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MWC-303S  , MWC-303Wمايكرويودفترچه راهنماي 

قبل از استفاده ازدستگاه، لطفاً دفترچه راهنما را بدقت مطالعه نموده و 
.جهت مراجعات بعدي در حفظ آن كوشا باشيد
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MWC-303S  , MWC-303Wمايكرويودفترچه راهنماي 
ر گرفتن درمعرض امواج شديد هاي الزم جهت ممانعت از در قرااحتياط

اندازي ننماييد چرا كه اين امـر باعـث   هيچگاه اين دستگاه را با درب باز راه    ) الف
گردد به شدت در معرض امواج شـديد دسـتگاه قـرار بگيـرد و هيچگـاه بـه                    مي

.صفحات ايمني دستگاه ضربه نزده و يا آنها را نكشند
اق و درب آن قرار ندهيـد و        هيچگاه هيچگوئنه شيئي بين قسمت جلوي اج      ) ب

ماند مواد غـذايي روي صـفحه مـشبك تجمـع     اجازه ندهيد كه مواد آلوده و پس      
.نمايد

-چنانچه درب يا صفحه مشبك پشت آن آسيب ببيند، مايكرويو راه          : هشدار  ) ج
.بايستي توسط افراد مجاز تعمير گردددر اين صورت و مي. گردداندازي نمي

 :ضميمه
 نحو صحيحي سرويس و از مواد زائد پاك نگردد، سـطح اجـاق،         چنانچه اجاق به  

.آسيب ديده و عمر ميد دستگاه كاهش يافته و باعث بروز خطر خواهد شد
مشخصات دستگاه

MWC-303Sمدل    MWC-303W
350V-50Hzميزان ولتاژ

1450W)مايكروويو(ميزان توان ورودي 
900W)مايكروويو(توان خروجي 

1100W)كباب(ورودي 
2500W)آب پز(ورودي 

30Lظرفيت اجاق
mm 3/5قطر صفحه گردان

520x474x325.7mm)ارتفاع×عرض×طول(ابعاد خارجي 
18.46تقريباً وزن خالص Kg
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هاي مهم ايمنيدستورالعمل

سـوزي، بـرق گرفتگـي، صـدمه بـه كـاربر و در              هشدار جهت كاهش خطر آتش    
راد لطفـاً پـيش از اسـتفاده از دسـتگاه مـوارد             معرض امواج شديد قرار گرفتن اف     

.احتياطي ذيل را درنظر بگيريد
 مايعات و مواد غذايي ديگر نبايد در ظروف فلـزي در داخـل اجـاق    : هشدار   -1

.گرم شوند چرا كه اين امر ممكن است موجب انفجار گردند
طرناك براي تمامي افراد غير از افراد مجاز سرويس و تعمير اجاق خ           :  هشدار   -2

بايست قالب محافظ دستگاه درمقابـل تشعـشع       باشد چرا كه جهت تعمير مي     مي
.بايستي برداشته شودمي
تنها زماني به كودكان اجازه دهيد از دسـتگاه بـه تنهـايي اسـتفاده               :  هشدار   -3

نمايند كه آموزش كافي به آنها داده شده باشد به نحـوي كـه بتواننـد بـه نحـو                    
. نمايند و از خطرات استفاده نادرست آن آگاه باشندايمني از اجاق استفاده

باشـد، كودكـان    هنگامي كه اجاق در حالت تركيبي در حال كار مي         :  هشدار   -4
بايستي تحت نظارت بزرگساالن، به علت گرمـاي ايجـاد شـده از اجـاق               تنها مي 

))كباب (Grillتنها براي مدل . (استفاده نمايند
.وويو استفاده نماييد تنها از ظروف مناسب مايكر-5
مانـد غـذا از آن زدوده       بايستي بطور مرتب تميز شده و هرگونه پس        اجاق مي  -6

.گردد
مـوارد احتيـاطي جهـت ممانعـت از در         «هاي مذكور در بخـش       لطفاً احتياط  -7

. را مطالعه فرماييد» معرض امواج قرار گرفتن
ظب باشـيد كـه بـه        هنگام گرم نمودن غذا با ظروف پالستيكي و كاغذي موا          -8

.سوزي وجود داردعلت حرارت امكان آتش
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 در صورت مشاهده هرگونه دود در اجـاق دسـتگاه را از بـرق جـدا نمـوده و                    -9
جهت خاموش شدن شعله، آتـش احتمـالي درب اجـاق را ببنديـد تـا خـاموش                  

.گردد
. غذا را پيش از حد نپزيد-10
اي مانند نان، شيريني    اشياء از محفظه اجاق به عنوان جايي براي نگهداري          -11
.استفاده ننماييد... و 

هـاي   قبل از استفاده ظروف پالستيكي يا كاغذي در اجاق سيم و يا دسـته              -12
.جدا نماييد) در صورت وجود(فلزي آنها را 

.اندازي نماييد اجاق را تنها براساس دستورالعمل ارائه شده نصب و راه-13
پز را در اجاق قرار ندهيد چرا كه ممكن         مرغ اب مرغ با پوست و يا تخم      تخم -14

حتي زماني كه مايكروويو خاموش شده باشد نيز اين احتمال وجود           . است بتركد 
.دارد
از اجاق تنها براي مصارفي كه درنظر گرفته شـده اسـت اسـتفاده نماييـد           = -15
ه و  و بخارشـوند  ) فاسـدكننده (و از قرار دادن مواد خورنـده        ) در دفترچه راهنما  (

 اين اجاق بطور خـاص جهـت گـرم نمـودن     .شيميايي در اجاق خودداري نماييد 
.باشدغذا طراحي شده است و براي كاربرد صنعتي يا آزمايشگاهي نمي

 چنانچه وشاخه برق اجاق معيوب گردد براي اجتناب از هرگونه خطر تنهـا              -16
تعـويض  بايستي توسط افراد مجاز و يا سـرويس مجـاز شـركت توليدكننـده               مي

.گردد
. اجاق را در فضاي باز نگهداري يا مورد استفاده قرار ندهيد-17
هاي نمناك يا نزديكـي اسـتخر اسـتفاده          از اجاق در مجاورت آب در حمام       -18

.ننماييد
هاي در دسترس دستگاه ممكن      در هنگام روشن بودن دستگاه دماي بخش       -19

سيم برق دسـتگاه  . شوندمياست خيلي باال باشد و سطوح در طول عملكرد داغ           
.را از جاهاي گرم دور نگهداريد روي آن را با كاور نپوشانيد
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. از آويزان شدن سيم اجاق از لبه كابينت يا ميز جلوگيري نماييد-20
 عدم سرويس و پاكيزگي اجاق باعث نابودي سطح اجـاق و تـأثير منفـي و                 -21

.ددگركوتاه شدن طول عمر دستگاه و حتي ايجاد خطر مي
 پيش از مصرف محتويات و مواد غذايي در داخل بطري نـوزاد آن را تكـان                 -22

.داده تا ميزان حرارت آن را جهت ممانعت از سوختگي كودك كنترل گردد
 هنگام گرم نمودن آب جو با اجاق در صورت تأخير در جوشيدن آن باعـث                -23

.مواظب باشيدگردد، ضمن اينكه در هنگام جابجايي ظرف بسيار فوران آن مي
 اين اجاق براي استفاده افرادي چون كودكان و افراد داراي ضـعف حركتـي        -24

حسي و ذهني و يا ناآگاه و بيسواد طراحي نشده است مگر اينكه اين افراد تحت                
داند و مسئول امنيـت  نظارت يا مراقبت فردي كه روش استفاده از دستگاه را مي   

.آنهاست از اجاق استفاده نمايد
. مواظب باشيد كه كودكان با اجاق بازي نكنند-25
 به هيچ عنوان از اين اجاق درون كابينت استفاده ننماييد مگر اينكـه قبـل                -26

.آن را آزمايش نموده باشيد
 براي اين اجاق از تايمر اضافه يا دستگاه كنترل از راه دوري غير از كنتـرل                 -27

.اين اجاق استفاده ننمايد
ز تعويض چراغ داخل اجاق از قطع برق آن اطمينان حاصل           پيش ا :  هشدار   -28

.نماييد چرا كه خطر برق گرفتگي وجود دارد
 در طول زمان روشن بودن مايكروويو ممكن است سـطوح قابـل دسترسـي          -29

.آن داغ شود بنابراين در اين شرايط كودكان را از اجاق دور كنيد
.نماييد جهت پاك نمودن اجاق از بخارشوي استفاده ن-30
.دهيد ممكن است تا حدي گرم شود سطحي را كه اجاق روي آن قرار مي-31
هاي قوي و يا اشـياء فلـزي         جهت پاك نمودن شيشه درب اجاق از ساينده        -32

تيز استفاده ننماييد چرا كه ممكن اسـت باعـث ايجـاد خـراش بـر سـطح آن و                    
.گردددرنتيجه شكستن آن مي
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شود بنابراين مراقب باشيد كه بـا       جاق داغ مي   در طول مدت روشن بودن، ا      -33
.هاي داغ داخل اجاق تماس پيدا ننماييدها و بخشالمنت

ارائه شـده بـراي ايـن اجـاق اسـتفاده           ) دماي( تنها از حسگر درجه حرارت       -34
جهت سهولت در استفاده از اين محصول از حـسگر دمـاي آن اسـتفاده               (نماييد  
.)نماييد

جهت كاهش خطر صـدمه بـه       . تي به سمت ديوار باشد    بايس پشت اجاق مي   -35
.افراد اجاق را به زمين متصل نماييد

خطر 
خطر برق گرفتگي

هاي داخلي اجاق ممكن است باعث خطـرات جـدي و       لمس نمودن برخي بخش   
.حتي مرگ گردد هيچگاه قطعات اجاق را از يكديگر باز ننماييد

هشدار
خطر برق گرفتگي
دستگاه خطر برق گرفتگي را در پي خواهد داشـت، اجـاق را   استفاده نادرست از  

.تا زماني كه به درستي نصب نشده را به برق وصل ننماييد

تميز نمودن اجاق
.از جدا بودن دوشاخه اجاق از پريز اطمينان حاصل نماييد

.اي نمناك پاك نماييد اجاق را با پارچه-1
.ابون بشوييدهاي قابل دسترس اجاق را با آب و ص قسمت-2
آن و قسمتهاي جانبي آنها هنگـامي        هنگام آلودگي قاب درب و حفاظ فلزي         -3

.دار تميز و پاكيزه گردداي نمبايستي با پارچهكه خشك هستند مي
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هنگـام وقـوع اتـصال كوتـاه در         . بايستي اتصال به زمـين باشـد      اين محصول مي  
-ه همين منظور مـي    يابد ب به زمين خطر برق گرفتگي كاهش مي      صورت اتصال   

اين محـصول مجهـز داراي   . توان با يك تكه سيم محصول را به زمين اتصال داد       
دوشـاخه  . بـادش مي)  دار earthبه اصطالح   (دوشاخه مخصوص اتصال به زمين      

.بايستي به طرز صحيحي به يك پريز اتصال به زمين وصل گردددستگاه مي
نيـاز بـه توضـيح بيـشتري     چنانچه در خصوص موضوع اتصال به زمين دسـتگاه       

داريد با يك برقكار مجرب و يا يك فرد متخصص در اين زمينه مشورت نماييـد                
در . تا در خصوص اتصال صحيح محـصول بـه زمـين اطمينـان حاصـل نماييـد                

 رشـته اسـتفاده     3صورت نياز استفاده از سـيم اضـافي تنهـا از سـيمهاي داراي               
.نماييد

 نسبت به سيم بلندي كه امكـان تـاب و            سيم برق كوتاه داراي خطر كمتري      -1
.باشدپيچ خوردن دارد را دارا مي

نماييد به موارد ذيل توجـه       چنانچه از سيم بلند و يا سيم اضافي استفاده مي          -2
.فرماييد

بايـستي از  ميزان توان الكتريكي كابل مورد اسـتفاده و يـا كابـل اضـافي مـي      ) 1
.دستگاه بيتتر باشد

رشته سوم بـراي اتـصال      ( رشته سيم    3بايستي داراي   ه مي كابل مورد استفاد  ) 2
.باشد) به زمين

بايستي بـه  نماييد مي هاي بلند براي اين محصول استفاده مي      چنانچه از كابل  ) 3
نحوي باشد كه اوالً به دور كابينت پيچ بخورد و به نحوي نباشد كه بـه سـهولت           

.از برق كشيده شودكودكان به آن دسترسي داشته باشند و بصورت تصادفي 
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ظروف
ديدگيخطر آسيب

سرويس و تعمير اين محصول براي كليـه افـراد بـه جـز افـراد ذيـصالح بـسيار                    
باشد چرا كه قالب حفاظتي در مقابل امواج محصول براي تعميـر و             خطرناك مي 
.بايستي برداشته شودسرويس مي

ستفاده قـرار داد و     توان در اجاق مورد ا    جنس ظروفي را كه مي    "به دستورالعمل   
 غيرفلـزي وجـود داشـته       ممكن است ظروف  .  مراجعه فرماييد  "استفاده ننمود يا

باشند كه براي استفاده در داخل مايكروويو مناسب نباشند، در صورت ترديد در             
.توان با انجام مراحل ذيل جنس ظرف مذكور را آزمايش نموداين مورد مي

:آزمايش جنس ظروف 
يكروويو را بهمراه ظرف مـذكور در قـسمت بـاال كـه بـا يـك                  ظرف ايمني ما   -1

.پر شده است را داخل اجاق قرار دهيد) ليتر ميلي250(فنجان آب سرد 
. دقيقه آن را گرم نماييد1 حداكثر بمدت -2
 به ارامي ظرف را لمس نمائيد، چنانچه ظرف خاصي گرم بود، ظـرف مـذكور       -3

.شدبابراي استفاده اين محصول مناسب نمي
. زمان گرم نمودن ظرف بيش از يك دقيقه نبايد باشد-4
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جدول مواد قابل استفاده درداخل مايكروويو

مالحظاتجنس ظروف
-تكـه . اسـتفاده گـردد   ) محافظت(تنها جهت روكش    فويل ، آلومينيومي

هــاي كوچــك و نــازك فويــل كــه بــراي ممانعــت از 
سوختگي بروي غذاهايي مانند گوشت و مرغ كـشيده         

. تـوان در ايـن اجـاق اسـتفاده نمـود          شـود را مـي    مي
چنانچه فويل به ديواره و بدنـه اجـاق نزديـك باشـد             

جهـت  . ممكن است باعث ايجاد اتـصال كوتـاه گـردد         
5/2( ايـنچ    1بايـست   اجتناب از اين خطر فويـل مـي       

.از ديواره اجاق فاصله داشته باشد) سانتيمتر
نده محــصول اســتفاده از دســتورالعمل شــركت ســازظروف سرخ كردني

 ايـنچ از    16/3بايـست حـداقل     كف ظرف مـي   . نمائيد
رعايـت  . سطح ظرف گردان اجاق فاصله داشته باشـد       

عدم فاصله مذكور باعث شكسته شدن ظـرف گـردان          
.گردددستگاه مي

جهـت  . تنها از ظروف ايمني در اجاق اسـتفاده گـردد       ظروف غذا
اطمينــان از دســتورالعمل شــركت ســازنده محــصول 

از ظروف ترك خورده يـا لـب پريـده          . استفاده نمائيد 
.استفاده ننماييد

تمام (اي ظروف شيشه
)بلور

ظرف را هميشه بدون درب در اجاق قرار داده و تنهـا            
جهت گرم نمـودن غـذا از اينگونـه ظـروف اسـتفاده             

اي در مقابـل    چرا كه بسياري از ظروف شيـشه      . گردد
.گرما و حرارت مقاومت ندارند

تنها از ظروفي استفاده گردد كه در مقابل گرما مقاوم          پيركسظرف 
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هستند و از نبودن هرگونه قطعـه اضـافي فلـزي روي           
از ظروف ترك خورده و   . ظرف اطمينان حاصل نمائيد   

.لب پريده استفاده ننماييد
هاي مخصوص كيسه

پخت در مايكروويو
از دســتورالعمل شــركت ســازنده محــصول اســتفاده  

جهـت  . هـاي فلـزي نبنديـد   ه را با بست  كيس. ننماييد
.خروج هوا در كيسه در آن حفره ايجاد نماييد

هاي -ها و ليوانبشقاب
مقوايي

تنها براي گرمايش و با پخـت كوتـاه مـدت اسـتفاده             
گرددو هنگام كار مايكروويو مواظب آن باشيد و آن را          
با ظـروف مـذكور در داخـل آن بـه حـال خـود رهـا                 

.ننماييد
مقوايي هاي روكش

)كاغذي(
تـوان از   جهت گرم نمودن غذا و جذب چربي آن مـي         

روكش مقوايي استفاده نماييد ضمن اينكه تنها جهت        
.گرمايش و پخت كوتاه مدت استفاده گردد

كاغذهاي نازك 
)پوستي(

بعنوان روكش جهت ممانعت از پاشش و ترشح غذا و          
.بخار استفاده گردد

بـه  . ايمنـي اسـتفاده گـردد     تنها از ظروف پالسـتيك      پالستيك
ظـروف  . دستورالعمل شركت سازنده مراجعـه نمائيـد      

بايست برچسب ايمنـي جهـت اسـتفاده        پالستيك مي 
برخي ظـروف پالسـتيكي     . در مايكروويو داشته باشند   

گـردد  هنگامي كه غذاي محتواي آنها گرم يا داغ مـي         
هـاي مخـصوص جـوش و       كيـسه . شوندشل و نرم مي   

-انـد مـي   ه محكم بسته شـده    هاي پالستيكي ك  كيسه
.بايستي محفظه و يا سوراخي داشته باشد

هـاي مناسـب اسـتفاده در مـايكروويو     تنها از پوشـش   هاي پالستيكيپوشش
جهت ممانعت از بخـار غـذا در هنگـام    . استفاده گردد 

پخت از اين نوع پوشـش اسـتفاده نمائيـد امـا دقـت              
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.نمائيد كه پوشش با غذا تماس پيدا ننمايد
هاي ايمـن جهـت اسـتفاده در اجـاق          تنها از دماسنج  سنجدما

)دماسنج گوشت و آب نبات. (استفاده گردد
از اين نوع كاغـذ جهـت ممانعـت از تـراوش و خـارج         كاغذ روغني

.شدن بخار غذا استفاده نماييد

.موادي را كه نبايد در مايكروويو استفاده نمائيد
مالحظاتجنس ظروف
بـه منظـور    . كن است باعث اتصال الكتريكي گردد     ممسيني آلومينيومي

جلوگيري از اين اتفـاق غـذا را بـا ظـروف مخـصوص              
.مايكروويو داخل اجاق قرار دهيد

هاي غذا با دسته بسته
فلزي

بمنظـور  . ممكن است باعث اتـصال الكتريكـي گـردد        
جلوگيري از اين اتفاق، غـذا را بـا ظـروف مخـصوص             

.مايكروويو داخل اجاق قرا ردهيد
ظروف فلزي يا ظروف 

هاي فلزيداراي بخش
نمايـد،  فلز غذا در برابر امواج مايكروويو محافظت مـي        

.اما ممكن است باعث اتصال الكتريكي گردد
سـوزي  ممكن است باعث اتصال الكتريكي و يـا آتـش      ظروف روكش فلز

.در اجاق گردد
.سوزي گرددممكن است باعث آتشهاي مقواييكيسه

ظروف پالستيكي ممكن است در معرض حرارت بـاال         تيكي فوم پالس
.ذوب و با مواد  غذايي محتواي آن مخلوط گردد

قرار دادن چوب در داخل اجاق باعث سوختن يا ترك         چوب
.گرددخوردن آن مي
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تنظيم مايكروويو
ها و لوازم دستگاهنام بخش

.خارج نمائيدكليه ابزارآالت مايكروويو را از كارتن و محفظه داخل آن 
.باشدهاي ذيل مياين محصول داراي بخش

 عدد1حلقه گردان كف اجاق     عدد1اي  سيني شيشه
 جلد1دفترچه راهنما    

(A)صفحه تنظيمات 
(B) گردان) محور( شافت
(C)حلقه گردان كف اجاق 
(D)اي سيني شيشه
(E) مشاهده داخل اجاق) پنجره( دريچه
(F) شيشه درب اجاق چهارچوب قاب
(G)سيستم قفل ايمني اجاق 

تنهاي براي مدلهاي ) سيني مخصوص كباب گريل
)داراي اين ويژگي براي مدلهاي داراي اين ويژگي

سيخ كباب
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نصب بخشهاي گردان اجاق
.a   اي را بـرعكس در      هيچگاه سيني شيشه

.اجاق و يا تحت فشار قرار ندهيد
.b   اي و حلقه گـردان      هردوي سيني شيشه

بايستي با يكديگر در طول مدت      زير آن مي  
.پخت مورد استفاده قرار گيرند

.c   بايستي درون يا بر روي سـيني       ي و يا ظروف محتواي غذا مي       كليه مواد غذاي
.اي اجاق قرار بگيرندشيشه

.d   اي و يا حلقه گردان بشكند با نزديكترين مركز خدمات           چنانچه سيني شيشه
.مجاز مشيريان تماس حاصل نماييد

نصب دستگاه بر روي كابينت
محصول را از جهـت     بندي محصول را خارج نماييد و       كليه محتويات درون بسته   

در صـورت   . وجود هرگونه فرورفتگي يا شكستگي درب محصول بررسـي نمائيـد          
.اندازي آن خودداري نمائيدآسيب به محصول از نصب و راه

را قبل از قراردادن مـايكروويو    ) جهت محافظت ( هرگونه صفحه اضافي     :كابينت  
جـاق را بـه هـيج       روي اتاقك ا  ) اي روشن به رنگ قهوه  (طلق  . برروي آن برداريد  

-وجه برنداريد چرا كه محافظي در برابر جريـان الكترومغنـاطيس دسـتگاه مـي             
.باشد

:اندازي محصول نصب و راه
فضايي را براي قراردادن محصول درنظـر بگيريـد كـه دسـتگاه بـه راحتـي و                  . 1

بطوركامل روي آن جا گرفته و فضاي كافي براي ورود و خروج هوا وجود داشته               
.باشد

 چرخشي زيرمركز

ايسيني شيشه

حلقه گردان كف

گردان) محور(شافت 
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قـرار گيـرد    ) كابينـت (بايست در حالت پشت بـه ديـوار روي سـطح            گاه مي دست
و حداقل يـك طـرف      )  سانتيمتر 5/7( اينچ   3بايستي  حداقل فاصله از ديوار مي    (

.دستگاه آزاد باشد
 سانتيمتر  30بايست كمتر از    فاصله اختالف سطح دستگاه از هر سطحي نمي       ) 1

.باشد
هاي محصول را به هـيچ      پايه) 2

.از يا جدا ننمايدوجه ب
مسدود نمودن دريچـه ورود     ) 3

و خروج هـوا باعـث آسـيب بـه          
.گرددمحصول مي

تا جايي كه امكان دارد دستگاه را از تلويزيون و راديو دور نگه داريد چرا كـه                 ) 4
.بر روي امواج دريافتي آنها تأثيرگذار باشدعملكرد اجاق ممكن است 

 از يكسان بـودن ميـزان ولتـاژ و          .اجاق را به پريزهاي استاندارد متصل نمائيد      . 2
جريان مشخص شده بر روي برچسب دستگاه و ميزان ولتاژ و جريان پريـز بـرق       

.مورد استفاده، اطمينان حاصل نمائيد
پـزي  هاي توليد گرما يا اجـاق خـوراك    دستگاه را هيچ گاه روي دستگاه     : هشدار  

دازي ننمائيد چـرا كـه باعـث آسـيب بـه دسـتگاه و از بـين رفـتن                    اننصب و راه  
.گرددسرويس ضمانتنامه آن مي

.اين عالمت بدين معناست كه در حين كار، محصول ممكن است داغ گردد

:دستورالعمل استفاده از دستگاه 
: تنظيم ساعت - 1
 را 0:00 دسـتگاه    صفحه نمـايش  گردد  دستگاه به برق وصل مي    هنگامي كه   ) 1

.آيددهد و زنگ هشدار دستگاه يك مرتبه به صدا در مينمايش مي
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. ساعته بفشاريد24 و يا 12جت انتخاب حالت  را clock/pre-setكليد ) 1
اعـداد وارد   . جهت تنظيم ارقام مربوط به ساعت ولـوم دسـتگاه را بچرخانيـد            ) 2

.باشند)  ساعته24حالت  (23 تا 0بايستي بين شده مي
شــروع بــه » دقيقــه« را بفــشاريد ارقــام مربــوط بــه clock/pre-setكليــد ) 3

.كندچشمك زدن مي
 دقيقـه   59 تـا    0بـين   (ولوم دستگاه را تا تنظيم شدن دقيق زمان بچرخانيد          ) 4

)باشدقابل تنظيم مي
. را جهت تكميل عمليات تنظيم ساعت بفشاريدclock/pre-setكليد ) 5

اد ساعت بصورت ثابت روشـن بـاقي   شروع به چشمك زدن نموده و اعد  : عالمت  
.خواهندماند

: توجه 
دسـتگاه  چنانچه ساعت دستگاه تنظيم نـشده باشـد، هنگـام روشـن شـدن               ) 1

. نمايش داده خواهد شد0:00
.  را بفـشاريد   stop/clearدر طول انجام تنظيمـات سـاعت، چنانچـه كليـد            ) 2

.گردددستگاه بصورت خودكار به تنظيمات قبلي خود برمي

 با مايكروفرپخت و پز) 2
 و يـا يكبـار فـشردن ايـن     microwaveتوان با چندين مرتبه فشردن كليد   مي

مجدداً . و سپس چرخاندن ولوم دستورالعمل دلخواه خود را انتخاب نماييد         كليد
جهـت تنظـيم زمـان      .  جهت تأييد زمان پخـت بفـشاريد       start/+30secكليد  

 جهت شـروع برنامـه پخـت كليـد          پخت از ولوم دستگاه استفاده نموده و سپس       
start/+30secرا بفشاريد .

 از   دقيقه را داريد   20توان دستگاه به مدت     % 80چنانچه قصد استفاده از     : مثال  
.دستورالعمل ذيل استفاده نماييد
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بر روي صفحه  نمايش داده      P100تا   را بفشاريد    microwaveيكبار كليد ) 1
.شود

 را فشرده و يا ولوم دستگاه را جهـت          microwaveمجدداً يكبار ديگر كليد     ) 2
. روي صفحه نمايش داده شودP80توان دستگاه انتخاب نماييد % 80ب انتخا

.فشاردهيد را جهت تأييد start/+30sec/confirmكليد ) 3
.  روي صفحه نمايش داده شود     20:00 ولوم دستگاه زمان را چرخانه تا زمان         )4
)باشديقه مي دق95حداكثر زمان قابل تنظيم (
.را جهت شروع پخت بفشاريدStart/+30sec/confirmكليد ) 5

.باشدميزان نگه داشتن ولوم تنظيم زمان بشرح ذيل مي: توجه 
 ثانيه5← دقيقه 1 تا 0
 ثانيه10← دقيقه 5 تا 1
 ثانيه30← دقيقه 10 تا 5

 دقيقه1← دقيقه 30 تا 10
 دقيقه5← دقيقه 40 تا 30

: توان مايكرويو جدول
  پنج بارچهار بارسه باردوباريكبارتعداد فشار دادن دكمه

%10%30%50%80%10توان
P100P80P50P30P10نمايشگر

پخت كبابي يا تركيبي. 3
.را يكبار بفشاريدGrill/combiكليد -1
 تا زمانيكـه     را چند مرتبه بفشاريد يا ولوم را بچرخانيد        Grill/combi كليد   -2

G4,G3,G2,G1روي صفحه نمايش داده شود .
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. را جهت شروع پخت بفشاريدStart/+30sec/confirm كليد -3
 دقيقـه   95حداكثر زمان قابـل تنظـيم       . (كليدولوم تنظيم زمان را بچرخانيد    -4

.)باشدمي
. را جهت شروع پخت بفشاريدstart/+30sec/confirm كليد  -5

 بـار بـصدا    2 گذشت نيمي از زمـان پخـت زنـگ هـشدار             چنانچه پس از  : توجه  
-غذاها مـي  ) كبابي شدن (اما جهت بهتر پخته شدن      . درآمد، امري طبيعي است   

ــد     ــد و كلي ــاق را ببندي ــده و درب اج ــاق چرخان ــل اج ــذا را در داخ ــست غ باي
start/+30sec/confirmي پخت بفشاريد را جهت ادامه.

 بر روي صـفحه  140 كه در اين حالت       را يكبار بفشاريد   convection كليد   -1
. نمايش داده خواهد شدLEDنمايشگر 

ي حـرارت    با نگهداشتن همان كليد يا چرخاندن ولوم تنظيم دمـا يـا درجـه              -2
 درجـه تـا   140تواند جهـت انتخـاب از    مي) ي حرارت دما درجه . شودتنظيم مي 

. درجه باشد230
.بفشاريد) دما(د درجه  را جهت تأييstart/+30sec/confirmي  دكمه-3
 را جهت شروع عمل گرم كردن       start/+30sec/confirmي   مجدداً دكمه  -4

زمانيكه دماي حالت انتقال گرمايش به حد مناسب رسيد، صداي زنگ           . بفشاريد
باشد شما غذا را داخل اجـاق        بار بصدا درخواهد آمد كه يادآور اين مي        2هشدار  

بر روي صفحه نمايـشگر     ) حرارت( گرمايش   يقرار دهيد كه در اين حالت درجه      
.كندظاهر خواهد شد و شروع به چشمك زدن مي

 غذا را درون اجاق گذاشته و درب را ببنديد و ولوم تنظيم زمان را بچرخانيـد   -5
.)باشد دقيقه مي95حداكثر زمان تعيين شده (
. را بفشاريد جهت شروع پختstart/+30sec/confirmي  دكمه-6

:توجه 
.a                 مدت زمان پخت تا زمان رسيدن به دماي مناسب در حالت انتقـال گرمـايي 

.پذير نخواهد بودامكان
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.b        دقيقه به دستگاه داده نشود زنگ هشدار        5 چنانچه زمان پخت در طي مدت 
.رود بار بصدا درخواهد آمد و دستگاه به حالت انتظار مي5دستگاه 

)ورالعمل پيش گرمايشيبدون دست( عمل پخت با انتقال گرمايش -5
 بـر روي    1401 را يكبـار بفـشاريد كـه در ايـن حالـت              convection كليد   -1

. نمايش داده خواهد شدLEDصفحه نمايشگر 
ي درجـه (دما  /را تنظيم كرده  ) ي حرارت درجه( با چرخاندن ولوم تنظيم دما       -2

. درجه باشد230 درجه تا 140تواند جهت انتخاب از مي) حرارت
. را جهت تأييد درجه حرارت بفشاريدstart/+30sec/confirmي  دكمه-3
حـداكثر زمـان تعيـين      ( با چرخاندن ولوم تنظيم زمان پخت را تنظيم كرده           -4

.)باشد دقيقه مي95شده 
. را جهت شروع پخت بفشاريدstart/+30sec/confirmي  دكمه-5

زدايي بر مبناي وزن غذا يخ-6
 را يكبـار بفـشاريد، در ايـن حالـت بـر روي      W.T/Time Defrostكليـد  ) 1

. نمايش داده خواهد شدDEE1نمايشگر 
اين وزن بايد بـين     . با چرخاندن ولوم دستگاه زمان، وزن غذا را انتخاب كنيد         ) 2

. گرم باشد2000 تا 100
زدايـي  بفشاريد تا دستگاه شروع به يـخ       را   Start/+30sec/confirmكليد  ) 3

.نمايد

بر مبناي زمانزدايي  يخ-6
 را دو مرتبـه بفـشاريد، در ايـن حالـت بـر روي      W.T/time defrostكليه ) 1

. نمايش داده خواهد شدDEE2صفحه نمايشگر 



19

حداكثر زمـان   . (با چرخاندن ولوم دستگاه زمان، زمان پخت را تنظيم نماييد         ) 2
)باشد دقيقه مي95پخت 

زدايـي  گاه شـروع بـه يـخ      بفشاريد تا دست   را   start/30sec/confirmكليد  ) 3
. نمايد

تنظيم برنامه از قبل-8
)از دستورالعمل تنظيم ساعت استفاده نماييد(  ابتدا ساعت را تنظيم نماييد -1
 برنامه پخت را وارد نماييد ضمن اينكه حداكثر دو برنامه را بصورت همزمـان       -2

ه پخـت بطـور     زدايـي را برنامـ    بايـستي برنامـه يـخ     نمـي . توان به دستگاه داد   مي
.همزمان تنظيم نمود

 دقيقـه   15توان مايكروويو بمـدت     % 100چنانچه قصد استفاده از     : بعنوان مثال   
.توانيد از دستورالعمل ذيل استفاده نماييدرا داريد مي

.a   كليد microwave      تـوان مـايكروويو   % 100 را يـك مرتبـه جهـت انتخـاب
.بفشاريد

.b كليد start/+30sec/confirmهت تأييد بفشاريد را ج.

.c دقيقه تنظيم نماييد15 با چرخاندن ولوم تنظيم زمان، زمان را براي .

.d  دقت كنيد جهت شروع پخت، كليدstart/+30sec/confirmرا نفشاريد .
در اين حالت ارقام زماني بر روي صـفحه          را بفشاريد،    clock/pre-setكليد  ) 3

.نمايش داده خواهند شد
-لوم تنظيم زمان، ساعت را تنظيم نماييـد، زمـان ورودي مـي            با چرخاندن و  ) 4

. باشد(12hour)12 تا 1 يا (24hour)23 تا 0بايستي بين 
كه در اين حال ارقام مربوط به شمارشگر         را بفشاريد    clock/pre-setكليد  ) 5

.دقيقه شروع به چشمك زدن خواهند كرد
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-زمـان ورودي مـي    .  نماييـد   با چرخاندن ولوم تنظيم زمان، دقيقه را تنظـيم         )6
. باشد95 تا 0بايستي بين 

ــد ) 7 ــات    start/+30sec/confirmكلي ــل تنظيم ــان و تكمي ــت پاي  را جه
.بفشاريد

 بــار بــصدا 2زنــگ هــشدار دســتگاه . زمانيكــه برنامــه زمــان را وارد نموديــد) 8
.باشددرخواهد آمد كه يادآور شروع پخت به شما مي

اي پخت چند مرحله-9
در حالت پخت چند    . باشد دو برنامه پخت بطور همزمان قابل تنظيم مي        حداكثر
بايـست ايـن برنامـه بعنـوان        زدايي باشد مي   از مراحل يخ   يكياي چنانچه   مرحله
اول انتخاب گردد و زنگ هشدار يكبار بعد از هـر برنامـه بـصدا درخواهـد        برنامه  

.آمد و بعد برنامه بعدي شروع خواهد شد
تـوان مـايكروويو   % 100قصد پخت غذايي را با استفاده از        نانچه  چ: بعنوان مثال   
 دقيقــه را داريــد از 5تــوان مــايكروويو بمــدت % 80 دقيقــه و يــا 10بــه مــدت 

.دستورالعمل ذيل استفاده ننماييد
مايكروويو% 100 را يكبار بفشاريد جهت تأييدتوان microwave كليد -1
.ييد بفشاريد را جهت تأstart/+30sec/confirm كليد -2
. دقيقه تنظيم نماييد10 با چرخاندن ولوم تنظيم زمان، زمان پخت را براي -3
.مايكروويو% 80بار بفشاريد جهت تأييد توان 2 را microwave كليد -4
. را جهت تأييد بفشاريدstart/+30sec/confirm كليد -5
.نظيم نماييد دقيقه ت5 با چرخاندن ولوم تنظيم زمان، زمان پخت را براي -6
. را جهت شروع به پخت بفشاريدstart/+30sec/confirm كليد -7
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جستجوي عملكرد) 01
ــت  ) 1 ــت پخــ ــه: در حالــ ــا Convection و Microwaveي دكمــ  يــ

Grill/Combi  2-3كه در اين حالت توان جاري دستگاه به مدت          .  را بفشاريد
.ثانيه نمايش داده خواهد شد

جهت نمايش زمـان تـأخير      clock/pre+setل كليد   در حالت تنظيم از قب    ) 2
 ثانيه نمايش داده خواهد شـد و  3 تا 2اين زمان بمدت . در شروع پخت بفشاريد   

.گرددسپس اجاق يا دستگاه به حالت نمايش ساعت باز مي
. جهت نمايش زمان پخـت بفـشاريد   را  clock/presetپخت كليد   در حالت   ) 3

. ثانيه نمايش داده خواهد شد3 تا 2ت به مد) ساعت(زمان در اين حالت 

 منوي خودكار-11
در حالت انتظار ولوم دستگاه را در جهت راست بچرخانيد كه در ايـن حالـت        ) 1

A1,A2,A3,A4,A5,….,A10    بـر روي صـفحه نمايـشگر LED  نمـايش داده 
.خواهد شد

. را جهت تأييد بفشاريدstart/+30sec/confirm كليد )2
وم دستگاه وزن غذا را انتخاب نماييد كه در اين حالـت حـرف       با چرخاندن ول  ) 3
g روشن خواهد شد .
. بفشاريدپخت جهت شروع start/+30sec/confirmكليد) 4

كنيـد، در ابتـدا از   را براي پخـت كيـك اسـتفاده مـي    A8 لطفاً زمانيكه  : توجه
  درجـه 160زيـرا اجـاق نيـاز بـه      . گذاشتن كيك درون اجاق خودداري نماييـد      

 بـار بـه صـدا درخواهـد     2حرارت اوليه دارد و بعد از چندين دقيقه زنگ هشدار        
سپس . توانيد كيك را درون اجاق قرار دهيد      كند مي آمد كه به شما يادآوري مي     

در ايـن   . بعد از گذاشتن كيك درون اجـاق گـاز دوبـاره كليدشـروع را بفـشاريد               
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 عالي پختـه خواهـد   حالت تايمر دستگاه شروع به شمارش كرده و كيك بصورت    
.شد

منوجدول 
نمايشگر)گرم (وزنمنو

A-1
گرم كردن مجدد

 گرم150

 گرم250

 گرم350

گرم450

 گرم600

150

250

350

450

600

A-2
سيب زميني

 گرم230حدوداً 

 گرم460حدوداً 

 گرم690حدوداً 

1

2

3

A-3
گوشت

 گرم150

 گرم300

 گرم450

 گرم600

150

300

450

600

A-4
سبزيجات

 گرم150

 گرم350

 گرم500

150

350

500

A-5
ماهي

 گرم150

 گرم250

 گرم350

 گرم250

 گرم350

 گرم 450
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 گرم450

 گرم650

A-6
ماكاروني

450همراه با ( گرم 50

) آب سردليترميلي

800همراه با ( گرم 100

) آب سردليترميلي

1200همراه با ( گرم 150

)ليتر آب سردميلي

50

100

150

A-7 
سوپ

ليتر ميلي200

ليتر ميلي400

ليتر ميلي600

200

400

600

A-8
كيك

475 گرم475

A-9
پيتزا

 گرم200

 گرم300

 گرم400

200

300

400

A-10
مرغ

 گرم500

 گرم750

 گرم1000

 گرم1200

500

750

1000

1200

 پخت سريع-12
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 را جهت شروع به پخت با       start/+30sec/confirmدر حالت انتظار كليد     -1
 ثانيه بفشاريد، با هر بار فشردن ايـن         30و مايكرويوو بمدت    % 100حداكثر توان   

 دقيقـه   95گردد و حداكثر زمان قابـل تنظـيم          ثانيه به زمان اضافه مي     30كليد  
.باشدمي
تركيبي و گرمايشي، بـا هـر بـار فـشردن           ) سرخ( در حالت مايكروويو، كبابي      -2

. ثانيه به زمان پخت اضافه كرد30توان  ميstart/+30sec/confirmكليد 
اي به  پخت چندمرحله زدايي، منوي خودكار،    تواند براي يخ  اين عمل نمي  : توجه  

.كار رود
 در حالت انتظار، ولوم دستگاه را جهت انتخاب مستقيم زمان پخت در جهت              -3

 براي پخـتن بـا تـوان         را start/+30sec/confirmچپ بچرخانيد و بعد كليد      
.مايكروويو بفشاريد% 100

اي هاي پخت چنـد مرحلـه     تواند به عنوان يكي از برنامه     اين برنامه همچنين مي   
.نيز تنظيم گردد

 قفل كودك-13
 ثانيـه نگهداريـد كـه در    3 را به مدت    stop/clearدر حالت انتظار، كليد     : قفل  

 آمـد، قفـل كـودك فعـال     اين حالت يك صداي زنگ هشدار به صـدا درخواهـد         
. داده خواهـد شـد  كه در ايـن حالـت زمـان بـر روي نمايـشگر نمـايش               . ميشود

ي در غيراينـصورت بـر روي صـفحه   ) چنانچه ساعت دستگاه تنظيم شده باشـد      (
. نمايش داده خواهد شد0:00نمايشگر 

 ثانيـه نگـه داشـته كـه در ايـن      3 را به مـدت      stop/clearدر حالت قفل كليد     
داي زنگ هشدار به صورت ممتد بصدا درخواهد آمـد كـه نـشانگر              حالت يك ص  

.باشدلغو قفل كودك دستگاه مي
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)هاويژگي( خصوصيات -14
. بار بصدا درخواهد آمد5 زنگ دستگاه در زمان پايان عمليات پخت -1
پـس از بـستن آن      .  چنانچه در طول مدت پخت درب دستگاه را بـاز نماييـد            -2

ي عمليـات پخـت      را جهـت ادامـه     start/+30sec/confirmبايست كليد   مي
.بفشاريد

ي پخـــت انتخـــاب گرديـــد در صـــورتيكه كليـــد      زمانيكـــه برنامـــه -3
start/+30sec/confirm  ــدت ــي م ــشاريد   5 را ط ــد بف ــت تأيي ــه جه  دقيق

.گرددتنظيمات قبلي دستگاه لغو مي
 در صورت فشار صحيح كليد مذكور صداي زنگ دستگاه شنيده خواهد شـد              -4
. نخواهد رسيدش در صورتيكه اين كليد درست فشرده نشود، صدايي به گوو
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تعمير و نگهداري دستگاه
در حالت عادي

هاي امواج اين دستگاه بر روي گيرنده
.تلويزيوني تأثيرگذار است

ممكن است زمان كار اين دستگاه بر 
هاي تلويزيوني و يا روي گيرنده

شبيه كه اين امر . راديويي تأثير بگذارد
تأثير لوازم الكتريكي خانگي كوچك 

هاي مانند ميكسر، جاروبرقي و پنكه
اين موضوع امري . باشدبرقي مي

.باشدطبعيي مي

خاموش شدن چراغ دستگاه

زماني كه دستگاه باتوان پخت پايين 
كند ممكن است چراغ داخلي كار مي

دستگاه خاموش گردد كه اين موضوع 
.امري طبيعي است

درب دستگاه بخار ايجاد بر روي 
گردد و از داخل دستگاه هواي داغ مي

.شودخارج مي

در زمان پخت بخار ناشي از پخت غذا 
اين . هاي دستگاه بيرون بيايداز حفره

.باشدموضوع طبيعي مي
دستگاه بطور تصادفي بدون اينكه  
غذايي در آن باشد شروع به كار 

.ميكند

 دادن غذا از استفاده دستگاه بدون قرار
درون آن اكيداً خودداري كند چرا كه 

.باشدبسيار خطرناك مي

راه حلاحتمالي/علتنقص
دوشاخه برق دستگاه   ) 1شوددستگاه روشن نمي

.به برق متصل نيست
 دســتگاه را از پريــز   -1

كشيده و سپس پـس از       
 ثانيه مجدداً به بـرق      10

.وصل نماييد
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ــع   ) 2 ــرق قط ــان ب جري
ــي ــا فيــوز   م باشــد و ي

.باشددستگاه قطع مي
مشكل از پريـز بـرق      ) 3

.است

 فيوز دستگاه توسـط     -2
ــاز  ــار مجـ ــرويس كـ سـ

.تعويض گردد
هـاي   پريز را دسـتگاه    -3

.برقي ديگر تست كنيد
درب دستگاه درسـت    ) 4شوداجاق گرم نمي

.بسته نشده است
ــت -4  درب را درســـــ

.ببنديد
در هنگــام كــار اجــاق   
بشقاب كريـستال اجـاق     

.چرخدمراه با صدا ميه

محور گـردان و كـف      ) 5
.اجاق كثيف است

ــه ســرويس   ــا رجــوع ب ب
هــاي ، بخــشيومــايكروو

.دستگاه را تميز نماييد

ايـن  . (WEEE)هاي لوازم برقي و تجهيزات الكترونيكي       براساس بخشنامه زباله  
چنانچه در آينـده    . گرددآوري و بازيافت مي   نوع تجهيزات بصورت جداگانه جمع    

هـاي دور   صد دور انداختن اين دسـتگاه را داشـتيد، آن را بهمـراه سـاير زبالـه                ق
. ارسال نماييدWEEEنيندازيد و آن را براي بخش 


