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 گردان روش استفاده از جوجه
ان-1 . تخاب دما را بر روي دماي موردنظر تنظيم كنيدپيچ
دارنـده را از سـوراخ هـر دو چنگـك نگـه گـردان نـوكِ سـيخ جوجـه. قرار دهيـد"ON"پيچ انتخاب المنت گرمايشي را روي-2

بهنبگذرا كننـده بـه روي سـيخ هـاي سـفت سپس آنها را با كمـك پـيچ. روي هم قرار بگيرند ها روبه طوري كه نوكِ چنگك يد،
. گردان سفت كنيدجهجو

مي-3 به) گردان جوجه( به سيخ،خواهيد بپزيد غذايي را كه گـردان، روي سـيخ طوري كه چنگكِ طرفِ دستة سيخ جوجه بكشيد،
. بوده، چنگك ديگر را در آورده باشيد

ب) گردان چنگكِ طرفِ نوكِ سيخ جوجه(چنگك دوم-4 و سپس هر دو چنگك را از هر دو طرف ه طرف غـذاي را وارد سيخ كنيد
شـان هـا در جـاي هاي سفت كننده را محكم ببنديد تا چنگـك سپس پيچ.در غذا فرو بروند محكم بين آن دو حركت دهيد تا

و غذا بر روي سيخ حركت نكند . ثابت شوند
. گردان قرار گرفته باشد مطمئن شويد كه غذا درست در وسطِ سيخ جوجه-5
و دستة جوجهگردان را وارد روزنة محور نوك سيخ جوجه-6 . گردان قرار دهيد گردان را بر روي حامل سيخ جوجه گرداننده كنيد
. زمان موردنظر بگردانيد پيچ تنظيم تايمر را به روي مدت-7
. بر گردانيد تا آون خاموش شود"O"پس از پايان پخت، پيچ تنظيم تايمر را به روي موقعيت-8
و در دو طـرف آن، در آوريـد گيرة سيخ جوجههاي دست گردان را، با قراردادن قالب سيخ جوجه-9 بـراي ايـن. گردان در زير سـيخ

را با قـالب) گردان سمتِ دستة سيخ جوجه(سپس سمت راست. كار، نخست سمت چپ سيخ را با قالب سمت چپ بلند كنيد 
و كلِ سيخ را در آوريد . سمت راست بلند كنيد

دي چنگك-10 و در يك و غذا را از سيخ بيرون بكشيد .س يا بر روي تختة برش بگذاريدها

 تميزكاري

و بوگرفتن دستگاه جلوگيري شود شدن چربي پس از هر بار استفاده، حتماً كل دستگاه را تميز كنيد تا از انباشته-1 . ها
و سپس دوشاخه-2 . اش را از پريز بكشيد پيش از تميزكاري، صبر كنيد تا دستگاه خنك شود
د-3 و آن را زير شير آب نگيريددستگاه را در آب يا مايعات . يگر فرو نبريد
مي-4 و سيني پخت را و همانند وسايل عادي آشپزخانه شست پاية سيمي . توان در آورد
نم-5 . دار تميز كنيد سطوح بيروني آون را با يك تكه ابر
تا از شوينده-6 و نيز از اشياي تيز براي تميزكردن آون استفاده نكنيد و هاي سايا يا خورندة سطوح  سطح بدنـة آن آسـيب نبينـد

. خش نيفتد
و سطوح دستگاه كامالً خشك شوندكردن دستگا پيش از روشن-7 . ه، بگذاريد همة قطعات

 مشخصات فني
EO: مدل 260  

 ليتر26≈:گنجايش
 وات 1600: توان
اي دقيقه60/نوع مكانيكي: تايمر

 گردان سيمي، دستگيرة سيخ جوجه) بكةش(سيمي، دستگيرة پاية) شبكة(سيني پخت، پاية: ملزومات
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 روش استفاده
 پيش از استفاده

: تان براي نخستين بارن پيش از استفاده از آو
و ملزومات آن را با مايع ظرف-1 آب همة لوازم جانبي آون و با آب تميز و آب كامالً بشوييد سپس همـة. كشي كنيد شويي ماليم

. دشان در آون قرار دهيدآنها را كامالً خشك كرده، در جاي خو
و به مدت تقريباً-2 به15آون را با حداكثر دما و مواد محافظ ونقـل كاررفته پيش از حمـل دقيقه گرما دهيد تا بوي نويي دستگاه

. آن از بين برود

: نكاتي مهم
خ ولي پيش از پختن برخي از غذا. كردن آون نيست گرم طور كلي، نيازي به ازپيش به و اصـي چـون گوشـت برخـي از هاي لطيـف

و انواع كيك مي گرم ها، ازپيش حيوانات . دهد كردن آون نتايجي بهتر به دست

 روش پخت
. پاية سيمي را در موقعيت موردنظرتان قرار دهيد-1
و درِ آون را ببنديد-2 . سيني پخت حاوي غذا را بر روي پاية سيمي بگذاريد
. زمان پخت موردنظر بگردانيد پيچ تنظيم تايمر را به روي مدت-3
. پيچ انتخاب المنت را به روي موقعيت بگردانيد-4
. پيچ انتخاب دما را به روي دماي موردنظر بگردانيد-5
. بر گردانيد تا آون خاموش شود"O"پس از پايان پخت، پيچ تنظيم تايمر را به روي موقعيت-6

 سازي روش برشته
از-1 و سيني پخت حاوي غذا را بر روي آن قرار دهيد موقعيتپاية سيمي را وارد يكي . هاي درون آون كنيد
. باز بگذاريد درِ آون را نيمه-2
. پيچ انتخاب المنت را به روي موقعيت بگردانيد-3
. پيچ انتخاب دما را به روي دماي موردنظر تنظيم كنيد-4
. بر گردانيد تا آون خاموش شود"O"موقعيت سازي، پيچ تنظيم تايمر را به روي پس از پايان برشته-5
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 هشدارهاي مهم ايمني
به لطفاً پيش از استفاده، دستورالعمل . دقت بخوانيد هاي زير را

و فاصله متري از ديواره سانتي10كم اي دست بايد فاصله-1 متري از سطوح بااليي داشته باشـد سانتي30كم اي دست هاي كناري
. هوا وجود داشته باشدتا امكان گردش كافي

آن-2 . داريدرس كودكان دور نگها از دستربه هنگام استفاده از دستگاه،
. با دستان خيس از آون استفاده نكنيد-3
و محكم به پريز بزنيد-4 . دوشاخه را كامل
ش فلـر ببريـد تـا ازفـرو چنانچه دوشاخه يا سيم برق دستگاه آسيب ديده بود، دستگاه را به يكي از مراكز مجـاز خـدمات پـس-5

. تان تعويض كنند دوشاخه يا سيم را براي
. ه، يا هيچ يك از اجزاي آون را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدخي، سيم برق، دوشاگگرفت براي جلوگيري از برق-6
د. پس از پايان كار با دستگاه، هميشه دوشاخه را از برق بكشيد-7 ست نگـه داريـد و، براي كشيدن دوشاخه از برق، پريز را با يك

. با دستِ ديگر، دوشاخه را بيرون بكشيد، نه سيم برق را
مي-8 كـردنِ براي بازوبسته. مواظب باشيد، در حين كار يا پس از آن، نسوزيد. شوند به هنگام استفاده، سطوح بدنة آون بسيار داغ

. در، از دستگيرة در استفاده كنيد
س-9 . استفاده كنيديا دستگيرة آشپزخانه) در صورت موجودبودن(ينيبراي گذاشتن يا درآوردن سيني، از دستة
: هيچ يك از موارد زير را در داخل يا بر روي آون قرار ندهيد-10

و ديگر مواد اشتعال .پذير مقوا، پالستيك، كاغذ، شمع،
. به هنگام درآوردن سيني يا دورريختن روغن داغ درون آن، نهايت احتياط را به عمل آوريد-11
. زماني كه درِ دستگاه باز است، هيچ چيز سنگيني بر روي آن قرار ندهيد-12
. به هنگام استفاده از آون، آن را بدون نظارت رها نكنيد-13
و گـر نـه، باعـث شكـستن يـا تـرك اي آون، آب نپاشي به هنگام استفاده يا بالفاصله پس از آن، به روي درِ شيشه-14 آن د؛ خـوردن

. شود مي
هاي گازي يا برقي يا ديگر منابع گرمايي يا مستقيماً در جلوي پنكة برقي كه باعث اخـتالل در كـاركرد آون را در نزديكي اجاق-15

. قرار ندهيد،شودميترموستات دستگاه 
. اين دستگاه تنها براي استفاده در منزل است-16
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 اجزاي دستگاه

و سيم برق-1  دوشاخه
 چراغ نشانگر-2
 تايمر-3
 پيچ انتخاب دما-4
و پاييني(المنت گرمايشي انتخابگر-5 )بااليي

و پاييني المنت-6  هاي گرمايشي بااليي
 پاية سيمي-7
 سيني پخت-8
اي در شيشه-9
اي دستگيرة در شيشه-10
 گردان جوجه سيخ-11
 پاية سيمي پخت/ دستة سيني-12-13

 PERSIANفارسي
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