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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.  و مايعي شوينده، بشوييدآبها را با برس، كاردك يا اسكاچ بزداييد و سپس با ماندهپس

سطوح پالستيكي 
، يـا  )خورندة سطوح(هاي سايا كنندهاز پاك. كشي نماييداي نرم و محلول آب و مايعي شونده، بشوييد و آب  اين سطوح را با پارچه    

. هاي پالستيكي استفاه نكنيدهاي شيميايي غليظ براي تميزكاري بخشمحلول

شبكة پخت 
 چسبيده به دستگاه استفاده كنيد و    هاياز پودرهاي غيرسايا براي زدودن لكه     . از محلول ماليم آب و مايعي شوينده استفاده كنيد        

. سپس آن را آب بكشيد

هاتميزكاري شعله
. پيچ كنترل گاز دستگاه را بچرخانيد و گاز را ببنديد و كپسول گاز را از دستگاه جدا كنيد

.  را جدا كنيدشدهتشدان خنكآ
. 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    ). ته يا سوراخ شده باشد    ترك برداش (شعله را وارسي كنيد كه آسيب نديده باشد         

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 گرددز خدمات پسبه وسيلة مركبايدميپز گازي شما دستگاه كباب
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. گاز كپسول را پس از آزمايش ببنديد
. ازفروش تماس بگيريد، با مركز خدمات پسنبوديدكردن آن اگر نشت گاز مشاهده شد و قادر به برطرف

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

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

. انده قطعات دستگاه سالمپز، مطمئن شويد ك 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 بايدميديده را   هاي آسيب شلنگ
. شدتماس نداشته با) به جز محل اتصال(اجزاي دستگاه 

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. دت تكان داد يا به زمين انداختكپسول گاز را نبايد به ش     

. جداكردن كپسول درپوش ايمني را بر روي آن قرار دهيد
كن گاه كپسول را در جايي كه مم  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.  استزا طراحي شدهپز 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       . يعاتي به داخل آن دور نگه داشت      بايد از هواي سرد و نفوذ هرگونه ما       دستگاه را مي  
. ازفروش مراجعه نماييددر صورت نياز به هرگونه تعمير يا وارسي، به مركز خدمات پس. دستگاه نمايد
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 را تكـرار  3 دقيقـه صـبر كنيـد و سـپس گـام      5اگر روشن نشده اسـت،      .  را تكرار نماييد   3ماند، گام   اگر شعله روشن نمي   -6
. نماييد

). و شعلة كوچك بر روي صفحة كنترل شعلة بزرگ يهابا توجه به نشان(حرارت را با چرخاندن پيچ كنترل تنظيم كنيد -7
 پيچ كنترل جانبي را سـاعتگرد بچرخانيـد و بـر روي    هاي گريل نيست،شعله، اگر ديگر نيازي به شعله     كردن  براي خاموش -8

 قـرار  (off)كنترل دستگاه را ساعتگرد بچرخانيد و بر روي موقعيت خـاموش  هاي تمامي پيچ قرار دهيد و     (off)موقعيت  
. دهيد

 دقيقـه  5. و شير كپسول گاز را بر روي موقعيـت خـاموش قـرار دهيـد    ) ساعتگرد(اي روشن نشد، پيچ كنترل  اگر شعله : هشدار
. صبر كنيد و دوباره فرايند را تكرار كنيد

. خاندن پيچ رگوالتور يا با شير كپسول گاز را قطع كنيدپس از استفاده، با چر
گرها، شير كپسول گاز و پيچ رگوالتور را بـر روي موقعيـت   ها، تمامي كنترل  شدن شعله هنگام عملكرد دستگاه، در صورت خاموش     

ه، همچنان مـشكل بـاقي   كردن دوباراگر پس از روشن   .  دقيقه صبر كنيد   5كردن دوبارة دستگاه،    پس از روشن  . خاموش قرار دهيد  
اين كار ممكن است منجـر بـه        . گاه خودسرانه اقدام به تعمير دستگاه نكنيد      هيچ. بود، با مركز خدمات پس ازفروش تماس بگيريد       

. رساندن به اموال گردديا آسيبشدن كاربر زخمي
.بزداييدده و ماليم در آب دار و محلول مايعي شوينهاي زايد دستگاه را با دستمالي نمداري، چربيپيش از نگه

. داري نماييددستگاه را در محيطي خشك و تميز نگه
. داري كنيدآن را در جايي با گردش هواي كافي و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه. كپسول گاز را در منزل نگه نداريد

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

. 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 يمتنظ
ي مناسب بـا فروشـنده مـشورت    گربراي انتخاب تنظيم.  باشد، استفاده نماييدBSENي مناسب كه داراي گواهينامه   گراز تنظيم 

. كيلوگرمي يا گاز شهري استفاده نماييد11 كيلوگرمي تا 9/3از دستگاه با اتصال كپسول گازهاي . نماييد

. 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
. ماده كنيد گرم محلول نشانگر نشت را با تركيب مايعي شوينده و آب آ50حدود 

. 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

مـشاهده گرديـد، شـلنگ      محلول آب و صابون را بر روي شلنگ و تمام اتصاالت حركت دهيد، اگر حبـابي                 . سپس گاز را باز كنيد    
. بايد پيش از استفاده از دستگاه آن را برطرف كردنشتي دارد و مي

. پس از درزگيري، محل نشت را دوباره وارسي نماييد
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هاي استفاده دستورالعمل
.  كنيدها را رعايترساندن به اموال، دستورالعملشدن كاربر و آسيبرساندن به دستگاه يا زخميبراي پرهيز از آسيب

. سرهم كنيدها دستگاه را مطابق با دستورالعمل-1
. گر را به شلنگ وصل كنيدتنظيم. پز وصل كنيدشلنگ گاز را به كباب-2
). شده با رگوالتورشده در دستوالعمل ارايهبراساس روش توصيف(گر را به سري كپسول گاز وصل كنيد تنظيم-3
.  قرار دهيد(off)نترل دستگاه را بر روي موقعيت خاموش هاي كپيش از بازكردن كپسول گاز، تمامي پيچ-4
. رگوالتور را بر طبق دستورالعمل استفاده از آن، به كار ببريد-5

 پخت هاي شبكةكردن شعلهروشن
.  قرار دهيد(off)هاي كنترل دستگاه را ساعتگرد بچرخانيد و بر روي موقعيت خاموش پيچ-1
با كف صابون محل اتصال كپسول و رگوالتـور را بـراي            .  كپسول گاز را باز كنيد     دريچة. يدرگوالتور را به كپسول گاز وصل كن      -2

. نشت گاز بررسي كنيد
داريد و همزمان آن را پادساعتگرد تا موقعيـت حـداكثر تـوان بچرخانيـد و دكمـة      پيچ كنترل سمت چپ را فشار دهيد و نگه      -3

با اين كار شعلة سمت چپ روشن خواهـد شـد، در غيـر ايـن                .  دهيد  بار فشار  4-3افروزش را ميان دو پيچ كنترل به سرعت         
. صورت، اين فرايند را تكرار كنيد

.  را تكرار نماييد3 دقيقه صبر كنيد و سپس گام 5اگر شعله روشن نشد، -4
هنگامي كه شعلة سمت چپ روشن است، پيچ كنترل سمت راست را فشار دهيد و پايين نگه داريد و همزمـان پادسـاعتگرد                      -5

بـا ايـن كـار شـعلة سـمت راسـت       .  بزنيدبچرخانيد تا بر روي حداكثر توان قرار گيرد و دكمة افروزش را چندبار پشت سرهم           
. در غير اين صورت، فرايند مذكور را تكرار كنيد. شودروشن مي

.  را تكرار نماييد5ام  دقيقه صبر كنيد و گ5اگر شعله روشن نشده است، .  را تكرار كنيد5ماند، گام اگر شعله روشن نمي-6
هاي شعلة بـزرگ و شـعلة كوچـك بـر روي صـفحة كنتـرل       با توجه به نشانه(حرارت را با چرخاندن پيچ كنترل تنظيم كنيد  -7

). دستگاه
سپس هـر دو پـيچ كنتـرل روي دسـتگاه را بـر روي      . كردن دستگاه، شير كپسول گاز يا پيچ رگوالتور را ببنديد    براي خاموش -8

.  قرار دهيد(off)موقعيت خاموش 
 دقيقـه  5. و شير كپسول گاز را بر روي موقعيـت خـاموش قـرار دهيـد    ) ساعتگرد(اي روشن نشد، پيچ كنترل  اگر شعله : هشدار

. صبر كنيد و دوباره فرايند را تكرار كنيد

كن جانبي يا صفحة گرمايشي كردن شعله پخشهاي روشندستورالعمل
.  قرار دهيد(off)هاي كنترل را ساعتگرد بچرخانيد و بر روي موقعيت خاموش پيچ-1
گر را بـراي  با آب صابون محل اتصال كپسول و تنظيم     . شير كپسول گاز را باز كنيد     . گر را به كپسول گاز وصل كنيد      تنظيم-2

. نشت گاز، وارسي كنيد
 و نگه داريد و همزمان پادسـاعتگرد بچرخانيـد و بـر روي       پيچ كنترل منتهااليه سمت راست را به سمت پايين فشار دهيد          -3

با ايـن كـار،   . و دكمة افروزش ميان دو پيچ كنترل را چندين بار پشت سرهم فشار دهيد        . موقعيت حداكثر توان قرار دهيد    
. اگر نشد، اين فرايند را تكرار كنيد. شودشعله روشن مي

.  را تكرار نماييد3س گام  دقيقه صبر كنيد، سپ5اگر شعله روشن نشده است، -4
. شودشعلة سمت چپ روشن مي-5
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آويختن قالب : 13گام 
). شكل را ببينيد(قالب را از جاي ويژه آن بر روي دستگاه آويزان كنيد 

بندي پايان سرهم: 14گام 
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دارنده نگه پاية گرمبنديسرهم: 11گام 
A .و بدنه بلغزانيدهاي درپوشدارنده را در سوراخنگهپاية گرم  .

. هر بار يك طرف را جا بزنيد. دارنده را بر روي كنارة درپوش جستجو كنيدهاي متناسب با پايه نگهسوراخ: توجه كنيد
. دارنده را در شيارهاي طرفين بدنة دستگاه قرار دهيدهاي پايه نگهزبانه
B.دارنده را با بست ويژه محكم كنيدنگهپاية گرم .

آويختن فنجان روغن :12گام 
). شكل را ببينيد. ( فنجان روغن را به زير دستگاه آويزان كنيد
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به بدنه درپوش اتصال: 9گام 
A .لوالي بااليي را در لوالي پاييني فرو بريد .

. هاي آن را فشرده سازيدخورد، به آرامي زبانهاگر لوالي بااليي به پاييني نمي: توجه كنيد
B. با خارهاي(B) و (L) شكل را ببينيد( آن را محكم نماييد .(

كني و سيني سرخدارندهبندي شبكة پخت و نگهسرهم: 10گام 
.هاي صفحة كناري فرو بريددارنده را در سوراخ نگه پايه3هاي پخت را در بدنة دستگاه قرار دهيد و سپس شبكه

).شكل را ببينيد (.هاي كناري فرو بريدكني را در سوراخ پاية سيني سرخ4
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به درپوش دستگيره درپوش اتصال: 7گام 
شـكل را  (.  بـه درپـوش متـصل نماييـد    (H) و پـيچ خروسـي   (I)، واشر اسـپرينگ  (P)، واشر (K)دستگيره را با استفاده از پيچ   

).ببينيد

 لوالي بااليي بنديسرهم: 8گام 
 به درپوش وصل (H) و پيچ خروسي (I)، واشر اسپرينگ (J)، واشر (O)م در برابر حرارت     ، واشر مقاو  (G)لوالي بااليي را با پيچ      

).شكل را ببينيد(. كنيد
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هاي پايه  افقي بلند به ميلهاتصال ميلة: 5گام 
). شكل را ببينيد(هاي پايه وصل كنيد  به ميله (f)ميلة افقي بلند را با پيچ 

ين قفسة زيربنديسرهم: 6گام 
). شكل را ببينيد. (ها را محكم نماييد سپس پيچ،هاي پايه وصل كنيد به ميله(E) و پيچ خروسي (D)قفسة زيرين را با پيچ 

8
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 كوتاههايه پايبندي ميلةسرهم: 3گام 
). شكل را ببينيد(بر روي بدنه فرو بريد هاي كوتاه را در جايشان  پايهميله

هاي بلند پايهبندي ميلة سرهم: 4گام 
.)شكل را ببينيد (. كناري فرو بريدبلند را در جايشان بر روي صفحةپايههاي ميله

7
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بندي هاي سرهمدستورالعمل
 آسانبنديسرهمبراي 

. نيدشدن قطعات ريز دستگاه، آن را بر روي سطحي سخت و صاف و بدون ترك يا شكاف سرهم كاز 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
. صيف شده عمل كنيدبندي درست دستگاه مطابق روش توبراي سرهم•

 كناري دستگاه  دستگيرة جانبي به صفحةاتصال: 1گام 

. به بدنه متصل نماييد(G) سري پيچ 4دستگيرة جانبي را با 
). شكل را ببينيد(

ها چرخبندي سرهم: 2گام 
هـاي ، به ميلـه (M)كننده  و مهرة محكم،(N)، واشر پالستيكي (Q)، لولة پوشاننده (C)، واشر (A)گوش  ها را با پيچ شش    چرخ

). شكل را ببينيد(پاية كوتاه دستگاه وصل كنيد 

6
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تعداد سخت افزار

2 گوشپيچ شش A

1
خار

B

4
واشر

C

4 پيچ D

4
مهره فالنج E

4 پيچ  F

4
پيچ  

G

4
پيچ خروسي  

H

4 واشر اسپرينگ  I

2
واشر 

J

2 پيچ  K

1 "كاتر"خار  L

2
كننده  محكممهرة

M

2 واشر پالستيكي  N

2
واشر مقاوم در برابر حرارت  O

4
مهره 

P

2 لولة پوشاننده Q

5
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توصيف اجزا 

تعدادنامتعدادنام
1 دستگيرة جانبي -111درپوش-1
2 پيچ كنترل -112لوالي بااليي-2
1 افروزش-113درپوشدستگيرة -3
1 فنجان روغن -114لوالي پاييني-4
1 قالب -115دارنده نگهپاية گرم-5
2 ميلة پايه كوتاه -216چرخ -6
2 ميلة افقي كوتاه -117شبكة پخت -7
2 ميله افقي بلند -118بدنه-8
2 ميلة پايه بلند -119كردن سيني سرخ-9

1 زيرين  قفسة-120دارنده  نگه-10

4



31

. توان هم به صورت صفحة گرمايشي و هم با توري فلزي استفاده كرداز شعلة كناري مي
دارندة سيمي زيـر صـفحة تـوري قـرار     ، شبكة توري را برداريد و تابه را بر روي نگه    براي استفاده از آن به صورت صفحة گرمايشي       

اي با دستگاه ارايه شـده  هاي ويژة چكهفنجان. اري آن آسان استشبكة توري داراي سطح جالخوردة نچسب است و تميزك    . دهيد
.  كناري دستگاه قرار گرفته استيكي از آنها در زير گريل است و ديگري در زير  شعلة. كننداست كه چربي اضافه را جمع مي

منـي كـاربر و افـرادي را كـه در     ايـن امـر، اي  . وجود جريان هواي كافي در اطراف دستگاه براي احتراق و كارايي آن حيـاتي اسـت    
. كنداند، تضمين مينزديكي دستگاه

.  استفاده نكنيدپوشيدههاي محصور و سرگاه از دستگاه در مكانهيچ
. اين دستگاه تنها براي استفاده در هواي آزاد طراحي شده است

. دكان دور نگه داريددستگاه را از دسترس كو. سطح بيروني دستگاه ممكن است بسيار داغ باشند: هشدار

. پيش از استفاده از دستگاه، دفترچه را بخوانيد

. جا نكنيدهنگام عملكرد، دستگاه را جابه

.  ببنديد راپس از استفاده، شير كپسول گاز يا پيچ رگوالتور

. رساندن به كاربر و اموال گرددست خطرناك باشد و سبب آسيباهرگونه دستكاري دستگاه ممكن 

. سازداعتبار مينامة دستگاه را بي قطعات دستگاه توسط اشخاص بدون صالحيت، ضمانتدستكاريگونه هر

اندن به كاربر، افراد رسگاه كپسول گاز را در زير دستگاه و بر روي قفسة زيرين قرار ندهيد، اين كار سبب آسيب            هيچ
. گرددو اموال مي

دسـتگاه را   . ، تماس بـا سـقف     )هادرختچه(ها  درختان، بوته : براي مثال . جود داشته باشد  هيچ گونه مانعي در باالي دستگاه نبايد و       
.  متري در اطراف آن درنظر گرفته شده باشد1 فضايي كمبايد در جايي نصب كرد كه دستمي

امدي كـه برچـسب هـشدار     نفتي، تينرها و يا هرگونه جسم جيهافراورده(. پذير استفاده نكنيداز دستگاه در نزديكي مواد اشتعال   
). زايي داشته باشدآتش

. پس از استفاده، گاز را از شير كپسول يا پيچ رگوالتور ببنديد
.  خطرناك و ممنوع است،هاي سرپوشيدهاستفاده از اين دستگاه در مكان
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. انيدها را به دقت بخوبراي رعايت ايمني، اين دستورالعمل: هشدار
. از دستگاه در مكاني استفاده كنيد كه هوا جريان داشته باشد-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 
كلّ حرارت ورودي 

)هادرهمة رده(
)ساعت/ ژول461(يلو وات  ك45/6

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 

ــلي   ــور، اص ــدازه انژكت ان
كناري 

 ميلي متر 70/0
 ميلي متر 70/0

 ميلي متر 70/0
 ميلي متر70/0

 ميلي متر 60/0
 ميلي متر60/0

مهم 
. داري شده استبندي و نگهپزتان به درستي نصب، سرهمهاي 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 نماييدهماگر در مورد سر

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

. گاه دستگاه را با درپوش بسته به كار نيندازيدهيچ
. تگاه و كپسول گاز را بر روي سطحي صاف قرار دهيددس

. متري مناسب است سانتي24 تا 12اي ههايي با قطرشعلة كناري براي تابه
. اين دفترچه را براي مراجعات بعدي نگه داريد

ها و روش استفاده ويژگي
، )بـار  ميلي 37(، پروپان   )بار ميلي 30 تا   29( از بوتان    گازهاي قابل استفاده عبارتند   . پز ايمن و آسان است     كباب هاستفاده از دستگا  

). باري ميلي50(پروپان /و تركيبات بوتان) باريي ميل30(پروپان /تركيب بوتان
. تنها از فشارهاي صحيح متناسب با دستگاه استفاده نماييد

. آن را جمع كردتوانميداري، جايي و نگهابهبندي كرد و براي جتوان بدون استفاده از ابزارهاي ويژه سرهماين دستگاه را مي
. جايي آن آسان گردددستگاه داراي يك جفت چرخ است تا جابه

. توان بر روي شبكة پخت با درپوش بسته يا باز كباب كردمواد غذايي را مي
شده در نظـر    بابدر مصرف گاز و طعم خوشمزة غذاي ك       جويي   براي صرفه  "وزويانيت"طراحي ويژه براي استفاده از      

. گرفته شده است

PERSIANفارسي
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