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  از راھنمای استفاده
  سرخ كن

  
  
  

  
  
  
  

  مھم ایمنی نکات
ھنگام استفاده از وسائل برقی، ھميشه بایستی نکات مھم ایمنی از 

  :کام*ً رعایت گردد ،جمله موارد زیر
 .راھنمای استفاده از دستگاه را با دقت مطالعه فرمایيددفترچه  •
 .وصل نمایيد دوشاخه را به پریزی که اتصال به زمين دارد، •
 .، استفاده نمایيدسيله سازندهاز لوازم جانبی توصيه شده به وفقط  •
 .چيزی را روی دستگاه یا نزدیک آن نگذارید •
ھميشه از تماس مواد قابل اشتعال مانند پرده، پارچه، کاغذ و  •

 .پ*ستيک با دستگاه جلوگيری کنيد
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 .اجاق نگذاریددر مجاورت منابع حرارتی و یا  دستگاه را •
 .ش از اندازه سرخ کن با مواد غذایی، خودداری نمایيداز پرکردن بي •
 و مراقب باشيد که بدنه دستگاه، سيم برق و دوشاخه ھرگز در آب •

 .یا مایعات دیگر فرو نرود
از آن استفاده تجاری . این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است •

 .نکنيد
 ،از دستگاه فقط برای آن چه که برای آن ساخته شده است •

 .ه نمایيداستفاد
 .در جای مرطوب از دستگاه استفاده نکنيد •
دستگاه در حال کار و حاوی روغن داغ را جابجا نکنيد و کام*ً مراقب  •

 .آن باشيد
 .از نزدیک شدن کودکان به دستگاه جلوگيری نمایيد •
یا دوشاخه، دستگاه را به و درصورت صدمه دیدن دستگاه، سيم برق  •

را از طریق تعميرکار مجاز سرویس یا ھيچ وجه به کار نيندازید و آن 
 .تعمير نمایيد

ی که جسماً یا ذھناً به رای استفاده کودکان یا افراداین دستگاه ب •
یا افراد ناوارد  ،ایمنی را رعایت کنند موارد تنھایی قادر نيستند
 .ساخته نشده است

برای راه اندازی دستگاه، از زمان سنج جدا از دستگاه یا سيستم  •
 .راه دور استفاده نکنيدکنترل از 

ھنگام عدم استفاده از دستگاه و قبل از تميزکردن آن، دوشاخه را از  •
 .برق بکشيد

 .در فضای باز از سرخ کن استفاده نکنيد •
 .از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگيری نمایيد •
مراقب باشيد که روغن روی المنت  ،روغن ھنگام جابجایی ظرف •

رت ریخته شدن روغن، پيش از راه اندازی درصو. ھای حرارتی نریزد
 .سرخ کن حتماً روغن را پاک کنيد

  راھنما را نگھداری نمایيددفترچه این 
  !این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است 

  
  کن سرخدر باره 

به جدول . است برای تنظيم درجه حرارت دستگاه –دما  دکمه تنظيم .١
 .رجوع نمایيد ،راھنمای دمای مناسب

نشان می دھد که دستگاه در حال گرم شدن  -قرمز نشانگر چراغ .٢
درجه حرارت تنظيم شده، پس از رسيدن دمای سرخ کن به . است

 .می شود چراغ سبز
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در دستگاه، بایستی روغن  ادن اولين بخش از موادپيش از قرارد: توجه 
 .دقيقه حرارت دھيد ١۵تا  ١٠را به مدت 

 درپوش سرخ کن .٣
آوردن سبد سرخ کن، دسته را به طرف باa برای باa  -دسته سبد .۴

 .بکشيد
امکان مشاھده مواد درون سرخ کن را به  ،پنجره شيشه ای درپوش .۵

 .شما می دھد
 سيم برق .۶
 روغنظرف  .٧
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  استفاده برای اولين بار
  :اگر برای بار اول از دستگاه استفاده می کنيد باید

لندکرده و سبد را از درپوش را ب. برچسب ھای روی دستگاه را جدا کنيد
  .دستگاه خارج کنيد

آب گرم و ابر، را با  روغنسبد و ظرف .را از سبد بيرون آوریددفترچه ھا 
  .بشویيد مقدار کمی مایع ظرفشویی

و صفحه گرم کننده را تميز نکھدارید و مواد ریخته شده ھمواره کف ظرف 
 دستگاهدر غير این صورت بازدھی و دوام . نمایيد روی آن ھا را پاک

  .کاھش می یابد
  .یا بدون روغن به کار نيندازیددستگاه را بدون ظرف روغن و 

  .پيش از استفاده، دستگاه را کام*ً خشک نمایيد
  .ه را روی یک سطح صاف و نزدیک پریز برق قرار دھيددستگا

  !!بدنه دستگاه را در آب فرو نکنيد
  

  استفاده از دستگاه

 .خارج کنيد سبد و متعلقات آن را از دستگاه •
را تا حد بين  روغن ظرف. استفاده نمایيد وغن مناسب و با کيفيتاز ر •

 .کنيد از روغن پر )MAXو  MIN( حد اکثر و حد اقل ع�مت
 .پر نکنيد) MAX(بيش از حد ع*مت حداکثر  •
تا از  ،سطح داخلی پنجره شيشه ای را با کمی روغن چرب نمایيد •

 .تقطير جلوگيری شود
 .دوشاخه را به برق بزنيدو  ببندیددرپوش را محکم  •
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چراغ . با استفاده از دکمه کنترل دما، درجه حرارت را تنظيم نمایيد •
به جدول راھنمای پخت مراجعه (نشانگر قرمز روشن می شود

 ).کنيد
به پس از رسيدن دمای دستگاه به درجه حرارت تعيين شده، چراغ  •

 .در می آیدسبز رنگ 
بيش از . دھيد در سبد قرار شک کنيد ورا کام*ً خمواد سرخ کردنی  •

، آب یا توجه داشته باشيد که در روغن داغ. ر نکنيداندازه سبد را پ
 .مواد خيس اضافه نکنيد

 .درپوش را باز نمایيد •
و  روغن بگذاریدده از دسته، سبد را به آرامی در ظرف با استفا •

 .درپوش را محکم ببندید
 .مدت مناسب سرخ کنيد به مواد را •
 با باز ،مراقب باشيد که بخار داغ درون ظرف. ش را باز نمایيددرپو •

 .شدن درپوش، به شما صدمه نزند
 .سبد را از ظرف بيرون بياورید •
گذاشته و دوشاخه را از برق ) OFF( دما را روی خاموش دکمه تنظيم •

 .بکشيد
که روغن به تيره و  بار استفاده از روغن یا زمانی ٢٠پس از حدود  •

 .را عوض نمایيدن غليظ شد، آ
 

  زمان سنجاستفاده از 
ثانيه پس  ۵. دکمه زمان سنج را فشاردھيد و زمان پخت را تنظيم نمایيد

با تمام شدن . شدن می کند شروع به کم ،کردن، زمان  )OK( تائيد از
زمان سنج از صفر . شنيده می شود" دی دی" ، از دستگاه صدایمدت

فشار یک دقيقه به زمان افزوده با ھر . قابل تنظيم است ،دقيقه ٩٩تا 
با فشردن دکمه زمان يد قبل از اتمام زمان، شما می توان. می شود

  .نمایيد صفرثانيه، زمان را  ۵به مدت سنج 
  

  توصيه ھایی برای سرخ کردن
مختلف را سرخ می کنيد، ابتدا موادی  می خواھيد چند ماده ھنگامی که

  .سرخ نمایيد، را که به درجه حرارت کمتری نياز دارند
مشابه را سرخ می کنيد، بين دوبار سرخ کردن  زمانی که چند ماده

  .دقيقه فاصله بگذارید ٣ – ۵پشت سرھم، 
  .می گردد رجه تعيين شده، نشانگر قرمز، سبزبا رسيدن دما به د

به دمای بيشتر و  نياز مواد نيم پز نسبت به مواد خام، برای سرخ شدن
  داردزمان کمتر 
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که (مخصوصاً وقتی از سيب زمينی تازه ردن سيب زمينی، ھنگام سرخ ک
 موقع سرخ کردن، استفاده می کنيد، مراقب باشيد که) آبدار تر است

  .دروغن سرریز نشو
د کاھش نيابد زیر سبد را بين یک چھارم تا نصف پرکنيد تا دمای روغن زیا

  .خواھد شد باعث سفت شدن سيب زمينی سرخ کرده
استفاده نمایيد و از مخلوط کردن از یک نوع روغن  برای سرخ کردن، فقط

  .چند نوع روغن خودداری کنيد
  

  راھنمای سرخ کردن
زمان توصيه شده درجدول زیر فقط یک راھنماست و شما می توانيد 

  .براساس تجربه خود آن را اص*ح کنيد
  

 زمان تقریبی   )گرم(وزن  دمای روغن  نوع غذا
  )دقيقه(پخت

  ميگو
  پياز

  قارچ
  فيله ماھی

  پفکیماھی 
  گوشت
  استيک
  جوجه

  نازک سيب زمينی
  ضخيم سيب زمينی

  

١٣٠  
١۴٠  
١۴٠  
١۵٠  
١۵٠  
١۵٠  
١٧٠  
١٧٠  
١٨٠  
١٩٠  
١٩٠  

٢٠٠  
١٠٠  
١۵٠  
٢۵٠  
٢۵٠  
٢۵٠  
٢۵٠  
٢۵٠  
٣٠٠  
٣٠٠  
٣٠٠  

  ۵تا  ٣
  ۴تا  ٣
  ٨تا  ۶
  ۶تا  ۵
  ٨تا  ۶
  ٨تا  ۶
  ١٠تا  ٧
  ١٠تا  ٧
  ١٠تا  ٧
  ١٠تا  ٨

  ١٢تا  ١٠
  

  :توصيه 
  .ر اساس نوع مواد تنظيم نمایيددما را ب
  .دارند نياز ،زمان کمتری برای سرخ شدنم پز نسبت به مواد خام مواد ني

  .سالمتر، از روغن ھای سبکتر استفاده نمایيدبرای سرخ کردن 
 

  تميزکردن دستگاه
دما را روی خاموش گذاشته  ش از تميزکردن دستگاه، دکمه تنظيمپي .١

 .گذارید دستگاه کام*ً خنک شودو دوشاخه را از برق بکشيد و ب
 ،از ظرفبگيرید و سبد را با دسته . درپوش را باز و از بدنه جدا سازید .٢

 .بيرون بياورید
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 .ظرف روغن را از سرخ کن خارج نمایيد .٣
روغن را پس از ھر بار . درپوش را سرجای خود گذاشته و ببندید .۴

 .مصرف صاف کنيد
 .دتميز کني دستگاه را با پارچه نمدار و کف .۵
ھفته پس  ٢یا  بار استفاده از روغن و ۶یا  ۵توصيه می شود پس از  .۶

 .را تعویض نمایيد از استفاده اول، روغن
بشویيد و خشک  و ظرف روغن را با آب گرم و مایع ظرفشویی سبد .٧

و از مواد شوینده . و نکنيدبه ھيچ وجه دستگاه را در آب فر. نمایيد
  سيم ظرفشویی استفاده نکنيد

سپس . فشویی تميز کنيدبا آب گرم و کمی مایع ظردرپوش را  .٨
 هدرپوش را سرجای خود گذاشت. آنرا خشک نمایيد آبکشی کرده و

 .ماشين ظرفشویی نشویيد درپوش را در. ببندید
  

  نگھداری دستگاه
 .خنک شود ، بگذارید کام*ً دستگاهپيش از جمع کردن و انبارکردن 

  .ودکان نگھداری نمایيدرا در محلی خشک و دور از دسترس کدستگاه 

  
  
  رفع اشکال 

درصورت بروز اشکال در کار دستگاه، از جدول زیر برای رفع آن استفاده 
  .نمایيد

  
  راه حل  علت  مشکل

  روغن خراب شده یا  توليد بوی بد
مناسب سرخ کردن 

  نيست 

  ھفته یا ٢روغن را پس از 
  بار استفاده ۵ – ۶بعد از 

  تعویض کنيد
  از روغن گياھی مناسب

  استفاده نمایيد
خروج بخار از زیر 

  درپوش
  کمی بخار معمولی است

بخار زیاد نشاندھنده 
  بسته

  نبودن کامل درپوش است 

  درپوش را محکم و کامل
  ببندید

اکثر روغن بيش از حد   روغن دنش سرریز
  است

  مواد زیاد است

  روغن را کم کنيد و از جدول
راھنمای پخت استفاده 

  دکني
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  مواد را پيش از سرخ کردن  مواد زیاد آب دارد
  خشک کنيد

ترد نبودن مواد سرخ 
  شده

  درجه حرارت خيلی کم 
  مواد زیاد استیا  است

  درجه حرارت مناسب را
  تنظيم کنيد

به راھنمای پخت مراجعه 
  نمایيد

  
  مشخصات فنی دستگاه

  ھرتز ۵٠ولت  ٢٢٠ – ٢۴٠: ولتاژ 
  وات ١۶٠٠ – ١٨٠٠: قدرت 

  ليتر ٢: ظرفيت روغن 
  گراددرجه سانتي ١٩٠ – ١٣٠: د دما حدو

  بسيار موثرمجھز به صافی 
  دستگيره پ*ستيکی

  پنجره شيشه ای برای دیدن غذای در حال پخت
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