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. اي تميز كنيدهر دو طرف در و شيشة آن را با پارچه-4
اطراف ) درزگيري(براي زدودن هرگونه آلودگي واشر 

. اي تميز كنيددرِ دستگاه و قطعات كناري را با پارچه
آن را با . نگذاريد صفحة كنترل دستگاه خيس شود-5

هنگام تميزكاري . دار تميز كنيداي نرم و نمپارچه
صفحة كنترل، درِ دستگاه را باز بگذاريد تا از 

. گيري شودشدن اتفاقي دستگاه پيشروشن
اگر بخار در داخل يا در اطراف سطح داخلي درِ -6

. اي نرم آن را بزداييددستگاه جمع شده است، با پارچه
ه دستگاه در افتد كاين مسأله هنگامي اتفاق مي

. شرايط آب و هواي بسيار مرطوب به كار انداخته شود
. در اين مورد، اين مسأله عادي است

بايد به طور منظم براي حلقة غلتان و كفِ آون مي-7
گيري از سروصداي اضافي هنگام عملكرد، تميز پيش
شويي توان با آب و مايع ظرفحلقة غلتان را مي. شوند

پس از تميزكاري . شستشويي يا در ماشين ظرف
. يدهاش قرار دحلقة غلتان را در جاي درست

براي زدودن بوهاي ناخوشايند از محفظة پخت -8
دستگاه، يك فنجان آب را با آب و پوست ليمو تركيب 

اي ويژة مايكروويو بريزيد و كاسه را به كنيد و در كاسه
به دقت محفظه را .  دقيقه حرارت دهيد5مدت زمان 
. اي نرم آن را خشك نماييدو با پارچهتميز كنيد 

هنگامي كه چراغ درون محفظة پخت دستگاه نياز به -9
تعويض دارد، با مركز خدمات پس از فروش تماس 

. بگيريد

هاي پس از پايان فرايند بخارپزي، اندكي آب در جداره-10
محفظة پخت و بشقاب زيرين وجود دارد، كه امري 

. ك، آب را بزداييداي نرم و خشبا پارچه. عادي است
بايد به طور منظم تميز كرد تا پسماند مواد آون را مي-11

داري ناديده گرفتن اصول نگه. غذايي از آن زدوده شود
از دستگاه، ممكن است منجر به كاهش كيفيت سطوح 
شود و تأثيري نامطلوب بر عمر مفيد دستگاه به جا 

. گذارد و خطرناك استمي
. هاي خانگي دور نيندازيدا زباله اين دستگاه را بلطفاً-12

آوري و بازيافت اين دستگاه را به مراكز ويژة جمع
. هاي الكتريكي تحويل دهيدزباله

:هاي فنّيداده
، )مايكروويو( وات 1400 هرتز، 50 ولت، 230: توان مصرفي

). بخار( وات 1250، )موج نوري( وات 850
 وات 900: ميزان توان خروجي مايكروويو

 مگاهرتز 2450: امد عملكردبس
367× 565 ×310): ارتفاع× طول× عرض(ابعاد بيروني 

متر ميلي
):ارتفاع× طول× عرض(ابعاد محفظة داخلي آون 

متر  ميلي346× 332 ×214
 ليتر 23: گنجايش آون
.  كيلوگرم5/16حدوداً : وزن خالص

. هاي مذكور ممكن است ثابت يا متغير باشدداده
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اي ت چندمرحلهپخ
اي هاي چند مرحلهتوان براي پختاز اين سيستم مي

اي، استفاده كرد؛ پس از تنظيم عملكرد پخت چند مرحله
فرايندهاي پخت به طور خودكار، يكي پس از ديگري فعال 

. توان تنظيم كردحداكثر سه مرحلة متمادي را مي. شوندمي
فت مراحل  با پيشر3s, 2s, 1sنمايشگر به طور متناوب 

. دهدپخت، را نشان مي
در فاصلة ميان مراحل پخت، عالمتي صوتي به نشانة آغاز 

خواهيد مراحل اگر مي. شودمرحلة بعدي شنيده مي
زدايي پخت با مايكروويو، پخت با موج تابشي را انجام يخ

: دهيد، به روش زير عمل كنيد
 بر 1sزدايي مايكروويو را وارد كنيد، عالمت برنامة يخ-1

. شودروي نمايشگر روشن مي
 بر 2sبرنامة پخت با مايكروويو را وارد كنيد، عالمت -2

. شودروي نمايشگر روشن مي
 بر 3sبرنامة پخت با موج تابشي را وارد كنيد، عالمت -3

. شودروي نمايشگر روشن مي

هاي نشانگر مربوط به هركدام از مراحل، هنگام چراغ: نكته
پس از پايان فرايند پخت، . شودشدن آن روشن ميفعال

. شودشنيده مي) بيب(عالمتي صوتي 

بخارپزي با مايكرو
اي كه رطوبت آن بخارپزي امكان پخت غذا با بخار را به گونه

. سازدحفظ شود، فراهم مي
: براي تنظيم برنامه بخارپزي

.  را بزنيد(STEAM MICRO)يكرو ادكمة بخار م-1
 اعداد، مدت زمان پخت را هاي تماسيبا فشردن دكمه-2

. تنظيم كنيد
.  را بزنيد(START)دكمة آغاز -3
هشدار ميزان آب درون مخزن : نكته

 تر از حد اگر هنگام پخت، ميزان آب درون دستگاه كم
باشد، عملكرد دستگاه متوقف ) حداقل و حداكثر(معمول 

. شودشود و عالمتي صوتي شنيده ميمي
ح آب را شناسايي كرد، دكمة هنگامي كه حسگر دوباره سط

.  را بزنيد تا آون دوباره به كار افتد(START)آغاز 

كند و شمارش معكوس زمان تايمر به طور جداگانه عمل مي
. رسدبا عالمتي صوتي به پايان مي

.  را بزنيد(TIMER)دكمة تايمر -1
هاي تماسي اعداد، زمان را وارد كنيد تا با با دكمه-2

. شودشمارش معكوس فعال 
.  را بزنيد(START)دكمة آغاز -3

قفل ايمني كودك 
گيري از استفاده كودكان از دستگاه به  براي پيشاين ويژگي

شود، هنگامي كه قفل ايمني كودك تنظيم مي. رودكار مي
 بر روي نمايشگر (CHILD LOCK)نشانگر قفل كودك 

توان به كار در اين حالت دستگاه را نمي. شودظاهر مي
. داختان

:براي تنظيم قفل ايمني كودك
 ثانيه نگه داريد؛ 3لغو را فشار دهيد و به مدت /دكمة مكث

شود و نشانگر قفل كودك بر روي عالمتي صوتي شنيده مي
. شودصفحه ظاهر مي

لغو را فشار دهيد /دكمة مكث: براي لغو عملكرد قفل كودك
ي نمايشگر  ثانيه نگه داريد، تا نشانگر قفل بر رو3و به مدت 
. محو شود

تميزكاري و مراقبت 
پيش از تميزكاري، دستگاه را خاموش كنيد و دوشاخه -1

. را از برق بكشيد
پاشيدگي مايعات . فضاي داخلي آون را تميز نگه داريد-2

و مواد غذايي را كه به جدارة حفرة پخت آون 
اگر آون . دار تميز كنيداند، با دستمالي نمچسبيده

شويي نيز ده است، از مايع ظرفبسيار كثيف ش
هاي ساياي كنندهاز افشانه و پاك. توان استفاده كردمي

شدن، ديگر استفاده نكنيد؛ زيرا سبب لك
رفتن جالي سطح داخلي شدن يا از بينخراشيده

. شوندمي
. دار تميز كرداي نمبايد با پارچهبدنة دستگاه را مي-3

طعات داخلي رساندن به قگيري از آسيببراي پيش
. دستگاه، نگذاريد آب در منافذ تهوية دستگاه نفوذ كند
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پخت خودكار 
ثانيه را بچرخانيد /هاي دقيقهبراي پخت خودكار، ابتدا دكمه

و نشانگر منو بر روي .  را نشان دهد(1s)تا نمايشگر عالمت 
. شوندتمامي موارد منو روشن مي. زندصفحه چشمك مي

گر را بچرخانيد تا يكي از تنظيمات مبايد تنظيدوباره مي
. پخت انتخاب شود

. زندشده بر روي نمايشگر چشمك ميعملكرد انتخاب

شدة مواد غذايي عالوه بر اين، نمايشگر، وزن از پيش تنظيم
. اكنون دكمة آغاز پخت را بزنيد. دهدرا نشان مي
: براي مثال

ان  را بزنيد تا عملكرد پخت ماهي نش-+/دكمة منو -1
. داده شود

تنظيم را چندين بار بزنيد تا وزن غذا /دكمة وزن-2
. تنظيم شود

.  را بزنيد(START) آغاز دكمة-3

منوي پخت خودكار 
. نتيجة عملكرد پخت خودكار بستگي به عوامل گوناگوني مانند شكل غذا، ذايقة شخصي و بافت غذا دارد: لطفاً توجه كنيد

نكاتحالت پخت/غذاكد

پخت با مايكروويو ر شي1
از ظرفي سازگار با مايكروويو استفاده كنيد يا از پوشش تازه سبزيجات 2

. دارنده استفاده كنيدنگه
.آب جوش اضافه كنيدپاستا3
گراد درجة سانتي5دماي اوليه كنيبازگرم4
ة آون قرار در بشقابي سراميكي قرار دهيد و آن را در وسط صفحشده گوشت بخار داده5

. دهيد
بخارپزيشده مرغ بخاردادهتخم6
در بشقابي سراميكي قرار دهيد و آن را در وسط صفحة آون شده دادهماهي بخار7

. بگذاريد
در بشقابي سراميكي قرار دهيد و آن را در وسط صفحة آون شده ميگو بخارداده8

. بگذاريد
آوري چكه را در كفِ سيني جمع. ار دهيدبر روي پاية سيمي قرشده مرغ كباب9

آون پس از گذشت نيمي از فرايند پخت، متوقف . آون قرار دهيد
. شود تا كاربر غذا را برگرداند و غذا را به صورت يكدست بپزدمي

.  را بزنيد(START)مانده، دكمة آغاز براي مدت زمان پخت باقي
همانند روش باال خورده گوشت برش10
همانند روش باال پزشده اهي كبابم11
. متر، بر روي پاية سيمي پخت قرار دهيد سانتي5/1 تا 1با ضخامت استيك گوشت گاو 12

عملكرد آون در ميانه . آوري چكه را در آون قرار دهيدسيني جمع
شود تا كاربر بتواند غذا را برگرداند و بدين فرايند پخت متوقف مي
ماندة مدت زمان پخت، دكمة براي باقي. دترتيب، غذا يكدست بپز

.  را فشار دهيد(START)آغاز 
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 تنظيم كنترلگرهاي آون روش
شود، عالمتي صوتي شنيده اي فشرده مير بار كه دكمهه

. شودمي

تنظيم ساعت 
3براي تنظيم ساعت، دكمة ساعت را فشار دهيد و به مدت 

زدن  حال چشمكنشانگر ساعت در. ثانيه پايين نگه داريد
. شودبر روي نمايشگر ديده مي

.  تنظيم كنيد8:30خواهيد زمان را بر روي اگر مي: براي مثال
 ثانيه پايين نگه 3 ساعت را فشار دهيد و به مدت  دكمة�

. داريد
ثانيه را براي تنظيم زمان دلخواه ساعت /هاي دقيقه دكمه�

. فشار دهيد
. شده، تأييد شود تنظيم دكمة ساعت را بزنيد تا زمان�

پخت با مايكروويو 
 را چندين بار بزنيد تا ميزان پخت (POWER)دكمة توان 

ثانيه مدت زمان /هاي دقيقهانتخاب شود، و سپس با دكمه
. دلخواه پخت را تنظيم كنيد

(POWER)ميزان توان پخت را با زدن دكمة توان 
. انتخاب كنيد

20خواهيد دستگاه را به مدت زمان اگر مي: براي مثال
.  درصد توان مايكروويو به كار اندازيد60دقيقه با 

.  را سه بار بزنيد(Power)دكمة توان 
 دقيقه را 20ثانيه مدت زمان پخت /ههاي دقيقبا دكمه

. تنظيم كنيد
.  را بزنيد(START)دكمة آغاز 

تابشيپخت با موج 
 اما ؛، بسيار شبيه مايكروويو استتابشيعملكرد پخت با موج 

زيرا . تأثير آن ممكن است تا حدودي با مايكروويو متفاوت باشد
.هر كدام از فرايندهاي پخت مخصوص غذاهاي معيني است

مثالً قطعات نازك گوشت، سردست و سوسيس و كالباس و 
.توان پخترا با عملكرد پخت با موج تابشي بهتر مي. غيره

12براي پخت با موج تابشي به مدت زمان : براي مثال
. دقيقه

. پخت تركيبي را يك بار بزنيد/ تابشي دكمة موج �
ا ثانيه را بزنيد و مدت زمان پخت ر/ هاي دقيقه دكمه�

. دهد را نشان مي12:00تنظيم كنيد؛ نمايشگر 
.  را بزنيد(START) دكمة آغاز �

پخت تركيبي 
اين ويژگي، عملكرد مايكروويو را با موج تابشي تركيب 

كند تا هنگام پخت غذاهاي ويژه، نتايجي بهينه به دست مي
از اين عملكرد عمدتاً در پخت غذاهاي غربي مانند . آيد

. شودو و غذاهاي شبيه آن استفاده مياستيك گوشت گا
. تركيبي را دو يا سه بار فشار دهيد/ دكمة موج تابشي�
ثانيه را براي تنظيم مدت زمان دلخواه پخت / دكمة دقيقه�

. فشار دهيد
.  را بزنيد(START) دكمة آغاز �

زدايي غذا بر اساس وزن داده شده، توان براي يخاز آون مي
: وش زير عمل كنيدبه ر. استفاده كرد

. زدايي را يك بار بزنيديخ/دكمة وزن-1
. غذايي بزنيدتنظيم را براي انتخاب وزن مادة/ وزندكمة-2
.  را بزنيد(START)دكمة آغاز -3

تنظيم- عملكرد پيش
. اندازد به كار ميبا تأخيرتنظيمي، دستگاه را عملكرد پيش

 عملكرد را سپس زمان آغاز. ابتدا برنامة پخت را تنظيم كنيد
: به روش زير عمل كنيد. تنظيم كنيد

. برنامة پخت را تنظيم كنيد-1
. تنظيم را فشار دهيد- تماسي پيشدكمة-2
. هاي عدد، زمان آغاز عملكرد را تنظيم كنيدبا دكمه-3
.  را بزنيد(START)دكمة آغاز -4

توان پختتعداد دفعات فشردن دكمة توان

 درصد100يك بار
 درصد80دو بار

 درصد60 بار3
 درصد40 بار4
 درصد20 بار5
صفر درصد بار6

8
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صفحة كنترل
 صفحة منوي عملكرد ●

را نشان ملكرد هاي ع ساعت، مدت زمان پخت و نشانه�
.دهدمي
(Power) توان ●

 براي تنظيم توان پخت �
(Min/ Sec)ثانيه /هاي دقيقه دكمه●

 براي تنظيم ساعت، مدت زمان پخت �
(Steam Micro) مايكرو بخار ●

 براي استفاده از عملكرد بخارپزي �
(Timer) تايمر ●

 براي تنظيم تايمر آون �
(Pre-set)تنظيم - پيش ●

اندازي دستگاه با تأخير  براي راه�
(Light wave/Comb)يبي ترك/ تابشي موج ●

 يا با توان تركيبيموج تابشي براي پخت با �
(Menu) منو ●

 براي انتخاب غذا از تنظيمات سريع پخت �
 (.Wei.Def) زدايييخ/ وزن●

 براي تنظيم وزن غذا يا ساعت �
(.Wei.Adj) وزن، تنظيم ●

 براي تنظيم وزن غذا �
(Clock) ساعت ●

 براي تنظيم ساعت �
(START) آغاز ●

 براي آغاز عملكرد برنامه پخت �
(Pause/Cancel) لغو/ مكث●

تنظيم آون پيش از تنظيم -  براي لغو تنظيمات يا باز�
 پخت برنامة

 يك بار فشار دهيد تا پخت جاري را متوقف سازد، يا �
. دوبار فشار دهيد تا عملكرد پخت كامالً لغو گردد

.  آن را پايين نگه داريد تا قفل كودك تنظيم شود�
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نصب سيني آب 
ي، مطمئن شويد كه پيش از استفاده از عملكرد بخارپز

. مخزن آب بر روي آون مايكروويو نصب شده باشد
از آب پر شده است، ) 3 (آوري آبظرف جمعاگر -1

با دستمالي خشك، .  تخليه نماييدلطفاً آن را فوراً
آب درون آن را بزداييد يا سيني را بيرون آوريد و 

. آب را تخليه كنيد
تا حد را ) 1(در آون :  آبظرفروش بيرون آوردن 

 را به سمت پايين (C)هاي ممكن باز كنيد، دكمه
. فشار دهيد و سيني را به آرامي بيرون بكشيد

پس از بيرون آوردن سيني و تخلية آب، بالفاصله -2
. آن را در جايش نصب كنيد

سه . درِ آون را تا حد ممكن باز كنيد: روش نصب
عدد زبانه روي سيني را رو به سه سوراخ مربع 
شكل سطح زيرين آون بگيريد و سيني را فشار 

. دهيد تا درجايش محكم شود

نصب درپوش مخزن آب 
 در (A)ت شونده هاي چفقرار دهيد؛ مطمئن شويد كه زبانه) 2(هنگام نصب درپوش مخزن، بخش درپوش را در مخزن 

در غير اين . تنها در اين صورت عملكرد بخار آغاز خواهد شد.  در هر دو طرف جعبة مخزن آب فرو رفته باشند(B) هايبخش
را به سمت يكديگر ) 4(براي بيرون آوردن درپوش، دو دكمة روي درپوش . كندصورت، بخار از دهانة مخزن به بيرون نشت مي

. ا بيرون بكشيدفشار دهيد و بخش درپوش ر

6
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روش استفاده از مولد بخار 
. شود كه مخزن آب و درپوش را بشوييدپيش از نخستين بار استفاده از عملكرد پخت با بخار آون، توصيه مي: توجه

مخزن آب -1
شناور-2
درپوش مخزن آب-3

دستورالعمل 
 بريزيد  درپوش مخزن آب را باز كنيد، با فنجان به اندازه كافي آب در آن-1
عال فاين امر ضروري است و در غير اين صورت، عملكرد بخارپزي دستگاه (

). نخواهد شد
هاي حداكثر بايد در حد فاصل نشانهميزان آب درون مخزن مي: توجه كنيد
(MAX) و حداقل (MIN)اگر سطح آب درون مخزن بسيار پايين .  باشد

د بالفاصله در مخزن يباشود و ميباشد، عملكرد بخارپزي دستگاه فعال نمي
. آب بريزيد

از سوي ديگر، اگر سطح آب بسيار باال باشد، آب درون مخزن ممكن است در 
. حفرة آون بريزد

 دوشاخه را به برق بزنيد، در دستگاه را باز كنيد و غذا را در وسط صفحة -2
. زيرين محفظة دستگاه قرار دهيد؛ در را ببنديد

تگاه، عملكرد بخارپزي و وزن مادة غذايي را  بر روي صفحة كنترل دس-3
 را بزنيد، يا دكمة بخار (START)انتخاب نماييد و سپس دكمة آغاز 

(STEAM)پيش از فشردن دكمة آغاز، انتخاب شود، را بزنيد تا زمان  .

هشدارهاي ايمني 
. هنگام بخارپزي، به هيچ وجه درِ دستگاه را باز نكنيد-1
 هشدار از شود، و عالمتي صوتي به نشانةن آب از حد معمول كاهش يابد، دستگاه غيرفعال مياگر هنگام بخارپزي، ميزا-2

. بايد در دستگاه آب بريزدكند كه ميعالمت بخارپزي چشمك خواهد زد و به كاربر يادآوري مي. شوددستگاه شنيده مي
درپوش را به دقت باز كنيد و به ميزان .  بريزيدبراي پرهيز از سوختگي ناشي از بخار داغ، با احتياط در مخزن دستگاه آب

توانيد باقيماندة زمان پخت را با فشردن دكمة صبر كنيد تا حسگر به سطح آب برسد، سپس مي. الزم آب در مخزن بريزيد
.  فعال كنيد(START)آغاز 

د بخارپزي، ممكن است هنوز پس از پايان فراين. هنگام بخارپزي، ممكن است بخار از شبكة سطح بااليي آون خارج شود-3
براي . شونداندكي بخار در محفظة دستگاه باقي مانده باشد؛ قطرات آب در مقادير كم در سطح زيرين درِ دستگاه جمع مي

. پرهيز از پاشيدگي آب، در را به آهستگي باز كنيد
تخليه كرد؛ در غير اين صورت، ممكن بايد  دقيقه بيشتر طول بكشد، آب داخل مخزن را مي30اگر مدت زمان بخارپزي، از -4

. است به بيرون بپاشد
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هايي با دهانة تنگ مانند بطري مواد غذايي را در ظرف-
نوشابه يا بطري روغن ساالد گرم نكنيد؛ زيرا ممكن 

. است بتركد
نباتي استفاده نكنيد؛ هاي رايج آباز دماسنج-

. هاي ويژة مايكروويو را به كار ببريددماسنج

هاي م مايكروويو را تنها بر اساس دستورالعمللواز-1
. سازنده به كار ببريد

. كردن استفاده نكنيداز مايكروويو براي سرخ-2
لطفاً به ياد داشته باشيد كه مايكروويو تنها مايع -3

كند نه خود ظرف را، بنابراين درون ظرف را داغ مي
هر چند كه درپوش ظرف در هنگام بيرون آوردن از 

مايع /نيست؛ به خاطر داشته باشيد كه غذااجاق داغ 
درون اجاق، مانند روش پخت سنتي پس از برداشتن 

. دهددرپوش، مقداري بخار بيرون مي
به . هميشه دماي غذاي پخته شده را امتحان كنيد-4

مايعات را براي استفادة كودكان /ويژه هنگامي كه غذا
مايعات را /كنيم كه غذاتوصيه مي. كنيدآماده مي

. الفاصله پس از بيرون آوردن از اجاق، مصرف نكنيدب
صبر كنيد تا خنك شوند؛ ظرف را تكان دهيد تا 

. شود) همسان(دماي مواد يكنواخت 
غذاهايي كه داراي تركيبات آب و روغن هستند -5

 ثانيه 60 تا 30بايد به مدت ها، ميمانند خميرمايه
اين كار . شدن آون، در آن بمانندپس از خاموش

نشين شود و از جوشيدن شود كه تركيب تهعث ميبا

مايعات، هنگامي كه مواد غذايي به آن اضافه /غذا
. كندگيري ميشود، پيشمي

مايعات، به خاطر داشته /پختن غذا/كردنهنگام آماده-6
باشيد كه دماي برخي از موادغذايي مانند كيك، مربا 

. يابدكرده، به سرعت افزايش ميو گوشت چرخ
كردن غذاهاي حاوي چربي يا  پختن يا گرمهنگام

. قند فراوان، از ظروف پالستيكي استفاده نكنيد
لوازم ويژة پخت، ممكن است بر اثر حرارت -7

بنابراين پوشاندن در و . موادغذايي، داغ شوند
. دستگيرة ظروف با پوشش پالستيكي ضروري است

. كردن ظروف از دستكش استفاده كنيدجابراي جابه
: سوزي در محفظة اجاق كاستن از خطر آتشبراي-8

هنگامي كه كاغذ، . غذا را بيش از اندازه نپزيد) الف
پالستيك يا مواد سوختني ديگر را در مايكروويو 

شدن عمل پخت، كامالً مراقب گذاريد، براي آسانمي
. باشيد

هاي سيمي ها در اجاق، روبانپيش از قراردادن كيسه) ب
. آنها را جدا كنيد

گرفتگي مواد درون اجاق هست، درِ اگر احتمال آتش) ج
اجاق را بسته نگه داريد، دستگاه را با كشيدن دوشاخة آن 
از پريز برق خاموش كنيد يا برق را از كنتور يا صفحة 

. مدارشكن، قطع كنيد

توصيف اجزا

 سيستم قفل ايمني در)1
 پنجرة اجاق)2
صفحة زيرين )3
 بازكردن در دكمة)4
ة كنترل  صفح)5
 پاية سيمي)6
 گريل گرماورِ)7
مولّد بخار)8
 آبآوريظرف ويژة جمع)9
وري چكة روغن آسيني جمع)10
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:كندخاموش اجاق كار نمي/ اگر دكمة روشن-2
. ببينيد كه تايمر تنظيم شده است يا خير) الف
هاي شدن زبانهشدن كامل درِ دستگاه و چفتاز بسته) ب

. ايمني در مطمئن شويد
. كند اين صورت، انرژي مايكروويو در اجاق جريان پيدا نميدر غير

كدام از موارد باال مشكل را برطرف نكردند، با مركز اگر هيچ
. ازفروش تماس بگيريدمجاز خدمات پس

ها در كردن غذاها و نوشيدنياين دستگاه براي گرم: نكته
منزل با انرژي الكترومغناطيسي طراحي شده است و تنها 

. هاي بسته از آن استفاده كرددر محيطبايد 

:تداخل امواج راديويي
شدن عملكرد راديو، مايكروويو شما ممكن است سبب مختل

در اين حالت، تداخل . تلويزيون يا وسايل مشابة آنها شود
:هاي زير برطرف كرد يا كاهش دادتوان به روشامواج را مي

.ز كنيددرِ دستگاه و سطح درزگير آون را تمي) الف
را تا حد امكان از مايكروويو دور ... راديو و تلويزيون و ) ب

. نگه داريد
استفاده ... هاي مناسب براي راديو، تلويزيون و از آنتن) ج

. كنيد تا توان دريافت امواج آنها افزايش يابد

نصب
بندي روية داخلي درِ دستگاه از جداكردن مواد بسته-1

. مطمئن شويد
هاي بندي دستگاه، عيب و نقصدن بستهپس از بازكر-2

:ظاهري زير را در آن بررسي كنيد
ترازنبودن در•
ديدگي درآسيب•
فرورفتگي يا سوراخ در شيشه در و صفحة كنترل•
سوراخ در ديوارة داخلي اجاق •

در صورت مشاهدة هر يك از موارد باال، از دستگاه استفاده 
. نكنيد

بايد آن را  است و مي كيلوگرم5/16وزن اجاق مايكروويو -3
بر روي سطح صاف و پايدار گذاشت كه تحمل اين وزن 

. را داشته باشد
. اجاق را بايد از منابع گرمايشي و بخار دور نگه داشت-4
. از قراردادن اشيا بر روي اجاق بپرهيزيد-5
. گردان دستگاه بپرهيزيداز درآوردن محور صفحة-6

دكان با دستگاه، مانند هر دستگاه برقي ديگر، بر كار كو-7
. نظارت كنيد

نكات ايمني براي استفادة عمومي از دستگاه
مانند هر وسيلة ديگر، در زير اصول و قواعدي بنيادين و نكات 

. اي آمده تا به صورت بهينه از دستگاه استفاده شودايمني
اي، وردنه، هنگام كار با دستگاه، هميشه سيني شيشه-1

. دست داشته باشيدكش مخصوص دمكوپلينگ و دست
كردن غذا استفاده كنيد و از از دستگاه تنها براي آماده-2

كردن لباس، كاغذ يا هرگونه مواد غيرخوراكي و خشك
. كردن با دستگاه پرهيز كنيداستريليزه

اجاق خالي را روشن نكنيد، اين كار به دستگاه آسيب -3
. رساندمي

براي  (از محفظة آون به جاي انباري استفاده نكنيد-4
...).داري كاغذ و كتاب آشپزي و نگه

هنگام پخت غذاهاي داراي غشا و پوسته، مانند زردة -5
ابتدا با چنگال ... زميني، جگر مرغ، و مرغ، سيبتخم

. چندين بار آنها را سوراخ كنيد
. از فرو بردن اشيا در شيارهاي روي بدنة دستگاه بپرهيزيد-6
ها ها، پيچانند پايههاي مختلف دستگاه مگاه قسمتهيچ-7

. ها را جدا نكنيدو بست
گردان گاه مستقيماً غذا را براي پخت بر روي صفحههيچ-8

اي قرار ندهيد؛ پيش از گذاشتن غذا در آون، آن را شيشه
. در ظرف مناسبي قرار دهيد

وپزي كه نبايد در اجاق وسايل پخت: مهم-9
.مايكروويو استفاده شوند

. ايي با دستگيرة فلزي استفاده نكنيدهها و تابهاز بشقاب-
. هاي فلزي دارند، استفاده نكنيداز اشيايي كه آرايه-
. هاي پالستيكي كه مفتول مسي دارند، استفاده نكنيداز كيسه-
اي در هاي مالمين استفاده نكنيد؛ زيرا مادهاز بشقاب-

شود و آنهاست كه سبب جذب انرژي مايكروويو مي
شدن بشقاب و كندشدن  سياهبرداشتن وباعث ترك

. شودروند پخت مي
 استفاده "سنتورا"...) قاشق، چنگال، (از لوازم سفرة -

استفاده از ظروف لعابي در اجاق مايكروويو . نكنيد
 نيز "كورلي"دار هاي دستهاز فنجان. شودتوصيه نمي

.نبايد استفاده كرد
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م ايمنيهاي مهدستورالعمل
ها را به دقت بخوانيد و براي مراجعات اين دستورالعمل
. بعدي نگه داريد

هشدار
كند، به هنگامي كه دستگاه در حالت تركيبي كار مي-

دليل گرماي توليدشده توسط دستگاه، كودكان تنها با 
. بايد با دستگاه كار كنندنظارت شما مي

؛ از آون اگر درِ دستگاه يا واشر آن آسيب ديده بود-
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

 دربسته هايمايعات و غذاهاي ديگر را نبايد در ظرف-
. گرم كرد؛ ممكن است بتركند

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

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

. نادرست را فهميده باشند
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 -

كنيد، مراقب دستگاه باشيد؛ چون امكان گرم مي
. گرفتن ظرف وجود داردآتش

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

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

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

هاي مخصوص اين محتويات شيشه شير بچه يا ظرف-
ماي مواد را پيش از خوراندن كار را بايد هم بزنيد و د

. به بچه 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 اجاق را مي-

. را 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 

. تان عوض كندماهر بخواهيد تا آن را براي
اند، داغ ام كار با دستگاه، سطوحي كه در دسترسهنگ-

. شوندمي

مشخصات 
)مايكروويو( وات 1400/  هرتز50- ولت230: توان مصرفي

 وات بخار مايكرو1250، )موج تابشي( وات 850: 
 وات900:توان خروجي مايكروويو

 مگاهرتز2450:فركانس عملكرد
310×565×367): طول، عرض، ارتفاع(اد بيروني ابع

مترميلي
214×332×336):طول، عرض، ارتفاع(دروني اجاق ابعاد 
مترميلي

 ليتر23:گنجايش اجاق
 كيلوگرم5/16: وزن تقريبي

:پيش از آن كه با تعميركار تماس بگيريد
كند، نمايشگر خاموش است يا در  اگر اجاق اصالً كار نمي-1

:شودهنگام كار، خاموش مي
وشاخة دستگاه به پريز برق مطمئن از اتصال كامل د) الف

10دوشاخه را بكشيد و : اگر درست وصل نشده است. شويد
.ثانيه صبر كنيد و دوباره دوشاخه را به برق بزنيد

. فيوز برق ساختمان يا مدارشكن اصلي را بررسي كنيد) ب
اگر اين موارد عيب و نقصي ندارند، براي اطمينان پريز برق 

. تحان كنيدرا با دستگاه ديگري ام

PERSIANفارسي
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