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 مایکرویو   يش از حدب  انرژی   با  احتمالي   مواجهه   از  جلوگيری   به منظور  احتياطي  اقدامات 

 معرضقرار گرفتن در   به منجر باز درب راه اندازی دستگاه با زیراباز است از آن استفاده نکنيد  هنگامي که درب فر( الف)

 ایمني مهم است.  های عدم مسدود کردن یا دستکاری قفل. مي شود مایکروویو خطرناک انرژی

 سطوح  روی  کننده  پاک  بقایای مواد  یا  خاک  که  ندهيد  اجازه  و  ندهيد  قرار  در  و  فر  جلوی  سطح  بين  را شيئي  هيچ(  ب)

 .شوند جمع  درزگيری شده

از  نباید  باشد،  نشده  تعمير  متخصص  شخص  یک توسط  که  زماني  تا درزگيرها، یا   درب شدن  خراب صورت  در:  )ج( هشدار

 درزگيری شده.  سطوح و درب درزگيرهای( 3)  ، ( شل یا شکسته) قفل  و  لوال( 2)  ، (شده خم)  درب( 1: )استفاده کنيد فر

 انرژی معرض  در  گرفتن قرار  از  که باشد پوششي  برداشتن  شامل که تعميرات یا سرویس  عمليات هرگونه انجام:  هشدار(  د

 .است متخصص خطرناک فرد  از  غير شخصي برای هر  کند،   مي محافظت مایکروویو

 .وجود دارد  شدن منفجر ترکيدن و احتمال زیرا شوند گرم  بسته  در  ظروف  در  نباید غذایي  مواد سایر یا مایعات:  هشدار( ه

 و  شود  داده کافي  به وی آموزش  که  کند  استفاده فر از  نظارت  بدون  شود مي  داده اجازه  کودکان زماني به فقط: هشدار( ه

 .کند  کدر را نادرست  استفاده  خطرات  و کند  استفاده  ایمن روش به فر از قادر باشد  کودک
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   2صفحه  

 دستورالعمل های اتصال به زميننصب و  
 پس از باز کردن بسته بندی.    مایکروویو فر  نحوه بررسي  

  فرورفتگي،   قبيل از دیدگي  آسيب  نظر از  را فر بسته بندی فر را باز کنيد، تمامي محتویات بسته بندی را دور بریزید و

 به فوراً ، فر بودن خراب صورت  در  .نکنيد خارج  در داخل  از را  فيلم .کنيد  بررسي  در ترک یا قفل بودن  درب،   شکستگي

 .  نکنيد نصب  را آن است  خرابفر  اگر .دهيد  اطالع  نمایندگي

 

 . دهيد   قرار   کجا   در  را   خود   مایکروویو 

 .دهيد  قرار ثابت و  مسطح سطح  یک روی را فر. 1

 .شود  جدا آن از  استفاده از قبل  باید   که پوشيده شده است  پالستيکي   فيلم  یک  با فر سطح. 2

هایي  باید   هوا های دریچه تمام  .در نظر بگيرید   فر  باالی  و، طرفين پشت ي را درفضای. 3  همه کار حين در اگرباشند.   دارای روزنه 

 .شود  فر  خرابي  به منجر نهایت در و  شود گرم حد   از بيش  فر است ممکن  شود،  پوشانده ها دریچه

 .شود  ایجاد  رادیویي   تداخل  است  ممکن باشد،  تلویزیون نزدیک  فر اگر.  نگه دارید  دور  تلویزیون  و  رادیو از  - 4

پاشيدن   یا بخار گرم،  هوای از را فر  ،فر  دادن قرار برای محلي   انتخاب هنگام.  نگه دارید  دور آب  شيرهای و  گرمایشي  وسایل از  - 5

 .دهد  رخ  خرابي  و  بگذارد نامطلوبي  تأثير  گذاری عایق است ممکن صورت این غير  در  دارید،  نگه دور های آبچکه 

 .است متر ميلي   170 حداقل فر باالیي  سطح  باالی نياز مورد آزاد  فضای ارتفاع  حداقل. 6

 

 ( مجهز به کباب پز است   شما   فر   اگر )  استفاده   از   قبل

  این  بردن بين  از  برای .مي شود  پوشانده محافظ پوشش یک با بخش کباب پز  نگهداری،  و حمل هنگام  فر از محافظت منظور به

 توليد   بدی  بوهای قطعه کباب پز، روی محافظ پوشش  رفتن بين از با  روش  در این  .شود گرم دقيقه 5  باید   بخش کباب پز پوشش،

   .شود  مي 

 :کنيد  استفاده زیر  های  روش  از پوشش، حذف  برای

  فرسي سي یا مقادیر بيشتر آب است را درون    200حاوی  که  مایکروویوو ایمن در مقابل  حرارت  برابر در مقاوم  کامالً کاسه  یک. 1

 .دهيد  قرار

 .دهيد  فشار را انتقال گرما دکمه. 2



 

 .کنيد  تنظيم دقيقه 5 روی را  زمان. 3

 .دهيد   فشار را شروع دکمه  - 4

 .آید   مي  در صدا  به صوتي  سيگنال  یک  ،  شد  سپری  دقيقه 5  وقتي   - 5

 :توجه

 است گرم بسيار اکنون  شما فر  که باشيد  داشته توجه  لطفا. است استفاده آماده  فر  و  حذف مي شود محافظ پوشش اکنون

 (.کنيد  استفاده  فرمخصوص    های  دستکش از ظرف  برداشتن هنگام) بردارید را  آب حاوی کاسه و کرده باز را فر در. 6

 

 کودک   قفل

 .کنيد  نصب را کودک  قفل  کليد   ،با فر کودک  کار کردن از جلوگيری به منظور

 .غيرفعال مي شوند  ها دکمه همه و  مي شود داده  نشان  نشانگر قفل.  کنيد   لمس  ثانيه 3 مدت  به را " more " دکمه. 1

 .شود  مي  لغو  کودک قفل سپس  کنيد، لمس ثانيه 3  به مدت را " more "  دکمه دیگر بار. 2

 

  بطوری که  شده باشد  داده کافي  به آن ها آموزش های هستند که  نظارت  بدون  فر از استفاده ي مجاز بهکودکان  فقط:  هشدار - 

 .کند  درک را نادرست  استفاده  خطرات و  کند  استفاده  فر از  ایمن  روش به  بتواند   کودک

 

 برق  اتصال 

 زمين باشد.   باید متصل به دستگاه  این- هشدار

 انعطاف  سيممطابقت داشته باشد.    شما  خانه  تغذیه  منبع  ولتاژ  با  دستگاه ولتاژ  که  کنيد   بررسي  و  کنيد  مراجعه  ولتاژ  بندی  رتبه به

 .شود متصل  نداشته باشد  AMP 13 از کمتر  ظرفيتای که    شاخه سه به  درستي  به  زیر مانند   باید  برق اصلي   پذیر

 BS 1362 شماره با AMP 13 فيوز  با  و باشد   شده مشخص BS 1363 شماره با  که  کنيد   استفاده ای شاخه سه  از باید  شما

 متناسب باشد.  

مي    غيرفعال دستگاه از استفاده عدم  صورت در  که  کنيد  استفاده  خوب کيفيت با  دیواری پریزهای و دوشاخه از  کنيم  مي  توصيه ما

 .شوند 

 



 

 :اند   شده  آميزی  رنگ زیر  کد  با مطابق دستگاه  این به متصل برقاصلي   سيم در  موجود  های سيم  - مهم

 متصل به زمين    - سبز و زرد

 نول- آبي 

 فاز–قهوه ای 

  دوشاخه  سرسيم های از  شده مشخص  رنگي   عالئم با دستگاه این اصلي   سيم در  موجود  های سيم  رنگ  است  ممکن که  یي آنجا از

 :کنيد  عمل زیر طبق  باشد،  نداشته  مطابقت شما

 منبع برق

 .دارد نياز  هرتز 50  ولت  240- 220 ، آمپر(  8) 12  تقریبي   جریان  به  فر  این.  کنيد   بررسي  را  خود محلي  برق  منبع •

 .دارد  طول متر  1.2 حدود برق  منبع سيم •

 حادثه یا سوزی آتش به منجر  است ممکن  باالتر  ولتاژ از  استفاده.  باشد   فر این در  شده مشخص مقدار  همان  باید   شده  استفاده ولتاژ •

 استفاده از ناشي   خسارات  مسئول  ما.  شود  مي  آرام  پخت باعث پایين  ولتاژ  از استفاده.  شود  فر به رساندن آسيب  باعث  که  شود دیگری

 .نيستيم شده  تعيين موارد از  غير آمپر فيوز  ولتاژ با  فر  این از

  خطر از تا  شود تعویض  متخصص شخص یا آن خدمات  نمایندگي  یا  سازنده  طرف   از باید  برق،  سيم شدن  خراب  صورت در •

 .شود  جلوگيری

 یا  زرد  و  سبز  رنگ یا  زمين نماد یا "E"  حرف   با  که شود متصل شاخه سرسيم دو به  باید  است زرد  و  سبزبه رنگ    که  سيمي 

 .باشد  شده مشخص سبز

 .باشد   شده مشخص آبي  یا  سياه، رنگ یا "N" حرف  با  که  شود متصل  سر سيمي  به  باید   است  آبي  رنگ  به که  سيمي 

سر  اگر .باشد   شده مشخص قهوه ای یا ،قرمز رنگ یا "L"  حرف  با  که  شود متصل  سر سيمي   به باید  است قهوه ای  رنگ به که  سيمي 

   .کنيد   مشورت شرایط  واجد   برقکار  یک  با  دارید، شک  اتصاالت  درست بودن در یا باشند   نشده  گذاری عالمت دو شاخه های سيم

 بروز صورت  در  صدمه مي زنيد. تان همخود به  احتماالً و  رسانيد  مي   آسيب مایکروویو به نکنيد   برقرار را مناسب  الکتریکي   اتصاالت  اگر

 .ندارند   مسئوليتي  گونه هيچ  کننده تهيه و  سازنده اتفاقي،  چنين

 

 

 



 

 های قالبي   دو شاخه 

 نمي  ي قالبدو شاخه  از .کرد جایگزینبا گزینه مناسبي  و کرده قطع را  آن  باید   برق، کابل از  قالبدو شاخه روی    حذف   لزوم  صورت در

 خصوص  به  فردی هراز دسترس   تا  بيندازید   دور  آن را فوراً  و  برداشته  را  فيوز  بنابراین  کرد، استفاده  دیگری  وسيله  هيچ  برای توان

سيم  تعویض به نياز صورت در .شود مي  ایمني  خطر  ایجاد باعث  امر  اینچرا که   ،شود  جلوگيری دیواری  پریز  به  از اتصال آن  کودکان

باید  سازندهطرف  از که پذیر انعطاف  سيم یک با باید  فقط و شود انجام خبره  برقکار یک توسط  عمليات  این که است  الزم برق، اصلي 

 .شود  تعویضتهيه گردد  

 

 . است   استفاده   قابل متناسب باشد  دو شاخه قالبي    ي کهصورت   در   فقط

  جایگزین باید   دیگری  پوشش برود،  بين از فيوز  پوشش اگر.  شود تعمير باید مجددا فيوز  پوشش  باید  ،دوشاخه در فيوز تعویض از پس

 یا  شاخهدو  شکاف  قاعده در  به روشي   که  مي باشد   رنگي  یا  شاخهدو   پایه ورودی در  ي رنگ  ،جایگزین فيوز پوشش  صحيح رنگشود. 

 .کنيد   عنوان را رنگ  اینمي دهيد  سفارشرا   جایگزین فيوز درپوش  ي کههنگام   هميشه .است  نقش بسته شاخهدو  دیگر جای

 .  د نشو نصب باید  هستند   BS 1362  به  شده  تایيد   ASTA  که آمپر 13های جایگزین  فيوزتنها 

  



 

 

   3صفحه  

 ایمني   مهم   های   دستورالعمل 

 :زیر  موارد  جمله  از  شود،   انجام باید اساسي ایمني  احتياطي اقدامات  برقي،  لوازم از  استفاده  هنگام

 زیاد  انرژی معرض  در  گرفتن قرار  یا  افراد به  صدمه  سوزی،  آتش گرفتگي،  برق  ضربه،   ایجاد خطر کاهش  به منظور:  هشدار

 :مایکروویو

 .بخوانيد  را  ها دستورالعمل  تمام  دستگاه،  از استفاده  از  قبل. 1

مطالعه   را 1  صفحه درذکر شده  "یکروویوام حد از بيش انرژی با  احتمالي  مواجهه  از جلوگيری برای  احتياطي  اقدامات". 2

 .طبق آن عمل کنيد و کنيد

 .دشو وصل شده نصب  دیوار ی که بدرستي بر رویپریز بهباید  فقط. به زمين متصل شود باید  دستگاه  این. 3

 در محل مناسب قرار دهيد.   یا  نصب  شدهارائه   نصب های  دستورالعمل بامطابق   فقط را  دستگاه  این. 4

 امکان دارند  بستهدر  مربایي  های  شيشه  مثال،   عنوان  به  بسته  در  ظروف  و  کامل  مرغ  تخم  مانند محصوالت  از  برخي.  5

 .شوند گرمفر  این در نباید و بترکند

 شده  داده  توضيح  راهنما  کتابچه این  در  که  همانطور  کنيد،   استفاده  خود  نظر  مورد  مصارف  برای  فقط  را  دستگاه  این.  6

  کردن،  گرم  برای  اختصاصي  طور  به هافر  نوع  این.  نکنيد  استفاده  دستگاه  این  در  بخار  یا  خورنده شيميایي  مواد  از.  است

 .اند نشده  طراحي  آزمایشگاهي  یا  صنعتي های  استفاده برای. اند شده طراحي غذا  کردن  خشک یا  پختن

 .است ضروری نيز  کودکان  توسط  استفاده  هنگام دقيق  نظارت  ، دیگری وسيله هر مانند. 7

 آن  از  است،   دیده  آسيب  یا  کند نمي  کار  درستي  به  دستگاه  اگر  است،   دیده  آسيب  دستگاه  شاخهدو  یا  سيم  این  اگر.  8

 .نکنيد  استفاده

 با  تنظيم  یا  تعمير  بررسي،   برای.  شود  انجام  شرایط  واجد  متخصص  نيروهای  توسط  باید  فقط  دستگاه  این  سرویس.  9

 بگيرید تماس خدمات مجاز  مرکز  نزدیکترین

 .نکنيد مسدود و  نپوشانيد  را دستگاه راه های ورودی. 10

  سينک  نزدیکي  در  مثال،   عنوان  به  آب،   مجاورت  در  محصول  این  از.  نکنيد  نگهداری  باز  فضای  در  را  دستگاه  این.  11

 .نکنيد  استفاده  مشابه های  مکان یا استخر نزدیکي در یا  مرطوب،   زیرزمين در  آشپزخانه،   ظرفشویي



 

 سيم یا دوشاخه را در آب غوطه ور نسازید.  . 12

 .دارید نگه دور شده  گرم حوسط از را سيم. 13

 .شود آویزان پيشخوان یا ميز  لبه  از سيم  ندهيد اجازه. 14

 :یا. 15

 یا  سایندهغير مالیم،  های صابون از فقط  ، رسند  مي  بهم درب  شدن  بسته  هنگام که فر  و در سطوح  کردن  تميز  هنگام( الف

 یا  کنيد،  استفاده نرم پارچه یا  اسفنج باهمراه   شویندهمواد  

 .کنيد مراجعه  درب  سطح  کردن  تميز دستورالعمل  به  جداگانه، بصورت  کردن  تميز های دستورالعملدر صورت ارائه ( ب

 

 :محفظه فر  در سوزی آتش خطر  کاهش برای. 16

 را  پخت  تا  گيرند مي  قرار  فر  درون اشتعال قابل  مواد  سایر  یا  پالستيک  کاغذ،   که هنگامي. نپزید  حد  از  بيش  را  غذا(  الف

 مراقب باشيد.  کنند،   تسهيل

 .بردارید فر در  کيسه  دادن قرار از  قبل  پالستيکي یا کاغذی های کيسه ازمي بندند   را  سيمدور    بندهایي را که با آن ها( ب

 صفحه یا فيوز  یا و کنيد  جدا را  سيم و کرده خاموش را فر ،   دارید  نگه  بسته را فر درب فر،  داخل  مواد  اشتعال صورت در( ج

 .کنيد خاموش را  مدار کننده  قطع

 در استفاده حين را  غذایي مواد یا آشپزی وسایل کاغذی،   محصوالت.  نکنيد استفاده سازی ذخيره  اهداف برای محفظه از( د

 .ندهيد قرار محفظه

  بخارات .نکنيد  استفاده(  کلریدها  و سولفيدها مثال عنوان  به) خورنده  شيميایي  مواد  کردن گرم  برای  مایکروفر این  از. 17

 و باشند داشته کنش  برهم  ایمني  قفل کليدهای  فنرهای و  اتصاالت با  است  ممکن خورنده  شيميایي  مواد  اینگونه  از حاصل

 .سازند  غيرفعال را آنها  نتيجه در

 پاک نرم و مرطوب  پارچه  یک با  را فر داخلي فضای  استفاده،  بار هر از پس. دارید نگه تميز  هميشه را بر  موج پوشش -18

  حتي یا  باعث ایجاد دود شود شود،  گرم حد از بيش است ممکن  ، باقي بماند  چربي یا  روغن  فر فضای جای هر در  اگر.  کنيد

 .دبگير آتش

 شدن گرم به منجر است ممکن کار  این انجام و کنيد  کنترل را  دما  توانيد  نمي زیرا نکنيد سرخ را  چربي  و  روغن هرگز. 19

 .شود سوزی آتش و  حد از  بيش



 

در حال جوشيدن  دنبرس  نظر به اینکه بدون شوند گرم جوش نقطه از  بيش  توانند مي چای یا  قهوه  آب،  مانند  يمایعات. 20

  .نيست   مشاهده  قابل جوش  یا  حباب  شود،   مي خارج مایکروویو  از  ظرف  وقتي.  است مایع  سطحي  کششهستند که علت آن 

وسيله  یا قاشق  یک  دادن قرار هنگام در  هستند  آمدن  جوش حال در که به سرعت  مایعات  از  بسياری در  تواند  مي  امر این

 .شود حاصل  مایع،  دردیگر  

 :افراد به  آسيب  خطر کاهش برای

 .نکنيد گرم  حد از  بيش را  مایع( 1

 در حين گرم کردن بهم بزنيد.  هم  واز گرم کردن   قبل هم را  مایع( 2

 .نکنيد  استفاده  باریک گردن و  راست  طرفه یک  ظروف  از( 3

 .بماند مایکروویودر    کوتاهي مدت ظرف که دهيد اجازه ظرف  آوردن  بيرون از قبل  شدن،  گرم از پس( 4

 .کنيد احتياطبسيار   ظرف،   در  دیگر وسایل یا  قاشق  وارد کردن هنگام( 5

 

 اطر بسپارید.خب را ها  دستورالعمل این

  



 

 3-1صفحه  

 کلي مصارف

 جهت مراجعه مجدد به این مطالب آن ها را حفظ کنيد.  و  بخوانيد دقت با

 :سایر خطرات و  گرفتگي  برق سوختگي،  سوزی،  آتش از  جلوگيری برای:  هشدار

  اطمينان برای  موارد ایمني هستند که باید  و خاصي  قوانين  خانگي،   لوازم  تمامي  ماننده است،  شده ذکرمواردی که در ادامه 

 :کنيد  رعایتباالی فر  عملکرد از

 .نکنيد  فر استفاده از کردن استریل یا  غيرغذایي   مواد سایر یا کاغذ  لباس، کردن  خشک  قبيل از غذا تهيه از غير به دليلي  هيچ  به. 1

 .برساند آسيب است به فر امر ممکن این نکنيد،   استفاده آن  از  بودن فر خالي صورت در. 2

 .نکنيد استفاده غيره و آشپزی ظروف  آشپزی،  کتاب کاغذ،  مانند سازی ذخيره نوع هر برای فر فضای از. 3

 روی بر درستي به که آن  شوید  مطمئن. نگرفته است از فر استفاده نکنيدخود قرار  جای  ای در  شيشه زماني که سيني. 4

 .است گرفته قرار  چرخشي پایه

پخت اطمينان حاصل کنيد که درپوش    از  هنگامي که قصد دارید غذاهای موجود در بطری های دربسته را بپزید، قبل. 5

 .بردارید را ها  بطری  ها و در

 .شود مایکروویو انرژی  حد از  بيش  نشت به منجر تواند امر مي این.  ندهيد قرار در  و فر سطح  بين  را  خارجي  مواد. 6

  که باشند  هایي  ناخالصي حاوی است آنها زیرا ممکن.  نکنيد  استفاده پخت برای بازیافت شده  کاغذی  محصوالت از. 7

 شوند. سوزی آتش یا جرقه ایجاد باعث پخت  هنگام

 داشته تجاری بندی  بسته اینکه شود یا  تایيد  مایکروویو در ظرف مخصوص پاپ کورن اینکه مگر نترکانيد،  را کورن پاپ. 8

ذرت های بو   به نسبت کيفيت ذرت بو داده توليد شده در مایکروویو  .شود  توصيه  مایکروویو فرهای  برای  منحصرا  و  باشد

 سازنده توسط  اینکه  مگر نکنيد  استفاده روغن  از. ماند  نترکيده باقي خواهد هسته های  از تعدادی.  داده سنتي کمتر است

 .باشد  شده  مشخص

بدون...   و  مرغ  جگر  زميني،   سيب  مرغ،   تخم  زرده  مانند  است  شده  احاطه غشا  با  که  غذایي  . هيچ گونه مواد9  اینکه  را 

 کرده باشيد نپزید. سوراخ چنگال با را آنها بار  چندین

 پخت(.  است دقيقه  3  از کمتر معموالً ترکيدن زمان) .حرارت ندهيد سازنده های دستورالعمل  از  بيشتر  را کورن  . پاپ10

های  تر طوالني   سيني همچنين،   .شود  سوزی  آتش  و  حریق  باعث  توليد نمي کند بلکه ممکن است بيشتری  پاپ کورن 

 بشکند.    است  یا ممکن  کرد کنترل را  آن  نتوان و  شود  داغ حد از  بيش تواند مي پخت



 

 آتش های شعله تا  دارید نگه  بسته را  در کنيد و  دوشاخه را از پریز جدا یا  خاموش را  دستگاه  دود،   مشاهده  صورت در. 11

 .کند  فروکش

 .کنيد کنترل  مرتباً  را فر اشتعال،   احتمال دليل به کاغذی یا و  پالستيکي  ظروف  در غذا  کردن گرم  هنگام. 12

 از  قبل حرارت  درجه  و  شود  داده  تکان  یا  شود  زده  بهم باید  کودک  غذای  های شيشه  و تغذیه  های بطری محتویات.  13

 .شود جلوگيری سوختگي از تا  شود  کنترل مصرف

 در  که  را  نوشيدني  یا  غذا  دمای  بدهيد،   مسن  افراد  یا  کودکان  به  خصوصاً  شخصي  به  را  غذا  اینکه  از  قبل هميشه.  14

نيز صدق   اند شده  موضوع همچنين در مورد غذاهایي که در فر مایکروویو گرم این .کنيد آزمایش اید  کرده گرم  مایکروویو

 .باشد شده  متوقف  مایکروویو فر پخت اگر مي کند حتي

 بترکند.   است  ممکن  زیرا شوند  گرم مایکروویو  فرهای پخته شده بصورت آبپز نباید در  مرغ  تخم  و پوسته  درون  مرغ  تخم.  15

 پاک نرم و مرطوب  پارچه  یک با  را فر داخلي فضای  استفاده،  بار هر از پس. دارید نگه  هميشه را  محافظ امواج پوشش. 16

 از  استفاده مجدد  صورت  در شود و گرم حد  از  بيش است ممکن بگذارید،   چربي به جای یا  درون فضای فر روغن  اگر.  کنيد

 بگيرد.  آتش حتي یا کند  دود فر

 است  ممکن  کار این انجام  و کنيد کنترل  را  دما توانيد نمي  زیرا نکنيد  گرم شدن  سرخ جهت  را چربي و روغن  هرگز. 17

 شود. سوزی آتش و حد  از  بيش شدن گرم به منجر

 باید ظرف  لمس هنگام  بنابراین  شود،  جوش مایعات مي در رسيدن به نقطه تاخير  باعث  مایکروویو  در مایعات حرارت. 18

 .شود دقت
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نفجار و  از   جلوگيری   جهت     جوشيدن سریع   ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرغ  تخم. 1

 خواهيد  مي  اگر  .مي ترکد  مرغ تخم  و  شده  جمع  پوسته  داخل  در بخار  پخت حين  در. نپزید  پوسته با  را  مرغ  تخم  هرگز

 را  ها  زرده هميشه  باید  کنيد،   گرم  دوباره  یا بپزید  کردن  مخلوط  یا  بصورت املت  اند نشده  شکسته  که  را هایي  مرغ  تخم

 پوست  ، در فر  شده  پز  آب  های  مرغ  تخم  کردن  گرم  از قبل  باید  شما. مي ترکند نيز آنها  صورت این  غير  در  کنيد  سوراخ

 جدا کنيد.   را آنها

 

 هشدار:

 ها  نوشيدني  و ها خورش  ها،  سوپ مثال عنوان به مایعات  کردن گرم هنگام

حرارت داده مي   جوش نقطه از بيشزماني که مایعات  مایکروویو، اجاق در

 :شودنمي  مشاهده حباب شوند 

  جلوگيری  برای.  شود مایعاتغير    ناگهاني  جوشيدن به منجر  تواند   مي   امر این

 :شود انجام زیر مراحل  باید   احتمال  این از

 .کنيد   خودداری باریک گردن و مستقيم  طرفه  یک ظروف  از. آ

 .نکنيد  گرم حد  از  بيش  ب

 .بزنيد  بهم را  مایع شدن، گرم  حين درو   فر در ظرف   دادن قرار از قبل ج

 دوباره را آنها بماند، فر در کوتاهي  مدت  به دهيد  اجازه شدن، گرم از پس د

  تا  کنيد   بررسي  را آنها  دمای  مصرف  از قبل و دهيد   تکان یا  بزنيد  هم  دقت با

  تغذیه های  بطری محتوای  خصوص،  به)  شود  جلوگيری خطرات احتمالي  از

 (.کودک غذای های شيشه و



 

 سوراخ کردن. 2

  اگر...غيره و  سوسيس سيب،   فرنگي،   گوجه  زميني،   سيب  مثال  عنوان  به  کنيد سوراخ دارد،   غشا  یا پوست  که را  غذایي  هميشه

 باعث ترکيدن آن ها مي شود.   و  شود مي جمعآن ها   داخل در بخار  ،   نکنيد  سوراخ را آنها

 ها درپوش. 3

 است ممکن  نکنيد،   را کار این  اگر .بردارید  را غذا ظروف  و ها شيشه درب  مایکروویو،   فر از  استفاده با  پخت از قبل  هميشه

 .شود انفجار باعث مایکروویو پخت  توقف  از  پس حتي وافزایش یابد   آن درون  فشار و بخار

 

 کرد؟   استفاده   فر   در  توان   مي   از چه ظروفي 

 یا خير.  هستند مناسب  مایکروویو های  فر  در استفاده  برای  ظروف  آیا که کند بررسي باید استفاده  از  قبل کاربر

 

 ماده  کباب پز و کانوکشن پخت پخت مایکروویو پخت ترکيبي
 خير

 بله

 

 بله

 بله

 بله

 خير

 بله

 بله  

 بله  

 خير

 خير

 بله  

 بله

 

 بله

 بله

 بله

 بله

 بله

 بله

 خير

 خير

 بله

 خير

 بله

 

 بله

 بله

 بله  

 خير

 بله

 بله  

 بله  

 بله

 خير

 (معمولي)  شيشه

 (حرارت برابر  در  مقاوم)  شيشه

  در  مقاوم)سراميک    و   شيشه-سراميک 

 (حرارت برابر

 سفالي ظروف

 (حرارت برابر  در  مقاوم)  يچين

 (معمولي)  پالستيک   

 پالستيک )مقاوم به گرما(

 آلومينيوم  ویلف  /آلومينيوم  ویلف فظرو

 فلزی  پخت  قالبهای

 (غيره و قابلمه  ،دیگ) فلز

 کاغذ

 .فلزی  تزئينات یا فلزی  قطعات بدون. 1

 !کنيد بررسي دقت با.  هستند حرارت ي مقاوم بهخاص  دمای در فقط ها  پالستيک  از  برخي. 2
  حد از  بيش پخت از  امر این)کرد  استفاده  یيغذا نواحي ظریف  محافظت  برای  يآلومينيوم فویل ازمي توان . 3

 (.کند مي جلوگيری

 باعث زیادی  حد تا باشند،   گود  بسيار اینها  اگر اما  ،   کرد استفاده  ترکيبي های روش در توان مي فلزی های  قالب  از -4
 .مي شود غذایي  مواد به مایکروویو انرژی مانع رسيدن فلز زیرا  شوند،  مي کارایي  کاهش

 

 

 مختص مایکروویو عملکرد  



 

  عمل  مایکروویو انرژی  برابر  در  بصورت مانعي  که  باشد  موادی  از  باید  مایکروویو فر  در  استفاده  مورد پخت ظروف  و  وسایل

 را مایکروویو انرژی فلزی های تابه  .بپزید غذا سراميک یا  شيشه  ،   پالستيک  ، ( کاغذ)  در باید شما  یعني کلي طور به.  دننکن

 گرفته  نظر در باید نيز ظرف شکل  مواد،  بر  عالوه. شود  استفاده آنها از  نباید  و شوند مي غذا پخت مانع و کنند مي  منعکس

  مواد   حد  از  بيش  باعث پخته شدن مستطيل  یا  مربع  ظروف  .دارند  را  پخت  ميزان  بيشترین  گرد بيضي  های  شکل.  شود

 .است  بيشتری  عمق کم ظروف در پختتاثير   .شود مي جذب  آنجا در  بيشتری انرژی زیرا  مي شود غذایي

  بسيار نيز  ها شيشه  انواع  اکثر.  هستند عالي  بسيار  مایکروویو فر  در  استفاده  برای سراميک  و چيني  از  شده  ساخته ظروف

 توان  مي نيز  کاغذ  و  پالستيک  از.  شود  استفاده  نباید  بنابراین  و  خوردمي    ترکدار    سرب کریستال  شيشه.  هستند  خوب

  هایي  پالستيک  از  فقط  پخت  برای  .کند  مقاومت  شده  گرم  غذای  دمای  مقابل  در بتواند  که  شرطي به البته  کرد،   استفاده

 مواد از برخي .آميد پلي و پروپن  پلي مثال عنوان  به  کنند،   تحمل را سانتيگراد درجه  120 از  بيش دمای  که  کنيد  استفاده

 .بيند مي آسيب و  شود مي گرم مایکروویو توسط  مالمين مثال  عنوان به  پالستيکي، 

 :داد  انجام  را زیر ساده تست توان  مي  است،  مناسب خاص ظرف یک اینکه جهت درک

 ظروف با  فقط  یا خالي نباید  فر  زیرا  است  ضروری  آب. دهيد  قرار  آن  مایکروویودر فر    را  آب ليوان  یک  و خالي ظرفیک 

 .شد خواهد تا حدودی گرم فقط مناسب ظرف.  کند  کار توان  تمام با دقيقه  یک  به مدت فر کار کند. اجازه دهيد  خالي

 یا بشقاب ها از نباید  همچنين .شود  استفاده مایکروویو های فر در نباید تابه  ماهي یا  قابلمه مثال عنوان به فلزی،  ظروفاز 

  .د نبين  مي  آسيب  تزئيناتي  چنين  و  باشد  تزئينات از  بخشي است  ممکن  طال،   ي همچونفلزات زیرا شود  استفاده  تزئيني  ظروف

 شوند مي پخته  حد از  بيش  که  مناطقي  پوشاندن برای فقط  اما  کرد،   استفاده توان مي  آلومينيوم فویل کوچک های  تکه از

 آسيب است  ممکن زیرا کند برخورد  گاز  اجاق  به  نباید  فویل اما ، (ماهي  دم و پا  نوک مرغ،   بال پوشاندن  برای مثال  عنوان  به)

 .ببيند
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 کنترل  صفحه

 

 نمایش  صفحه

 .است کار کردن حال  در مایکروویو  نشان مي دهد که  ، MICROWAVE  نشانگر. 1

 .است انجام حال در زدایي یخ نشان مي دهد که  ، DEFROST  نشانگر. 2

 .کار است انجام حال در  بریان شدننشان مي دهد  (  باالیي  )هيتر کباب پز  GRILL  نشانگر. 3

 .است کار انجام حال در  بریان شدن  نشان مي دهد که  ، (يپایين  )هيتر کباب پز  GRILL  نشانگر. 4

 .استکار    انجام حال  درنشان مي دهد که انتقال گرما   ، CONVECTION  نشانگر. 5

 قفل کودک  نشانگر. 6

 .مایکروویو توان سطح  درصد  نشانگر. 7

 



 

 .کباب کردننشانگر  . 8

 

 ها دکمه

9 .language: دهيد  فشار زبان  انتخاب  برای. 

10 .clock: کنيد  استفاده ساعت  تنظيم برای. 

11 .less  :کنيد استفاده پخت زمان کاهش برای. 

12 .more:  کنيد  استفاده پخت زمان افزودن برای. 

13 .m / w: دهيد  فشار  مایکروویو توان  سطح انتخاب برای. 

14 .combi: دهيد  فشار  ترکيبي پخت حالت  انتخاب برای. 

15 .defrost auto: دهيد  فشار یخ زدایي منوی  انتخاب  برای. 

16 .convection:  دهيد  فشار  انتقال گرما انتخاب  برای. 

17 .grill:  دهيد فشار کباب پز کردن انتخاب برای. 

18 .cake: دهيد  فشار  کيک منوی  انتخاب  برای. 

19 .crusty: دهيد  فشاربرشته کردن   منوی  انتخاب برای. 

20 .auto cook  :دهيد  فشار  خودکار پخت منوی  انتخاب برای. 

21 .barbecue :  دهيد  فشار کباب کردن  انتخاب برای. 

22  .start/speedy cook:  پخت  زمان  ثانيه  30  دادن  فشار  بار  هر)  سریع  شروع  برای همچنين  برنامه،   شروع  برای 

 .دهيد  فشار( کند مي اضافه  را مایکروویو

23 .stop/clear  :دهيد فشار  برنامه لغو برای بار دو و  شود،  متوقف  برنامه تا دهيد فشار  بار  یک. 

24 .dial knob  :کنيد  استفاده مقدار  و وزن زمان،   تنظيم برای. 

  



 

  6صفحه

 جانبي  تجهيزات

 آن ها مي توانند به روش های مختلفي جهت تسهيل پخت بکار روند.  این فر مجهز به تجهيزات جانبي متعددی است. 

 

 پایه چرخان   ■

 باید فقط. ماند  مي  باقي فر  در ها  پخت  يتمام  برایو   گيرد مي  قرار فر همحفظ  کف  مرکز  در محور اصلي روی  برپایه  این

 .شود برداشته کردن تميز برای

 

 

 پایه نگرفتن  قرار  صورت  در  .گيرد  قرار  چرخان  محور  در  دقيقاً  و  گيرد  قرار  فر  همحفظ  مرکز  در  باید  چرخان    پایهمهم:  

 .شود ایجاد جرقه و  درآید  سيني صورت به چرخان پایه  است ممکن چرخان،  محور  در چرخان

 

 سيني صفحه چرخنده یا صفحه چرخنده ■  

 در .شود مي استفاده پخت تمام برای فر در .شود مي قفل خود جای در و گيرد مي قرار چرخان پایه روی فلزی  سيني این

  راحتي  به  کردن تميز  و  پخت  برای. چرخد  مي ساعت  های عقربه  جهت خالف  یا ساعت  های عقربه جهت  در  پخت حين

 .است شدن  جدا  قابل

 



 

 چنگک فلزی  ■

 .شود مي  استفاده  صفحه چرخنده  سيني باچنگک فلزی همراه  این

 

 کباب پز ميله  ■

 .شود مي استفاده کباب پخت برای  کباب پز ميله این

 

 

   پخت   جانبي   لوازم   از  استفاده   نحوه   ■

 

 کباب پز ميله  ■

 
 
 کباب پخت  •

 چنگک فلزی )پایين(■

 
 زدایي یخ  •

 کيک  •

 )باال(چنگک فلزی  ■

 
 
 کبابي پخت  •

 صفحه چرخنده ■

 
 مایکروویو پخت  •

 کانوکشن پخت  •

 ترکيبي پخت  •

 خودکار پخت  •

 کباب پخت  •

 

  



 

 7صفحه  

   قبل از شروع به کار کردن 

 زبان   تنظيم   

 فرانسه،  هلندی،   آلماني،   انگليسي،  موجود های  زبان  .شود  مي ارائه  زبانه شش سریع  سيستم  یک با شما جدید مایکروویو فر

 مجدداً برق قطع از هنگامي که پس یا شود مي وصل به برق بار  اولين برای شما فر که هنگامي .اسپانيایي است و  ایتاليایي

 SELECT LANGUAGE SPRACHE WAEHLEN KIES TALL CHOISIR" صفحه نمایشگر  متوقف مي شود،   برق

LA LANGUE SCEGLI LA LINGUA SELECCON IDIOMA"  فشردن  با .را نشان مي دهد " LANGUAGE "  مي 

 کرد. انتخاب را مختلف  زبان های توان

 

نگليسي   برای تنظيم ا

 دهد مي  نشان را "ENGLISH PRESS start"  نمایش  صفحه  .کنيد  لمس بار  یک  را  LANGUAGE دکمه. 1

 و  دهد  مي نشان را "ENGLISH"  نمایش  صفحه  .کنيد  لمس  بار یک  را  شروع  دکمه زبان،   داشتن  نگه  و انتخاب برای.  2

 .کنيد  تنظيم را روز ساعت که  شود مي خواسته شما از و ریست کنيد "O: " به  سپس

 

 آلماني   تنظيم   برای 

 دهد. مي  نشان  را "DEUTSCH START DRUECKEN"  نمایش صفحه. کنيد  لمس  بار  دو را زبان دکمه. 1

 و  دهد مي نشان  را "DEUTSCH"  نمایش  صفحه .کنيد  لمس بار یک  را شروع  دکمه  زبان،  داشتن نگه  و  انتخاب  برای. 2

 .کنيد  تنظيم را روز ساعت  که شود مي خواسته شما  از و  شود  مي ریست "O: " به  سپس

 

 هلندی   تنظيم   برای 

 .کنيد  لمس بار 3 را زبان دکمه. 1

 دهد. مي  نشان را " NEDERLANDS DRUK OP Start"  نمایش  صفحه

 .کنيد  لمس بار  یک را  شروع دکمه زبان،  داشتن نگه و  انتخاب برای. 2



 

 ساعت که شود مي  خواسته شما از و شود مي  ه ریستب  "O:  " به  سپس و دهد  مي  نشان  را "NEDERLA"  نمایش صفحه

 .کنيد  تنظيم را روز

 

 فرانسوی  تنظيم برای

 .کنيد  لمس بار 4 را زبان دکمه. 1

 دهد  مي نشان  را "FRANCAIS APPUYER SUR DEPART"  نمایش  صفحه

 و  دهد  مي  نشان را "!FRANCA" نمایش  صفحه .کنيد  لمس بار یک  را  شروع  دکمه زبان،   داشتن نگه  و انتخاب  برای. 2

 .کنيد  تنظيم را روز ساعت که  شود مي خواسته شما از  و مي شود ریست "O: " به  سپس

 

 ایتاليایي  تنظيم برای

 دهد مي  نشان را  "TALIAN PREMI START"  نمایش  صفحه.  کنيد  لمس بار 5 را زبان دکمه. 1

 .کنيد  لمس  بار یک را شروع  دکمه ،  زبان داشتن نگه و  انتخاب برای. 2

 

 روز ساعت که شود مي خواسته شما از و شود مي ریست "O: " به  سپس و  دهد  مي نشان  را "ITALIAN"  نمایش  صفحه

 .کنيد  تنظيم را

 

 اسپانيایي   تنظيم   برای 

 

 .کنيد  لمس بار 6 را زبان دکمه. 1

 دهد مي  نشان  را "ESPANOL PRESIONE INICIO"  نمایش  صفحه

 .کنيد  لمس  بار یک را شروع  دکمه ،  زبان داشتن نگه و  انتخاب برای. 2

 روز ساعت تا شود مي خواسته شما از  و شود مي  تنظيم "0:  " به  سپس  و دهد مي  نشان را "ESPANOL"  نمایش صفحه

 .کنيد  تنظيم را

  



 

 8صفحه  

 ساعت   تنظيم 

  متوقف مي شود،  برق  مجدداً  برق قطع  از  هنگامي که پس  یا  شود  مي  وصلبه برق   بار اولين  برای  شما  فر  که هنگامي  .

( ساعت 24/   ساعت 12) چندگانه  ساعت  سيستم  دارای شما  فر .شود مي ریست زبان روش  تنظيم برای ، صفحه نمایشگر

 دستورالعمل های زیر پيروی کنيد:   از ساعت  تنظيم برای. است

 

 

 5:30  تنظيم برای:  مثال

  سيستم  یک  این. شود  مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در "SET HOURS" و "12H".  کنيد  لمس بار  یک  را ساعت دکمه.  1

 .است ساعته 12

  یک این.  شود مي  داده نشان  نمایش  صفحه  در "SET HOURS" و "24H". کنيد  لمس  دیگر  بار  یک  را ساعت  دکمه. 2

 .کنيد حذف را  مرحله  این  ،  خواهيد مي ساعته 12  سيستم اگر. است ساعته 24 ساعت  سيستم

 .شود  داده  نشان  نمایش  پنجره  در 5 که  زماني تا دکمه شماره گير را بچرخانيد. 3

 .شود مي داده نشان  نمایش  صفحه در "PRESS CLOCK"  و  "5"

 .شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه در "SET MINUTES" و "00  5". کنيد  لمس را ساعت دکمه. 4

 



 

 در "PRESS CLOCK"  و  "  5 :30".  شود  داده نشان نمایشگر  پنجره  در  5 :30  تا  بچرخانيد  را  گيری  شماره  دکمه  -5

 ..شود مي داده نشان  نمایش  صفحه

 باشيد،  کرده انتخاب را ساعته 12 ساعت  سيستم  اگر. کند مي زدن  چشمک به شروع  ثانيه. کنيد  لمس را ساعت دکمه. 6

 کرده  انتخاب  را  ساعته  24 سيستم  اگر  .کنيد  تنظيمرا    12:59  تا  1.00  از  دهد  مي  امکان  شما  به دیجيتال  ساعت  این

 .کنيد  تنظيمرا    23.59 تا 0.00 از  دهد  مي  امکان شما به  دیجيتال ساعت این باشيد، 

 

 برق    مصرف   در   جویي   صرفه   حالت   و  کودک   قفل

 آسيب  خود  به  غيره  و  گرم  مایعات  با  توانند  مي  کودکان  چرا که.  مي شود  فر  از  استفاده  مانع  کودک  قفل:  کودک  قفل

 برسانند.  

 .شود مي استفاده برق مصرف  در  جویي صرفه  برای  حالت این از: برق مصرف در جویي صرفه حالت

 

 

 

 

 



 

 کودک:    قفل برای تنظيم  

 .شود مي ظاهر  نمایش صفحه  در  ساعت  یا "O:  ".  کنيد  لمس را  stop/clear  دکمه. 1

در این   چشمک مي زند   LOCK نشانگرفر بوق مي زند و  .  دارید نگه  و  دهيد فشار ثانيه  3  مدت  به را   more  دکمه.  2

محو   LOCK  نشانگر و زند  مي بوق فر  .کنيد تکرار را 2  تنظيم روش سادگي  به  کودک قفل  لغو برای  .نمي کند کار فر  حالت

 .است دسترس  در  معمول  استفاده  مجددا جهت فر .مي شود

 

 برق    مصرف   در  جویي   صرفه   حالت   برای تنظيم  

 .شود مي ظاهر  نمایش صفحه  در  ساعت  یا "O:  ".  کنيد  لمس را  stop/clear  دکمه. 1

زند و هيچ چيزی در این حالت نمایش داده نمي  فر بوق مي .  دارید  نگه  و دهيد فشار ثانيه  3 مدت  به  را   less  دکمه. 2

 مصرف  در  جویي  صرفه در حالت به منظور راه اندازی فربرق است.    مصرف  در  جویي  صرفه در حالت شود. هم اکنون فر

  همانند  عملکرد کليدهای کليه  عملکرد  و  .شود  مي ظاهر  نمایش  صفحه در  ساعت یا "O: "برق هر کليدی را فشار دهيد. 

هنگام    باشد،   نداشتهوجود   clearدر حالت    وجود ثانيه  10  عرض  در  عملکردی  هيچ  اگر  اما  .بود  خواهد  عادی  حالت یا 

 .شود  مي ناپدید  نمایش  صفحه محتوای  تمامدستکاری کليد  

 بعد. شود  مي  ظاهر  نمایش صفحه در ساعت یا  کنيد تکرار را  تنظيم  روش سادگي به ،  برق مصرف در  جویي صرفه  لغو برای

  مصارف معمولي برای فر واست   شده  لغو برق مصرف در جویي صرفه "O: " دهد  مي  نشان این  ،   زند مي بوق فر  ثانيه 3 از

 .است دسترس در  مجددا

  



 

 8صفحه  

   عمليات

 های  دستورالعمل  و  اطالعات برای را  عمليات  دستورالعمل  این ،  فر  از  استفاده  از  قبل که  باشيد داشته به یاد  همچنين:  نکات

  شيشه گيری اندازه  فنجان  یک فر روی را در آب  فنجان  یک  آزمایش  جهت ها،   کنترل  قبل از تنظيم  .بخوانيد  مناسب  ایمني

 .دهيد قرار حرارت  ضدای 

 : نول 

  صفحه   شود،  مي ظاهر نمایش صفحه  در "OPEN DOOR"  ،  زند  مي بوق بار  سه  رسيد، دستگاه پایان به  عمليات وقتي 

فشرده     stop/clearفر  بوق مي زند تا زمانيکه دکمه   دقيقه 10  هر.  شود  مي خاموش  فر چراغ و شود  مي  متوقف چرخان

 .(زند مي بوق دقيقه 10 هر فر  ،   دارید نگه  باز دقيقه  10 از  بيش را  در اگر  ،   همچنين)شود.  در  باز یا  شود، 

 طول دقيقه 5  از  بيش پخت که  در صورتي که کند مي کار  همچنان  دقيقه 5 مدت به پخت پایان  از  پس کننده خنک  فن

 عملکرد  هرگونه  قطع  باعث گاز اجاق  درب کردن  باز( »دهد  مي  نشان را  " lock  یا 0:  "  و  " " COOLINGنمایشگر  . )کشدب

 start دکمه  عمليات،   ادامه برای   .دهيد  فشار  ار  stop/clear دکمه  عمليات،  لغو برای .شود  مي کننده  خنک  فن جز به

/ speedy cook  ثانيه    30، مراحل دقيقه زمان پخت( 5)  ثانيه ای  10در مراحلرا  فر  تنظيم زمان پخت  .دهيد  فشار را

 .نشان مي دهد (پختدقيقه زمان  60ای ) دقيقه زمان پخت(، مراحل یک دقيقه  10ای )

 

 مایکروویو   پخت

 قدرت  سطح  حداکثر  بر  عالوه.  بپزید  دلخواه  زمان  مدت  برای  را  غذا  دهد  مي  امکان  شما  به  مایکروویو  پخت  روش  این

  دارند،  نياز  کمتری  پخت به که  غذاهایي برای  ٪90  تا ٪10 دیگر،  سطح  9 از را مایکروویو  مختلف  قدرت  توانيد  مي ، (100٪)

 .کنيد  انتخاب

  خنک  مجدد،   استفاده  از  قبل فر  بگذارید  ،   اید  کرده  استفاده ترکيبي  پخت  یا  کانوکشن  کردن،   کباب برای  دستگاه  از  اگر 

 .است آن را روشن نکنيد خالي مایکروویو زماني که فر هرگز .شود

 

 

 

 



 

 

 

 روشن مي شود.   MICROWAVE نشانگر  های  چراغ  .کنيد  لمس بار  یک  را  m / w دکمه. 1

 

 .شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه در "SET TIME" و  "100٪"

 

 برای.  شود  داده  نمایش  مربوطه  درصد  1  تا  کنيد انتخاب  را  مناسب قدرت  سطح  ،   m / w  دکمه  مجدد  دادن فشار با.  2

 .کنيد مراجعه  زیر  قدرت سطح جدول به  بيشتر  جزئيات

 گيری  شماره دکمه  ثانيه،   30 و دقيقه  5  پخت زمان  مدت برای.  بچرخانيد را  گيری شماره  دکمه پخت،   زمان  تنظيم برای.  3

  نمایش  صفحه در "PRESS START"  و  "5:30"( دقيقه  60  حداکثر. )شود  تنظيم 5:30 تا بچرخانيد راست سمت به  را

 .شوند مي  داده  نشان

 پخت. کند مي چرخش به  شروع چرخان  صفحه  و شده روشن فر  چراغ. کنيد  لمس  را  start/speedy cook  دکمه. 4

 در مي آید.   معکوس به شمارش  نمایش  صفحه در زمان و  شود مي شروع

 

 

با    با  .شود  وارد قبالً  توان  سطح انتخاب بدون  پخت  زمان  اگر% توان مایکروویو کار مي کند  100توجه: فر بصورت خودار 

  فعلي  توان سطح  ثانيه  3 برای  نمایش  صفحه  .کنيد  بررسي پخت  هنگام را  قدرت ميزان  توانيد  مي  m / w دکمه دادن  فشار

 (ثانيه  3  ظرف. )دهيد  تغيير را توان سطح m / w  دکمه دادن فشار  با پخت حين در  اگر .دهد  مي نشان را

 

 قدرت   سطح   جدول 

  



 

   10صفحه  

 کبابي   پخت

  و  باالیي   کباب پز  دارای  فر   . کنيد   و برشته   گرم   سریع   را  غذا   مایکروویو،   از  استفاده   بدون   تا   سازد  مي  قادر   را  شما   کباب پز 

 . کند   کار   ترکيبي   یا   مستقل   صورت   به   تواند   مي   که  است   پایيني 

 

 . روشن مي شود   ( نمایشگر   )جلو  GILL  نشانگر   های   چراغ .  کنيد   لمس   بار   یک   را  grill  دکمه .  1

"GRILL 1" و  "SET TIME" شود   مي   داده   نشان   نمایش   صفحه   در . 

نتخاب   را  کباب پز  حالت   ،  grill  دکمه   مجدد  دادن   فشار   با.  2 .  شود   داده   نمایش   نياز   مورد   حرارتي   مولفه های   تا  کنيد   ا

 . کنيد   مراجعه   زیر   در  جدول حالت کباب پز   به   بيشتر   جزئيات   برای 

  را  گير   شماره   دقيقه،   11.00  تا  0  کردن   کباب   زمان   برای .  شود   تنظيم   کباب پز کردن   زمان   تا  بچرخانيد   را  گير   شماره .  3

 ( دقيقه   60  حداکثر )  شود   تنظيم   11:00  ساعت   تا  کنيد  تنظيم   راست   سمت   به

 . شود   مي   داده   نشان   نمایش   صفحه   در "PRESS ST.ART"  و  "11:  00"

 . کنيد   لمس   را  start/speedy cook  دکمه .  4

 صفحه چرخنده شروع به چرخيدن مي کند.    و  شود   مي   روشن   فر   چراغ 

 

 

  هنگام   در  اتفاق   این   از  جلوگيری   برای   . شود   مي   خارج   بو   و  دود  هيترهای کباب پز برای اولين بار،   از  استفاده   هنگام :  توجه 

  کردن   کباب   برای   باال چنگک    . کنيد   گرم   دقيقه  10  تقریبي   مدت  به   غذا   بدون   را  پایين   و  باال   کباب پزهای   غذا،   پخت

  یا  ظرف   در  ، چنگک   روی   مستقيماً   را  غذایي   مواد.  شود   مي  توصيه   استيک   یا  گوشت  ،  تست   نان   مانند   کوچک   چيزهای 

 . دهيد   قرار   حرارت   برابر   در  مقاوم   بشقاب 

 

 

 



 

  دست   فر   داخلي   فضای   و  فر   پنجره   به   غذا  آوردن   بيرون   و  وارد کردن   هنگام   . است   باال   بسيار   پنجره   و  فر   داخل   دمای   : هشدار 

 . کنيد   استفاده   فر  ضخيم   های   دستکش   از  جانبي   لوازم   یا   غذا  به   زدن   دست   هنگام   نزنيد 

 

 

 جدول حالت کبابي  

 

 پخت

ل  ی ا س ی   و ز پ ش  مصارف پيشنهادی آ

ز  ل   ا ی ا س ی   و ز پ ش ر   آ ف ص  و ص خ ه   م د ا ف ت س ئ   ا ي ن ک . 

ز  ي   ا ی ا ج ن ه   آ ی   ک ژ ر ن و   ا ی و و ر ک ی ا ه   م د ا ف ت س ي   ا م د   ن و ي   ش د   م ي ن ا و ز   ت ل ا   ف ن    ر و ر د

ر  ا ر ق ر  د   ف ي ه د  

ف  و ر ً  ظ ا م ي ق ت س ی   م و ه   ر س ف ی   ق ا ی   ه ز ل ر   ف ا ر د   ق ن ر ا ر   و   د ط د    خ ا ج ی ا ن  د ز ه  ق ر ج

د  ن ن ک ي  م  ن

 .است آل ایده  muffins  یا نان  تست برای  ها روش این

 بود   خواهد  داغفر   باشد یادتان

پایين  روی  را   غذایي  مواد  همه باال و  باال  از  اگر. دهيد  قرار  چنگک   چنگک 
 خواهيد داشت.  بهتری  پخت و کباب کردن  کنيد استفاده
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 ( قبل از حرارت )  کانوکشن   پخت

 

  کانوکشن حالت جز به) .کنيد گرم مناسب  دمای با را فر فر،   در غذا  دادن قرار از  قبل  شود مي توصيه  کانوکشن پخت برای

 نشود،   آغاز  پخت  حرارت پيش  از  پس بالفاصله  اگر.  است  دقيقه  30  قبل از حرارت  زمان  حداکثر  (سانتيگراد  درجه  40

 مي  نگهداری دقيقه 15 مدت  این به .مي دهد  نمایش حرارت را  قبل  فر  دمای  و زند  مي  چشمک  همچنان  کانوکشن  نشانگر

 .شود مي خاموش  خودکار طور  به سپس. شود

 .کنيد  لمس بار یک  را  CONVECTION دکمه. 1

"100C "  و" PRESS  START TO PREHEAT OR SET TIME "شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه در. 

 .شود  داده  نمایش  مربوطه  دمای تا کنيد  انتخاب  کانوکشن  دکمه مجدد  دادن  فشار با  را  کانوکشن پخت دمای. 2

 

 

 .زند مي  چشمک  CONVECTION  نشانگر. کنيد  لمس  را  start/speedy cook  دکمه. 3

 .شود مي  داده  نشان "PREHEAT"  نمایشگر

  نمایش  صفحه  در  شده گرم قبل  از  فر  دمای  و زند  مي بوق  ،   شود مي  گرم قبل  از فر  که هنگامي.  شود مي  گرم فر  اکنون

  نشان  نمایش  صفحه  در "SET TIME"  و فر  دمای. دهيد  قرار فر  در  را  خود  غذای و  کرده  باز را  در سپس  .شود مي ظاهر

 شود مي  داده

 

  تنظيم راست سمت به را شماره گير دقيقه،  11 پخت زمان یک برای.  بچرخانيد را گير شماره پخت،  زمان  تنظيم برای -4

 ( دقيقه 60 تا)  شود  تنظيم 11.00 تا کنيد

 داده مي شود.  نمایش نشاننبر روی صفحه  "PRESS Start" و "درجه  11.00"

 

 



 

 .کنيد  لمس را  start/speedy cook دکمه. 5

شمارش معکوس   نمایشگر زمان و شود مي شروع = پخت. کند  مي چرخش به شروع چرخان صفحه و  شده  روشن فر چراغ

 را نشان مي دهد. 

  .کنيد  بررسي حرارترا در حالت پيش از   تنظيمات  دمای  توانيد مي  کانوکشن  دکمه دادن فشار با:  توجه
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 ( سنتي   پخت )  کانوکشن   پخت

 

  نمي  استفاده مایکروویو  از.  کنيد  تهيه  سنتي های  اجاق روش  همان به را  غذا تا سازد مي قادر را شما  کانوکشن حالت

 .داغ هستند  بسيار زیرا  کنيد،  استفاده فر دستکش  از فر  ظروف به زدن  دست  هنگام  هميشه .شود

 .کنيد  لمس  را  CONVECTION دکمه

 روشن مي شود  CONVECTIONنشانگر  

" C 100" و " PRESS START TO PREHEAT OR SET TIME "  شوند مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در. 

 

 .شود  داده  نمایش مربوطه دمای تا کنيد  انتخاب  CONVECTION  دکمه مجدد  دادن  فشار با  را  کانوکشن پخت دمای. 2

 

 

 .شود  تنظيم پخت زمان تا  بچرخانيد را  گير  شماره. 3

 حداکثر)  شود  تنظيم 00: 11 تا کنيد  تنظيم راست سمت به را  گيری  شماره  دکمه ،  دقيقه  11 پخت زمان مدت برای

 .شوند مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در "PRESSSTART"  و  "11:00"( دقيقه 60

 پخت. کند مي  چرخش به شروع  چرخان صفحه و  شده  روشن فر چراغ. کنيد  لمس  را  start / speedycook دکمه. 4

 در مي آید.  معکوس شمارش به صفحه  نمایش زمان و  شود مي شروع

 

  بررسيپخت در حال اجراست   که حالي در را  تنظيمات  دمای توانيد  مي  CONVECTION  دکمه دادن فشار با:  توجه

 .کنيد

 

 



 

 پخت 

ی  ز پ ش آ م  ز ا و  پيشنهادی مصارف   ل

کنيد استفاده فر مقاوم به آشپزی لوازم  از . 

 
 

 دهيد  قراردر آن    را  فلز  توانيد  مي شود   نمي استفاده  مایکروویو  انرژی که  یيآنجا  از

 جرقه زدني وجود  خطر  که هيچ  دارند  قرار  فلزی های  قفسه  روی  مستقيماً  ها  قوطي
 .د ندار

 ،   پودینگ  نان،   بيسکویت،   کلوچه،   کيک،   پخت  برای عملکرد  این
 .است آل  ایده  ها  شيریني  تمام و   بزرگ  ای  ميوه  های  کيک

 
  سانتي  درجه  40 دمای در نان  تهيه برای آن از توان  مي  همچنين

 .کرد   استفاده  گراد 

 
 بود   خواهد  داغ فر  باشيد  داشته بخاطر

 
 .دهيد  قرار  چنگک باال و پایين روی  را   غذایي  مواد   همه

کردن    کباب  و   پخت توانيد  مي کنيد  مي  استفاده  باالچنگک   از اگر

 .باشيد  داشته  بهتری
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 لوازم آشپزی مصارف پيشنهادی اجزا حالت
COMBl1            و ی و و ر ک ی ا م ن  ش ک و ن ا   تفت  خصوص  به ،   دارد   زیادی  کاربردهای  حالت  این         ک

  برخي  پخت  ، poumeringues  و   گوشت  دادن
 حرارت و   شده  پوسته و   شده خرد   غذاهای ،   ها کيک
 .ها  شيریني  دوباره  دادن

  چنگک روی باید  غذایي مواد

  چرخان  صفحه  روی  یا  پایين

 .گيرند قرار

  عملکرد  این از استفاده  هنگام در

 روی  مستقيماً را فلزی  ظروف

 زیرا ندهيد  قرار  پایين  چنگک

 منجر به جرقه زدن  است  ممکن

 .شود
COMBl2          و ی و و ر ک ی ا م ن  ش ک و ن ا       ک

 کباب پز پایيني

 

ن  ی د   ا ر ک ل م ی   ع ا ر ت   ب خ ی   پ ا ه ا ذ ک   غ چ و ه   ک   ک
ز  ا ي ه   ن ه   ب ت س و ي   پ ن د   ز ن ر ا ه   ،   د ن   ب ا و ن ل   ع ا ث   م

ت  ال و ص ح ب   م ي ي   س ن ي م د   ز م ج ن د   م ن ن ا   م

س  پ ي ر   چ ب   ،   ف ي ي   س ن ي م ه   ز د ی ل   ا ت   آ س   ا

 

 مایکروویو انرژی  که آنجا از

 مي شود  نمي  استفاده
 دهيد قرار را فلز توانيد

 
 روی  مستقيماً ها  قوطي
  دارند قرار  فلزی های قفسه

  وجود جرقه زدن خطر و

 دندار
 

 

. 

COMBl3            ن ش ک و ن ا ک  

 کباب پز باالیي

 کباب پز پایيني

 

COMBl4           و ی و و ر ک ی ا    م

 کباب پز باالیي   

 
 

این  به  عملکرد   این را   شما  که  مي  امکان   دهد 

زني   پوسته  و   شدن  برشته  با  را   مایکروویو سرعت
 .کنيد  ترکيب کباب پز

 

 روی چنگک پایيني  باید غذا

چرخنده قرار   صفحه  روی  یا

 گيرد

COMBl5            و ی و و ر ک ی ا م  

 کباب پز باالیي 

 کباب پز پایيني

 

 

 مي  کبابي  معموالً  که غذاهایي همه  برای  آل  ایده

 تکه ،  شده ،سيب زمين خرد   سوسيس مثال  ،   شوند
 غيره و   مرغ  های

 

  این از استفاده  هنگام در

 را فلزی ظروف  عملکرد،

  قرار  پایين  چنگک روی  مستقيماً

  منجر به   است ممکن زیرا ندهيد

 .شود جرقه زدن

 

 

 

 

 



 

 ( کانوکشن +    مایکروویو )  ترکيبي   پخت

 

 .کنيد  لمس بار  یک را  combi دکمه. 1

 روشن مي شود.  .CONVECTION  و  MJCROWAVE  نشانگر

"COMBI 1" و '"SET TIME" شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در. 

 

 .کنيد  تنظيم را  تنظيم زمان تا بچرخانيد را گيری شماره دکمه. 2

. شود  تنظيم 11:00 ساعت تا کنيد  تنظيم راست سمت به را  گيری  شماره  دکمه ،  دقيقه  11 پخت زمان مدت برای

 (دقيقه 60  حداکثر)

 .شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در  "PRESS START " و  "11:00"

 توان سطح  کنيد،  حذف را  مرحله  این  تا در صورتي که کنيد انتخاب را مناسب توان سطح m / w دکمه  دادن  فشار با. 3

 (ثانيه 3 طي در. )شود مي  داده  نشان مربوطه درصد.  شود  ثابت ٪60 روی

 

 .کنيد  لمس  را  start / speedycook دکمه. 4

به   نمایش صفحه  در زمان و  شود  مي  شروع  پخت. کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 .در مي آید معکوسشمارش 

 

 (. کنيد  کنترل   را   پخت   دمای   یا   قدرت   سطح   ، کانوکشن   یا m / w  دکمه   دادن   فشار   با   توانيد  مي :  توجه 

 . دهد   مي   نشان   را (  پخت   دمای   یا )  فعلي   توان   سطح  ثانيه   3  به مدت   نمایش   صفحه 
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 ( پایيني   کباب پز +    کانوکشن +    مایکروویو )  ترکيبي   پخت  

 

 کنيد  ترکيب مایکروویو( ٪30 ،   ٪40 ،  ٪50)  سطح سه  از  یک هر  با را  کانوکشن عملکرد دهد  مي امکان شما  به عملکرد  این

مقاوم  و مایکروویو  برابر در  ایمن  ظروف  از  هميشه  .کنيد  توليدمعمولي یا برشته    شده  پخته غذاهای  کمتری  زمان مدت در  تا

 مساوی طور  به  دهد  مي اجازه  مایکروویو  به زیرا  هستند آل  ایده سراميکي یا ای  شيشه ظروف.  کنيد  استفاده فر به گرما در

 .هستندداغ    بسيار زیرا  ،  کنيد استفاده فر دستکش  از  فر  در  ظروف به زدن  دست  هنگام  هميشه .کند نفوذ  غذا در

 

 لمس کنيد بار دو  combi دکمه. 1

 روشن مي شود  GRILL (ower gril)  و  MICROWAVE  ، CONVECTION  نشانگر

 

COMBI 2 و 'SET TIME  نشان داده مي شود 

 

 .کنيد  تنظيم  را پخت زمان تا  بچرخانيد را  گير  شماره. 2

 (دقيقه 60  حداکثر. )شود  تنظيم 11.00 تا  بچرخانيد  راست سمت  به  شماره گير را ،  دقيقه  11 پخت زمان مدت برای

 .شود مي  داده  نشان  نمایش  صفحه در "PRESS START" و "00:  11"

  ثانيه 3 عرض  در. )شود  داده  نمایش مربوطه  درصد تا کنيد  انتخاب را مناسب قدرت سطح m / w دکمه  دادن  فشار با. 3

 (.شود  مي ثابت ٪50  قدرت سطح  ،  کنيد حذف را  مرحله  این  اگر

 .کنيد  لمس  را  start / speedycook دکمه. 4

در   معکوس ب شمارش  نمایشگر در زمان و پخت شروع. کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 .مي آید

 

 .کنيد  بررسي پخت هنگام را( پخت  دمای یا) قدرت ميزان  توانيد مي(  کانوکشن  یا)  m / w دکمه  دادن  فشار با توجه:

 .دهد  مي نشان را( پخت  دمای یا)  فعلي  قدرت سطح  ثانيه  3 مدت به  نمایش  صفحه



 

 ( ي پایين   کباب پز +    باالیي   کباب پز+    کانوکشن )  ي ترکيب   پخت

 

 به که کوچک غذاهای پخت برای و کنيد ترکيب کباب پز با را  کانوکشن عملکرد  دهد مي امکان شما به عملکرد این

  بسيار  زیرا ،  کنيد  استفاده فر دستکش از در فر ظروف به زدن دست هنگام  هميشه .است آل ایده  دارند  نياز  زني پوسته

 داغ هستند.

 

"COMBI 3" و "SET TIME" شود مي  داده  نشان  نمایش  صفحه در. 

 .کنيد  لمس بار 3 را  combi دکمه. 1

 روشن مي شوند.   (پایيني کباب پز)   GRILL و(  )کباب پز باالیي  CONVECTION  ، GILL نشانگر چراغ

 

 

 بچرخانيد. پخت زمان  تنظيم برای شماره گير را. 2

  60 حداکثر. )شود  تنظيم 11.00 تابچرخانيد   راست سمت به را  گير  شماره  دکمه ،  دقيقه  11 پخت زمان مدت برای

 (دقيقه

 .شود  مي  داده  نشان  نمایش  صفحه در " PRESS START " و 11:00   

 

 .کنيد  لمس را  start/speedy cook دکمه. 3

نمایش به  صفحه  در زمان و  شود  مي  شروع  پخت .کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 در مي آید. معکوس شمارش

 کنيد.  کنترل  را پخت دمای کانوکشن،  دکمه  دادن  فشار با توانيد مي:  توجه

 .دهد مي  نشان  را پخت دمای  ثانيه  3 نمایش به مدت  صفحه

  



 

 15  صفحه 

 ( باالیي   کباب پز +    مایکروویو )  ترکيبي   پخت

 

 از.   کنيد ترکيب  زني کباب پز  پوسته  و  برشته شدن با  را(  ٪40  ،   ٪50  ،   ٪60)  مایکروویو  سرعت  دهد مي  امکان شما  به

 به زیرا هستند آل  ایده سراميکي  یا ای شيشه ظروف .کنيد  استفاده فر  مقاوم به گرما در  و  مایکروویو در برابر ایمن ظروف

 استفاده  فر  دستکش  از فر  ظروف در  به  زدن  دست هنگام .کند  نفوذ  غذا  در  یکنواخت  طور به  تا  دهد مي  اجازه  مایکروویو

 داغ هستند.  بسيار زیرا  ،  کنيد

 

 .کنيد  لمس بار 4 را  combi دکمه. 1

 روشن مي شود  ()کباب پز باالیي GRILL  و MICROWAVE  نشانگر

"COMBI 4" و "SET TIME" داده مي شود.  نمایش 

 گير را بچرخانيد. شماره پخت،  زمان  تنظيم برای. 2

 (دقيقه 60تا )  شود  تنظيم 00: 11 بچرخانيد تا  راست سمت  به  را گير شماره ،  دقيقه  11 پخت زمان مدت برای

 شود. مي  داده  نشان  نمایش  صفحه در "PRESS START" و "00:  11"

 

 ثانيه 3 عرض در. )شود  داده  نمایش مربوطه درصد تا کنيد انتخاب را مناسب توان سطح m / w دکمه  دادن  فشار با. 3

 (.شود مي ثابت  ٪60  روی توان  سطح  کنيد،  حذف را  مرحله  این  اگر

 

 .کنيد  لمس  را  start / speedycook دکمه. 4

به شمارش  زمان  مي شود و شروع پخت. کند مي چرخش به شروع صفحه چرخان  و روشن مي شود اصلي فر چراغ

 معکوس در مي آید.  

 .کنيد  بررسي پخت  هنگام  را توان ميزان  m / w دکمه  دادن  فشار با توانيد مي:  توجه

 

 دهد. مي  نشان را  ثانيه  3 به مدت  فعلي  جریان ميزان  نمایش  صفحه



 

 

 ( پایيني باالیي + کباب پز    کباب پز +    مایکروویو )  ترکيبي   پخت

 

 از.   کنيد ترکيب  زني کباب پز  پوسته  و  برشته شدن با  را(  ٪40  ،   ٪50  ،   ٪60)  مایکروویو  سرعت  دهد مي  امکان شما  به

 به زیرا هستند آل  ایده سراميکي  یا ای شيشه ظروف .کنيد  استفاده فر  مقاوم به گرما در  و  مایکروویو در برابر ایمن ظروف

 استفاده  فر  دستکش  از فر  ظروف در  به  زدن  دست هنگام .کند  نفوذ  غذا  در  یکنواخت  طور به  تا  دهد مي  اجازه  مایکروویو

 هستندداغ   بسيار زیرا  ،  کنيد

 .کنيد  لمس بار 5 را  combi دکمه. 1

 .روشن مي شود  (کباب پز پایيني )  GRILL و(  باالیي   کباب پز) MICROWAVE  ،  GFILL نشانگر چراغ

"COMBI 5" و "SETTIME"داده مي شود.  نشان  نمایشگر روی 

 .شود  تنظيم پخت زمان تا  بچرخانيد را  گيری  شماره. 2

 ( دقيقه  60 تا) شود  تنظيم 00: 11 تا  بچرخانيد راست سمت به را  گير  شماره دقيقه  11 پخت زمان مدت برای

 

 سطح کنيد،  حذف را مرحله  این اگر(.  ثانيه 3  عرض در) .شود  مي  داده  نشان  نمایشگر در "PRESS START" و  "11:00"

 .شود مي  ثابت ٪50 روی توان

 

 .کنيد  لمس  را  start / speedycook دکمه. 4

به شمارش  زمان  مي شود و شروع پخت. کند مي چرخش به شروع صفحه چرخان  و روشن مي شود اصلي فر چراغ

 معکوس در مي آید.  

 

 .کنيد  بررسي پخت  هنگام  را توان ميزان  m / w دکمه  دادن  فشار با توانيد مي:  توجه

 

 دهد. مي  نشان را  ثانيه  3 به مدت  فعلي  جریان ميزان  نمایش  صفحه

  



 

  16صفحه  

Auto Defrost 

 

فر   و فر کنيد  به سهولت وارد  را  غذا  را فراهم مي کند. مقداری از   نان  یا ماهي  این عملکرد به شما امکان یخ زدایي مرغ، 

  بررسي را غذا که کند یادآوری شما  به تا  زند مي  بوق فر  زدایي یخ فرآیند  طي در  .کند  مي  انتخاب را زدایي  یخ درست زمان

 .کنيد

"TURN OVER" ایمن  مایکروویو  در برابر که کنيد  استفاده  ظروفي از فقط .شود مي ظاهر غذا برای  نمایش صفحه در  

 .  توجه کنيد غذا به  که مي شود  یادآوری شما به  .هستند

 

 روشن مي شود.DEF ROST نشانگر های چراغ.  کنيد  لمس بار  یک را  Auto Defrost دکمه. 1

"1 MEAT  و" SET WEIGHT  شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه در. 

 .شود  داده  نمایش  نياز  مورد منوی تا کنيد  انتخاب را زدایي یخ منوی  ، Auto Defrost دکمه  دادن  فشار با. 2

 .کنيد مراجعه  زیر در زدایي یخ نمودار به  بيشتر  جزئيات برای

 .شود  تنظيم زدایي یخ وزن تا  بچرخانيد را  گير  شماره. 3

 (گرم  2000 تا) شود  تنظيم گرم 1000 تا  بچرخانيد  راست سمت به را گير شماره ،   گرم 1000 زدایي یخ وزن برای

" 1000 G " و " PRESS START " شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در. 

 کنيد مراجعه زیر  در  زدایي  یخ  فهرست نمودار به  بيشتر  جزئيات برای

 

4 .start/ speedy  کنيد  لمس را 

به   نمایش صفحه در زمان  و شود مي شروع زدایي یخ. کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 در مي آید.  معکوسشمارش 
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 کيک 

 ظروف  لمس هنگام  .بپزید را يکيک های نان انواع  خودکار  طور به و  سادگي به  تا  دهد مي امکان شما به عملکرد این

 .کنيد  استفاده فرمخصوص  دستکش از  هميشه ،  فر  داخل

 کنيد  لمس  را  cake دکمه. 1

 مي  داده  نشان  نمایش صفحه در "SET WEIGHT" و "CONVECTION "1 CAKE  و  MICROWAVE نشانگر چراغ

 .شود

 نمودار به  بيشتر  جزئيات برای. شود  داده  نمایش  نياز  مورد منوی تا کنيد  انتخاب  را منو  cake دکمه  دادن  فشار با. 2

 .کنيد مراجعه زیر  در  کيک منوی

 کنيد  تنظيم را پخت وزن تا  بچرخانيد راگير    شماره. 3

 (گرم 1500 تا) شود  تنظيم گرم 1000 تا بچرخانيد راست سمت به راگير  شماره  ،  گرم 1000 پخت وزن برای

" 1000 G " و " PRESS START " شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در. 

 .کنيد مراجعه زیر  در  کيک منوی نمودار به  بيشتر  جزئيات برای

 

 .کنيد  لمس را  start/speedy cook دکمه. 4

 

به   نمایش صفحه  در زمان و  شود  مي  شروع  پخت. کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 .در مي آید معکوس شمارش

 

 

 

 



 

  توصيه های  دستورالعمل جزئيات به  لطفاً .کند مي  انتخاب نان/   کيک از  وسيعي  طيف پختن برای را برنامه 2  برنامه این

 .مي شود ارائه متنوع  "شيریني/   کيک" زیر جدول در. کنيد مراجعه زیر  در شده

 

  18  صفحه

    لوازم آشپزی روش اجزا  
 کیک شکالتی 

 

 کاکائو( اونس 2) گرم 50
 شکر( اونس 6) گرم 175

  ( آب3fl.oz) لیتر میلی 10

 کره  (اونس 2'/  3) گرم 90
 کاستور قند( اونس 6) گرم 175

 مرغ تخم عدد 2
 (غذاخوری قاشق 1) لیتر میلی 15 طالیی شربت

 (غذاخوری قاشق 1) لیتر میلی 5 وانیل اسانس
 (غذاخوری قاشق 1) لیتر میلی 15 تمشک مربای

 (اونس 10) گرم 275 ساده آرد
 نمک کمی

 (چایخوری قاشق 2) لیتر میلی 10 پودر بکینگ
150ml (/ 4pt)       شیر    

 175 ،  کاکائو. در یک کاسه کوچک  1

 هم با  را آب  و شیر قند( اونس 6) گرم

 .کنید مخلوط 

 به  ، زده هم به  را شکر و  و کره خامه.  2

 .کنید اضافه  را ها مرغ تخم  تدریج 
 نرم و  سبک مخلوط   تا  بزنید آنقدر بهم

 .شود

 طالیی، شربت  کاکائو، کن  مخلوط  در.  3

  را بهم تمشک  مربای  و وانیل اسانس

 .بزنید

  الک را پودر  بیکینگ  و  نمک  ، آرد.  4

 ایجاد نرم  قوام  تا  کنید  اضافه را  شیر.  کنید

 .شود

  روی   و داده  قرار آماده قالب در.  5

 .کنید  نگاهرا    کیک""

"(  8)  متری  سانتی 20 گرد کیک قالب

 چنگک پایینی

سیب  پای   
 قند(  غذاخوری  قاشق  2) لیتر میلی 30

 کاستور
 دارچین ( گرم 1) لیتر میلی 5

انگور   (غذاخوری  قاشق  2) لیتر میلی 30

 بی دانه 

 دار هسته کنده، پوست شده پخته سیب  2 

 خورده برش و
 قاشق  1)  لیتر  میلی  15 لیمو  آب

 (غذاخوری 
 شیرینی ( اونس  12) گرم 350

 با  را انگور بی دانه   و دارچین  ، شکر.  1

 .کنید مخلوط  هم
 مخلوط . بریزید لیمو آب  در را سیب.  2

 .بپاشید آن  روی   را شکر
  نیمی.  کنید تقسیم  نصف به  را  شیرینی.  3

 .کنید باز را  صفحه  پایه  از
. دهید  قرار شیرینی  باالی  را سیب.  4

 کنید  پهن  را شیرینی  باقیمانده

 "( 8)  متری  سانتی 20  پای  بشقاب

 
 چنگک پایینی

ویکتوریا  ساندویچ   
 مارگارین  یا کره( اونس 6) گرم 175
 کاستور قند( اونس 6) گرم 175

 مرغ تخم عدد 3
 اونس(6) گرم 175 آرد
 

 
 

 تا  بزنید را بهم خامه  و شکر و کره.  1

  را ها مرغ تخم.  شود نرم  و  کمرنگ

 .کنید یکیپس از دیگری اضافه
  نصف فلزی  قاشق  یک  از استفاده  با.  2

 .بهم بزنید را  باقیمانده  آرد بریزید، ، آرد
  بریزید قالب درون  قاشق  با را مخلوط .  3

 .کنید تراز  چاقو با و
 بپزید "CAKE" در حالت.  4

 '( 8)  متری  سانتی 20 کیک قالب

 چنگک پایینی



 

 
 

 

 

 

 

 

  افقی صورت به شد، خنک کیک وقتی.  5

  بهمراه  را  ساندویچ  و کرده  نصف وسط   از

ماده  یا  بریزید شکر با آرد  و  مربا  و خامه

 کنید پر  مورد عالقه خود

هویج  کیک  
 سودا  بی کربنات( گرم 2) لیتر میلی 10

 قاشق  2) لیتر میلی 10 پودر  بکینگ

 (چایخوری 
 دارچین  لیتر میلی 10

 لیتری   میلی  10  هندی   جوز
 تیره ای  قهوه شکر( اونس 9) گرم 250

225ml (8f.oz)  نباتی روغن 
  بهم زده شده   ، مرغ تخم 3

 شده  رنده  هویج  گرم 350

 نگور بی دانه گرم 75
 ای  خامه  پنیرگرم  100

 قند پودر( اونس 8)گرم  225

 پودر  بیکینگ  و  سودا  بیکربنات  ، آرد.  1

 الک  هندی   جوز  و  دارچین  با ظرفی در  را

 .کنید
 

 یک و  کنید مخلوط   را ای  قهوه شکر.  2

 .کنید  درست آن  وسط  در  چاله
 شده  بهم زده  های   مرغ تخم و  روغن .  3

 همه تا  بهم بزنید  خوب.  کنید اضافه  را

 شده رنده  هویج .  شوند  ترکیب هم با مواد

 کیک قالب  داخل را قاشق   بزنید، هم  را

 .کنید آماده
 
 .بپزید "CAKE"  در حالت .  4

  تا  بزنید بهم  را  ای   خامه  پنیر و کره.  5

 هم  را شده  الک قند  مایه.  شود یکدست

 .بزنید

  پنیر روکش با را  شده خنک  کیک.  6

 .کنید  تزئین  ای  خامه

 
 '( 9) متر سانتی 23 گرد قالب

 چنگک پایینی
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    لوازم آشپزی روش اجزا  
 بیسکوییت 

 ساده آرد گرم 200       
 کره گرم 150

 کاستور قند گرم 100
 شوند مخلوطبهم زده  مرغ تخم

 در  را  وانیل  اسانس و شکر  ، خامه کره.  1

را با   سفت بسیار کنید. خمیر  مخلوط  آرد

 تخته  روی . مخلوط کنید بهم زده مرغ تخم

 .دهید ورز کمی  شده آردپاشی
 .کنید خنک دقیقه 30  برای .  2
  5  برش یک با  ،  کنید  پهن  نازک  کامالا .  3

.  بزنید برش گرد صورت به  متری  سانتی

  چنگال.  کنید  منتقل  فر  چرب  های  سینی به

  بزنید  مسواک زده  مرغ تخم با کمی.  بزنید

 .بپاشید را کاستور  شکر و
 ای  قهوه تا  بپزید "CAKE"  روی حالت.  4

 .شود  رنگ  کم  طالیی
 آن  تا  بماند سینی در دقیقه 4-3  بگذارید -5

 .کنید  منتقل  کننده خنک به  را

   (پیتزا ظرف  یا) گرد  پخت قالب

 چنگک پایینی

مهمانی اندازه به  سوسیس رول  
  یخ   شده پوسته( اونس 15) گرم  425 بسته

 زده
 

 (شده زدایی  یخ ) شیرینی
      

 2) لیتر میلی 10  خشک مخلوط   گیاهان    
 (چایخوری  قاشق 

 

 شده زدهبهم  مرغ تخم 1

 در  مستطیل شکل دو هر به  را  شیرینی.  1

 هر. کنید  پهن   متر سانتی X  20 25 حدود

 .دهید برش قطعه دو به طول  از را قطعه
 ترکیب سوسیس  گوشت  با  را  گیاهان .  2

  سوسیس را یک چهارم ببرید  گوشت.  کنید

.  بپیچید  در یک نوار بلند  را  قطعه  هر و

 شیرینی، لبه. بگذارید  شیرینی روی 

 و پهن شده گرد  سوسیس
 شده  زده  بهممرغ  تخم ها را با لبه

 .مرطوب کنید
 مساوی   قسمت شش به  را نوار هر.  3

ا  قطعه هر طول که  ببرید  سانتی 5  تقریبا

  دو رول هر  باالی   قسمت در.  است متر

 .کنید ایجاد برش
 
 ای  دایره فر سینی  دو آن ها را روی    

 .دهید قرار  چرب
 
 .  بپزید "BREAD"حالت  در.  4

   (پیتزا ظرف  یا)گرد   پخت قالب

 
 

 

 شده پخته  مربای   رولی پلی  پودینگ
 

   شیرینی ی مقدار 1
 لیتر میلی 75 هسته  بدون  تمشک  مربای 

 (غذاخوری  قاشق  5)
  لعاب دار شدن   جهت شیر

ا   را  شیرینی.  1  23X.  کنید  پهن   تقریبا
 (13*9) متر  سانتی25

 

 
 کیلویی 1 نان  قالب



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 1  و  کنید  پهن   شیرینی روی   را  مربا.  2
ها  حاشیهبر روی تمامی ( 2)'/   سانتیمتر

 بچرخانید
  را شیرینی و  آغشته کنید شیر با  را ها لبه

  طرف یک  از ،  بغلتانید  یکنواخت طور به

 .ببندید  خوب  را آن  لبه و بکشید  کوتاه
  در وآغشته  کنیی  شیر با  را آن   روی .  3

 .دهید  قرار  را  ظرف یک
 تا  بپزید "BREAD" حالت    روی .  4

   .شود  طالیی
استاندارد  نان  خمیر  

 (پوند 1) گرم  450  ساده آرد
 شده  خشک مخمر 1

 لیتر میلی 5 نمک

 چربی(  غذاخوری  قاشق  1) گرم 15
 گرم  آب  لیتر میلی 300

  و مخمر  ، آرد  ، بزرگ کاسه یک در.  1

 کنید مخلوط   چربی  با  را
 اضافه خمیر به  را گرم آب  مخلوط . 2   

 .کنید
 مدت به  و کرده پاشی آرد سطح  روی . 3   

 تقسیم قسمت  دو به.  دهید  ورز دقیقه 10

 تا  دهید  قرار آن  داخل  را  نان  قالب  و  کنید

یا در   گرم  محل یک در خمیر اندازه

  برابر  دو  سانتیگراد  درجه 40  کانوکشن 

 .ببینید را باال دستورالعمل.  شود
 .بپزید "BREAD"حالت     در. 4   
 تکرار دوم  نان  مراحل را برای   این .  5

 .کنید

 
 2X450g (1b) نان  قالب

 (کیلویی 1  نان  قالب یا

 کلچه میوه ای 
 (اونس 8) گرم 225 آرد

 تصفیه شده نمک
 (گرم 1)  لیتر  میلی 5 پودر  بکینگ

 (اونس 2) گرم 50 کره

 کاستور قند(  102) گرم 25

 هم با را پودر  بیکینگ  و  نمک  ، آرد.  1

 نمک مخلوط   تا  بزنید  چربی.  کنید  الک

 و  شکر. شبیه خرده های ریز نان شوند

 .کنید اضافه  را انگور بدون دانه
 شیر  و  کنید درست  چاله یک وسط  در.  2

 نرم خمیر تا  بزنید هم کافی اندازه به  را

 .شود
 
 سانتی 2 ضخامت.  دهید  ورز کمی.  3   

  5  برش با  و  دهید برش  را(  اینچ   3/4) متر

 .دهید برش  دور 10(  اینچ  2) متر سانتی
با ضربه آن   ،  دهید  قرار پخت ورق  روی  

 را ورز دهید. 

 گرد() پخت ورق 
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 شده   برشته 

 .بپزید خودکار  و سادگي به را شده برشته غذاهای از  وسيعي  طيف  دهد مي امکان شما به عملکرد این

 .کنيد  استفاده فر دستکش از  هميشه  ،   فر  داخل ظروف  لمس  هنگام

 

 .کنيد  لمس  بار یک را  crusty دکمه. 1

 روشن مي شود  CONVECTION  و MICROWAVE  نشانگر

"1 FRESH PIZZA" و  "SET WEIGHT" شود مي داده  نمایش. 

 

 .شود  داده  نمایش  نياز  مورد منوی تا کنيد  انتخاب را منو  ،   crusty دکمه  دادن  فشار با. 2

 .کنيد مراجعه زیر شده برشته منوی نمودار به  بيشتر  جزئيات برای

 کنيد  تنظيم را پخت وزن تا  بچرخانيد راگير    شماره. 3

 .شود  تنظيم (گرم 1000 تا)" گرم 700 تا بچرخانيد راست سمت به را گيری شماره  ،  گرم 700 پخت وزن برای

" 700 G "و"  PRESS START "شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه در. 

 .کنيد مراجعه زیر شده برشته منوی نمودار به  بيشتر  جزئيات برای

 

 

 .کنيد  لمس را  start/speedy cook دکمه. 4

 

به   نمایش صفحه  در زمان و  شود  مي  شروع  پخت. کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 .در مي آید معکوس شمارش
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 منوی برشته کردن  روش

 .کنيد مراجعه  شده  توصيه های  العمل  دستور  به لطفا

 
  آماده   تازه  پيتزای.  کنيد  جایگزین  قارچ  ، محلي  سوسيس و  شده خرد گوشت  با را  پياز:  تنوع چاشني

 روی  چاشني  کهمطمئن شوید  نتيجه بهترین به دستيابي  برای  .دهيد قرار  پيتزا قالب  در  را  شده

 .است شده پخش مساوی طور  به پيتزا سطح

 
 
 

 تازه یپيتزا

 (سفيدنان   خمير پایه) پيتزا
  و  دهيد  قرار بزرگ  کاسه ی  در را  روغن شير،  نمک،   مخمر،   آرد، 

 .کنيد  مخلوط  خوب
 به  را   خمير  و  دهيد  ورز  خوب  شده آردپاشي  تخته  روی.  2

  سانتيگراد  درجه  40  کانوکشن  از استفاده با و   برگردانيد  ظرف

 .شود   برابر  دو  آن  اندازه تا آن را در یک محل قرار دهيد

  پيتزا  شکل و   بياید  در  گرد  شکل  به تا  کرده  پهن را  خمير.  3
 .بگيرد  شکل

 دهيد  قرار فلزی  سيني  روی.  4

  قرار پيتزا  خمير روی  را  شده خرد  پنير  ،  پياز ،  فرنگي گوجه.  5
 دهيد

 بپزید. "CRUSTY- FRESH PIZZA"  حالت  در.  6

 

 (اونس  6)  گرم  150  سفيد  آرد

 ولرم  ،  شير  ليتر ميلي  90

 شده  خشک  مخمر  گرم  3

1.5tsp.  روغن 

 نمک  کمي

 نازک  خالل ،  پياز  1

 شده  خرد فرنگي  گوجه  1

 (اونس  6)  گرم  150  موزارال  پنير

 آشپزی ظروف

 m (9  ')  230  پای ظرف

 .دهيد  قرار  دهنچرخ صفحه  روی و  کنيد خارج  بسته  از  را  آن

 .بپزید "CRUSTY- FROZEN PIZZA"  حالت  در
 زده یخ پيتزای

 .کنيد مراجعه شده توصيه های العمل دستور به لطفا

 
 .آید بدست گراتين از مختلفي انواع تا کرد اضافه پایه دستور به توان مي را مختلفي افزودني مواد ها، اولویت به توجه با

 
 .دهيد قرار گراتن ظرف در را شده آماده تازه گراتن

 
 گراتين تازه 

 زميني سيب  گراتين
آن    روی ،  دهيد  قرار ظرف  درون  را  زميني  سيب  های برش از  نيمي. 1

  باقيمانده.  اضافه کنيد  چاشني  و  کره. بریزید  گوشت و  پياز  ها مقداری

 .دهيد  قرار  باال  قسمت در  را  زميني  سيب

 .بپاشيد راحتي به  را  پنير و بریزید  خامهآن    روی. 2

 .دهيد  قرار  چرخان صفحه  روی پایين  فلزی  توری  روی را  ظرف. 3

 .بپزید "CRUSTY- FRESH GRATIN"  حالت  روی. 4

 .کنيد  تزئين  جعفری و فرنگي  گوجه  خالل  با. 5

 (اونس  2/  ') گرم  12.5  کره

 نازک  و  کنده  پوست(  1b) زميني  سيب گرم  450

 شده خرد  ریز پياز 1

200ml (8oz)  100 خامه  تک یا)  دابل  خامهg (4oz) 

 شده رنده پنير

 فلفل  و   نمک

 آشپزی  ظروف

 ('  10)  متری  سانتي  25  کيک ميوه  ظرف

  سرو  برای و   کنيد جدا   چرخان  پایه  از دقيقه  3-2 پخت از بعد .دهيد  قرار  چرخنده صفحه  روی و   کرده خارج  بسته  از  را  آن

 را   آن  کردن سوراخ و   مایکروویو فيلم با  است،  شده  پوشانده  آلومينيوم فویل با  ظرف اگر.دهيد  قرار( ظرف  یا)  بشقاب یک روی
 .کنيد  بازیابي

 زده  یخگراتين  
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AUTO COOK 

 .بپزید  خودکاربطور    و سادگي به راغذاهای متداول  از  وسيعي  طيف  دهد مي امکان شما به عملکرد این

 .کنيد  استفاده فر دستکش از  هميشه  ،   فر  داخل ظروف  لمس  هنگام

 

 .کنيد  لمس بار  یک را auto cook دکمه. 1

 روشن مي شود)کباب پز پایيني(    GRILLو    CONVECTION  و MICROWAVE  نشانگر

" 1  ROAST BEEP" و " SET WEIGHT" شود مي داده  نمایش. 

 

 .شود  داده  نمایش  نياز مورد  منوی  تا کنيد انتخاب را منو ، auto cook دکمه  دادن  فشار با. 2

 .کنيد مراجعه زیر auto cook منوی نمودار به  بيشتر  جزئيات برای

 کنيد  تنظيم را پخت وزن تا  بچرخانيد گير را  شماره. 3

 .شود  تنظيم گرم 1000 تا بچرخانيد راست سمت به را گيری شماره  ،  گرم 700 پخت وزن برای

" 1000 G "و"  PRESS START "شود مي  داده  نشان  نمایش  صفحه  در. 

 .کنيد مراجعه زیر auto cook منوی نمودار به  بيشتر  جزئيات برای

 

 .کنيد  لمس را  start/speedy cook دکمه. 4

 

به   نمایش صفحه  در زمان و  شود  مي  شروع  پخت. کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 .در مي آید معکوس شمارش
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 Auto Cookمنو  mpeT Start روش  لوازم آشپزی
 

 

 

 

  روی  بر  مستقيماً  را  خوک  گوشت

 .دهيد  قرار  چرخان  صفحه

 .گره بزنيد منظم شکل به را مفصل. 1

 صفحه روی مستقيم را گاو گوشت. 2

 .چرخنده قرار دهيد

  روی آن بماليد. روغن کمي. 3

 AUTO COOK-ROAST"حالت  در. 4

BEEP" بپزید 

 خالي را اضافي آب. کنيد خارج فر از. 5

 .کنيد

 فویل در دقيقه 10 مدت به برش از قبل. . 6

 .دبمان

 سرو یورکشایر آبگوشت و پودینگ با. 7

 .کنيد

 

 بيف رست سرد  دمای

 

 

 

 

 

  روی  بر  مستقيماً  را  خوک  گوشت

 .دهيد  قرار  چرخان  صفحه

 به را پاها. کنيد خشک و بشویيد را مرغ. 1

 .ببندید نخ با راحتي

 کنيد سوراخ را پوست مرتبه چند. 2

 .بماليد مرغ بر روی کل را کره مخلوط. 3

 صفحه چرخنده روی مستقيماً را مرغ. 4

 .بگذارید

-AUTO COOK را در حالت مرغ. 5

ROAST"   بپزید 

 خالي را اضافي آب. کنيد خارج فر از. 6

 دار مزه نمک آن را با نياز صورت در. کنيد

 قرار فویل در دقيقه 10 برش از قبل. کنيد

 .دهيد

 آب و نان سس ، چيپوالتا ، بيکن رول با. 7

 .کنيد سرو گوشت

 

 

 مرغ سوخاری سرد  دمای

  روی  بر  مستقيماً  را  خوک  گوشت

 .دهيد  قرار  چرخان  صفحه
 
 .بزنيد گرهبه شکل منظمي  را مفصل. 1

  روی  بر  مستقيماً  را  خوک  گوشت. 2

 دهيد  قرار  چرخان  صفحه

 

 .روی آن بماليد روغن کمي. 3

 AUTO COOK-ROAST" حالت در. 4

PORK بپزید. 

 خالي را اضافي آب. کنيد خارج فر از. 5

 .کنيد

 فویل در دقيقه 10 مدت به برش از قبل. 6

 .بایستيد

 .کنيد سرو سيب سس با. 7

 شده کباب  خوک گوشت سرد  دمای

 به  گرما،  ومقاوم    عمق  کمکوچک   ظرف

 پيرکس  مثال  عنوان
با  ماهي جز به) تازه های ماهي انواع. 1

 مي را( پوشانده شده اند نان پودر یاخمير 

 تهيه استيک یا فيله ، کامل صورت به توان

 .کرد

. غذای آماده شده درون ظرف ماليده شده 2

 .با کره قرار دهيد

  کبابي  ماهي سرد  دمای



 

. با نمک و فلفل طعم دار کنيد. آب ليمو 3

بر روی آن بپاشيد و با کره آن را طعم دار 

 کنيد. روی ظرف را نپوشانيد. 

 چرخان صفحه روی بر را باالیي چنگک. 4

 .دهيد قرار

 AUTO COOK- BAKED" حالت در. 5

RSH" بپزید. 

 با و بشویيد کامالً را ها زميني سيب. 1 چنگک پایيني بر روی صفحه چرخان

 .بزنيد برش چنگال

چنگک  روی مستقيماً را ها زميني سيب. 2

 .دهيد قرار چرخان صفحه روی پایيني

 AUTO COOK- BAKED" در. 3

POTATO"  بپزید. 

 

 کبابي  زميني سيب 

 خشک و بشویيد کامالً را زميني سيب. 1 مثل پيرکس کوچک مقاوم ظرف

 .کنيد

 برش اندازه یک های تکه به را سبزیجات. 2

 دهيد قرار ظرف در و دهيد

 قرار چرخان صفحه روی پایين چنگک در. 3

 .دهيد

 AUTO COOK- ROAST" در. 4

POTATO" بپزید. 

سيب  دهد مي بوق صدای فروقتي . 5

 زميني را بچرخانيد.

 

 برشته  زميني سيب 

 .کنيدتميز  و بشویيد. 1 مثل پيرکس کوچک مقاوم ظرف

 اندازه ي باظرف درون را آماده سبزیجات. 2

 .دهيد قرارمناسب 

3 .5/4 tblsps  بپاشيد آب. 

 یا دار سوراخ چسب فيلم با را آن روی. 4

 بپوشانيد درپوش

 .دهيد قرار ندهچرخ ميز روی ظرف روی. 5

 AUTO COOK- FRESH" در. 6

VEGETABLES"بپزید. 

 به را  سبزیجات نتيجه،  بهترین برای

 .کنيد  تقسيم  مساوی  قطعات

 سبزیجات تازه  

 .دهيد  قرار  مناسب اندازهبا   ظرف  در. 1 مثل پيرکس کوچک مقاوم ظرف

  را آن  درپوش یا  دار  سوراخ  فيلم  با. 2

 .بپوشانيد

 -AUTO COOK"حالت     در. 3

FROZEN VEGETABLES "بپزید 

 .بزنيد همب پخت از بعد. . 4

 
مي   منجمد  سبزیجات  تمایل صورت  در

 .شوند  پخته  اضافي آب بدون توانند

 سبزیجات منجمد 

 درب همراه با حرارت مقاوم به بزرگ قابلمه

 پوشانده بشقاب با که پيرکس بزرگ کاسه یا

 .است شده

 ظرف یا ظرف یک درون را الزم مواد. 1

 دهيد قرار بزرگ

 را آن در و کنيد مخلوط خوب خيلي. 2

 .بپوشانيد

 AUTO COOK-CASSEROLE" در. 3

 بپزید

 .بزنيد هم خوب سرو از قبل پخت از بعد. 4

 دیزی 
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 کبابي کردن 

 انواع روش های مختلف پخت گوشت های قطعه شده را ارائه مي کند.    دهد مي امکان شما به عملکرد این

مفاصل معروف گوشت را مي توان به صورت خودکار    .کنيد  استفاده فر دستکش از  هميشه  ،   فر  داخل ظروف  لمس  هنگام

 بروی کباب پز کباب کرد. 

 

 .کنيد  لمس  بار یک را  BARBECUE دکمه. 1

 )کباب پز باالیي( روشن مي شود  GRILLو    BARBECUE ،  MICROWAVE  نشانگر

 کنيد  تنظيم را پخت وزن تا  بچرخانيد راگير    شماره. 2

 دقيقه(  60)تا  .شود  تنظيم 10روس  تا  بچرخانيد راست سمت به را گير شماره  ،  دقيقه 10کباب پز کردن به مدت  برای

 .شود مي  داده  نشان  نمایش  صفحه  در" PRESS START  "و"10:00 "

 .کنيد  لمس را  start/speedy cook دکمه. 3

به   نمایش صفحه  در زمان و  شود  مي  شروع  پخت. کند مي چرخش به شروع چرخان  صفحه و شده روشن فر چراغ

 .در مي آید معکوس شمارش

 

 سریع   پخت

 پخت دکمه .کند پخت به شروع وات 1000 توان تمام با  بالفاصله تا  دهد ميرا  اجازه فر این  به  سریع پخت عملکرد

 .یابد افزایش دقيقه 5 زمان  حداکثر تا  ثانيه 30  افزایش با تا  است شده ریزی برنامه  قبل  از سریع

 .کنيد  لمس  را  stop/clear دکمه. 1

 .شود مي  ظاهر  نمایش صفحه  در ساعت یا "0:  "

 .کنيد  لمس  یک بار را  start/speedy cook دکمه. 2

 شروع  صفحه چرخان و  شده  روشن فر  چراغ  .کند مي  کار  به شروع  بالفاصله فر  و شده  روشن  MICROWAVEنشانگر  

 .کند  مي چرخش به



 

 

LESS, MORE 

 .کنيد  استفاده  MORE  یا LESS از   ،  کردن است کار فر در حال که  حالي  در زدایي یخ یا پخت زمان  تغيير برای

 پخت زمان کلي  طور بهفشار دهيد.   دقيقه  1 مضارب در  زدایي یخ زمان  یا پختیا افزایش  کاهش را برای  بيشتر یاتر   کم

 .یابد  افزایش دقيقه  59 حداکثر تواند مي
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 دستي   کننده   خنک 

 .است شده  داده توضيح  ادامه در  که  دارد  نياز  "کننده  خنک" به فر پخت،   بهتر  نتيجه به رسيدن برای

 .  دارید نگه و  داده  فشار  ثانيه 3  مدت  به  را  m / w دکمه. 1

"COOLING" و  "SET TIME" داده مي شود.  نمایش 

 

 .شود  تنظيم  کننده خنک زمان تا  بچرخانيد را  گيری  شماره. 2

 60  حداکثر. )شود  تنظيم  10.00 تا بچرخانيد راست سمت به را گير شماره  ،  دقيقه 10 شدن خنک زمان مدت برای

 (دقيقه

 .شود مي داده نشان  نمایش  صفحه در "PRESS START" و "  00:.10 "

 

 .کنيد  لمس  یک بار را  start/speedy cook دکمه. 3

 صفحه و فر  چراغ رو  این  از .در مي آید معکوسبه شمارش   نمایش صفحه در زمان  و کننده آغاز به کار مي کند  خنک

 .دنکن  نمي  کار چرخان

 

 

 

 

 



 

 پيمایش   سرعت   کنترل 

 کند  تنظيم را  پيمایش سرعت تواند مي کاربر ،   زیر مراحل  طبق

 .کنيد  لمس  بار یک را  crusty دکمه. 1

 روشن مي شود.   CONVECTION  و MICROWAVE  نشانگر

"I FRESH PIZZA" و "SET WEIGHT" شود مي داده  نمایش. 

 

 به) بدست آید نياز مورد  پيمایش سرعت تا کنيد  انتخاب را  پيمایش سرعت  ،   Cl1.ISly  دکمه  دوباره  دادن  فشار با. 2

 (.کنيد مراجعه زیر  بخش

 .کنيد  لمس را  start/speedy cook دکمه. 3

 . شود مي ظاهر  نمایش صفحه  در  ساعت  یا • o:  " و زند مي بوق فر
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 کردن است  کار فر در حال که حالي در فر  کردن  متوقف برای

 .کنيد  باز  را در. 1

 .شود مي  متوقف فعاليت فر  •

 .کنيد  اندازی راه  دوباره  را فر  توانيد مي   start/speedy cook  دکمه  لمس و در  بستن  با  •

 .دهيد فشار  را  stop/clear دکمه. 2

 .شود مي  متوقف فر  •

 .دهيد  فشار دوباره را  Stop / Clear دکمه  ،  کنيد  لغو  را پخت  تنظيمات خواهيد مي اگر  •

 عادی غير  های پيام

 

  کانوکشن یا زدایي یخ  حالت  انتخاب از  قبل باشد  باال فر داخلي دمای که  هنگامي "TEMPERATURE IS HIGH" پيام •

 .شود  مي  داده  نشان سانتيگراد  درجه 40

 .دارد نياز  "کننده  خنک"  به  اجاق  پخت،   بهتر  نتيجه  به رسيدن برای  •

  نمایش صفحه در "ERROR 2"  پيام  ،  کندن کار درستي به دما سنسور یا باشد  انتظار حد  از  باالتر فر داخلي  دمای اگر  •

 .شود مي  داده  نشان

 .بگيرید تماس ما  فني خدمات با و بکشيد برق از  رادوشاخه   •

 .شود مي  داده  نشان  نمایش صفحه  در "ERROR 3"  پيام  شود،  مي قطع دما سنسور که  هنگامي  •

 .بگيرید تماس ما  فني خدمات با و بکشيد برق از  رادوشاخه   •
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 کلي   های   دستورالعمل 

 باید  کنيد،   مي  استفاده  مایکروویو  فر  از که زمان هر  است،  متفاوت  سنتي پخت با  حدی  تا  مایکروویو پخت کهیي آنجا از

 .بگيرید  نظر  در را زیر کلي های  دستورالعمل

 :آیا کنيد  بررسي است پخته  نيمه غذا  اگر

 .اید  کرده  انتخاب را  صحيحي سطح توان شما  •

 و وزن اوليه،  حرارت  درجه  به آنها. است  تقریبي ها العمل دستور در شده ارائه های زمان  - است کافي شده  انتخاب زمان  •

 .دارند  بستگي  غيره و غذایي  مواد  چگالي

 .است مناسب  ظرف  •

 

 باشد  سوخته شده یا  خشک  ،   پخته  حد از  بيش غذا  اگر

 :کنيد توجه موضوع این به کنيد،  مجددا شروع به پخت اینکه  از  قبل

 .بود زیاد خيلي توان  سطح  •

 و وزن  ،  اوليه حرارت درجه به آنها.  بود کافي تقریباً ها  العمل دستور  تقریبي زمان  بود،   طوالني خيلي شده  تعيين زمان  •

 .دارند  بستگي  غيره و غذایي  مواد  چگالي

 

 بسپارید خاطر به باید زدایي یخ  هنگام  که  نکاتي

 .دهد مي  تغيير را زدایي یخ زمان بندی  بسته شکل  •

 برش!  کنيد  جدا را  قطعات زدایي یخ شروع با. شوند مي زدایي یخگود    بسته  یک از سریعتر  عمق کم  مستطيلي های  بسته

 .کنند  مي زدایي  یخ  راحتي به کم های

 .بپوشانيد  فویل کوچک  قطعات با را غذایي مواد  شدن گرم صورت در  •

 .برسد پایان به  توقف فرآیند تا دهيد اجازه  و کرده ذوب کمي را غذایي  مواد است  بهتر  ،  زدایي یخ  هنگام  •

 

 



 

 غذا   مقدار 

 که  است  این کلي قانون  یک. کشد مي  طولنيز   بيشتری زمان مدت کنيد  تهيه  بيشتری غذای قصد داشته باشيد هرچه

  دو  پختن برای بکشد،  طول دقيقه چهار  زميني سيب  یک پخت  اگر. دارد نياز زمان  برابر  دو به تقریباً غذا برابر دو  مقدار

 .است  الزم زمان دقيقه هفت تقریباً  زميني سيب

 

 غذا   دمای   شروع 

  اتاق دمای  در غذا.  کشد مي طول  بيشتری زمان مدت  باشد،   کمتر  شود مي  داده قرار مایکروویو  در که  غذایي  دمای هرچه

 .یخچال دمای  در غذا تا شود مي گرم  بيشتری سرعت با

 

 غذا   ترکيب 

 

  دمای  به  پخت  فرآیند در نيز شکر  و  چربي. شود مي گرم  فراوان آب حاوی  غذای از سریعتر زیاد  شکر و  چربي  حاوی غذای

 "متراکم  بسيار"  غذای.  شود  گرم تا  کشد  مي طول  بيشتری  زمان  مدت  باشد،  غليظ  غذا  چقدر هر  .رسند مي  آب  از باالتر

 .دارد نياز اسفنجي  کيک مانند  متخلخل  و  سبک غذای نسبت به شدن  گرم برای  بيشتری زمان  مدت گوشت مانند

 

ندازه   شکل   و  ا

 

 طور منظم غير  شکل با  غذاهای به نسبت  به  غذا  یکنواخت های  تکه  و  بزرگتر  های  تکه  از سریعتر  غذا  کوچکتر  های  تکه

تر  تر  نازک  قسمتهای  ، ي که سطح ناهموار داردغذای  .شوند  مي  پختهتری    یکنواخت  مي  تر  ضخيم  قسمت های  از  سریع 

 .دهيد قرار ظرف وسط در  را تر نازک مرغ پاهای و ها  بال. پزند

 

 غذاها   چرخاندن   ،  زدن   هم ب

 

 وسط به  گرما سریع توزیع  برای مایکروویو  و  معمولي آشپزی  در که  است  هایي  تکنيک  از  غذایي  مواد چرخاندن  و زدن هم

 .شود مي استفاده غذا خارجي های  لبه  در حد  از  بيش پخت از جلوگيری و ظرف



 

 

 :کند  مي کمک شما به  غذایي  مواد پوشاندن

 پاشيدن  کاهش در  •

  پخت زمان  کردن کوتاه در  •

 غذا  رطوبت  حفظ  جهت  •

 

 اجاق در توان  مي را  ظروف کدام"  کنيد نگاه  باال  به - است  مناسب دهد  مي را آن از  عبور اجازه مایکروویو  به که  پوششي  هر

 "کرد؟  استفاده گاز

 

   غذاها   در   فشار   کردن   آزاد

 کوکتل  چوب  یا چنگال  با  باید غذایي  مواد این.  اند  شده پوشانده غشا  یا  پوست یک  توسط سختي به  غذایي  ماده چندین

 در  امر این. شود مي جمع بخار  آنها  در پخت  هنگام  زیرا ،   شود جلوگيری  آن ترکيدن از و  برود  بين  از  فشار تا شوند  سوراخ

 .کند مي  صدق ها ميوه  برخي و مرغ تخم زرده سوسيس،   مرغ،  جگر زميني،   سيب  مورد

 

 توقف   زمان 

 کردن گرم/  پخت زدایي،  یخ از توقف پس زمان.  در آن باقي بماند مدتي برای غذا دهيد اجازه  فر  از استفاده از پس  هميشه

  مایکروویو   فر  در .شود  مي  توزیع  مساوی  طور  به  غذایي مواد  طریق  از  سپس دما  زیرا  بخشد  مي  بهبود را  نتيجه  هميشه مجدد

مي یابد.   همچنان  پختمتوقف مي شود    مایکروویوي که انرژی  زمان  حتي  غذاها ه نمي  پخت  مایکروویو  با  دیگر  آنهاادامه 

 .دارد  بستگي غذا  تراکم و حجم بهتوقف   زمان مدت .شوند مي پخته غذا مرکز به  زیاد  باقيمانده  گرمای هدایت با اما  ، شوند

 غذاهای داشتن با حال،  این با   .باشد کوتاه سرو  ميز به آن  بردن و فر  از غذا برداشتن زمان اندازه به تواند مي اوقات  بعضي

 سانتيگراد درجه 8 تا غذا داخلي دمای ،  "توقف  "  هنگام در .برسد دقيقه 10 به است ممکنتوقف   زمان متراکم،  و بزرگتر

 .رسد  مي پایان به زمان این در غذا پخت  و یابد  مي افزایش

 

 

 



 

 غذا   ترتيب 

 حال  در  اگر  .باشد  داشته همگن تری را بهمراه  پخت  تا  شود مي  انجام  مایکروویو  پخت  در مختلفي  های روش  به  کار این

به  ای حلقه الگوی صورت به را آنها  هستيد،   پخته شده با پوست  زميني سيب  مانندی مشابه غذا  یک از  مورد  چندین پخت

 سمت  به را غذا  نازکتر  یا کوچکتر  ناحيه ، ناجور ضخامت  یا اشکال با  غذاهایي  پختن  هنگام  .دهيد  قرار یکنواخت  پخت  منظور

 .دهيد قرار  شود مي گرم یي است کهجا آخرین  که  ظرف  مرکز

 مي  ذخيره یخچال  در  را غذایي وعده یک  اگر .باشد  مرکز  به  آن  دم  و دهيد  قرار  فر  در باید  را ماهي  مانند  سخت غذاهای

 خارج قسمت  در  راتر   غليظ  و  ضخيم تر  غذاهای  ،   کنيد  مي  "سرو"  مجدد  کردن  گرم  برای  را  غذایي  وعده  یک  یا  کنيد

با هم   را آنها  یا دهيد  قرار هم  روی  را  گوشت نازک های  برش .دهيد قرار  وسط  در  را چگال  کم  یا  رقيق غذاهای  و بشقاب

 یا فرنگي  گوجه  سس. گيرند  قرار  یکدیگر  نزدیکي  در  باید سوسيس  و  گوشت  ، نان مانند  تر ضخيم  های  برش .مخلو کنيد

  هنگام  .کنيد  انتخاب پهن  و  کم ظرف یک  جای به  بلند و باریک ظرف یک .کنيد  گرم  جداگانه ظرف یک  در  باید  را سس

 .نکنيد  پر  2/3  از  بيش را ظرف سوپ،  یا سس  گوشت،  آب  کردن گرم

 مي  جلوگيری خشک شدن آن از  کار این کنيد  آن توجه پوست  به  ،  کنيد مي  گرم یا  پزید مي  را  کامل ماهي که هنگامي

 به فویل  که  مطمئن شوید  اما  کند  جلوگيری  حد  از بيش پخت  از  تا بپوشانيد فویل  کوچک  های  تکه با  را  سر  و  دم  .کند

 .رسد  نمي فر های کناره
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 .فر  را  تميز نگه دارید   محفظه   داخل 

آلودگي   و ها نشت ، سهولت پاکسازی  برای  .باشندمي    زنگ  ضد فوالد  ازفر    محفظه  داخلي  کف وجانبي  داخلي  دیوار  سه

قسمت های دیگر محفظه  کردن،   تميز از بعد  .کنيد پاک  مالیم شوینده ادمو و آب به همراه  اسفنج  یا مرطوب پارچه  با را ها

 از استفاده با توانند مي  همچنين  نواحي این  .کنيد  خشک نرم ای پارچه باو   بشویيد  تميز  اسفنج یا مرطوب پارچه  یک با را

 حذف برای  .شوند  تميز  شوند،   مي توصيه  سيلورستون و تفلون از استفاده برای که  نایلوني  یا  پالستيکي  کننده  تميز های پد

از صفحه  ، زنگ ضد  فوالد  نواحي در. کنيد استفاده  غيرساینده  مالیم  کننده پاک از ، هایي که به سختي پاک مي شوند خاک

 .کنيد  استفاده چرخان های پایهچرخنده 

 

 کف

  بسيار  باید  ،  بنابراین.  دارد  وجود  کباب پز  روی  بر  کف  روی سوراخهایي  و  است،   شده  نصب  کف  زیر  در  جز کباب پز یک

 فقط نکنيد  پاک شوینده یا مرطوب  پارچه با را  حفره سطح. دنریز  ها سوراخ  روی  نشتي یا  آب  قطره هيچ  که باشيد مراقب

 مراقب  باید  ،   کنيد  مي تميز  مرطوب  پارچه  با  را  کف  یا  شيار  که  هنگامي .کنيد  استفاده خشک  و  تميز  نرم،   ای  پارچه  از

 .نکنيد  لمس را  حفره دار سطح تا باشيد

 

 باال   سطح

وارد    فشار آنها به باشيد مراقب هستند،  شکنندهآن ها    که یيآنجا از. است  شده نصب باال سطح در  کوارتزجز کباب پز   دو

 .نکنيد  جدا را فر  اجزای سطح،   کردن  تميز  برای.  گيریدن  به سختي را آنها و نکنيد

 

 هشدار 

 داغ مایکروویو با ترکيب در  یا کباب پز  عملکردهای از استفاده  حين در نيز  فر این ،  شود مي داغ  شما  سنتي فر که  همانطور

 .ديباش  کودکان مراقب باید  هميشه  ، فر از  استفاده  هنگام. شود مي

 

 

 



 

 ي چرخش   پایه صفحه چرخنده و  

 در  که  را هایي نشت حتماً.  کند  نمي  کار  کارآمد طور  به فر  شود،   جمع چرخشي پایه  زیر  در غذایي  مواد نشت  اگر. باشدن

. کنيد  تميز شده داده  توضيح فر داخل کردن  تميز روش  در که  همانطور  را  قسمتها  اینپاک کنيد.  دنافت  مي اتفاق  نواحي  این

 .کنيد نصب محفظه  داخل  درستي به را ها  قسمت این ،   کردن  تميز  از  پس حتماً

 

 از فر بدرستي کار نمي کنندچرخشي   صفحه چرخنده و پایهاگر  .  نکنيد  استفاده اجاق  در  چرخنده دیگری صفحه  از  :توجه

 استفاده نکنيد.  

 

 در

 مرطوب اسفنج یا پارچه  یک با را غذایي مواد  خاک یا آلودگي و ترشح  هرگونه باید  ،  است گرم  هنوز هکو در فر  که  حالي در

 پاک  پارچه یک با  شد،  ظاهر  قسمت این  اطراف در  چگالشي  یا بخار  اگر .کنيد  خشک پارچه  با و بشویيد آب با. کنيد  پاک

. کند مي  کار دارند  زیادی رطوبت  غذاهایي  با وباشد   باال  رطوبت  در  فر که بيفتد  اتفاق هنگامي  است ممکنامر   این. کنيد

 .است  مایکروویو پخت از  طبيعي  قسمت این

 :توجه

 :است مهم زیر  موارد  رعایت  اما  ،  است  ایمني های ویژگي  دارای شما فر اگرچه  •

 ایمني مهم است.  های عدم مسدود کردن یا دستکاری قفل. 1

 سطوح  روی  کننده  پاک  موادبقایای    یا  خاک  که  ندهيد  اجازه  و  ندهيد  قرار  در  و  فر  جلوی  سطح بين  را  شيئي  هيچ.  2

 .شوند جمع  درزگيری شده

 هر  یا  است  آویزان  باز شده  در  از  که  کودکي  ،   مثال  عنوان  به گيرد.  قرار فشار  تحت نباید  در.  هنگامي که در باز است  3

 زماني که  . خصوصاًبرسد  آسيب درب به  همچنين و  ببيند  آسيب و بيفتد  به سمت جلو  اجاق که  شود باعث تواند مي باری

 یا شکسته) قفل  و  لوال(  2)  ، (شده خم)  درب( 1) :نشده باشد وارد  موارد این به آسيبي و  شده است  بسته  درست در فر  که

 درزگيری شده. سطوح  و درب  درزگيرهای(  3)  ، ( شل

   شود  تعمير و  تنظيم  متخصص دهنده سرویس  فقط باید توسط یک نباید فر -4

 

 



 

 خارجي اقع شده در سطح  واجزای  

 کنترل   صفحه 

 آب  از فقط ،  کنيد  پاک  مرطوب کمي پارچه یک  با  را صفحه  ،   کردن  تميز برای.  باشيد مراقب ناحيه این کردن تميز  هنگام

 آب  مصرف  از. نکنيد  استفاده  شيميایي کننده  پاک  نوع هر  از  و را نخراشيد قسمت این .کنيد خشکآن را  . کنيد  استفاده

 .کنيد  خودداری  بيش از حد

 

 سطح خارجي 

 ساینده یا  خانگي کننده پاک نوع  هيچ از.  شود  خشک  و  شسته  نرم پارچه با  د، نشو  تميز صابون و آب با  باید خارجي سطوح

 .نکنيد  استفاده

 

 : توجه 

 گاز  اجاق  خارجي  و  داخلي  سطوح  از  برخي  به  زیرا .نکنيد  استفاده  فر  از قسمت  هر  بر  روی  فر  کننده  پاک  نوع  هيچ  از  •

 .رساند مي آسيب

 .کنيد تميز را آن  داخل پخت بار هر از پس  خود،  فر  مطلوب وضعيت حفظ منظور  به  •
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 خدمات   با   تماس   از  قبل 

  کند، نمي  کار درستي  به  شما  کباب پز/    مایکروویو  فر  اگر  .کنيد  اصالح  را  راه اندازی مشکالت  خودتان  توانيد  مي  اغلب

  مایکروویو   فر  هنوز اگر  .کنيد  امتحان را  مسئله  هر برای  شده  مشخص  های  حل راه  و  بيابيد زیر  نمودار  در را  راه اندازی  مشکل

 .بگيرید  تماس  خدمات مرکز نزدیکترین  با  ،  کند  نمي  کار  درستي به کباب پز /

 

  نشدهدربرگرفته  فر محفظه درزگير به طور کامل با  درب .است  طبيعي کامالًحين پخت   درب اطراف در خروج بخار :توجه

 .کند  مي کمک کار محل  کامل  ایمني به آن خاص طراحي  اما است

 

 :احتياط

 .شود مي آسيب  باعث  زیرا  صورتي که خالي است استفاده نکنيد در از فر. 1

 .مسدود نکند را خروجي  مسير تا کنيد نصبطوری  را  دستگاه  دارد،  قرار فر عقب  قسمت در خروجي چون. 2

 .بگيرید  تماس خدمات  مرکز  نزدیکترین با  کند،   نمي کار درستي به  هنوز کباب پز/  مایکروویو فر  اگر
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 پاسخ   و  پرسش 

بگذارم   در اینکه غذایي بدون  را  خود  مایکروویو فر اتفاقي  طور به  من:  وال س دیده   روشن کردم آیا دستگاه من آسيب  آن 

 است؟

 برای فر داشتن نگه خالي وجود،  این با. کنيم نمي توصيه غذایيمواد  گونه هيچ بدون را مایکروویو فر از استفاده ما: پاسخ 

 .رساند  نمي آسيب فر به  کوتاهي زمان مدت

 کنم؟ باز را  در  توانم ميفر در حال کار کردن است   وقتي  آیا:  سوال 

  بسته زمان  تا زمان  تنظيم  و  شود مي  خاموش فوراً  مایکروویو  انرژی. کنيد باز  را درب توانيد  مي فر با  کار هنگام در:  پاسخ 

 .شود مي  حفظ درب شدن

 کند؟ مي در درب عبور  نمایش  صفحه از  مایکروویو انرژی  آیا  :سوال 

  اجازه آنها.  شده اند  ایجاد  نور عبور منافذ برای  .گرداند برمي فضای داخلي فر  به را  انرژی  فلزی  صفحه. خيرجواب:  

 .دهند  نمي را  مایکروویو انرژی عبور

 

 است؟  طبيعي این آیا.  شود  مي تلویزیون در  تداخل  باعث من مایکروویو  فر:  سوال 

 از  ناشي  تداخل  مانند  تداخل این.  شود  ایجاد  تلویزیون  و  رادیو  تداخل  مایکروویو،   فر  با  آشپزی  هنگام  است ممکن:  پاسخ 

 .است  غيره  و  سشوار جاروبرقي،  کن،  مخلوط مانند کوچک وسایل

 

 نه؟  یا کند مي کار فر که  بفهميم  توانيم مي  چگونه:  سوال 

 .کند مي کار دقيقه دو مدت به  کننده  خنک  فن  فر،   پخت پایان از پس. کند  مي کار درب  شدن  بسته هنگام  فقط  فر:  پاسخ 

 شود؟ مي نور کم من فر  چرا:  سوال 

  هنگام.  آورد بدست  را  شده انتخاب  توان  سطح تا  باشد  داشته  دوره گردش  باید  فر  کم،   توان  سطح  در  پخت  هنگام:  پاسخ 

 .شود مي  شنيده کليک صداهای  و فر کم نور مي شود ، فر  گردش

 

 ؟مي شود خاموش و روشن فر  زماني  چه:  وال س



 

 .است روشن در شدن باز و پخت زمان  در فر  چراغ:  پاسخ 

 

 شود؟  مي  جمع  فر  در روی بخار  چرا:  سوال 

 مي  خارج فر  از  دارد  جریان فر محفظه  در  که هوایي بوسيله بخار  بيشتر.  شود مي  خارج غذا  از بخار  پخت،  حين در:  پاسخ 

 .است  طبيعي این. شود مي متراکم فر درب مانند کننده  خنک سطوح روی بخار  مقداری  ،  وجود این با .شود

 

 چرا؟ .شود مي خارج فر منافذ از گرم  هوای  اوقات  بعضي:  سوال 

 الگوی  توسط  شده  گرم  هوای این.  شود  مي  فر  محفظه  در  هوا  شدن  گرم باعث  پخته  غذای  از  شده  خارج  گرمای:  جواب 

 .شود  مسدود فر های دریچه  نباید  هرگز  پخت هنگام در. ندارد  وجود هوا در  مایکروویو. شود مي  انجام فر  در هوا جریان

 

 شود؟  مي  خارج فر  پشت  در خروجي  قسمت  از  دود  چرا:  سوال 

 دود است ممکن غذا  حد از  بيش شدن پخته  صورت در. است  طبيعي امری پز و پخت  حين منافذ از دود شدن  خارج:  پاسخ 

 .شود  توليد

 

 مشخصات  

 


