھ�، ھ2
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*��K8� را از ��ق �  دو7�%
�� �� ��ز%�د ب&��ه در*K8� B�� را  

 .��"# دور�� از ��ی� ���� �Mار�) \�اردھ�� ١٠را �Mا\I  د�'>�ه .٢٣
٢۴. ��8"��� آن �2��K� ی) ی��KD0 ظ�� .د�'>�ه را �� �
٢۵.  �K�� ��ق درھ2� � .د�'>�ه را ���ی� ب��d از ا�?�ل دو7�%

  
  راھ�
� را -15�اری -
�ی4�د��3�2 ای� 

  
  : ��678ت 3�.

��ره/ ���ب �� :  "�م� � ��خ �� �
 MFR-14W-815 و   MFR-14B-815: ��ل 

 #�D٩: ظ� �'�3  
  ھ��� ۵٠و3#  ٢٢٠ – ٢۴٠: و3'�ژ 

  وات ١٢٠٠ – ١۴٠٠: \�رت 
Cوده در�V� ارت�M � : �� �WE٢۵اد ٠�<�'"�� �Cدر  

� �WE۶٠ �� : ن ه ز����Vود`�  د\
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 :و@?4< آ��ده >�دن  -١
 d2ـ�ی" �VWـE ،#ا�ـ IـEـ�ق و� �� د�'>�ه �ـ� (��<ا;ـ�اد ز�ـ�ن و درCـ�  LCDھ

�K" ارت را�M3# آ��ده�M ـ�ض . \�اردارد ، ن �) دھ� و د�'>�ه درD d�� �Mارت �ـCدر
� ا�# ٣٠و ز��ن ���D dض  ٢۵٠`�  .د\

  
 : E (TIME)��04 ز��ن -٢

 �� "2ــ�یd %ــ�وع �ــ�  )ز�ــ�ن( TIME را KDــ�ردھ��، ;�wــ#" �ــ�نز"د�2ــVWــE روی
��� ھـ� �ـ�ر . ز��ن را ا�Dایd ی� ��ھd دھ��" -"ی� "+" �� �KDدن . �2K! زدن �) �

� ز��ن زی�د ی� �0 �) %ـ�د ١، "-"ی� "+" �KDدن `�را KDـ�ردھ�� و " -"یـ� "+" ا&ـ� . د\
� ز��") =E�D ،اری���<"١٠ �`��  ١٠ ، د\`��Mا��� ز��ن \��I . زی�د ی� �0 7�اھ� %�د\

0��� ۶٠ �`�  .ا�# )ی! ��;#( د\
 

 : E (TEMP)��04 در�J 2Kارت -٣
 �� "2ـ�یd %ـ�وع �ـ�  )Mـ�ارت( TEMPرا �KDردھ��، ;�M " #�wارت"د�2VWـE روی

�� �Mارت را ا�Dایd ی� ��ھd دھ��" -"ی� "+" �� �KDدن . �2K! زدن �) �Cـ� . در�
� �Mارت ،  "-"� ی"+" ھ� ��ر �KDدن Cد ١٠در�اد زیـ�د یـ� �ـ0 �ـ) %ـ�& ('"�� �Cدر .

 ��� �Mارت �Cوده در�V�۵٠  ��٢۵اد ا�# ٠�& ('"�� �Cرا . در �WـE ارت�M �Cا&� در
ــ�ایd درCــ� از EــK" �Wــ�ن ��ھــ� ،  Dــ�ای ا � �ــ ــ�ر  �۵٠ ــ! � �Oــ# یD�� ــ�`D ، "+" را

ــ� از . دھ��KDــ�ر Cدر dــ�ھ ــ�ای � �۵٠  �WــE �ــ ــ!� �Oــ# یD�� ــ� `D ــ� �ــ�ر  " را " -"�
��� Mـ�ارت�Mا��� . �KDردھC0  در��ـ� Iآن  ٢۵٠\��ـ Iـ� ا\ـM اد  ۵٠و�<�درCـ� �ـ�"'

�� ، ا23# ھ�ی �Mار�) ��7�ش �) %�"� . ا�# "���� �WE �� �Mارت را �Cا&� در.  
 

 : راه ا-�ازی -۴
�0 ز��� �Mارت�� از �Cن و در� ��ـ� د�ـ'>�ه �ـ�  را KDـ�ردھ��" ��\F / %�وع"، د�2

�'W��ـ) ��ا"�ـ� ز�ـ�ن و درCـ� Mـ�ارت را  ز��") �� د�'>�ه در Mـ�ل �ـ�ر ا�ـ# ،. ��ر �
���� دھ���.  

 
 : ���Pش ��دن -۵

� �$�اھ�� آن را ��7�ش "�2ی�� ، �ـ�D) ا�ـ# Q"�8� د�'>�ه رو%� ا�# ، ��3�M در
 �� � '>�هد�ـ ! �ـ�ر KDـ�ردھ�� �ـ� ز�ـ�ن و درCـ� Mـ�ارترا D`� ی" ��\F/ %�وع "د�2

� �Mارت د�'>�ه ;�د �WE را "�Kن ���ھ� ، و3ـ) �Vـ�� . �WE %�دCدر �8�� وC�د ای
�ـ� �ـ�ر 7ـ�د ادا�ـ� �ـ) دھـ� �ـ� درCـ�  دا�WE #$� (=7 "2) ��%ـ� و �8ـ� د�ـ'>�ه

� ��ھd ی��� ، �� از آن �8ـ� ھـ0 7ـ���ش �ـ) %ـ�د  �١٠٠� ،  دا�M (=7ارتCدر .
��یـ� ز�ـ�ن و Mـ�ارت �ـ�رد " ��Tدا، �ر ا"�ازی� �� د�'>�ه را �� � �) 7�اھ��دو��ره ا&� 

 ��� 0��  ."�� 7�د �
  
 



                                 MFR-14B(W)-815                                 ��خ �� 

4 

 

۶- .8P�� : (STIR) راه ا-�ازی ���Eر 
�� د�'>�ه %�وع �� ��ر �) �� (��<�ـ�ای راه . �ـ�ر "2ـ) �ـ�ر ��K7) ، ���� ھ

�ــ�ای . را KDـ�ردھ�� �ـ� %ـ�وع �ـ� ��ر�ـ� "�ـ�d7"د�2ـ� ا"ـ�ازی ���ـ�ر ��K7ـ) ، 
  .�� ��\F %�د  ��ر دی>� ای� د�2� را �KDردھ�� ��7�ش ��دن آن، ی!

  
٧-  Tر ��د �4,�و ��ی��: 

�ـ� �ـ�ر  ��Cـ�د در د�ـ'>�ه ، ��8ـ�و �ـ�ی�، ا&� ھ>�م ��ر د�ـ'>�ه ، درب آن را �ـ�ز �
 �� (� F\�'� د�'>�ه را . d�2ی" �VWESTOP )F\��( دھـ� (ن �ـ�K" را ) ز�ـ�ن و

 ��D�M د��ر در�ر 7�ط �� �Mارت �Cیـ�،  بدرھ� &�ه  .)��\) �) ��"�د�'>�ه در�را ��
��8و ��ی�� �'Dر �) ا�� �  .دو��ره �'?I �) %�د و د�'>�ه ��Tداً �
  

 2�,-:  
� ا&� ا�OMس ��دی� �� ,9ا �� از �$ـ# K7ـ! ا�ـ# و "2ـ) 7�اھ�ـ� ���ـ) Q"��
�Dاوا") ھ0 دا%'� ��%� ، \�I از راه ا"ـ�ازی د�ـ'>�ه �ـ� ا�ـ'�Wده از ا�ـ�gی رو,ـ� ، 

��  �x} ,9ا  .را �2) ��ب �
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 .�-�K Vو��ی:  
١ –  ��X< ه و�E�� .
  :��ی4� 2

�2) ��ی� دار �� دو ���ر ا�'�Wده �) %�د� (�ی! ط�ف .  از ای� �
� ��اد روی T�� ا�# �� در ظ�ف \�ار �) &��د و در "'=� �آن دارای ��ی

� دار"�=E�D ظ�ف F� آن از )�=� �ظ�ف  ا&� از ط�ف �F3�$ در). ��ی
 ً�'T��2) در �F ظ�ف �O'`� �) %�د و "'� (�&9ا%'� %�د �

%�2 �) ). ��ی� ����ه( ��اد روی آن �� �F ظ�ف "�دی8'� 7�اھ� ��د
) �>9اری����2ً روی �`'O� اد را�� ����ای . ��ا"�� ھ�ط�ر �� ��ی=

 �=� ���ادی �� ا"�ازه ��رگ دار"� از ��ی� ����ه و ��ای ��اد ���! از ��ی
��ا. �'�Wده �=� �� �) %�د � زود�� ��اد روی ��ی'$�.  

          
    

          
  
  :ظ�ف �Z4 ��ی  – ٢

 �� ی� ��ی� ����ه &9ا%'=� ��2) ��ی� (�و ظ�ف �$'� ��! را روی �
 ��%�2 �) ��ا"�� ظ�ف ��! . از آن ��ای �$# "�ن و ی� ��! ا�'�Wده �

 .��8ر ���ی� "�� ��8K7ر ی� ��اد دی>� ��ی را ��ای �� دادن 
  

          
  
  :��دن  ���ب/  ظ�ف ��خ – ٣

� ی� ��ی� ����ه &9ا%'� و =� ��2) ��ی� (�ظ�ف ��خ ��دن را روی �
����ای �$#  .��g &�%# ی� ��اد دی>� را ��ای �$# در ظ�ف \�اردھ

 ���# . ا�'�! و ���ب د"�ه از ای� ظ�ف ا�'�Wده �C رت �3وم�E در
��ی از K7! %�ن �&�=C از \�ار دادن I�\ ���d از �M ��اد �) ��ا"

 ��  .��اد در ظ�ف �2) رو,� روی آن ا��gی "�2ی
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٤ –  Z5��:  

 !<� %��I دو ;�د �=��( دو ���  و ی! ��+ ،ای� و�=�. ا�# )�
+�� )�=��� و از �>! ھ� و ��� ھ� ��ای �08V ��دن  )�را در ��غ �Dو �

���+��g ی! � ، آن ا�'�Wده "�2ی� � )�=�را در ��راخ ,=x! و  )�
�ازی��� �C ر ظ�ف��  .�� دی>� آن را در %

          
  : >�_�2 ��دن/ ���ب  ظ�ف �Eری – ٥

��  ��ری در��ش ظ�ف) و ی� ��اد ���8) �� . را ��ز ��در آن ��P ز�
��ی . "��ز �� ��خ ��دن دور �� دور دار"� ��ی�ی� &�=C #�C رت �3وم�E در

�d از �M ��اد �) ��ا"�� \�I از وارد ��دن ��اد در از K7! %�ن �
 ��� و ی� . ��ری  �2) رو,� روی آن ا��gی "�2یT� ���ب �����ای �

� ���ب ، �) ��ا"�� \�4xت ���! ��غ و &�%# در ظ�ف ��ری C�C
  .��ی�ی� 

 +��(از �=��(  ��� در �$d و ی! ��!<ا�'�Wده  %�ح داده %�ه �
��را �V ��ری "2�ده و ظ�ف� 08 .+��( ��g ی! �� �=�را در  )�

�ازی��� �C ر ظ�ف����ای �� دادن  .��راخ ,=x! و �� دی>� آن را در %
، �2$�  I�Cاد دی>� و آ�ی� � ��  .�) ��ا"�� از ظ�ف ��ری ا�'�Wده �
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٦ – .
  :���ب ��دن  ظ�ف �4
  

، اد دی>� ی� ��  ، ��غ ، ��ھ) &�%#��ای ���ب ��دن �8� ھ�ی ��رگ 
 �� را در ظ�ف ��2) \�ارداده  و در��ش آن را �08V روی ��اد �KDرآ"

�( ��g ی! �� ��+. داده و ���ی�=�را در ��راخ ,=x! و ��  )�
�ازی��� �C ر ظ�ف����ی از  .دی>� آن را در %&�=C #�C رت �3وم�E در

ی  K7! %�ن ��d از �M ��اد �) ��ا"�� \�I از وارد ��دن ��اد در ��ر
 ��  .�2) رو,� روی آن ا��gی "�2ی

          
  
  :ا-��ھ�  – ٧

) ھ�، ظ�وف، ��اد �%�2 �) ��ا"�� از ای� ا"��ھ� ��ای \�اردادن �
��  .,9ای) و ,��ه �� داI7  ی� �7رج ��دن  آ"�� ازد�'>�ه ا�'�Wده "�2ی

  

        
 
 

>aزی b4c� d�J  
 (3�24� �در E�رت از ��ر اD'�دن ھ2�K>) د�'>�ه، آن را ھ�2اه �� ز��3

�ازی��8� ����x روش ز��3� ��دن ��اد ��زی�IV� ('D ز"�&) . دور "=�
  .7�د، آن را در ظ�ف �Cا&�"� �>9اری�

  

  


