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داري تميزكاري و نگه
. داري نماييدشدن دستگاه، آن را تميز كنيد و نگهشير گاز را ببنديد و پس از خنك: احتياط

تميزكاري 
. دهدهاي مواد غذايي را كاهش ميمانده دقيقه، پس از هربار مصرف، پس15كردن دستگاه به مدت حدوداً روشن

سطح بيروني 
از پودرهاي غيرسايا براي زدودن مواد غذايي چـسبيده بـه           . شيرين در آب داغ استفاده نماييد     اي ماليم يا جوش   از محلول شوينده  

. دستگاه استفاده كنيد و دستگاه را آب بكشيد

پز سطح داخلي كف كباب
. آب بكشيد و بگذاريد خشك شود. يعي شوينده، بشوييد و ماها را با برس، كاردك يا اسكاچ بزداييد و سپس با آبماندهپس

شبكة پخت 
از پودرهاي غيرسايا براي زدودن مواد غذايي چـسبيده بـه دسـتگاه اسـتفاده               . از محلول ماليم آب و مايعي شوينده استفاده كنيد        

. كنيد

هاتميزكاري شعله
. از را از دستگاه جدا كنيدپيچ كنترل گاز دستگاه را بچرخانيد و گاز را ببنديد و كپسول گ

.  را جدا كنيدشدهآتشدان خنك
. اي آن را پاك كنيدشعله را با برسي نرم يا با استفاده از پمپ هواي فشرده، تميز كنيد و با پارچه

. تميز كنيد) مانند گيرة كاغذ بازشده( سخت كن يا با سيميمنافذ مسدود شده را با لوله پاك
اي جديـد تعـويض   اگر آسيب ديده بود، با شـعله    ). ترك برداشته يا سوراخ شده باشد     (ه آسيب نديده باشد     شعله را وارسي كنيد ك    

هاي دريچة گاز به درستي درجايشان قـرار گرفتـه باشـند و در داخـل              شعله را دوباره نصب كنيد، مطمئن شويد كه روزنه        . نماييد
. ي شعله محكم شده باشندورود

تعمير
. ازفروش تعمير گرددبه وسيلة مركز خدمات پسبايدميازي شما پز گدستگاه كباب

14



16

. پس از درزگيري، محل نشت را دوباره وارسي نماييد
. گاز كپسول را پس از آزمايش ببنديد

. ازفروش تماس بگيريد، با مركز خدمات پسنبوديدكردن آن اگر نشت گاز مشاهده شد و قادر به برطرف

پز كردن كبابروشن
): اصلي گريلشعله(كردن هاي روشندستورالعمل

. قرار دهيد) خاموش (offپيچ كنترل را ساعتگرد بچرخانيد و بر روي موقعيت -1
 و شير گـاز را   گربا محلول آب و صابون اتصاالت بين كپسول و تنظيم         . گاز را باز كنيد   .  را به كپسول گاز وصل كنيد      گرتنظيم-2

. براي نشت گاز وارسي نماييد
بر روي موقعيت حداكثر تـوان  چرخانيد، آن را پيچ كنترل را فشار دهيد، پايين نگه داريد و هنگامي كه پادساعتگرد آن را مي      -3

. اگر شعله روشن نشد، اين فرايند را دوباره تكرار نماييد. قرار دهيد و دكمة افروزش را فشار دهيد
.   را دوباره تكرار نماييد3قه صبر كنيد و مرحلة  دقي5اگر بازهم شعله روشن نشد، شير گاز را ببنديد؛ -4
). كم و زياد كنيد(هنگامي كه شعله روشن شد، آن را با چرخاندن پيچ كنترل، تنظيم كنيد -5
هاي تمامي پيچ).  قرار دهيدoff) ( خاموشبه روي موقعيت(را ببنديد گر كردن دستگاه، پيچ كپسول يا تنظيمبراي خاموش-6

. ها خاموش شوند قرار دهيد تا شعله(off)ساعتگرد بچرخانيد و بر روي موقعيت خاموش كنترل دستگاه را 

هشدار 
ها نماييد، اگر شعله روشن نشد، پيچ كنترل را ساعتگرد بچرخانيد و خاموش كنيـد  كردن مجدد شعله  پيش از آنكه اقدام به روشن     

.و دريچة كپسول را هم ببنديد
و بـر عملكـرد درسـت دسـتگاه     شـود مـي ي بسته استفاده نكنيد، اين كار سبب سوختن رنگ دستگاه       هابا رف پز  گاه از كباب  هيچ

.گذاردتأثيري نامطلوب بر جاي مي
 دقيقـه بـه كـار    15به مدت زمان حـدوداً  ) High(پز را با درپوش بسته و فشار گاز زياد پيش از استفاده براي نخستين بار، كباب   

. اندازيد
پس . شودشوند و بوي ناشي از سطح رنگي جالخوردة دستگاه محو ميي داخلي دستگاه به وسيلة حرارت تميز مي    با اين كار، اجزا   

. پز را تميز كنيداز هر بار استفاده كباب
رسـانند و ممكـن اسـت سـبب     زيرا به قطعات دستگاه آسيب مي. زا استفاده نكنيديا آتش) خورندة سطوح(هاي سايا كنندهاز پاك 

. دستگاه را با آب گرم و مايعي شوينده تميز كنيد. زي شوندسوآتش
حتـي هنگـامي   (دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد   . اجزاي قابل دسترس دستگاه ممكن است بسيار داغ شوند        : هشدار

). كه دستگاه در حال خنك شدن است
. تكش استفاده نماييدجاكردن قطعات داغ دستگاه از دسهنگام جابه
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داري دستگاه نگه
. جا كردتوان دستگاه را جابهتنها هنگامي كه كپسول گاز از دستگاه جدا شده باشد، مي

. داري نماييدهاش و در مكاني خشك و بدون گردوخاك نگبندي اصلي آن را در بسته،كنيداگر از دستگاه براي مدتي استفاده نمي

كپسول گاز 
پـس از  . كنيد، كپسول گـاز را جـدا نماييـد   اگر از دستگاه استفاده نمي. تكان داد يا به زمين انداختكپسول گاز را نبايد به شدت      

. جداكردن كپسول درپوش ايمني را بر روي آن قرار دهيد
گاه كپسول را در جايي كه ممكن   هيچ. بايد در فضاي باز در حالت ايستاده و دور از دسترس كودكان نگه داشت             كپسول گاز را مي   

. گراد برسد، نگه نداريد درجة سانتي50است دما به بيش از 
بـودن دسـتگاه سـيگار    افروزشـي قـرار ندهيـد و هنگـام روشـن     يا ديگر منابع ) زنجرقه(كپسول را در نزديكي شعلة آتش، پيلوت    

. نكشيد
بايد فضاي بـاز  در باالي دستگاه مي. تزا طراحي شده اسپز براي استفاده در فضاي باز و به دور از هرگونه مواد آتش    دستگاه كباب 

هاي تهوية دستگاه نبايد مـسدود      شبكه. ها نيز ضروري است   وجود داشته باشد و درنظر گرفتن حداقل فضايي يك متري در كناره           
. دستگاه را بر روي سطحي ضدحرارت، ثابت و صاف قرار دهيد. شوند

كاربر نبايد خودسرانه اقـدام بـه تعميـر       . تي به داخل آن دور نگه داشت      بايد از هواي سرد و نفوذ هرگونه مايعا       دستگاه را مي  
. ازفروش مراجعه نماييددر صورت نياز به هرگونه تعمير يا وارسي، به مركز خدمات پس. دستگاه نمايد

اتصال به دستگاه 
... تـار عنكبـوت و   . نگرفتـه باشـند  ها جـرم    گر، سرشعله يا منافذ شعله    پيش از اتصال، مطمئن شويد كه سري كپسول گاز، تنظيم         

 را با پمپ بـادي قـوي   هامنافذ شعله. سوزي شودگردد و ممكن است منجر به آتشها ميسبب مسدودشدن مجراها و منافذ شعله    
. تميز كنيد

. شلنگ را به دستگاه وصل كنيد و با آچار محل اتصال آن را محكم كنيد
هنگـامي كـه از   . گـر محكـم كـرد   هاي ويژه به محل اتصال دستگاه و تنظيما با گيرهبايد آن راگر شلنگ گاز عوض شده است، مي      

). گرمطابق دستورالعمل تنظيم. ( را از كپسول گاز جدا كنيدگرتنظيم. كنيدپز استفاده نميدستگاه كباب
. بايد در فضايي با جريان هواي مناسب به كار انداختدستگاه را مي

. ريان هواي سوختني به سمت شعله را مسدود نكنيدهنگام عملكرد دستگاه، ج
. از دستگاه تنها در هواي آزاد استفاده كنيد

. كندپيش از استفاده، مطمئن شويد كه گاز نشت نمي
. از آب و صابون استفاده نماييد. گاه باشعله، محل نشت گاز را وارسي نكنيدهيچ

 محل نشت وارسي
.  را با تركيب مايعي شوينده و آب آماده كنيد گرم محلول نشانگر نشت50حدود 

. مطمئن شويد شير كنترل گاز بسته است
انـد،  ها محكمابتدا مطمئن شويد كه اتصال.  متصل نماييد را به شعلهكردنبسته/ باز  را به كپسول وصل كنيد و شير فلكة        گرتنظيم

ام اتصاالت حركت دهيد، اگر حبـابي مـشاهده گرديـد، شـلنگ             محلول آب و صابون را بر روي شلنگ و تم         . سپس گاز را باز كنيد    
. بايد پيش از استفاده از دستگاه آن را برطرف كردنشتي دارد و مي
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بندي پايان سرهم: 14گام 

جايگيري دستگاه 
رگونه مادة قابل اشتعال يـا  ها، پشت و باالي دستگاه با ه متر فاصله ميان كناره1كم در جايي قرار داد كه دستبايد دستگاه را مي 

. غيرقابل اشتعال وجود داشته باشد
. بايد هنگام استفاده بر روي سطحي افقي و هموار و پايدار قرار داددستگاه و كپسول گاز را مي

اتصال كپسول گاز به دستگاه 
گر مناسـب  پز مجهز به تنظيم دستگاه كباب  . استفاده نماييد  LPGفشار يا تركيبات    در اين دستگاه تنها از گاز پروپان يا بوتان كم         

. پذير قرار داردفشاري است كه بر روي شلنگ انعطافو كم
باري براي استفاده از گاز بوتان و  ميلي28گر تنظيم. و دستگاه متصل و محكم كرد   گرتنظيمهاي ويژه به    بايد با گيره  شلنگ را مي  

. اند درنظر گرفته شدهLPGباري براي گازهاي تركيبات  ميلي30گر باري براي گاز پروپان و تنظيمميلي37گر تنظيم
ي مناسب بـا فروشـنده مـشورت    گربراي انتخاب تنظيم.  باشد، استفاده نماييدBSENي مناسب كه داراي گواهينامه   گراز تنظيم 

.  كيلوگرمي يا گاز شهري استفاده نماييد11ا  كيلوگرمي ت9/3از دستگاه با اتصال كپسول گازهاي . نماييد

و شلنگ ) رگوالتور(گر تنظيم
 اسـتفاده  "اتصال كپسول گاز بـه دسـتگاه  "گار با دستگاه با ميزان فشارهاي مذكور در بخش هاي سازو شلنگگرها صرفاً از تنظيم  

 را گـر  سال از تـاريخ سـاخت، تنظـيم   10گذشت شود پس از توصيه مي. شود سال تخمين زده مي10گر عمر مفيد تنظيم . نماييد
. تعويض نماييد

. اندپز، مطمئن شويد كه قطعات دستگاه سالم معيوب خطرناك است؛ پيش از استفاده از كبابگراستفاده از شلنگ يا تنظيم
.  متر باشد5/1بايد مطابق با استانداردهاي جاري و طول آن حداكثر شلنگ گاز مي

مطمئن شويد كه شلنگ گاز مسدود نشده و گره نخورده باشد و بـا هـيچ كـدام از                   . تعويض كرد بايدمييده را   دهاي آسيب شلنگ
. تماس نداشته باشد) به جز محل اتصال(اجزاي دستگاه 

11
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سيني روغن بندي سرهم: 11گام 
. سيني روغن را در زير بدنه قرار دهيد

ه و بلند به قفسة زيرينهاي كوتاهاي پايهاتصال ميله: 12گام 
.  به قفسة زيرين متصل نماييد(S) و مهره (O)هاي كوتاه و بلند را با پيچ هاي پايهميله

ها ها و چرخپايهبندي سرهم: 13گام 
A .هاي كوتاه و بلند را در جايشان بر روي بدنه وارد كنيدپايه .
B.ها را با پيچ     چرخ(I)  واشر ،(F)   لولـة پوشـاننده ،(R)،  واشـر 

(Q) لولة پوشاننده ،(P)به پاية كوتاه وصل كنيد .

10
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دارنده نگهنصب پاية گرم: 9گام 
A .هاي روي درپوش و بدنه بلغزانيددارنده را در سوراخنگهپاية گرم .

 بريد، هر بار يك طرف هاي درپوش فروها را در سوراخنتهاي ميله ا. هاي متناسب را در كنارة درپوش پيدا كنيد       سوراخ: توجه كنيد 
. دارنده را جا بزنيدپايه نگه

. دارنده را در شيارهاي روي دو طرف شبكة پخت قرار دهيدهاي پاية نگهزبانه
B .پايه را محكم كنيد .

استفاده از قفل : 10گام 
زشده قرار دهيد، دستگيره را به سمت دارندة قفل را در درون درپوش با   دستگيره قفل را به سمت باال بكشيد، نگه       : كردنبراي قفل 

. پايين فشار دهيد تا در جايش محكم شود
دارندة قفل را از درپوش بازشده جدا كنيـد و دسـتگيرة قفـل را بـه                 نگه. دستگيرة قفل را به سمت باال بكشيد      : براي بازكردن قفل  

. سمت پايين فشار دهيد

9
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 درپوش اتصال: 7گام 
A .يي را در لوالهاي پاييني فرو بريدلوالهاي باال .

. هاي لوالي بااليي را فشرده سازيدخورد، به آرامي زبانهاگر لوالي بااليي به پاييني نمي: توجه كنيد
B. با خار(A) كاتر" و خار"(J)آنها را محكم نماييد  .

كنندة حرارت و شبكة پخت پخشبندي سرهم: 8گام 
. اي در بدنه قرار دهيد كه زاوية آن به سمت باال باشدكنندة حرارت را به گونهپخش
B .ها به سمت پايين باشداي در بدنه قرار دهيد كه انحناي سيمشبكة پخت را به گونه .

8
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اتصال شعله و لولة افروزش : 5گام 
A .لولة افروزش را از سوراخ كوچك عبور دهيد .
B. شعله را با پيچ(B) حرارت ، واشر مقاوم در برابر(G) واشر ،(E) واشر ،(H) و پيچ خروسي ،(C)به بدنه متصل كنيد  .
C.لولة افروزش را به سيستم افروزش وصل كنيد .

كنندة حرارت و پيچ كنترل دارندة پخشاتصال نگه: 6گام 
A .كنندة حرارت را با پيچ      دارندة پخش نگه(B)       واشر مقاوم در برابر حرارت ،(G)،   واشر (E)   واشر ،(H)  پيچ خروسـي ،(C)  بـه 

. بدنه متصل كنيد
B .پيچ كنترل را ساعتگرد به مجراي شعله پيچ كنيد .

7
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دارندة قفل اتصال نگه: 3گام 
 بـه بدنـه متـصل    (L) و پـيچ خروسـي        (N)، واشـر    (M)، واشر   (G)، واشر مقاوم در برابر حرارت       (K)دارندة قفل را با پيچ      نگه

. نماييد

هاپايهاتصال : 4گام 
.  به بدنه متصل نماييد(C) و پيچ خروسي  (H)، واشر (E)، واشر (G)، واشر مقاوم در برابر حرارت (B)ها را با پيچ پايه

6
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بندي هاي سرهمدستورالعمل
 آسانبنديسرهمبراي 

. ف و بدون ترك يا شكاف سرهم كنيدشدن قطعات ريز دستگاه، آن را بر روي سطحي سخت و صااز گمگيري براي پيش•
. بندي در نظر بگيريدفضايي باز را براي چيدن تمامي قطعات و ابزارهاي ويژه سرهم•
پس از اين كار، يك بار ديگر محـل اتـصال قطعـات را     . ابتدا تمامي اتصالت را با دست محكم كنيد       دي،  نبپس از پايان سرهم   •

. وارسي كرده و محكم كنيد
. دي درست دستگاه مطابق روش توصيف شده عمل كنيدبنبراي سرهم•

اتصال دستگيره و لوالي بااليي : 1گام 

.، به درپوش وصل كنيد(D) دستگيره را با پيچ -1
 بـه درپـوش متـصل    (C)، و پيچ خروسي (H)، واشر (E)، واشر (G)، واشر مقاوم در برابر حرارت (B) لوالي بااليي را با پيچ    -2

. كنيد

اتصال لوالي پاييني: 2گام 
. به بدنه متصل كنيد(C)، و پيچ خروسي (H)، واشر (E)، واشر (G)، واشر مقاوم در برابر حرارت (B)لوالي پاييني را با پيچ 

5
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تعداد سخت افزار

2 خار  A

19
پيچ   B

19
پيچ خروسي  

C

2
پيچ   D

19 واشر  E

4
واشر 

F

21 برابر حرارت واشر مقاوم در  G

19 واشر  H

2 وش گ پيچ شش I

2 "كاتر"خار  J

2 پيچ   K

2
پيچ خروسي  

L

2
واشر 

M

2 واشر  N

8 پيچ   O

2 كننده  محكممهرة P

2 واشر پالستيكي  Q

2 لولة پوشاننده    R

8 گوشمهرة شش S

4
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توصيف اجزا 

 شعله -10وشدرپ-1
 پيچ كنترل -11بدنه -2
هاي پاية سمت چپ  سازه-12شبكة پخت-3
هاي پاية سمت راست  سازه-13دستگيره -4
 سيني روغن -14)  عدد2(لوالي بااليي -5
دارندة قفل  نگه-15)  عدد2(لوالي پاييني -6
)  عدد2( ميلة پايه بلند -16)  عدد2(كننده حرارت دارندة پخشنگه-7
 قفسة زيرين -17دارنده پاية گرم نگه-8
)  عدد2( ميلة پايه كوتاه -18كنندة حرارت  پخش-9

) عدد2(  چرخ -19

3
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. ها را به دقت بخوانيدبراي رعايت ايمني، اين دستورالعمل: هشدار
. داز دستگاه در مكاني استفاده كنيد كه هوا جريان داشته باش-1
. براي پرهيز از خطر، به سطوح داغ آن دست نزنيد. هنگام استفاده، دستگاه بسيار داغ است-2
. هنگام استفاده، دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد-3

اطالعات فني 
 حرارت ورودي كلّ
)ها ردهةدرهم(

)ساعت/ژول257( كيلو وات 6/3

I3 + (28-30/37)I 3 B/P (30)رده گاز 
 LPGتركيبات پروپان بوتان انواع گاز 
 ميلي بار 50 ميلي بار 30 ميلي بار 37 ميلي بار 30-28فشار گاز 

 ميلي متر 82/0 ميلي متر 92/0 ميلي متر 92/0اندازه انژكتور

مهم 
. داري شده استبندي و نگهمپزتان به درستي نصب، سرههاي زير را به دقت بخوانيد و مطمئن شويد كه كبابدستورالعمل

. رساندن به اموال گردديا آسيب/شدن كاربر و ها ممكن است منجر به زخمينكردن اين دستورالعملرعايت
. بندي يا عملكرد دستگاه پرسشي داريد، با فروشنده مشورت نماييداگر در مورد سرهم

شدة دستگاه آسـيب برسـاند و   اين كار ممكن است به جالي سطح رنگ. هاي كناري بسته استفاده نكنيدگاه از دستگاه با رف    هيچ
. بر عملكرد ايمن دستگاه تأثيري نامطلوب به جا گذارد

داريد؛ به طوري كه بـه  كپسول گاز را تا حد ممكن از دستگاه دور نگه. كپسول گاز را در پشت دستگاه و سمت چپ آن قرار دهيد      
. شلنگ گاز فشاري وارد نشود

. ترچه را براي مراجعات بعدي نگه داريداين دف

PERSIANفارسي
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