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داري نگه
رفع عيب و نقص دستگاه

حلراهدليل احتماليمشكل

مايكروويو در كار تلويزيون اختالل ايجاد 
. كندمي

هنگام عملكرد دستگاه مايكروويو، راديو 
و تلويزيون ممكن است دچار اختالل 

اين امر، شبيه اختالل . ملكرد شوندع
هاي برقي كوچك مانند دستگاه
كن، جاروبرقي و پنكة برقي است مخلوط

. آيدو امري عادي به شمار مي
هنگام پخت با توان كم مايكروويو، . چراغ دستگاه كم نور است

ممكن است نور چراغ دستگاه كاهش 
. يابد كه امري عادي است

در، خروجي هواي تجمع بخار بر روي 
. داغ از شيارهاي بدنه

كنند و هنگام پخت؛ غذاها بخار مي
بيشتر اين بخارها از منافذ دستگاه خارج 

اندكي بخار در جاهاي خنك . شوندمي
. شود ميدستگاه مانند درِ آن جمع

دستگاه به طور تصادفي بدون غذا به كار 
. افتدمي

اين. دستگاه بدون غذا روشن شده است
. كار بسيار خطرناك است

دوشاخه محكم به پريز وصل نشده ) 1. كنددستگاه آغاز به كار نمي
. است

. مدارشكن فعال است) 2

. پريز مشكل دارد) 3

10دوشاخه را از برق بكشيد و پس از 
. ثانيه آن را دوباره به برق بزنيد

فيوز را تعويض كنيد يا مدارشكن را 
. دوباره تنظيم كنيد

هاي برقي ديگر دوشاخه را با دستگاه
. امتحان كنيد

. در را خوب ببنديد. در به خوبي بسته نشده است) 4. شوددستگاه گرم نمي

اي سروصدا هنگام عملكرد، صفحة شيشه
. كندمي

اي كثيف شده غلتك صفحة شيشه) 5
. است

براي تميزكاري قطعات به بخش 
.  كنيد مراجعه"داري مايكروويونگه"
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 درصد و به مدت 80 دقيقه، و سپس با توان 10 درصد و مدت زمان 100خواهيد غذا را ابتدا با توان مايكروويو اگر مي: مثال
:  دقيقه بپزيد، به روش زير عمل كنيد15زمان 

.  درصد انتخاب شود100دكمة مايكروويو را يك بار فشار دهيد تا توان مايكروويو ) 1
. را به ترتيب بزنيد تا مدت زمان پخت تنظيم شود. و. و.  و 1ي اعداد هادكمه) 2
.  درصد انتخاب شود100دكمة مايكروويو را دوباره فشار دهيد تا توان مايكروويو ) 3
.  را به ترتيب بزنيد تا زمان پخت تنظيم شود0 و 0 و 5 و 1هاي اعداد دكمه) 4
. د تا فرايند پخت آغاز شود را بزني"تأييد/ ثانيه30/+آغاز"دكمة ) 5

 پخت سريع-16
 را بزنيد تا دستگاه با تمام توان مايكروويو به مدت "تأييد/ ثانيه30/+آغاز"هنگامي كه مايكروويو در حالت انتظار است، دكمة 

).  ثانيه است99 دقيقه و 99حداكثر تنظيم . ( ثانيه به كار افتد30زمان 
 ثانيه 30 هر بار را بزنيد تا"تأييد/ ثانيه30/+آغاز" است، دكمة ، گريل يا مايكروويوت تركيبيهنگامي كه مايكروويو در حالت پخ

 غيرفعال ، اين عملكردحالت پخت خودكاريا زدايي اي، شامل مرحلة يخدر پخت چندمرحله. (مدت زمان پخت اضافه شودبه 
). است

 درخواست عملكرد -17
 ثانيه 3 تا 2راي  را فشار دهيد؛ توان جاري بCONVEC يا COMBINE, MICROWAVEدر حالت پخت، دكمة ) 1

. نمايش داده خواهد شد
2مدت زمان پخت به مدت .  را براي درخواست مدت زمان پخت فشار دهيد CLOCK/PRE-SETدر حالت پخت، دكمة) 2
. زند ثانيه چشمك مي3تا 
زمان از .  را براي تأخير در آغاز پخت فشار دهيدCLOCK/PRE-SETدر حالت از پيش تنظيم شده، دكمة ) 3
. زند ثانيه چشمك مي3 تا 2شده، به مدت تنظيمشپي

 كودك  عملكرد قفل- 18
 ثانيه فشار دهيد؛ عالمت صوتي كشداري 3 را به  مدت (STOP/CLEAR)"كنيپاك/ايست"در حالت انتظار، دكمة : قفل

. شود نشان داده ميشود كه نشانگر ورود دستگاه به حالت قفل كودك است و عالمت كليد شنيده مي
. دهد يا زمان جاري را نشان مي"0:00"نمايشگر دستگاه 

با اين كار، .  ثانيه نگه داريد3  را به مدت (STOP/CLEAR)"كنيپاك/ايست"در حالت قفل، دكمة : بازكردن قفل كودك

. شود مي خاموشدهد كه دستگاه از حالت قفل خارج شده و نشانگر كليد رسد و نشان ميعالمتي صوتي به گوش مي

هاي صفحة نمايشگر  ويژگي-19
. زند چشمك مي":"دهد و عالمت در حالت انتظار، آون ساعت را نمايش مي) 1
. دهددر حالت تنظيم عملكرد، آون تنظيمات مربوطه را نمايش مي) 2
. دهدتوقف عملكرد، آون مدت زمان باقيمانده را نمايش ميدر حالت عملكرد و) 3
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1200ليتر ميلي200
2400ليتر ميلي400

سوپ

3600ليتر ميلي600
5001500
7502750
100031000

مرغ برياني

120041200
50150
1002100

نان

1503150
4751475كيك

2001200
3002300

پيتزا

4003400

بايد به گراد و پخت همرفتي با هواي داغ تنظيم شده است و مي درجة سانتي170كني  كيك، با عملكرد گرمدستور پخت: نكته
شود و با عالمتي صوتي هنگامي كه دستگاه به دماي دلخواه رسيد، غيرفعال مي. روش پخت خودكار، ابتدا دستگاه را گرم كنيد

 را بزنيد تا فرايند "تأييد/ ثانيه30/+آغاز"سپس دكمة . در دستگاه قرار دهيدبايد در را باز كنيد و كيك را دهد كه ميهشدار مي
. پخت آغاز شود

 حافظه -14
3 تا 1نمايشگر عالمت .  را انتخاب كنيد3 تا 1هاي حافظه  را چندين بار فشار دهيد و برنامه(MEMORY)دكمة حافظه ) 1

. دهدرا نشان مي
. خواهيد انتخاب كنيد مييك يا دو برنامه متوالي را كه) 2

.  درصد انتخاب شود100يك بار دكمة مايكروويو را بزنيد تا توان مايكروويو ) الف: مثال
.  را به ترتيب فشار دهيد و مدت زمان پخت را تنظيم كنيد0 و 0 و 0 و 1هاي اعداد دكمه) ب
 را بزنيد تا "تأييد/ ثانيه30/+آغاز"شود، يا دكمة شدة حافظه ذخيره  را بزنيد تا برنامة تنظيم(MEMORY)دكمة حافظه ) 3

. پخت آغاز شود و برنامه به طور خودكار ذخيره شود
تان شده در حافظة دستگاه استفاده كنيد، تنها دكمة حافظه را فشار دهيد تا برنامة دلخواهبعدها اگر خواستيد از برنامة ذخيره) 4

.  را بزنيد تا فرايند آغاز شود"أييدت/ ثانيه30/+آغاز"انتخاب شود و سپس دكمة 

اي  پخت چندمرحله- 15
توان آن را به عنوان نخستين مرحله زدايي يكي از اين مراحل است، مياگر يخ. توان تنظيم كردحداكثر سه مرحلة پخت را مي

رسد و متي صوتي به گوش ميپس از پايان هر مرحله، عال. توان استفاده كردتنظيم كرد و در اين حالت، از پخت خودكار نمي
. در اين حالت، نبايد عملكرد پخت خودكار تنظيم شود. شودمرحلة بعدي آغاز مي

12



20

منوي پخت خودكار 
.  گزينة پخت متناظرند10 با يكي از صفر تا نُههركدام از اعداد 

پختدكمهپختدكمهپختدكمهپختدكمه
پيتزا0جوجه برياني7پاستا4سبزيجات1
نان8زمينيسيب5ماهي2
كيك9سوپ6گوشت3

 گرم سبزيجات350پخت : مثال

.  را فشار دهيد"سبزيجات"دكمة ) 1
.دهد را نشان مي"350" را بزنيد و وزن را انتخاب كنيد، نمايشگر "سبزيجات"دوباره دكمة ) 2
.شود شمارش معكوس زمان آغاز با را بزنيد تا فرايند پخت "تأييد/ ثانيه30/+آغاز"دكمة ) 3

پخت خودكار 
نمايشگرهاتعداد دفعات فشردن دكمه)گرم(وزن فهرست

1501150
3502350

سبزيجات 

5003500
1501150
2502250
3503350
4504450

ماهي

6505650
1501150
3002300
4503450

گوشت

6004600
450با آب سرد  (50

)گرم
150

800با آب سرد (100
)گرم

2100

پاستا

1200با آب سرد (150
)گرم

3150

11) گرم230حدوداً  (1
22) گرم460حدوداً  (2

زميني سيب

33) گرم690حدوداً (3
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كنيجدول باز گرم

نمايشگر)گرم(وزن فهرست
150150
250250
350350
450450

h-1 
كني خودكاربازگرم

600600
250250
350350

h-2
وعدة غذاي اصلي

450450
1) گرم240حدوداً  (1
2) گرم480حدوداً  (2

h-3
قهوه

3) گرم720حدوداً  (3
1) گرم70حدوداً  (1
2) گرم140حدوداً  (2

h-4 
رده نانگ

3) گرم210حدوداً  (3

زدايي براساس زمان  يخ-9
.دهد را نشان ميd-1نمايشگر ؛ را يك بار فشار دهيد(DEFROST)زدايي دكمة يخ) 1
). ثانيه است99 دقيقه و 99حداكثر مدت زمان پخت (عدد مدت زمان پخت را وارد كنيد ) 2
.زدايي آغاز شود را بزنيد تا يخ"تأييد/ ثانيه30/+آغاز"دكمة ) 3

زدايي براساس وزن  يخ- 10
. دهد را نشان ميd-2ار فشار دهيد، نمايشگر  را دوب"زدايييخ"دكمة ) 1
).  گرم باشد200 تا 100بايد از عدد ورودي وزن غذا مي. (وزن غذا را وارد كنيد) 2
. زدايي آغاز گردد را بزنيد تا فرايند يخ"تأييد/ ثانيه30/+آغاز"دكمة ) 3

كرده زدايي گوشت چرخ يخ-11
. دهد را نشان ميd-3 بار بزنيد، نمايشگر دستگاه 3 را "زدايييخ" دكمة -1
).  گرم باشد2000 تا 100بايد از عدد ورودي مي( عدد مربوط به وزن گوشت را وارد كنيد -2
. زدايي آغاز شود را بزنيد تا فرايند يخ"تأييد/ ثانيه30/+آغاز" دكمة -3

زدايي غذاهاي دريايي يخ-12
. دهد را نشان مي"d-4" بار بزنيد، نمايشگر4زدايي را دكمة يخ) 1
).  گرم تنظيم شود2000 تا 100بايد از عدد ورودي مي. (عدد مربوط به وزن غذا را وارد كنيد) 2
. غاز شودزدايي آ را بزنيد تا يخ"تأييد/ ثانيه30/+آغاز"دكمة ) 3
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. دهد را نشان مي"40:00" را به ترتيب نمايشگر 0و 0 و 0 و 4هاي اعداد دكمه)2
.  را بزنيد تا فرايند پخت آغاز شود"تأييد/  ثانيه30/+ آغاز"دكمة )3

كمة پخت تركيبي دستورالعمل فشردن د: نكته

هواي داغگريلتوان مايكروويونمايشگرها فشردن دكمهتعداد دفعات
1C-1 
2C-2
3C-3
4C-4

 آغاز پخت با تأخير - 7
12:12براي آغاز فرايند پخت در ساعت : مثال

. در غير اين صورت، اين عملكرد فعال نخواهد شد. ابتدا، ساعت را تنظيم كنيد)1
. خواهيد، تنظيم كنيدمة پختي را كه ميبرنا)2

:  دقيقه به كار اندازيد، به روش زير عمل كنيد15 درصد و به مدت زمان 80خواهيد دستگاه را با توان مايكروويو اگر مي: مثال
. دهد را نشان ميP100 را فشار دهيد؛ نمايشگر دستگاه عالمت  (MICRO)يك بار دكمة ) الف
. دهد را نشان ميP80 درصد انتخاب شود، نمايشگر عالمت 80 را فشار دهيد تا توان (MICRO)كمة يك بار ديگر د) ب
. دهد را نشان مي15:00نمايشگر عالمت . را به ترتيب فشار دهيد0 و 0 و 5 و 1هاي اعداد دكمه) ج
: كنيدبه روش زير عمل . نزنيد را "تأييد/ ثانيه30/دكمة آغاز"، لطفاً !مراقب باشيد) د
. زننداعداد ساعت چشمك مي.  را بزنيد تا ساعت جاري نمايش داده شود"تنظيمپيش/ساعت"دكمة ) 3
.  را بزنيد2 و 1 و 2 و 1به ترتيب اعداد ) 4
. گردددستگاه به حالت ساعت بر مي.  را بزنيد تا تنظيمات تأييد شوند"تأييد/  ثانيه30/+ آغاز"دكمة ) 5
.  روشن خواهد شد":"شود، و عالمت  آغاز ميپخت در زمان مقرر) 6

كني  باز گرم-8
كني دكمة بازگرم(. زندشود و چشمك مي بر روي نمايشگر ظاهر ميh-1 را بزنيد، عالمت (REHEAT)كني دكمة بازگرم)1

). تان را انتخاب كنيدرا چندين بار بزنيد و برنامة پخت دلخواه
. شود بر روي نمايشگر نشان داده ميh-1 را بزنيد تا تنظيمات تأييد شوند و عالمت "تأييد/  ثانيه30/+ آغاز"دكمة )2
كني را چندين بار بزنيد و وزن دكمة بازگرم(دهد  را نشان مي"150" را بزنيد، نمايشگر (REHEAT)كني دكمة بازگرم)3

). ورد نظر را انتخاب كنيدغذاي م
.  را بزنيد تا فرايند پخت آغاز شود"تأييد/  ثانيه30/+آغاز"دكمة )4
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 پخت با عملكرد گريل - 3
:  دقيقه به كار اندازيد، به روش زير عمل كنيد35 درصد، به مدت زمان 100خواهيد مايكروويو را با توان اگر مي: مثال

.دهد را نشان ميG-1شگر عالمت  را فشار دهيد، نماي (GRILL) "گريل"دكمة ) 1
. دهد را نشان مي35:00 را به ترتيب بزنيد، نمايشگر 0 و 0 و 5 و 3هاي شماره دكمه) 2
. را بزنيد تا پخت آغاز شود"تأييد/  ثانيه30/ آغاز"دكمة ) 3

) گرمايش-با عملكرد پيش(ت با عملكرد هواي داغ  پخ- 4
در اين حالت مايكروويو به كار برده . هاي سنتي غذا را بپزيدكند كه همچون اجاقپخت با هواي داغ اين امكان را فراهم مي

.  برسدشود كه دستگاه را از پيش گرم كنيد تا به دماي مناسبپيش از قراردادن غذا در دستگاه، توصيه مي. شودنمي
دكمة هواي داغ را چندين بار  ( را نشان خواهد داد"140" را بزنيد، دستگاه عالمت (CONVEC) بار دكمة هواي داغ يك) 1

). بزنيد و دماي پخت را انتخاب كنيد
. گراد تنظيم كرد درجة سانتي230 درجه تا 140توان از دماي پخت را مي

رسد، عدد  به ميزان تنظيمي ميگرمايش-ي پيشهنگامي كه دما.  را بزنيد تا پخت آغاز شود"تأييد/  ثانيه30/+ آغاز"كمة د) 2
. كند كه غذا را در مايكروويو قرار دهيدزند و عالمتي صوتي دوبار شنيده خواهد شد و به شما يادآوري ميدما چشمك مي

. دهد را نشان مي"40:00"دهيد، نمايشگر آون  را به ترتيب فشار 0 و 0 و 0 و 4هاي اعداد دكمه) 3
. را بزنيد تا فرايند پخت آغاز شود"تأييد/  ثانيه30/+ آغاز"دكمة ) 4

: نكته
. ه باشدتوان وارد كرد كه دستگاه از پيش گرم شده باشد و به دماي مناسب رسيدمدت زمان پخت را تنها هنگامي مي) الف

. بايد باز كنيد و مدت زمان پخت را وارد كنيدهنگام رسيدن دستگاه به دماي دلخواه؛ درِ دستگاه را مي
 دقيقه است و دستگاه به دماي دلخواه نرسيده است، عالمتي صوتي به شما هشدار 30گرمايش بيش از اگر مدت زمان پيش) ب
گرمايش دستگاه متوقف - دقيقه، زمان پخت تنظيم نشود، عملكرد پيش5 مدت اگر در طول. دهد تا زمان پخت را وارد كنيدمي

. گرددرسد و به حالت انتظار بر ميخواهد شد؛ پنج عالمت صوتي به گوش مي

) گرمايش- بدون عملكرد پيش( پخت با هواي داغ -5
براي انتخاب دما دكمة هواي داغ را (دهد را نشان مي"140" را بزنيد، نمايشگر (CONVEC)يك بار دكمة هواي داغ ) 1

. گراد تنظيم كرد درجة سانتي230 تا 140توان از را ميدما ). چندين بار بزنيد
. دهد را نشان مي":0040"نمايشگر آون .  را به ترتيب فشار دهيد0و 0و 0 و 4هاي اعداد دكمه) 2
.ز شود را بزنيد تا فرايند پخت آغا"تأييد/  ثانيه30/+آغاز"دكمة ) 3

 پخت تركيبي - 6
.  دقيقه دستگاه را به كار اندازيد40 به مدت زمان (C-1)خواهيد با عملكرد پخت تركيبي اگر مي: مثال

: به روش زير عمل كنيد
. دده را نشان مي(C-1)نمايشگر عالمت .  را يك بار فشار دهيد(COMBINE)دكمة تركيب )1
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تان با ولتاژ و فركانس مطمئن شويد كه ولتاژ و فركانس برق منزل.  دوشاخة سيم برق دستگاه را به پريز برق استانداردي بزنيد-2
. شده در برچسب مشخصات دستگاه يكي باشددرج

اگر در . كنند، قرار ندهيدهايي كه حرارت توليد ميمايكروويو را بر روي سطوح پخت يا دستگاه: هشدار
. نامه خارج خواهد شدبيند و از شمول ضمانتنزديكي يا بر روي منابع گرمايشي نصب شود، آسيب مي

. سطوح در دسترس دستگاه هنگام عملكرد ممكن است داغ شوند

دستورالعمل استفاده 
ظيم ساعت تن- 1

. شود و عالمتي صوتي شنيده خواهد شد بر روي صفحة نمايشگر ظاهر مي0:00پس از زدن دوشاخة دستگاه به برق، عالمت 
. قابل تنظيم است)  ساعته12 (12:59-- 1:00و از )  ساعت24 (—0:0023:50زمان ورودي از 

 ساعته، 12 و براي انتخاب سيستم (Clock/Pre Set)"پيش تنظيم/ ساعت" ساعته، يك بار دكمة 24براي انتخاب سيستم 
.  ساعت نمايش داده خواهد شد12 ساعت و 24دوبار دكمة مذكور را بزنيد؛ همزمان 

.  را به ترتيب بزنيد2 و 1 و 2 و 1هاي شماره  دكمه-2
.  را بزنيد تا فرايند تنظيم ساعت پايان يابد(Clock / Pre Set)"پيش تنظيم/ ساعت"دكمة ) 3

. شود چشمك خواهد زد و زمان تنظيمي روشن مي":"مت عال
. شدن دستگاه، عمل نخواهد كرداگر ساعت تنظيم نشده است، هنگام روشن) 1: نكته

 را بزنيد، مايكروويو به طور خودكار به حالت (STOP/CLEAR)"كنيپاك/ ايست"هنگام فرايند تنظيم زمان، اگر دكمة ) 2
. گرددپيشين برمي

ا مايكروويو  پخت ب-2
. توان و مدت زمان پخت مورد نياز را انتخاب كنيد.  گزينة توان مايكروويو دارد5دستگاه 
.  را پايين نگه داريد تا توان انتخاب شود(MICROWAVE)"مايكروويو"دكمة 
: ل كنيد دقيقه، دستگاه را به كار اندازيد، به روش زير عم10به مدت زمان % 80خواهيد با توان اگر مي: مثال

.دهد را نشان مي"P100" را يك بار بزنيد، صفحة نمايشگر عالمت (MICRO)"مايكروويو"دكمة ) 1
 را نشان "P80"انتخاب شود، صفحة نمايشگر عالمت % 80را بزنيد تا توان (MICRO)"مايكروويو"يك بار ديگر دكمة ) 2

. خواهد داد
.  را نشان خواهد داد10:00 نمايشگر رتيب بزنيد، صفحة را به ت0 و0 و0 و 1هاي شماره دكمه) 3
.شود روشن مي":" را بزنيد تا پخت آغاز شود؛ عالمت "تأييد/  ثانيه30/+ آغاز"دكمة ) 4

دستورالعمل تعداد دفعات فشردن دكمة مايكروويو 
توان مايكروويوعالمت نمايشگرتعداد دفعات

1P100100%
2P8080%
3P5050%
4P3030%
5P1010%
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)دارهاي گريلبراي دستگاه(پزي پاية سيمي كباب: نكته

. ازحد معمول فشار وارد نكنيد به صفحة سراميكي بيش-1
.  هنگام كار با دستگاه، صفحة سراميكي را به آرامي جدا كنيد و در جايش قرار دهيد-2
. ده، به صفحة سراميكي دست نزنيد؛ زيرا بسيار داغ است پس از استفا-3

استقرار آون مايكروويو بر روي پيشخان 
آون . بندي و لوازم جانبي را بيرون آوريدتمام موارد بسته

. مايكروويو را از نظر شكستگي در و تو رفتگي وارسي نماييد
. اگر آسيب ديده بود، دستگاه را به كار نيندازيد

هرگونه پوشش محافظ جدارة داخلي : خليمحفظة دا
اي رنگ را كه پوشش ميكاي قهوه. مايكروويو را جدا كنيد

گيري از امواج مغناطيسي به حفرة دستگاه متصل براي پيش
شده، جدا نكنيد

نصب 
.  سطح صافي را انتخاب كنيد كه فضاي باز كافي براي منافذ ورودي و خروجي هواي مايكروويو فراهم كند-1

. متر است سانتي5/7هاي كناري حداقل فاصلة الزم بين سطوح مايكروويو و ديواره
. بايد باز باشدفضاي يك طرف دستگاه مي

متري در باالي دستگاه  سانتي30حداقل فضايي -
. بايد وجود داشته باشدمي

. هاي سطح زيرين مايكروويو را جدا نكنيدپايه-
وجي هواي خر/مسدودكردن شيارهاي ورودي-

. رساندسيب ميمايكروويو به دستگاه آ
دستگاه را تا حد ممكن از راديو و تلويزيون دور -

به كارانداختن دستگاه ممكن است . نگه داريد
. در عملكرد راديو يا تلويزيون اختالل ايجاد كند

A(كنترلصفحة 
B(ارت بر فرايند پخت پنجرة نظ
C(رد
D(سيستم چفت و بست ايمني

بازشدن در هنگام عملكرد، برق دستگاه را 
. كندقطع مي
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ظروف شكسته يا .  فلزي نداشته باشندهايمطمئن شويد كه آرايه. اي مقاوم در برابر حرارتتنها ظروف شيشه: ايظروف شيشه
. خورده را به كار نبريدترك

شيارهايي . هاي فلزي آن را نبنديدبا چفت و بست. بر طبق دستورالعمل سازنده عمل كنيد: هاي پخت ويژة مايكروويوكيسه
. در آن ايجاد كنيد تا بخار داخل آن خارج شود

. هنگام پخت، مايكروويو را به حال خود رها نكنيد. پخت كوتاه مدت/ كردنرمتنها براي گ: هاي كاغذيها و فنجانبشقاب

هاي كوتاه مدت استفاده تنها براي پخت. كردن، غذا را با آن بپوشانيد و با آن چربي غذا را بگيريدهنگام گرم:  كاغذيدستمال
. كنيد و بر فرايند پخت نظارت كنيد

. پاشيدگي غذا يا پوشاننده در حالت بخاردهي استفاده شودبه عنوان پوشش محافظ : كاغذ پوستي

ظروفي كه داراي برچسب ويژة . (مطابق دستورالعمل سازنده عمل كنيد. تنها ظروف ويژة پخت در مايكروويو: پالستيك
هايي كه محكم هاي جوشاندن و كيسهكيسه. شودبرخي از ظروف پالستيكي نرم اند و غذاي داخل آنها داغ مي). مايكروويو اند

. بايد مطابق دستورالعمل سوراخ يا شكافته شونداند، ميبسته شده

براي پوشاندن غذا هنگام پخت و حفظ رطوبت آن به كار برده . هاي پالستيكي ويژة مايكروويوپوشش: پوشش پالستيكي
. نگذاريد پوشش پالستيكي با مواد غذايي تماس پيدا كند. شودمي

. هاي ويژة مايكروويو استفاده كنيدنها از حرارت سنجت: هاحرارت سنج

. گيري شود و رطوبت مواد غذايي حفظ گرددغذا را با آن بپوشانيد تا از پاشيدگي پيش: كاغذ روغني

وسايل پخت و پزي كه نبايد در اجاق مايكروويو به كار برد 

. ظرف  ويژة مايكروويو بريزيدزدن شود؛ غذا را در ممكن است سبب جرقه: سيني آلومينيومي

. غذا را در ظرف ويژة مايكروويو بريزيد. زدن شودممكن است سبب جرقه: جعبة مقوايي با دستگيرة فلزي

هاي فلزي ممكن است آرايه. شودها ميموج- فلز مانع از تابش انرژي ريز: هاي فلزي دارندوسايل فلزي يا وسايلي كه آرايه
. زدن شوندسبب جرقه

. ممكن است در داخل مايكروويو آتش بگيرند: هاي كاغذيكيسه

. فوم پالستيكي ممكن است در اثر حرارت زياد ذوب شود و مايع محتوي ظرف را آلوده كند: فوم پالستيكي

. چوب ممكن است درمايكروويو خشك شود و ترك بردارد يا بشكند: چوب

اندازي دستگاهراه
توصيف اجزا

. بندي را بيرون آوريدويو و تمامي موارد بستهآون مايكرو
: دستگاه شما مجهز به لوازم جانبي زير است

1: ايسيني شيشه
1: گردانحلقة صفحه

1: دفترچة راهنما
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تميزكاري 
. ايدابتدا مطمئن شويد كه دوشاخة دستگاه را از برق كشيده

پس از استفاده، با دستمالي مرطوب سطوح داخلي آون -1
.  تميز كنيدرا

. لوازم جانبي را با آب و مايعي شوينده بشوييد-2
بايد به چارچوب در و واشرها و اجزاي كناري آن را مي-3

. دقت تميز كرد
بايد به زمين اتصال اين دستگاه مي

هنگام اتصالي ). ارت شود(يابد 
كردن دستگاه، اتصال زميني با فراهم

امكان تخلية جريان برق، از خطر 
اين دستگاه . كاهدفتگي ميگربرق

مجهز به سيم برقي است كه داراي 
دوشاخة دستگاه . سيم و دوشاخة اتصال به زمين است

بايد به پريز برقي وصل شود كه به درستي نصب و ارت مي
. شده باشد

هاي اتصال به زمين را به درستي در صورتي كه دستورالعمل
 با تعميركاري ماهر ايد يا در اين مورد ترديدي داريد،نفهميده

در صورت لزوم استفاده از سيم سيار، تنها از . مشورت نماييد
.  سيمي استفاده كنيد3سيارهاي سيم

با اين دستگاه، سيم برق كوتاهي ارايه شده است تا خطرات 
. گيري شودناشي از گيركردن سيم برق دراز به دست و پا پيش

هنگام استفاده از سيم سيار 
بايد با ولتاژ درج شده در يم سيار مورد استفاده ميولتاژ س) 1

. صفحة مشخصات دستگاه سازگار باشد
.  سيمي باشد3بايد از نوع سيم سيار مي) 2
اي مرتب شود كه از سطح بايد به گونهسيم سيار مي) 3

ميزكار يا پيشخان آويزان نشود؛ از دسترس كودكان به دور 
. وپا گير نكندباشد و به دست

وپز غيرفلزي براي استفاده در مايكروويو برخي از وسايل پخت
. مناسب نيستند

اگر در مورد برخي از وسايل ترديد داريد، به روش زير آنها را 
. آزمايش كنيد

ظرفي را كه براي پخت در مايكروويو مناسب است، از -1
و همراه ) ليتر ميلي250(يك فنجان آب سرد پر كنيد 

. ايش در مايكروويو قرار دهيدبا وسيلة مورد آزم
.  دقيقه حرارت دهيد1با حداكثر توان به مدت زمان -2
اگر ظرف خالي گرم . با احتياط ظرف را لمس كنيد-3

شده است، براي پخت در مايكروويو از آن استفاده 
. نكنيد

. مدت زمان پخت نبايد بيش از يك دقيقه باشد-4

مايكروويو استفاده كردتوان از آنها در و پزي كه ميوسايل پخت

هاي نازك توان براي پوشاندن بخشهاي نرم و كوچك فويل آلومينيومي را ميتكه. تنها براي محافظت: فويل آلومينيومي
هاي داخلي دستگاه اگر فويل بيش از حد معمول به ديواره. گيري شودگوشت به كار برد تا از پخت بيش از حد الزم گوشت پيش

. هاي دستگاه فاصله داشته باشدمتر با ديواره سانتي5/2كم بايد دستفويل مي. مكن است جرقه بزند م،نزديك باشد

گردان دستگاه بايد از صفحهسازي ميسطح زيرين ظرف برشته. هاي سازنده عمل كنيدبر طبق دستورالعمل: سازي برشتهظرف
. گردان آسيب برساندمكن است به صفحهاستفادة نادرست م. متر فاصله داشته باشد ميلي5كم دست

از ظروف شكسته يا ترك خورده . هاي سازنده عمل كنيدبر طبق دستورالعمل. تنها ظروف ويژة مايكروويو: ظروف نهارخوري
. استفاده نكنيد

هاي بسياري از پارچ. ييدكردن مواد غذايي از آن استفاده نماتنها براي گرم. هميشه درپوش پارچ را بر داريد: ايهاي شيشهپارچ
. اي در برابر حرارت مقاوم نيستند و ممكن است بشكنندشيشه
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هشدارهاي مهم ايمني 
كند، به هنگامي كه دستگاه در حالت تركيبي كار مي-

دليل گرماي توليدشده كودكان تنها با نظارت شما 
. بايد با دستگاه كار كنندمي

 ديده بود؛ از آون اگر درِ دستگاه يا واشر آن آسيب-
. استفاده نكنيد و براي تعمير به فرد ماهري تحويل دهيد

هرگونه تعمير يا كارهاي خدماتي كه مستلزم برداشتن -
 بدون صالحيت، پوشش دستگاه است، به دست افراد

اين پوشش مانع از هدررفتن انرژي . خطرناك است
. شودمايكروويو مي

هاي دربسته ر ظرفمايعات و غذاهاي ديگر را نبايد د-
. گرم كرد؛ ممكن است بتركند

تنها هنگامي به كودكان اجازه دهيد بدون نظارت شما از -
هاي الزم را به دستگاه استفاده كنند كه دستورالعمل

اي اي كه بتوانند به شيوهآنان آموخته باشيد؛ به گونه
ايمن از دستگاه استفاده كنند و خطرهاي استفادة 

. ه باشندنادرست را فهميد
هنگام كار با دستگاه، تنها از ادواتي استفاده كنيد كه -

. اندبراي مايكروويو در نظر گرفته شده
هنگامي كه غذايي را در ظرفي پالستيكي يا كاغذي گرم -

گرفتن كنيد، مراقب دستگاه باشيد؛ چون امكان آتشمي
. ظرف وجود دارد

دوشاخه را هنگام مشاهدة دود، دستگاه را خاموش كنيد يا -
ها از برق بكشيد و درِ دستگاه را بسته نگه داريد تا شعله

. فرو نشينند
ها در مايكروويو منجر به پاشيدن كردن نوشيدنيگرم-

جايي بهبنابراين، هنگام جا. شودمحتويات داغ ظرف مي
. ها مراقب باشيدظرف

هاي مخصوص اين كار محتويات شيشه شير بچه يا ظرف-
زنيد و دماي مواد را پيش از خوراندن به بچه را بايد هم ب

. بررسي كنيد تا از سوختگي پيشگيري شود
پز شده را در هاي درستة آبمرغمرغ نپخته و تخمتخم-

اجاق مايكروويو گرم نكنيد، ممكن است حتي پس از 
. كردن بتركندپايان زمان گرم

بايد به طور منظم تميز كنيد و رسوبات آن رااجاق را مي-
. بزداييد

داشتن اجاق، منجر به افت كيفيت كوتاهي در تميزنگه-
كاهد شود و از عمر مفيد دستگاه ميسطوح دستگاه مي

. و خطرناك است
اگر سيم برق دستگاه آسيب ديده بود، براي پيشگيري از -

خطر، از سازنده، كاركنان مركز خدمات يا تعميركاري 
. ندتان عوض كماهر بخواهيد تا آن را براي

اند، داغ هنگام كار با دستگاه، سطوحي كه در دسترس-
. شوندمي

كردن مواد غذايي در ظروف پالستيكي يا هنگام گرم-
. كاغذي، مراقب باشيد؛ ممكن است آتش بگيرند

. مواد غذايي را بيش از حد معمول نپزيد-
داري نان، شيريني و از حفرة درون دستگاه براي نگه-

.غيره استفاده نكنيد
ظروف / هاهاي سيمي كيسههاي فلزي يا حلقهدستگيره-

پالستيكي يا كاغذي را پيش از قراردادن آنها در آون، 
. جدا كنيد

هاي ويژه، اجزاي آون مايكروويو را مطابق دستورالعمل-
. سرهم كنيد و آن را در جاي مناسب قرار دهيد

. اين آون را در نزديكي آب يا استخر به كار نيندازيد-
اند، داغ نگام عملكرد، سطوحي كه در دسترسه-

. سيم برق را از سطوح داغ دور نگه داريد. شوندمي
. نگذاريد سيم برق از لبة ميز يا پيشخان آويزان شود-

شدن كاربربراي كاهش خطر زخمي
)ارت(اتصال زميني 

خطر
گرفتگي خطر برق

لمس برخي از قطعات داخلي دستگاه ممكن است سبب 
قطعات اين دستگاه را . هاي جدي يا مرگ كاربر شودآسيب

. جدا نكنيد

، ممكن است منجر )ارت(اتصال نادرست به زمين : هشدار
تنها پس از نصب درست و اتصال . به برق گرفتگي شود

. دستگاه به زمين، دوشاخة آن را به برق بزنيد
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. فترچة راهنما را به دقت بخوانيد و آن را نزد خودتان نگه داريدپيش از استفاده، اين د

ها هشدار دربارة پرهيز از انرژي اضافي ريزموج
چفت ايمني در را . ها قرار گيريدموج- بار ريزاز دستگاه با درِ باز استفاده نكنيد، با اين كار ممكن است در معرض تابش زيان) الف

. دستكاري نكنيد
كننده بر روي سطوح درزگيري نگذاريد پسماندة مواد پاك. دادن اشيا در بين صفحة جلويي آون و درِ آن بپرهيزيداز قرار) ب

. جمع شوند
. اگر در يا واشر آن آسيب ديده بود، دستگاه را به كار نيندازيد؛ آن را به تعميركاري ماهر تحويل دهيد: هشدار) ج

پيوست 
. كاهد و بالقوه خطرناك استشود و از عمر مفيد دستگاه مينشود، سطوح آن خراب مياگر دستگاه پاكيزه نگه داشته 

: هاي فنيداده
 ليتر25: گنجايش

 وات 1450): مايكروويو(توان ورودي 
 وات 900): مايكروويو(توان خروجي 
 وات 1000): گريل(توان ورودي 
 وات 2000): پخت همرفتي با هواي داغ(توان ورودي 

متر ميلي511×385×285): طول، عرض، ارتفاع(اد بيروني ابع
 كيلوگرم3/17حدوداً : وزن خالص

PERSIANفارسي
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