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دستگيره را با دست بگيريد، صفحة پخت را بر روي شيارهاي هدايتگر قرار •
شكل (دهيد، و آن را به طور موازي و يكنواخت در بدنة دستگاه قرار دهيد 

). را ببينيد

بندي قطعات دستگيره روش سرهم
شكل را (ل كرده، محكم كنيد ص صفحة پخت و را بهره پيچ دستگي2با •

). ببينيد

تنظيم تايمر براي غذاهاي گوناگون 

نكتهمدت زمان پختنوع غذا

. از سيني پخت استفاده كنيد دقيقه 18 تا 15كردن پيتزا برشته
. از سيني پخت استفاده كنيد دقيقه 7گراتينه كردن 
. از سيني پخت استفاده كنيدقه  دقي4 تا 3پخت شيريني 

نكات مهم 
. بايد يكدست باشددر سيني پخت بيش از حد معمول غذا نريزيد و سطح غذا مي-1
.  نگذاريد پسماند غذاها در دستگاه بسوزد؛هنگام پخت غذاهاي آبكي يا داراي روغن، از فويل آلومينيومي استفاده كنيد-2
. آوردن آن، مطمئن شويد كه تايمر را بر روي موقعيت خاموش قرار داده باشيدرونهنگام قراردادن غذا در دستگاه يا بي-3

داري تميزكاري و نگه
. پيش از تميزكاري دستگاه، مطمئن شويد كه دوشاخه به برق نيست و دستگاه خنك شده است-1
. اي نرم خشك كنيدسيني پخت را در آب و مايعي شوينده بشوييد و با پارچه-2

. پودر شوينده يا برس نايلوني سيني پخت را تميز نكنيدبا : نكته

اطالعات مهم دربارة دورانداختن درست محصول
هاي الكتريكي بايد با دستگاهاين محصول مي. هاي خانگي دور انداختاين دستگاه را نبايد با زباله

. هاي ويژة بازيافت، دور انداخته شودو الكترونيكي در مكان
رسانيد و از دورانداختن محصول ها، به حفظ منابع طبيعي ياري ميي و بازيافت زبالهآوربا جمع

. يابيدمطابق با اصول زيست محيطي اطمينان مي
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هشدارهاي ايمني 
: هاي زير را بخوانيد و درنظر داشته باشددستورالعمللطفاً پيش از استفاده از دستگاه، 

. اين دستگاه تنها براي استفاده در منزل ساخته شده است. در بيرون از منزل از دستگاه استفاده نكنيد-1
ياي هاي خارجي دستگاه با اشديواره.  را بر روي سطحي تميز، پايدار و عايق گرما و داراي جريان آزاد هوا قرار دهيددستگاه-2

. متر فاصله داشته باشند سانتي35كم بايد دستپيرامون آن مي
. مناسب باشد) ارت(بايد داراي اتصال زميني پريز برق مي-3
. گرفتگي، دوشاخة سيم برق يا دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدبراي محافظت در برابر خطرات ناشي از برق-4
. جاكردن دستگاه، بگذاريد خنك شود پيش از جابهبه سطوح داغ دستگاه دست نزنيد و-5
. گاه دستگاه را بدون نظارت، در دسترس كودكان و افراد ناتوان قرار ندهيدهيچ-6
كنيد، دستگاه را به كردن قطعات دستگاه يا هنگامي كه از آن استفاده نميپيش از تميزكاري يا پيش از جداكردن و سرهم-7

. كار نيندازيد
. پذير به كار نيندازيدبخاري برقي يا مواد اشتعالدر نزديكي شعلة گاز يا /ر رويدستگاه را ب-8
. نگذاريد سيم برق دستگاه از لبة سطح كار آويزان شود يا با سطوح داغ تماس يابد-9
. وشوي محفظة داخلي يا قراردادن آب در دستگاه بپرهيزيداز شست-10
.  درِ دستگاه آب نپاشيدبر روي دريچة-11
م برق دستگاه آسيب ديده است، براي پرهيز از خطر، از سازنده، مركز خدمات پس از فروش، يا تعميركاري ماهر اگر سي-12

. بخواهيد كه آن را برايتان تعويض نمايد
. دستگاه را نبايد در آب فرو برد-13
. هنگام عملكرد آون پيتزا، به سطح داغ آن دست نزنيد-14

روش استفاده از دستگاه 
.  است و دوشاخه را به برق بزنيد”0“ خاموشكه تايمر بر روي موقعيتمطمئن شويد -1
. بپزيد، در دستگاه قرار دهيدخواهيد غذايي را كه مي-2
 دقيقه 6گر زمان را بچرخانيد و از نشانة  دقيقه است، ابتدا تنظيم5اگر مدت زمان پخت كمتر از . زمان پخت را تنظيم كنيد-3

هاي براي استفادة مداوم از دستگاه، تايمر را بر روي مدت زمان. مان دلخواه باز گردانيدسپس آن را بر روي ز. بگذرانيد
. تر تنظيم كنيدكوتاه

اگر . در را باز كنيد و غذاي پخته را از آون بيرون آوريد. شودپس از پايان مدت زمان پخت، عالمتي صوتي شنيده مي-4
عالمتي صوتي . ايد قرار داده”0“آوريد، مطمئن شويد كه تايمر را بر روي موقعيت  را بيرون ميهنگام عملكرد دستگاه، غذا

. توان غذاي پخته را بيرون آورددهد كه ميشود و نشان ميشنيده مي
. سپس آن را كنار بگذاريد. پس از استفاده، بگذاريد دستگاه خنك شود-5

روش استفاده از صفحة پخت 
).شكل را ببينيد. (يريد و صفحه را به طور يكنواخت بيرون بكشيددستگيره را بگ•
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