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خريدار محترم

گروه توليدی و صنعتی داتيس

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصوالت داتیس صمیمانه سپاسگزاریم



اطلاعات مهم امنیتی:

این قسـمت براي جلوگیري از خطـــرهاي احتـــمالی در دفترچه راهنما گنجــانده شــده است. در صورت عــدم 

رعایت مـوارد زیر و در صورت بروز هرگونه خطاي احتمالی، هیچ مسئولیتی برعهده تولید کننده نخواهد بود.

امنیت عمومی:

1) استفاده از این محصــول براي کودکان و افراد کم توان ذهنی و جســـمی مناسب نمی باشد. مگر اینکه این 

افراد آگاهی و توان کامل نسبت به نحوه استفاده از محصول را کسب کرده باشند.

2) این محصــــــول صرفا مناسب استفاده خانگی بوده، و استفاده تجاري از محصــــــول توصیه نمی شود. این 

محصــول صرفا جهت پخت و گرم کردن غذا مورد اســـتفاده می باشد و هر گــونه اســـتفاده دیگر (گرم کردن 

محیط، خشـک کردن لباس و حوله) نادرســت می باشد. و در صورت بروز هر مشـکل مســئولیتی برعهده تولید 

کننده نخواهد بود.

3) هنگام اسـتفاده، اجاق گرم می باشـد. از دسـت زدن به المنتها و قطعات داخلی خودداري نموده و کودکان را 

از آن دور نمایید.

4) به هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن اجاق آنرا از برق درآورید.

5) به هنگامی که دست شما خیس یا مرطوب باشد از تماس با اجاق اجتناب کنید.

6) هرگز جهت خارج کردن دوشاخه از پریز، کابل برق را نکشید.

7) هنگامی که دستگاه خیس و یا صدمه دیده است از دست زدن به آن اجتناب کنید.

8) تمامی تعمیرات روي این محصــــول تنها توسط نماینده رسمی شرکت مجاز می باشد از تعمیر خودسرانه آن 

اجتناب کنید.

9) براي مراقبت بهتر از اجاق پس از هر بار استفاده آن را تمیز کنید.

10) مجراهاي تهویه هوا را باز نگه دارید.

11) از اجاق هنگامیکه شیشه جلوي آن شکسته است استفاده نکنید.

12) اطمینان حاصل فرمایید که در ظروف مایعات مشتعل کننده، مانند الکل وجود نداشته باشد، چرا که الکل 

در دماي بالا تبخیر و منجر به آتش سوزي می شود.

٢



هشدار: این محصول تنها براي پخت می باشد، از آن براي اهداف دیگر مثل گرم کردن محیط استفاده نکنید.

هشدار امنیت اطفال:

1) کودکان باید از این وسیله دور نگه داشته شون. از استفاده یا بازي کردن اطفال با اجاق جلوگیري به عمل آید.

2) قسمت هاي مختلف اجاق پس از استفاده داغ می شود از تماس اطفال با آن جلوگیري کنید.

هشدار: به هنگام روشن بودن اجاق تمام قسمت ها داغ می شوند، اطفال را از تماس با این قسمت ها دور نگه دارید.

نکات قابل توجه در نصب:

1) از یک سطح تمیز و هموار جهت نصب این اجاق استفاده نمایید.

2) جایگاه مناسبی طبق اندازه هاي ذکر شده جهت نصب آماده نمایید.

3) شرایط تنظیم این وسیله روي برچسب (یا پلاك مشخصات) آورده شده است.

4) توصیه می شود که اجاق را در نزدیکی یخچال یا فریزر نصــب نکنید. در غیر این صورت عملکرد دستگاه بر 

روي آنها توسط گرماي منتشر شده تاثیر منفی خواهد گذاشت.

5) سیم برق را در تماس با سطوح داغ قرار ندهید.

٣

خطر آتش:

اقلام را بر روي صفحات پخت انبار نکنید.

احتیاط:

1) فرآیند پخت و پز باید با نظارت باشد.

2) فرآیندهاي پخت و پز کوتاه مدت باید به طور مداوم تحت نظارت باشد.

هشدار: پخت و پز با روغن و چربی بدون نظارت بر روي واحد گرمازاي صفح هاي م یتواند خطرناك بوده و باعث آت شسوزي شود.

هشدار: ممکن است قسم تهاي در دسترس در طول استفاده داغ شوند.

هشدار: اگر سطح ترك خورده باشد، به منظور جلوگیري از خطر برق گرفتگی احتمالی وسیله را خاموش نمایید.



مشخصات فنی

برقانرژي

توان شعله کوچک

توان شعله بزرگ

ولتاژ / فرکانس

توان کل

1100 W

1700 W

220 V / 50 HZ

2800 W

نصب اجاق روي کابینت آشپزخانه:

محلی که اجاق قرار است در آن نصب شود باید خشک و داراي تهویه هوا بوده و مجهز به سیسـتم تهویه باشد. 

هنگام نصب اجاق، دسترسی آسان به تمامی قسمتهاي کنترل باید امکان پذیر باشد.

۴

نگهداري و تمیز کردن اجاق:

1) قبل از تمیز کردن اجاق، دوشاخه را از پریز بکشید، اگر اجاق داغ بود صبر کنید تا خنک شود.

2) از مایعات یا مواد پاکیزه کننده که حاوي مواد سخت می باشند استفاده نکنید.

3) هنگام داغ بودن اجاق هرگز آب بر روي شیشه نریزید و یا آن را لمس نکنید.



طریقه کار کردن با اجاق برقی سرامیکی

۵

جهت روشن و خاموش کردن اجاق برقی 

جهت روشن کردن المنت پایینی

جهت افزایش و کاهش دما و زمان

جهت روشن کردن المنت باالیی

پس از انتخاب این گزینه با      و      م یتوان زمان خاموش شدن

اجاق (تایمر) را از 1 تا 99 دقیقه تنظیم نمود.

با لمس این گزینه به مدت 3 ثانیه قفل کودك فعال و با لمس آن

به مدت 3 ثانیه دیگر، قفل کودك غیر فعال م یگردد.



۶

جهت روشن و خاموش کردن اجاق برقی 

جهت روشن کردن المنت پایینی

جهت زیاد و کم کردن دماي هر المنت

جهت روشن کردن المنت باالیی

با فشردن این دکمه به مدت 3 ثانیه، قفل کودك فعال می شود.

جـــهت غیــر فعــال کــردن (باز کردن قفــل کودك) با فشـــردن

دکمه            و یا فشردن دکمه            به مدت 3 ثانیه این عمل

انجام می شود.

طریقه کار کردن با اجاق برقی سرامیکی



خدمات پس از فروش

شـماره تماس: 02174937

سامانه پیامک: 02174937



آدرس کارخانه

کیلومتر 50 جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرك صنعتی ایوانکی، بلوار صنعت، خیابان صنعت 11

کارخانه تولیدي و صنعتی داتیس
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