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موارد مهم امنیتی:
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امنیت اطفال:

موارد امنیت برقی:
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نکات مهم نصب:

نصب دستگاه:
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مراحل نصب دستگاه:
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لوازم جانبی فر:
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شلف جوجه گرداندستگیره سینی فرسیخ جوجه گردان

شلف روغن گیر
سینی

شلف استیک

شلف کناري



راهنماي نحوه صحیح نصب شلف کناري

راهنماي نصب سیخ جوجه گردان

ابتدا گیره جلویی روي سیخ را از طریق باز کردن پیچهاي آن خارج کنید. 

مواد غذایی را روي سیخ قرار داده و مجددا گیره را نصب کرده و پیچهاي دوطرف را با دست محکم 

کنید به نحوي که مواد غذایی محکم بر روي سیخ قرار بگیرد.

شلف نگهدارنده سیخ را در طبقه دوم (از پایین) قرار دهید. ·

سیخ را طوري نصب کنید که نوك آن درون موتور (انتهاي فر - سمت چپ) و انتهاي آن روي پایه قرار 

گیرد. 

توجه داشته باشید طوري مواد غذایی را بر روي سیخ قرار دهید که مانع از چرخیدن آن نشود.
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دستورالعمل استفاده از دستگیره سینی فر

تکیه گاه

شاخک

10
عکس شماره 2

نحوه برداشتن سینی مشبک

عکس شماره 1

نحوه برداشتن سینی لعابی



روش هایی براي مصرف بهینه انرژي:

اقدامات اولیه پس از نصب فر:

2

2
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:راهنماي نظافت فر برقی

:راهنماي نحوه تمیز کاري شیشه درب فر

 فر را از برق در آورید.

 صبر کنید خنک شود. 

 ســپس با شــوینده هاي غیر اســیدي فر را تمیز کنید. از تماس ســیم فر با دســـتمال خیس و یا آب و مواد 

شوینده جلوگیري به عمل آورید همچنین از تماس اشیا زبر و تیز با سطح فر جلوگیري نمایید.

براي تمیز کردن فر از بخار شوي استفاده نشود . 

 با توجه به اینکه شیشـه داخلی درب فر جهت انجام شیشـه شسـتشــو جدا شدنی است مراحل زیر را انجام 

دهید

1.درب فر را باز کرده و با فشــار دادن زبانه پلاستیکی دو طرف درب به سمت داخل محـافظ بالایی شیشـــه 

داخلی را بردارید.

2.شیشه داخلی  و در صورت لزوم شیشه میانی را به صورت کشویی خارج نمایید. 

3.جهت تمیز کردن درب شیشـــــــــــــه اي فر از تمیز کننده هاي ساینده زبر یا وسایل خراشنده تیز فلزي 

استفاده نکنید.زیرا این اشیا میتوانند بر روي سطوح خراش ایجاد کنند و منجر به شکســته شدن شیشــه 

شوند.

4-پس از تمیز کاري ابتدا شیشــــــــه میانی و سپس داخلی را در موقعیت آنها قرار دهید محافظ بالایی را 

نصب و با فشار کوچکی روي آن زبانه پلاستیکی را قفل کنید.

٢
١
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ساختار کلی فر:

این دستگاه مجهز به فن داخلی (کانوکشن) جهت یکنواختی دماي داخل فر و افزایش کیفیت و سرعت 

پخت می باشد.

دستگاه داراي یک فن خنک کننده جهت پایین آوردن دماي قسمتهاي کنترلی، کلیدهاي لمسی(در صورت 

وجود) و محفظه داخلی است. هنگام اتمام پخت، لطفا درب فر را جهت خنک شدن داخل فر باز نگذارید.

در پنل کنترلی دستگاه تمامی پارامترهاي کنترلی دستگاه اعم از زمان پخت، دماي پخت و حالت عملکرد را

می توانید انتخاب کنید.

دستگاه داراي چهار المنت می باشد:

المنت پشت: جهت ایجاد حرارت غیر مستقیم بوده و پشت فر و اطراف فن کانوکشن قرار دارد.

این المنت براي پخت غذاهایی که نیاز به حرارت غیر مستقیم دارند( مانند پیتزا، کیک و ...) یا گرم کردن

غذا کاربرد دارد.

المنت بالا: جهت ایجاد حرارت مستقیم بوده و بالاي فر و زیر سقف قرار دارد.این المنت به صورت حلقه اي

می باشد. از این المنت براي پخت غذاهایی که نیاز به حرارت مســـــتقیم دارند (مانند گوشت، پیتزا و ...)

می توان استفاده کرد.

المنت گریل: جهت ایجاد حرارت مستقیم بوده و بالاي فر و زیر سقف به شکل  زیگزاگ می باشد. این المنت

براي گریل کردن سطح غذا پس از پایان پخت و یا پخت غذا هایی که به دماي بیش از 200 درجه سانتیگراد 

نیاز دارد، استفاده می شود.

المنت پایین: جهت ایجاد حرارت غیر مستقیم بوده و کف فر و در زیر سطح لعاب شده قرار دارد.

این المنت براي پخت غذاهایی که نیاز به حرارت غیر مستقیم دارند( مانند کوکی، شیرینی هاي کوچک و ...)

یا گرم کردن غذا کاربرد دارد.

-

-

-

-
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پنل کنترل

المنت بالا

فن کانوکشن

ورودي سنسور
می تپراپ

1

2

6

4المنت پشت

9

8لامپ

لامپ 8

موتور جوج هگردان 7

المنت پایین 5

المنت گریل 3

14

نقشه کلی فر



 این سنســور به شکل میله نوك تیزبا سیم سیلیکونی م یباشد که نوك سنســـور آن در غذا و انتهاي آن به 

ورودي میت پراب کنار دیواره فر متصل م یگردد .

نکته1: میت پراب در برخی مد لهاي با پنل کنترلی تاچ وجود دارد.

نکته2: در حالتی که شما از سنسور میت پراب استفاده م یکنید، گزینه زمان پخت غیر فعال خواهد بود.

نکته 3: به عنوان یک راهنمایی م یتوانید از تنظیمات جدول زیر برایب میت پراب استفاده کنید:

kg2/5 تاkg 1 وزن

kg2/5 تاkg 1 وزن

kg تاkg 1 وزن

نیم پز

آب دار 

کاملا پخته

نیم پز

آب دار 

کاملا پخته

کاملا پخته

180

200

220

170

190

210

200-220

نوع غذا

گوشت گاو

گوشت بره

گوشت مرغ

دماي تنظیمی فرشرایط پختمقدار(وزن)
دماي سنسور

میت پراب

60

70

80

60

70

75

85

راهنماي استفاده از میت پرآب:

ب یا سنســــــور پخت گوشت، به منظور اطمینان از مغز پخت شدن غذاهایی نظیر گوشت گاو، بره و  امیت پر

مرغ استفاده م یشود.
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راهنماي عملکرد مدل هاي مختلف 
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چراغ زرد رنگ

Max

C

200

250 150

100

50

ولوم تنظیم درجه حرارت:

دماي فر بین 50 تا 250 درجه سـانتیگراد می باشــد. با چرخاندن این ولوم و ولوم تنظیمات پخت چراغ زرد 

رنگ هشدار روشن شده و با انتخاب دما می توان دماي پخت را تعیین نمود.

توجه: با چرخاندن ولوم تایمر و ولوم تنظیمات پخت چراغ قرمز رنگ روشـن شـده و فر پس از تنظیم دما توسـط 

ترموستات شروع به کار می کند.

دستورالعمل فرهاي دو ولوم و سه ولوم برقی

645-655-666-684-685-689-694
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ولوم انتخاب برنامه پخت:

جهت انتخاب نوع برنامه از ولوم سلکتور که در سمت چپ قرار دارد و به شکل زیر می باشد استفاده می شود.

چراغ قرمز رنگ

18



150-50 گرمایش پایینی + فن: المنت پایین با توربوفن باید همزمان روشـن شـوند گرمایی که از المنت پایینی ســاطع 

می شود توسط فن در فضـاي فر پخش می شود ... این نوع پخت براي پخت و گرم کردن غذاهایی مناسب است که باید در 

درجه یکسان، از سمت المنت پایین پخته می شود.

تنظیمات پخت:
هشدار: تمام تنظیمات باید تنها پس از تنظیم درجه حرارت با ولوم ترموستات انجام پذیرد.

200-50 المنت گرمایش بالایی و پایینی : این پخت مناسب نان و سبزیجات می باشد.

200-50 گرمایش از بالا و پایین + فن: المنتهاي پایین، بالا و فن بطور همزمان روشـــن می شــــوند. گرمایی که از طریق 

المنتهاي پایین و بالا تولید می شود از طریق فن در فضـــاي فر پخش می شود. این پخت مناسب غذاهایی است که باید از 

قسمت بالا گرم و پخته شوند، مانند کیک و پیتزا

گریل کردن: در این حالت فقط المنت گریل به همراه جوجه گردان روشـن می شـودو براي گریل ســطح غذا اســتفاده می 

شود.

گریل + جوجه گردان + فن: گریل به همراه فن فر همزمان روشن می شوند. هواي گرم که توسط گرماي گریل ایجاد شده 

به سرعت بوسیله فن در سطح فر پخش می شود. این پخت مناسب غذاهایی مانند کباب و ماهی در سـایز بزرگ و متوسـط 

می باشد و باید در طبقه بالاي فر و درجه حرارت یکسان قرار بگیرند.

المنت پایین + المنت پشــــــــــت + فن: این نوع پخت مناسب غذاهایی مانند پیتزا و ... می باشد، که نیاز به حرارت غیر 

مستقیم دارد.

المنت وسط + فن: زمانی به کار می رود که به حرارت غیر مســتقیم یکنواخت با دمایی کمتر از 150 درجه سانتیگراد نیاز 

است.

فن (یخ زدایی): توربوفن فعال می شود. هوا در اطراف غذاي یخ زده جریان می یابد.
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120

100

80

60

40

20

با استفاده از این ولوم می توان به دو صورت از فر استفاده نمود.

1. اگر ولوم را به سمت چپ (علامت دسـت بچرخانید) میتوان بدون زمان و به صـورت دسـتی با انتخاب هر 

یک از 8 حالت ولوم تنظیمات پخت از فر استفاده نمود.

2. اگر ولوم به سـمت راسـت چرخانده شــود می توان مدت زمان پخت را از 20 تا 120 دقیقه انتخاب نمود 

که پس از گذشت این زمان فر بطور اتوماتیک خاموش می شود.

20

توجه: ولوم تنظیم تایمر باید به یکی از 2 صورت بالا تنظیم گردد در غیر اینصورت تنظیمات پخت بکار نخواهد افتاد.

ولوم تنظیم تایمر مکانیکی:
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تایمر دیجیتال دو کلیده:

به وسیله این تایمر می توانید زمان پخت را از یک دقیقه تا چهار ساعت تنظیم کنید.

جهت تنظیم این تایمر می توانید به روش زیر عمل کنید:

- پس از اتصـال برق نمایشـگر دیجیتال به صورت چشــمک زن روشن می شود. با نگه داشتن کلیدهاي - و + 

تایمر از حالت چشمک زن خارج می شود.

- بوسیله کلید + می توانید زمان را اضافه و بوسیله کلید - آن را کاهش دهید.

پس از اتمام زمان پخت تایمر به مدت 7 دقیقه صداي بوق هشـــــدار دارد. با لمس هر یک از کلیدهاي + یا - 

این صدا قطع می شود. 

 



مشتري گرامی، جهت راه اندازي تایمر می توانید از دستورالعمل ذیل استفاده کنید:

 : از این گزینه جهت تنظیم زمان شروع پخت استفاده می شود. در صورتی که نیاز به پخت تاخیري ندارید آن را 

تنظیم نکنید.

 : از این گزینه جهت تنظیم زمان انتهاي پخت استفاده می شود. با دو بار فشــــــار دادن ولوم کنار ساعت، چراغ 

چشمک زن فعال می شود. می توانید از طریق چرخش ولوم، زمان پایان پخت را تنظیم نمایید.

 : با تنظیم این گزینه، آلارم فر فعال می شــــود و پس از اتمام زمان آلارم، بوق ممتد شــــروع به کار می کند اما 

فرآیند پخت متوقف نمی شود.

 : از این گزینه جهت تنظیم ساعت، مطابق ساعت روزانه استفاده می شود. هنگام چشــــــــمک زن بودن آن می 

توانید از طریق چرخش ولوم، ساعت را تنظیم نمایید.

STOP

TIMER

START

توجه: براي شروع کارکرد فر زمان پخت باید تنظیم گردد.
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X

V
III

VII VI
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IV
II
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II

I

STOP

TIMER

START

تنظیم ساعت آنالوگ مدل 655:



تنظیم تایمر دیجیتال مدل 666:

قدرت بالا:

M

حالت دستی:

M

به محض اینــکه فر را به برق می زنیــم Auto روي صـــفحه نمایش داده می شـــــود در این حالت فر غیرفعال 

است. دکمه        را لمس کنید تا به حالت دستی باز گردید.

 oT-4000-LEDتایمر الکتریکی لمســــی است که می توانید توســط آن مدت زمان پخت و مــدت زمان آماده 

شدن و زمان هشدارفر را تنظیم نمائید.

با لمس دکمه هاي        و         بصــورت همزمان، حالت دستی فر تنظیم 

می گردد وتمام تنظیمات قبلی پخت کنسل می گردد.
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تنظیم ساعت روز:

1. دکمه ي          و          را همزمان

فشار دهید.

2. ساعت را با دکمه هاي        و        

تنظیم کنید.

3. پس از چند ثانیه ساعت فیکس

می شود.

M MM

ساعت فر را زمانیـــکه فر در حالت پخت نمی باشد تنظـــــیم نمائید. ابتدا حالت دستی (فشــــــــــــار همزمان 

دکـــمه هاي       و        ) را وارد نمائید. در این صورت نقطه ي بین ساعت روي صفحه فلش می زند.

صداي هشدار:

3. پس از چند ثانیه ساعت روز روي

صفحه نمایش داده می شود.

2. توسط دکمه هاي         و         مدت

زمان مطلوب را تنظیم نمائید.

1. دکمه ي           را دوبار فشار دهید،

علامت هشدار روي صفحه ظاهر می گردد.

MMM

با تنظیم صداي هشــــــــــــدار، شما می توانید تنظــیم نمائید پس از گذشــت چه مدت از پایان پخت صــداي 

هشدار به صدا در آید.
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خاموش کردن صداي هشدار:

برنامه پخت اتوماتیک:

2. دکمه        را براي تنظیم زمان پخت1. زمان فعلی فر 18:30 می باشد.

لمس کنید.

M

M

3. با استفاده از دکمه هاي        و        

زمان مطلوب را تنظیم نمائید.

MM

اگر مایل هســتید که بلافاصله پخت را شروع کنید، لازم است زمان پخت را وارد نمائید. براي مثال: غذا را در 

فر قرار می دهیم و می خواهیم طی 2 ساعت و 15 دقیقه آماده شود.

در زمان تنظیم شده صداي هشــدار شنیده می شود، شما می توانید با 

لمس هر دکمه اي این صدا را خاموش نمائید.

25

4. پس از چند ثانیه علامت پخت روي صفحه ظاهر می شود و صـفحه به حالت سـاعت باز می گردد. اکنون، شـما 

فر را طوري تنظیم کرده اید که پـس از 2 ساعت و 15 دقیقه غذا آماده شود. لــطفا درجــه حرارت فر را تنظیم 

نمائید.



3. پس از چند ثانیه صفحه به حالت

ساعت بازمی گردد.

صفحه فر هنگامی که پخت به پایان می رسد.صفحه فر زمانیکه پخت آغاز می شود.

M

M

1. با لمس دکمه ي         زمان آماده

شدن غذا نمایش داده می شود.

18:30+2:15=20:45

2. با لمس دکمه هاي           و          

می توانید این زمان را تغییر دهید.

MM

MM

توجه داشته باشـید که شــــما در هر لحــــظه از زمان پخت می توانیــد با 

وارد کردن حالت دستی، پخت را کــنسل کنید.

در مثال قبل پخت غذا درسـت بعد از تنظیمات زمان پخت آغاز می شـود. 

می توانید با فشـار دادن دکمه       زمان آماده شــدن غــذا را مشــاهده 

کنید، همچـنین می توانید زمان آماده شدن غذا را تغییر دهید.
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2. تایمر را ریست نمایید.1. فر را خاموش کنید.

M

٠

توجه داشته باشید تا هنگامیکه تایمر فر ریست نشود فر غیر قابل استفاده خواهد بود.

در این مثال مدت زمان پخت تنظـــیم شده و زمان آماده شـــدن بصـــــورت خودکار محاسبه گردیده و توســـط  

مصــــرف کننده دوباره تنظیم می شود . حالت دیگر به این صورت است که زمان آماده شـدن غذا برنامه ریزي 

می شود و مدت زمان پخت بصـــــورت اتوماتیک محاســـبه می گردد . همچنین ممکن اســـت مــدت زمان پخت 

توسط کاربر تنظیم شود.

27

هنگامی که پخت اتوماتیک به پایان می رســد صــداي هشـدار شــنیده می شود و در صورتیکه خاموش نشـود 

این صدا به مدت 7 دقیقه ادامه می یابد. 
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قفل کودك:

1. دکمه هاي        و        را همزمان به مدت

1 ثانیه تا زمانیکه صداي بوق شنیده می شود فشار دهید.

2. علامت کلید روي صفحه مشاهده می شود 

 قفل کودك فعال می گردد.

M M

هنگامیکه حالت دســـتی وارد می شـود دکمه هاي فر و تایمر دیجــیتال قفل می شـــود و اگر فر در حالت پخت 

باشد تنها دکمه ها قفل می شوند.

براي کنســل کردن قفل کودك دکمه هاي         و        را تا زمانیــکه علامت قفل از صــفحه محــو شــود فشــار 

دهید.

استثناء: اگر فر در حالت قفل کودك باشد و صــداي هشـــــدار شــنیده شود شـما می توانید با لمس هر دکمه 

اي صداي هشدار را خاموش نمائید. 



تنظیمات تکمیلی:

1. تنظیم 24h  / 12h ساعت:

2. صداي صفحه لمسی:

3. تنظیمات نور صفحه:

4. انتخاب زنگ هشدار:

در تنظیمات کارخانه زمان بصورت 24 ساعته می باشد ، با لمس      به مدت 5 ثانیـه صــداي دو بوق پشـــت 

سرهم شنیده می شود و تنظــیمات ساعت به حالت 12 ساعته ( pm,am) در می آید.  با تکـرار همین  عمل 

می توانید تنظیمات ساعت را به حالت 24 ساعته بازگردانید.

تنظیمات کارخانه به گونه اي ست که لمس صفحــه لمســـــــی با صــداي بوق همــــراه می باشــد و با لمــس 

دکمه ي        به مدت 5 ثانیه صداي دو بوق پشــت سرهم شنیده می شود و علامت nt روي صفحه ظاهر می 

گردد که به معنی بی صدا شدن صفحه لمسی است. با تکرار همین عملیات علامت   bt  روي صفحه مشاهده 

می گردد و صداي صفحه لمسی به حالت ابتدایی ( با صدا ) باز می گردد .

دکمه ي       به مدت 1 ثانیه را تا زمانیکه صداي دو بوق پشــت سرهم شنیده شود لمس نمائید. فر داراي 

8 سطح روشـنایی می باشد و با هربار فـــشار این دکمه ســطح روشنایی صفحه لمــسی کاهش می یابد.

دکمه ي       را به مدت 1 ثانیه تا زمانیـکه صداي دو بوق پشـــــــت سرهم شنیده شود ، فــشــــار دهید. با 

هربار لمس این دکمه صــداهاي مختلف زنگ را خواهید شـــنید. 3 زنگ مختلف براي فر وجود دارد. آخرین 

زنگی که شنیده می شود اگر تا 5 ثانیه تغییر نکند در حافظه فر ذخیره می شود.

توجه داشته باشید که تنظیمات غیر ثابت می باشد و در صورتیکه دوشــاخه را از پریز خارج کنید فر 

به حالت تنظیمات اولیه کارخانه بازمی گردد.
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60

و 695:

راهنماي استفاده از فر مدل 675 و 695:

30

سنسور میت پراب



این دکمه ها در کنار سمت راست صفحه نمایش قرار دارد و وظیفه آن تنظیم دماي پخت است.با ظاهر شدن دماي 

،این دکمه ها در سمت

17
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سنسور میت پراب
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سنسور میت پراب

سنسور میت پراب

سنسورمیت پراب

سنسورمیت پراب

سنسورمیت پراب

سنسورمیت پراب

سنسورمیت پراب



سنسورمیت پراب

سنسـورمیت پراب

سنسـورمیت پراب
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ســنســورمیت پراب

سنسـور

میت پراب
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زنگ هشدار:زنگ هشدار:
زنگ هشدارزنگ هشدار

زنگ هشدار

زنگ هشدار

زنگ هشدار

زنگ هشدار
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ــشدار زنگ ـه

زنگ هشدارا
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هشدار:

هشدار

هشدار
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دکمه تائید برنامه

زمان شروع پخت تاخیري
تنظیم ساعت / تنظیم تایمر

تنظیم درجه حرارت

المپ برنامه هاي پخت

0:30 160

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11
12

11. نشانگر پخت تأخیري

12. قفل کودك

راهنماي استفاده از فر مدل 683 و 692
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المنت هاي باال و گریل

گریل و جوجه گردان:

المنت گریل به همراه جوجه گردان در این حالت روشن می شود. از این برنامه جهت گریل سطح غذاهایی

مانند کیک و پیتزا استفاده می شود.



المنت هاي بالا و گریل

المنت هاي پایین:

المنت هاي بالا و پایین

همچنین از این حالت براي پخت غذاهایی که به دماي بالا نیاز دارند

(بالاي 200 درجه سانتیگراد) می توان استفاده کرد.
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هاي بالا و پایین

گریل

برنامه ترکیبی المنت گریل و پشت:

در این برنامه از ترکیب غیر همزمان المنت گریل و پشت استفاده می شود. به این ترتیب که به مدت 

45 ثانیه المنت گریل روشن می شود. در 45 ثانیه بعد المنت گریل خاموش و المنت پشت روشن می شود. 

این سیکل مدام تکرار می شود. از این برنامه جهت پخت غذاهایی که نیاز به حرارت مستقیم و غیر مستقیم 

و غیر مستقیم به صورت همزمان دارند استفاده می شود. 
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2     4     6 8    10    12

1     3     5 7     9    11

راهنماي استفاده از فر مدل  646 و 688
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توضیحات مربوط به صفحه لمسی:

1.         کلید خاموش و روشن

2.            کلید متوقف کردن برنامه، حالت مکث ایجاد خواهد شد.

3.        کلید تنظیم دما، منوي تنظیم دما، تنظیم درجه

4.         منو تایمر/ کلیدهاي عملکرد سنسور سنجش دماي گوشت.            زمان و دماي غذا را نشان می دهد.

آیکون زمان هشـــدار در حالت تنظیم، حالت تنظیم هشـــدار، آیکون زنگ، آیکون زمان پخت، سنســـور پخت، 

آیکون تنظیم پخت تأخیري و حالت تنظیم تایمر

5.          کلید منفی، آیکون با علامت چشمک  زن جهت کاهش

6.          کلید مثبت، آیکون با علامت چشمک زن جهت افزایش

7.          کلید انتخاب عملکرد (به سمت بالا): اولین عملکرد فر را انتخاب می کند.

8.          کلید انتخاب عملکرد (به سمت پایین): آخرین عملکرد فر را انتخاب می کند.

9.       کلید حرارت سـریع، هنگامی که بخواهیم دماي فر را به ســرعت بالا ببریم از این کلید      اســتفاده می 

کنیم. هنگامی که این کلید را لمس می کنید، مقاومت گردشـی پر انرژي خواهد شــد و توربو فن به طور موقت 

به گرماي بالایی می رسـد. این علامت بعد از اینکه دماي فر تنظیم شد روي صفحه نمایشگر دیده می شود، بعد 

از اینکه این علامت        ناپدید شد صداي بوق شنیده می شود.

*

توجه: گرماي سریع براي برخی از عملکرد ها از جمله گریل و مواقعی که دماي واقعی کمتر 

از 50 درجه یا بیشتر از 100 درجه می باشد مجاز نیست.
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10.          قفل کلید، با لمس کردن این علامت          به مدت ا ثانیه کلید قفل فعال یا غیر فعال می شـــــــود. 

وقتی که کلید قفل فعال شد، هیچ کلیدي به غیر از کلید         فعال نخواهد بود.

11.          دکمه خاموش و روشن کردن لامپ: هنگامی یک عملکرد در حال اجراء اسـت و یا تنظیم شـده اسـت، 

لامپ درون فر روشن خواهد بود. بعد از پخت و بعد از اینکه نشــــــــــانگر باقی مانده دما در حالت اتمام قرار 

کرفت، لامپ خاموش خواهد بود. با لمس کردن دکمه          لامپ خاموش یا روشن خواهد شـد به غیر از زمانی 

که از عملکرد یخ زدایی استفاده می کنیم.

12.           کلید شروع پخت: بر اساس مقادیر تنظیم شده در حالت انتظار، حالت عملکرد روي صفحه نمایشـگر 

اعمال می شود.

خاموش و روشن کردن کنترل پنل:

کلید        جهت فعال کردن و غیر فعال کردن کنترل پنل استفاده می شـود. هنگامی که صـفحه کنترل خاموش 

است،صفحه نمایشـــگر کاملاً سفید و خالی است. اگر کلید        را 1ثانیه فشـــار دهید صفحه کنترل فعال می 

شود. ساعت روي صفحه نمایش پدیدار خواهد شد.

توجه:

اگر در هنگام روشن کردن فر خللی ایجاد شود در نتیجه ساعت به صورت “          “ روي صفحه نمایشــگر ظاهر 

خواهد شد، در این حالت بدون تنظیم ساعت اسـتفاده از ویژگی هاي دیگر صـفحه نمایش امکان پذیر نخواهد 

بود.

با استفاده از کلیدهاي        و         می توانید ساعت را تنظیم کنید.

با فشار دادن کلید        براي 1 ثانیه کنترل پنل خاموش خواهد شد.
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تنظیم ساعت:

با لمس کردن و فشـــار دادن دو کلید       و         تا زمانی که اعداد ساعت شروع به چشـــمک زدن می کند می 

توان ساعت را تنظیم کرد. با استفاده از این  دو کلید می توان ساعت دقیق را تنظیم نمود.

به مدت 7 ثانیه منتظر بمانید، چشمک زدن اعداد متوقف خواهد شد و تنظیم کامل می شود.
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انتخاب نوع پخت:

با استفاده از کلید       یا        می توانید منوي عملکرد فر را مشاهده کنید.

دســتور العمل به مدت 7 ثانیه روي صفحه نمایشــگر دیده خواهد شــد و دماي پخت پیش فرض روي صفحــه 

نمایش دما دیـده می شود.



توجه:

براي برخی از دسـتورالعمل ها، کنترل دما غیر ممکن اسـت و در این حالت صـفحه نمایش دما ســفید دیده می 

شود.

 هنگامی که علامت             به صورت ثابت روي صفحه نمایشـــگر دیده می شود اما علامت                  به شکل 

چشـــــمک زن دیده  می شــود، این بــدان معناســت که شــــما آمــاده پختــن چیزي هســــــــتید ولی هــنوز 

مرحــله پخت شــروع نشده است.

تغییر دماي پیش فرض فر:

جهت تغییر و تنظیم دماي پیش فرض فر باید        را لمس کنید. در این حالت نمایشــگر دما به حالت چشــمک 

زن در می آید و در این زمان می توانید با اســتفاده از کلیدهاي       و        دماي مورد نظر را انتخاب کنید. بازه 

ي انتخابی 5 درجه می باشد.

توجه:

اگر می خواهید تغییر دماي پیش فرض را به صــــورت دائمی براي دســــتورالعمل مورد نظر تنظیم کنید، باید 

علامت        را تقریباً به مدت 5 ثانیه فشــــــار دهید تا هنگامی که صداي بوق شنیده شود. دراین حالت دماي 

پیش فرض کارخانه به صورت دائمی تغییر کرده است.
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پخت اتومات:

پخت اتومات بدان معناسـت که پخت براسـاس پارامترها و برنامه هایی که شـما انتخاب کرده اید قبل از اینکه 

کلید             را فشار دهید، به پایان می رسد.



پخت مکانیکی:

هنگامــی که یک دســـتورالعمل انتخاب شده کلید          را فشـــــار دهیـد تا پخــت با دمایی که تنظـــیم شده 

اســت، شـــروع شود. علامت                  محو خواهد شد و زمانی که براي پخت نیاز است روي نمایشــــــــــگر 

تایمر/سنسور پخت  نشان داده خواهدشد.

پخت تا زمانی که به طور مکانیکی آن را قطع نکنید و تا زمانی که مدت پخت به حداکثر خود نرسـیده ادامه پیدا 

خواهد کرد.

در روش پخت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک، پخت بر اســاس پارامترهاي تعیین شــده توســط کاربر قبل از 

شروع پخت، به طور اتوماتیک پایان می پذیرد (توسط لمس کلید          ).

متوقف کردن پخت، تغییردادن برنامه پخت، پایان دادن به پخت.

اگر کلیــد             را هنگامی که پخت درجریان است فشـار دهید کلید           شروع به چشــمک زدن می کند 

اما بقیه قسمت هاي صفحه نمایشگر بدون تغییر باقی می ماند.

تمام المنت  هاي گرمایی فر و توربو فن به صورت موقت غیر فعال می شوند و پخت متوقف خواهد شد.

جهت پایان دادن به پخت، کلیــد              را فشـــار دهید، تمام علائم مربوط به پخت از روي صفحه نمایشـــگر 

ناپدید خواهد شد. نمایشگر دما میزان حرارت باقی مانده را نشان خواهد داد.

توجه:

بعد از اینکه پخت به پایان رسید اگر کلید            را فشــار دهید، دستورالعمل قبلی و دماي قبلی روي صفحه 

نمایش پدیدار خواهد شد. اگر کلید             را براي 1 ثانیه فشار دهید، پخت دوباره آغاز خواهد شد.

براي تغییر پارامترهاي پخت، بر اســاس آنچه توصـــیف شـــد از کلیدهاي متناســـب با آن اســـتفاده کنید. با 

فشاردادن کلید            پخت با تغییر پارامترها دوباره شروع خواهد شد.
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مدت زمان پخت:

این روش مختص زمانی است که از سنســــــور پخت استفاده نمی کنیم و می خواهیم پخت را بلافاصله شروع 

کنیم، دراین هنگام مدت زمان پخت مورد نظر را وارد می کنیم.

1. دستورالعمل و سپس دماي منطبق با آن را انتخاب کنید.

2. کلید           را فشار دهید. کلید          به صورت چشمک زن روي صفحه نمایش تایمر دیده خواهد شد.

3. مدت زمان پخت را با استفاده از کلیدهاي        و          تغییر دهید.

کلید              روي صــفحه نمایش دیده خواهد شــد. (اگر مدت زمان 0.00  باشــد، 2 صــداي بیب به عنوان 

هشدار شنیده می شود)

4. کلید          را فشــار دهید. علامت              محو می شود و پخت آغاز می گردد. زمان پایان پخت روي صفحه 

نمایشگر تایمر ظاهر می شود و همزمان با آن علامت       دیده می شود.

پخت تأخیري:

1. مراحل (1) تا (3) پخت زمان دار را طی کنید.

2. کلید         را دوباره فشـــار دهید. علامت       به حالت چشـــمک زن و همچنین زمان پایان پخت روي صفحه 

تایمر مشاهده می شود.

3. براي انتخاب زمان پایان پخت مورد نظر از کلیدهاي      و       اســـتفاده کنید.ممکن اســــت  علامت        در 

حالی که علامت         هنوز روي صفحه نمایشــگر است، محو شود. که این موضوع نشـــانگر آن است که برنامه 

دادن به پخت تأخیري در حال انجام است و پخت بلافاصله شروع نخواهد شد.

4. کلید           را فشــار دهید، علامت                محو خواهد شد و پخت آغاز می گردد. زمان پایان پخت همراه 

با علامت       رو ي صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد.
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پخت همراه با سنسور پخت گوشت:

سنسور پخت در واقع سنسوري است که به َآن یک سیم وصل شده است و داخل فر قرار داده شده است.

این وسیله را درون گوشت فرو می برند تا تسـت کنند که آیا گوشت پخته شده است یا نه. هنگامی که گوشت 

به دماي خواسته شده برسد، پخت به طور اتوماتیک پایان می پذیرد.

1. دستورالعمل  مدنظر خود را انتخاب کنید و سپس دماي مورد نظر را تنظیم نمایید.

2. کلید          را فشــار دهید. دماي پیش فرض سنســور پخت به صورت چشــمک زن روي صفحه نمایشـــگر 

سنسور پخت / تایمر دیده می شود. علامت              روي صفحه نمایشگر پدیدار خواهد شد.

3. براي تنظیم کردن دماي سنســــــور پخت بین 20 تا 99 درجه سانتی گراد از کلیدهاي        و         استفاده 

کنید.

4. کلید         فشـار دهید. علامت                 ناپدید می شود و پخت آغاز می گردد. دماي واقعی سنســورپخت 

در سمت چپ نمایان می شود.

دماي تنظیم شده در قسمت راست صفحه نمایشگر تایمر/سنسور پخت دیده می شود.

روي نمایشـگر دما می توان 5 خط مشــاهده کرد که دماي واقعی فر را نشــان می دهد. درجه هر کدام از خط ها 

5/1 میباشد. هنگامی که المنت هاي گرمایی فعال می شوند ، پیکان روبه بالا (      ) به حالت چشـمک زن در می 

آید.

خاتمه پخت به صورت اتوماتیک:

بعد از اینکه پخــت به صورت اتوماتیــک پایان یافـت، نمایشگر دما گرماي باقی مانـــده را نشان خواهـــد داد. 

علامت               به صورت چشمک زن دیــده می شود و صــداي بوق براي 7 دقیقه شنیده می شود.

نشان دادن گرماي باقی مانده:

بعد از اینکه پخت به صــورت مکانیکی یا اتوماتیکی پایان پذیرفت، اگردماي داخلی فر بالاي 60 درجه ســانتی 

گراد باشد، پیکان روبه پایین (    ) در قســمت راست خطوط گرمایی هر 2 ثانیه یک بار به صورت چشـــمک زن 

مشاهد ه می شود و همچنین کلمه “         “ روي نمایشگر دما نشـان داده می شود. در این شرایط هر کدام از 5 

خط گرمایی نشـــــانگر 60 درجه سانتی گراد می باشد. این نمایش تا وقتی که دماي فر به پایین تر از 60 درجه 

سانتی گراد برسد ادامه پیدا می کند.
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ساعت هشدار:

در حالت انتظار با یکبار فشــــار دادن کلید         آیکون         رو صفحه نمایش به حالت چشــــمک زن فعال می 

شود.

با استفاده از کلیدهاي       یا        زمان استفاده  تنظیم می شود. بعد از 7 ثانیه حالت چشــــــمک زن دیده می 

شــــود.تنظیــــم ســـاعت به مــــدت 7 دقیقه قابل دســــــترس اســــــت و زنــــگ به صـــــدا در می آید. با 

اســـتفاده از کلیـــدهاي       یا        هشدار متوقف می شود.

درحالت انتظار با دوبار فشـــار دادن کلید        آیکون         روي صفحه نمایش به حالت چشــــمک زن فعال می 

شود. با استفاده از کلیدهاي        و        زمان استفاده تنظیم می شود. بعد از 7 ثانیه حالت چشـــمک زن دیده 

می شود. در این حالت تنظیم زمان قابل دسترس است و زنگ هشدار به صدا در می آید. زنگ هشـدار توسط 

کلیدهاي         و         متوقف می شود.

نشان دادن خطا:

هنگامی که شــرایطی پیش می آید که از عملکرد عادي فر جلوگیري می کند، دســتگاه فر در حالت خطا قرار می 

گیرد. فر در حالت انتظار قرار دارد اما کد خطا روي صـفحه نمایش ســاعت روزانه دیده می شــود. حتی اگر خطا 

رفع شود، تا زمانی که کلید              را فشار ندهیم این کد وجود خواهد داشت.
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8 کد خطا مربوط به این فر به شرح ذیل می باشد.

کد خطا تعریف خطا و دلایل ممکن

1. کابل اطلاعات ممکن است خراب شده باشد.

2. کابل        ممکن است خراب شده باشد.

3. کابل اتصال اطلاعات از طرف دیگر رها شده باشد.

UMPMPMErr 1خطاي ارتباطی بین برد        و

1. تبدیل سنسور ممکن است از طرف برد       رها شده باشد.

2. سنسور ممکن است خراب شده باشد.

3. برد       ممکن است خراب شده باشد.

اتصال باز سنسور دماي تنوره فر

PM

PM

Err 2

1. سنسور ممکن است خراب شده باشد.

2. برد        ممکن است خراب شده باشد.
اتصال باز سنسور دماي تنوره فر

PM

Err 3

1. فن خنک کننده را چک کنید، ممکن است که دماي

از 100 درجه سانتی گراد بیشتر شده باشد.

2. برد        400              ممکن است خراب شده باشد.

افزایش دماي پنل جلویی

UM

UMPOC

Err 4

افزایش دماي
1. دماي برد        فراتر از150 درجه سانتی گراد شده است.

2UMPOC. برد        400              ممکن است خراب شده باشد.

PM
PMErr 5

1UMPOCErr 6. برد        400              ممکن است خراب شده باشد.UMخطاي سنسور حرارتی

1PMPOCErr 7. برد        400              ممکن است خراب شده باشد.PMخطاي سنسور حرارتی

هیج تنظیم دمایی انجام نمی شود
1. المنت هاي حرارتی و اتصالات را چک کنید.

2PMPOC. برد        400              ممکن است خراب شده باشد.
Err 8
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صفحه لمسی

انتخاب برنامه

ساعت

فشردن همزمان: تنظیم درجه حرارت

دکمه وظایف (افزایش)

فشردن همزمان المپ

قفل کودك
دکمه روشن / خاموش

دکمه شمارش معکوس (تایمر)

انتخاب برنامه

دکمه برنامه پخت
دکمه وظایف (کاهش)

دکمه تائید برنامه

راهنماي استفاده از فر مدل 693
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صفحه نمایشگر

1. علامت زمان پایان

2. نمایش المنت حرارتی پشت

3. علامت پرنامه هاي پخت

4. علامت کارکرد حرارتی

5. علامت کارکرد ساعت

6. علامت برنامه هاي خودکار

7. علامت برنامه هاي پف کردن

8. علامت کارکرد شمارش معکوس (تایمر)

9. علامت برنامه هاي پخت نان

10. علامت برنامه هاي پیتزا

11. علامت برنامه هاي پخت مرغ و جوجه

12. علامت عملیات فر

این فر چند کاره هم مزیت فرهاي گردش حرارتی ســـنتی را داشـــته و هم از مزایاي مدلهاي فن دار مدرن تر 

برخودار است و تمامی این مزایا و ویژگیها در یک محصول در نظر گرفته شده اند.

13. کارکرد نشانگر دما

14. کارکرد تمیزکاري با استفاده از دماي بالا

15. علامت دماسنج

16. قفل کودك

17. نمایش دماي کارکرد کاوشگر

18. نمایش دماي فر

19. علامت دقیقه

20. علامت ساعت

21. علامت لامپ

22. علامت زمان

23. علامت زمان پخت

1

2

3

4

18

23 22 21 20 19

17

16

15141312111098765
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باز کردن درب فر (در مدل جک برقی):
این فر به صـورتی طراحی شـده که می توان بدون دخالت دســت و تنها با لمس کردن دکمه هاي           و           بر 

روي صفحه لمسـی و ریموت کنترل درب را باز و بســته کرد.رنگ آبی دکمه ها، نشــانگر حرکت درب و رنگ قرمز، 

نشانگر اتمام حرکت درب می باشد.

نکته: این سیســـتم قابلیت توقف در هر مرحله از باز شدن یا بســـته شدن را دارد.هنگام باز شدن درب اگر 

دکمه باز شدن را مجدداً فشــار دهید درب در همان نقطه متوقف شده و چراغ آبی شروع به چشــمک زدن می 

کند؛ که با فشردن مجدد دکمه، شروع به باز شدن می کند.به هنگام بسته شدن درب نیز می توان با فشـردن 

دکمه بسته شدن، حرکت درب را متوقف کرد.

توجه: توصـیه می شـود هنگام اسـتفاده از این فر براي اولین مرتبه، فر را با بالاترین دما روشــن کرده و اجازه 

دهید نیم ساعت بدون اینکه غذایی در آن قرار داده شود با درب بسـته کار کند. سپس درب فر را باز کنید تا 

هواي داخل آن خارج شود. بویی که در این زمان به مشــــام می خورد به علت تبخیر مواد محافظ فر است که در 

طی نگهداري بر روي سطوح آن به کار رفته است.
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تنظیم و تغییر زمان فعلی فر:
فر فقط زمانی کار می کند که زمان آن تنظیم شده باشد.

وقتی فر را به برق وصل می کنید یا وقتی قطع برق صورت گرفته باشد و دوباره اتصـــــال برقرار گردد علامت 

زمان بصورت خودکار شروع به چشمک زدن میکند.

1. براي تغییر زمان فعلی، دکمه ي          را چندین مرتبه فشــار دهید تا علامت زمان          شروع به چشــمک 

زدن کند.

2. با اســـــتفاده از دکمه هاي         یا         ، زمان حال و فعلی را تنظیم کنید و وقتی علامت         ظاهر شــــــد 

میتوانید ساعات را انتخاب کنید. پس از 3 ثانیه، علامت            ظاهر میشــود که در این زمان میتوانید دقیقه 

را نیز انتخاب و تنظیم نمایید.

3. پس از 5 ثانیه، علامت چشـمک زن متوقف می شود و ساعت، زمان تنظیم شده را نشــان می دهد. اکنون فر 

آماده ي استفاده است.

h

min

پیش از استفاده از فر براي اولین مرتبه به نکات زیر توجه کنید.
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انتخاب برنامه پخت فر:
1. فر را با استفاده از دکمه ي         روشن کنید.

2. دکمه ي کارکرد فر         را فشــــار دهید و سپس دکمه هاي         یا         را چندین مرتبه فشــــار دهید تا 

برنامه مورد نظر شما ظاهر شود.

دماي توصیه شده بر روي صفحه نمایش دما ظاهر می شود.

اگر دماي توصیه شده ظرف تقریبا 5 ثانیه تغییر نکند فر شروع به گرم شدن می کند.

تغییر دماي فر:
دکمه هاي         یا         را فشـــار دهید و بدین ترتیب می توانید دما را کاهش یا افزایش دهید تا دماي مورد 

نظرتان انتخاب شود.

تنظیم دما به صورت یک درجه یک درجه،  تغییر می کند.

دستورالعملهاي کلی فر (1):
1. همیشه در ابتدا با فشار دادن دکمه ي   ON/ OFF       ، دستگاه را روشن کنید.

2. پس از روشــن شــدن برنامه انتخابی، فر شــــروع به گرم شــــدن می کند یا زمان تنظیم شــده شــروع به 

شمارش می کند.

3. وقتی دما به میزان انتخاب شده می رسد، سیگنالی صوتی شنیده می شود.

4. چراغ فر تا زمانیکه یک برنامه پختی در حال کار است روشن باقی می ماند.

5. پس از ده دقیقه، وقتی فر به صورت خودکار خاموش می شود، چراغ فر نیز خاموش می گردد.

6. با استفاده از دکمه ي  ON/ OFF       ، فر را خاموش کنید.

76



علامت                        نشان دهنده ي چگونگی افزایش دماي فر است.

4 بخش ابتدایی علامت دماسنج نشان میدهد که گرم کردن اولیه ي فر در حال انجام است.

عالمت دماسنج:

تغییر کارکرد فر:
براي تغییر کارکرد فرد، دکمه هاي         یا         را فشار دهید تا برنامه پخت مورد نظرتان ظاهر شود.

خاموش کردن فر:
با استفاده از دکمه ي        و فشار دادن آن به مدت 5 ثانیه می توانید فر را خاموش کنید.

کارکردهاي ساعت (تایمر):

شمارش معکوس        : 

براي تنظیم شـمارش معکوس و یا پک کردن زمان از این دکمه می توانید اسـتفاده کنید. پس از گذشـت زمان 

تعیین شـده، سـیگنالی صـوتی به گوش می رســد و خبر از پایان مدت زمان تعیین شــده می دهد.لازم به ذکر 

است که بعد از پایان مدت عملیات ،عملیات پخت متوقف نمی شود و تنها سیگنال صوتی جهت خبر می باشد.

1. دکمه ي        را چندین مرتبه فشار دهید تا علامت شمارش معکوس         شروع به چشمک زدن کند.

2. زمان شمارش معکوس مورد نظر را با استفاده از دکمه هاي        یا        تنظیم کنید (حداکثر 6 ساعت).

پس از تقریبا 5 ثانیه، زمان باقیمانده بر روي صفحه نمایش ظاهر می شود.

علامت شمارش معکوس         روشن می شود.
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تنظیم زمان شروع و پایان پخت (پخت تأخیري):

1. برنامه پخت را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه هاي          یا        ، میزان دما را انتخاب کنید.

2. دکمه ي کارکردهاي ساعت         را چندین مرتبه فشــــــــار دهید تا علامت زمان پایان پخت         شروع به 

چشمک زدن کند.

3. با استفاده از دکمه هاي         یا        ، زمان مورد نظر خود را براي خاموش شدن فر انتخاب کنید.

علامت زمان پایان پخت         و زمان پخت         روشن می شوند.پس از پایان زمان پخت فر به صـورت خودکار 

خاموش می شود.

وقتی زمان تنظیم شده سپري شد، سیگنالی صوتی به مدت 1 دقیقه شنیده می شـود. علامت “0.00” روشـن 

شده و علامت شمارش معکوس        شروع به چشمک زدن می کند.

براي خاموش کردن سیگنال صوتی می توانید هر دکمه اي را فشار دهید.

زمان پخت          : از این علامت براي تنظیم مدت زمان کارکرد فر و تنظیم خاموش شــــــــــــدن فر می توانید 

استفاده کنید.
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خاموش کردن صفحه نمایش:
براي صرفه جویی در مصــرف برق میتوانیـــد صفحـــه نمایش راخاموش کنید. براي این منظور با اســتفاده از 

دکمه ي        فر را خاموش کنید. بمحض اینکه فر دوباره روشن شود صفحه نمایش بصـــــورت خودکار روشن 

میگردد. وقتی دفعه ي بعد فر روشن میشود، صفحه نمایش دوباره خاموش میگردد.



روشن کردن صفحه نمایش:
1. در صورت نیاز، با استفاده از دکمه ي ON/OFF         ، دستگاه را روشن کنید.

2. دکمه ي        را فشار دهید تا صفحه نمایش مجددا روشن گردد.

قفل کودك صفحه کلید فر:
به محض فعال کردن قفل کودك، دستگاه دیگر روشن نخواهد شد. قفل کودك بصورت زیر فعال میشود:

1. در صـورت لزوم، دسـتگاه را با اسـتفاده از دکمه ي ON/ OFF روشــن کنید. هیچ یک از کارکردهاي فر را 

انتخاب نکنید.

2. دکمه ي         را فشار دهید تا علامت         ظاهر شود.

اکنون قفل کودك فعال شده است.

ترکیب زمان پخت و پایان پخت:
در صورتیکه بخواهید فر شما بعدا به صـورت خودکار روشـن و خاموش شـود می توانید به صـورت همزمان از 

کارکردهاي          و          استفاده کنید.

1. در ابتدا برنامه پخت و حرارت موردنظر خود را انتخاب نمایید.

2. با استفاده از دکمه ي زمان پخت، زمانی که غذا لازم است پخته شود مثلا 1 ساعت را تنظیم کنید.

3. با استفاده از کارکرد پایان پخت          ، زمانی که پخت غذا باید به اتمام برسد را تنظیم کنید مثلا 14:00.

علامتهاي زمان پخت و پایان پخت روشن میشوند.

فر بصورت خودکار در زمان محاسبه شده روشن خواهد شد. مثلا در 13:00.

پس از گذشت زمان تعیین شده، سیگنالی صوتی بمدت 10 ثانیه به گوش خواهد رسید. سپس فر بصــــورت 

خودکار خاموش میشود. مثلا در 14:00.
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غیرفعال سازي قفل کودك صفحه کیلد فر:
1. با استفاده از دکمه يoff/on دستگاه را روشن کنید.

2. دکمه ي         را فشار دهید تا علامت         ناپدید شود.

اکنون قفل کودك غیرفعال شده است و دستگاه مجددا آماده ي استفاده است.

قفل کودك عملکرد درب فر (در مدل جک برقی):
لازم به ذکر است که قفل کودك صفحه کلید فر تنها مختص صفحه نمایش می باشد.

دکمه هاي مربوط به باز و بستن درب به صورت مجزا می باشد که با فشـردن علامت         بر روي ریموت کنترل 

چراغ هاي قرمز باز و بستن درب شروع به چشمک زدن می کنند که نشان دهنده ي قفل شدن صفحه ي لمسی 

آنهاست که با فشردن مجدد علامت         صفحه لمسی درب از حالت قفل کودك خارج می گردد.

کنترل چراغ فر:
وقتی فر در حال کار است دکمه ي                        مربوط به دکمه ي        یا        را همزمان فشار دهید، در این 

زمان چراغ فر، روشن یا خاموش می گردد.

تغییر دما:
در صورت لزوم، دکمه ي                        مربوط به دکمه ي        یا        را همزمــان فشــــــــار دهیـــد در ایــن 

زمـــان دما  � �و � �تغییر می یابد و علامت مربوطه ظاهر می گردد.
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کاوشگر دما:
1. دستگاه را با استفاده از دکمه ي on / off روشن کنید.

2. دکمه ي        را سه مرتبه فشـــار دهید سپس دکمه ي        یا        را چندین مرتبه فشــــار دهید تا برنامه 

پخت مورد نظر ظاهر شود.

3. دکمه ي        یا        را فشار دهید تا دما کاهش یا افزایش یابد و دماي مورد نظر شما حاصل شود.

4. دکمه ي تائید           را فشار دهید. در این حالت فر شروع به کار می کند.

حالت انتقال حرارتی:
در این حالت و شیوه ي پخت، المنتهاي فوقانی و تحتانی روشن می شوند. این شیوه، شیوه اي کلاسیک در پخت 

و پز با فر است با این استثناء که گرما و حرارت بصـــورت توزیع شده اعمال شده و مصــــرف انرژي کاهش می 

یابد. در حالت انتقال حرارتی، وقتی غذا از چندین ماده ي تشـکیل دهنده تشــکیل شده حرارت همچنان بطور 

نابرابر توزیع میگردد مثلا کلم همراه با گوشـت دنده، نوارهاي گوشـت گوســاله و برنج و غیره. زمانی نتیجه اي 

عالی در پخت و پز غذاهاي گوشتی حاصل میشـود (مانند گوشت نیم پز) که پخت به آرامی صورت گیرد و چربی 

و روغن و آب به آن اضافه شود. این شیوه ي پخت براي تهیه ي کیکهاي میوه، غذاهاي تشــکیل شده از ترکیب 

گوشت و آرد بسـیار مناسب است. در حالت پخت به شیوه ي انتقال حرارتی، فقط از یک سینی یا یک قفســه ي 

پخت در یک زمان استفاده کنید در غیر اینصورت توزیع گرما یک دست نخواهد بود. با استفاده از قفسه هایی 

با ارتفاع مختلف می توانید میزان حرارت را بین بالا و پایین فر متوازن کنید. از بین قفســــــــــــه هاي مختلف 

براساس این امر که غذاي مورد نظر بهتر است بیشــتر از بالا حرارت داشته باشد یا از پایین، آن قفســه اي را 

که ارتفاع مناسبی دارد انتخاب کنید.

برنامه هاي پخت
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شیوه پخت چندگانه:
در این حالت المنتهاي فوقانی، پشــــتی ،تحتانی و نیز توربوفن به صورت متناوب روشن می شوند. ازآنجاییکه 

گرما ثابت و یک دست است غذا به صورت یک دست پخته شده و برشته می شود. در این شـیوه ي پخت، شـما 

می توانید غذاهاي گوناگون را همزمان تهیه کنید البته مادامیکه دماي پخت آنها یکســــــــان باشد. حداکثر 2 

قفسه را می توان در یک زمان مورد استفاده قرار داد. 

این شیوه ي پخت براي غذاهایی که لازم اسـت سـطح آنها برشـته شـود یا غذاهایی که زمان پخت طولانی دارند 

مانند لازانیا، پاستا، جوجه ي برشته و سیب زمینی مناسب است.

بعلاوه، توزیع عالی گرما این امکان را فراهم می سـازد که هنگام پخت غذاهاي کبابی و ســرخ کردنی از دماهاي 

پایین تر اسـتفاده شـود. این امر منجر به از دسـت رفتن کمتر آب مواد غذایی می شــود و گوشــت، لطیف تر و 

آبدارتر میشود. شیوه ي پخت چندگانه بخصوص مناسب پخت و تهیه ي ماهی است که با افزودن میزان اندکی 

ادویه تهیه می گردد بنابراین طعم و شـکل ظاهري آن به خوبی حفظ می شــود. زمانی نتیجه اي عالی حاصــل می 

شود که غذاهاي فرعی با ترکیب سبزیجات مانند سیب زمینی، بادمجان، فلفل و غیره تهیه شوند.

دسرها: این شیوه ي پخت براي تهیه ي کیکهاي خمیري مخمردار نیز بسیار مناسب است.

بعلاوه این شیوه ي پخت را میتوان براي گرم کردن سریع گوشت سفید یا قرمز و نان مورد استفاده قرار داد و 

براي این منظور دما بهتر اســت بر روي 80 درجه ســانتیگراد تنظیم شــود. براي گرم کردن غذاهاي لطیف تر، 

ترموستات را بر روي دماي 60 درجه سـانتیگراد تنظیم کنید و یا فقط از ویژگی گردش هواي سـرد و تنظیم دما 

بر روي صفر درجه استفاده نمایید.
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شیوه سریع پخت:
در این حالت، المنتهاي فوقانی و تحتانی و نیز توربوفن روشن میشـوند و توزیع یکسـان و یک دست حرارت در 

کل فر تضــــمین می شود. این حالت از پخت بخصــــوص براي پختن سریع غذاهاي نیمه آماده توصیه می شود 

(زیرا پیشــگرم کردن لازم نیســـت) مثلا براي پخت غذاهاي منجمد یا نیمه آماده و نیز براي تعداد معدودي از 

غذاهاي خانگی.

شیوه پخت:
در این حالت المنتهاي تحتانی ،پشــــتی و نیز توربوفن روشن می شوند. این ترکیب، باعث گرم شدن سریع فر 

میگردد.

این شیوه ي پخت براي غذاهایی که نیازمند دماي بالا براي پخت هستند عالی است مانند پیتزا، تکه هاي کبابی 

بزرگ. فقط از یک سینی یا قفسـه ي پخت در یک زمان استفاده کنید. اما اگر بیش از یک سینی یا قفســه برا ي 

پخت مورد نیاز است دومین قفسه را بین دو نیمه ي فرایند پخت وارد فر کنید.

حرارت دهی از بالا:
المنتهاي فوقانی در این حالت روشـن می شـوند و از این شـیوه براي برشـته کردن غذا در پایان پخت می توان 

استفاده کرد.
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گریل (کبابی) با چرخش جوجه گردان :
در این حالت، المنتهاي فوقانی واقع در مرکز روشن می شوند. دماي مستقیم و بسیار زیاد گریل باعث می شود 

سطح گوشت و کباب برشته و قهوه اي شود اما در عین حال آب آن تبخیر نشـــده و گوشت حاصله لطیف و آبدار 

باقی می ماند. گریل همچنین براي غذاهایی که نیازمند دریافت دما از سطح هســـــــتند توصیه می شود مانند 

اسـتیک گوشـت گوسـاله، اسـتیک دنده، فیله، همبرگر،جوجه و غیره مناسـب می باشـد. چند نمونه از غذاهاي 

گریل شونده در پاراگراف �نکات عملی پخت و پز� ارائه شده اند.

شیوه ي پخت با گرماي خشک و غیرمستقیم :
در این حالت المنت حرارتی پشــــــتی و توربوفن روشن می شوند در نتیجه توزیع یک دست حرارت در کل فر 

تضمین می شود.

این شیوه براي پختن غذاهاي لطیف با بافت ترد مناسب است بخصــوص کیکها که نیازمند پف کردن هســتند. 

براي تهیه ي تارتهاي گوناگون بر روي سه قفسه بصـورت همزمان، این شیوه مناسب است. براي مثال: کرِمهاي 

پفی، بیسکوئیتهاي شیرین و خوش طعم و شیرینهاي پفکی
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گریل (کبابی) بعلاوه ي حرارت از پایین:
در این حالت المنت گریل و المنت پایین روشــن می شــوند و دما در کل حفره ي فر ثابت باقی می ماند که براي 

ترد شدن سطح خارجی غذا ایده آل است بنابراین براي پاي هاي مختلف مناسب است.

المنت پایین:
در این روش پخت از المنت پایین براي ایجاد حرارت به ســمت بالا اســـتفاده می شـــود. این روش براي تهیه 

غذاهایی که باید به آرامی پخته شوند یا گرم کردن غذا مناسب است.



حرارت دهی از بالا بعلاوه ي فن:
در این شـیوه المنت فوقانی و توربوفن روشـن می شـوند و حرارت هم از عقب و هم از بالا اعمال می شــود که 

براي گرم کردن مجدد بسیار عالی است و به حفظ گرماي غذاهاي پخته شده کمک می کند.

حالت یخ زدایی:
در این حالت فن روشن می شود اما گرمایی تولید نمی شود تا زمان یخ زدایی غذاهاي منجمد کاهش یابد. زمان 

مورد نیاز براي یخ زدایی غذا به دماي اتاق بسـتگی دارد و نیز به مقدار و نوع غذا. همیشــه به دستورالعملهاي 

یخ زدایی مندرج بر روي بسته بندي مواد غذایی توجه نمایید.

نیمه گریل (نیمه کبابی):
در این روش پخت فقط از قســـمت داخلی المنت فوقانی استفاده می شود که باعث می شود حرارت بصـــورت 

مستقیم به سمت پایین و بسمت غذا هدایت شود.

فن و گریل:
در این روش پخت، المنت فوقانی همراه با توربوفن فعال می شــوند که به گردش ســـریع گرما کمک می کند. 

این ویژگی براي برشته کردن سریع و حفظ آب مواد غذایی مناسب است مانند استیک، همبرگر و سبزیجات.

پیش گرم سازي سریع:
این شیوه براي پیش گرم کردن سریع فر مناسب است. دماي فر سریعا به 200 درجه ي سانتیگراد می رسد.
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برنامه هاي پخت خودکار

گرم نگاه داشتن مواد غذایی:
براي گرم و ترد نگاه داشتن غذاهاي پخته شده، این ویژگی مناسب است. مثلا غذاهاي حاوي گوشـت، غذاهاي 

سرخ شده یا کیکهاي میوه. براي این منظور غذا در قفسـه ي میانی قرار داده شود. اگر دما در داخل فر بالاتر از 

65 درجه سانتیگراد باشد این ویژگی فعال نخواهد شد.

پف کردن:
براي پف کردن خمیر شیرینی ها و بیســــکوئیتها از این شیوه میتوان استفاده کرد. براي حفظ کیفیت غذا، اگر 

دماي درون فر بالاتر از 40 درجه سانتیگراد باشد این ویژگی فعال نخواهد شد. خمیر را روي قفســـــه ي دوم 

قرار دهید. فر نباید از پیش گرم شود.

تست کردن نان:
براي پختن نان تســت و تســت کردن نان از این ویژگی میتوان استفاده کرد. ماده ي غذایی را روي قفســـه ي 

چهارم یا پنجم (در برخی مدلها) قرار دهید. فر نباید از قبل گرم شود. در طی پخت، درب فر باید بسته بماند.

پیتزا:
براي پختن انواع مختلف پیتزا، خمیر را روي قفسه ي دوم قرار دهید. فر باید از قبل گرم شود.
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جوجه و مرغ:
این برنامه براي پخت خودکار براي مرغ و جوجه و سیب زمینی طراحی شـده اسـت. براي این منظور غذا را روي 

قفسه ها قرار دهید. از سینی مخصوص جمع اوري چربی و آب مواد غذایی استفاده کنید.

نان:
این ویژگی براي پخت انواع مختلف نان در سایزهاي گوناگون طراحی شده است. خمیر را روي قفســـــه ي دوم 

قرار دهید. فر باید از قبل گرم شود.

کیک:
این برنامه، برنامه اي خودکار براي پخت کیک اســـت. این کارکرد را میتوان براي پختن انواع مختلف غذا مورد 

استفاده قرار داد بدون اینکه عطر غذاها به یکدیگر منتقل شود. از قفسه ي سوم براي پختن استفاده کنید و 

فقط از یک قفسه استفاده کنید.

گوشت:
این برنامه، برنامه اي خودکار براي پخت کباب اســـــت. جهت کبابی کردن قطعات بزرگ گوشـــــت (ران، کباب 

گوساله، جوجه کباب) میتوان از این برنامه استفاده کرد. ماده ي غذایی را بر روي قفســـــــــه هاي میانی قرار 

دهید. از سینی مخصـوص جمع اوري چربی و قطرات آب مواد غذایی براي جمع اوري چربی و آب حاصل از مواد 

غذایی استفاده کنید.
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چگونگی استفاده از جوجه گردان:

1. سینی مخصوص پخت را در طبقه ي اول قرار دهید.

2. پایه ي جوجه گردان را در قفســــــــه ي سوم قرار دهید و سپس یک طرف از میله ي جوجه گردان را درون 

مکعب عقبی و سمت دیگر را وارد چنگک نمایید.

3. کارکرد             را انتخاب کنید.

4. پس از پختن، میتوانید غذا را برداشته و میله ي جوجه گردان را با نگهداشتن قلاب آن، بیرون بیاورید.
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1- کلید خاموش روشن کردن فر

2- این کلید جهت توقف اجراي برنامه فر استفاده می شود.

C.3- این کلید جهت تنظیم دماي درون فر بر حسب سانتی گراد به کار می رود

4- کلید تایمر: عملکرد هاي زیر را دارد.

الف) هنگام تنظیم برنامه پخت تعیین زمان پخت و پخت تاخیري به کار می رود

ب) هنگام آماده به کار بودن صفحه تعیین آلارم به کار می رود.

ج) هنگام اتصال سنسور پخت گوشت جهت تنظیم دماي سنسور به کار می رود.

5- کلید منفی: جهت کاهش پارامترهاي مختلف

6- کلید مثبت: جهت افزایش پارامترهاي مختلف

7- کلید انتخاب عملکرد: به سمت پایین آخرین عملکرد فر را انتخب می کند. 

8- کلید انتخاب عملکرد: به سمت بالا اولین عملکرد فر را انتخب می کند. 

9- کلید انتخاب طبقات در صورت قرار گیري صـحیح جدا کننده طبقات در فر بوسـیله این کلید می توان دو 

طبقه مجزا فقط طبقه بالا یا فقط طبقه پایین را انتخاب کنید . 

10- قفل کلید با لمس کردن این کلید به مدت 1 ثانیه قفل صفحه لمسـی فعال یا غیر فعال می شود. وقتی 

که کلید قفل فعال شـد هیچ کلیدي به غیر از کلید خاموش روشـن فعال نخواهد بود. در صـورت انتخاب دو 

طبقه مجزا به وسیله این کلیدمی توانید دماي طبقه پایینی را تنظیم کنید.

11- دکمه خاموش روشـن کردن لامپ: هنگامی که یک عملکرد در حال اجرا باشـد و یا تنظیم شــده باشــد 

لامپ درون فر روشن خواهد بود با لمس این آیکون می توان لامپ را خاموش یا روشن نمود.

12- کلید شروع پخت: بر اساس مقادیر تنظیم شده در حالت انتظار، حالت عملکرد روي صفحه نمایشگر می 
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تنظیمات ساعت:

با نگه داشتن همزمان دو کلید + و - تا زمانی که اعداد ساعت شروع به چشــمک زدن میکند میتوان ساعت 

را تنظیم نمود با استفاده از این دو کلید میتوان ساعت دقیق را تنظیم نمود.

به مدت 5 ثانیه منتظر بمانید چشمک زدن اعداد متوقف خواهد شد و تنظیم کامل می شود.

انتخاب نوع پخت:

با استفاده از کلید       و      میتوانید منوي عملکرد را مشاهده نمایید.

80 c

90



تنظیمات دما درحالت دو طبقه:

دستور العمل به مدت 7 ثانیه روي صفحه نمایشـــگر دیده خواهد شد و دماي پخت پیش فرض روي صفحه 

نمایش دیده میشود

توجه:

 برخی از دستورالـعمل ها کنترل دما غیر ممکــن است و در این حالت صفحه نمایشگــر سفید دیده میشود.

در هنگامـی که علامت             به صورت ثابت روي نمایشگـــــــر ظاهر می شـود علامت                 به شکـل

چشمک زن دیده میشود این بدان معناست که شما آماده پختن چیزي هسـتید ولی هنوز مرحله پخت شروع 

نشده است.

در حالتی که فر با دو طبقه مجزا فعال است به روش زیر دماي هر طبقه را میتوان تنظیم نمود.

الف)ابتدا با لمس     یک فلش به سمت بالا      کنار نمایشـــگر دما مشـــخص میشـــود در این حالت با + و-  

میتوانید دماي طبقه بالا را تنظیم نمود.

ب)جهت تنظیم دماي طبقه پایین پس از لمس     و آیکون             را لمس کنید.جهت فلش کنار نمایشـــگر 

به سمت پایین       نشان داده میشـود .در این حالت بوسیله کلید هاي  + و - میتوانید دماي فر را در طبقه 

پایین تنظیم نمایید.

C

C

PAUSE

شروع پخت:

هنگامیکه یک دستورالعمل انتخاب شد کلید               را فشار دهید تا پخت با دمایی که تنظیم شده 

است شروع شود علامت                محو خواهد شد و زمانیکه براي پخت نیاز است روي نمایشگر تایمر / 

سنسور نشان داده خواهد شد.

START

PAUSE
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مدت زمان پخت:

توجه:
بعد از اینکه پخت به پایان رسید کلید               را فشــــار دهید .دستورالعمل قبلی و دماي قبلی روي صفحه 

نمایش پدیدار خواهد شد . اگر کلید              را براي مدت 1 ثانیه فشــــــــــــــــــــار دهید پخت دوباره آغاز 

میگردد.براي تغییر پارامتر هاي پخت بر اساس  آنچه توصیف شد از کلید هاي  متناسب  با آن استفاده کنید با 

فشار دادن کلید               پخت با تغییر پارامتر ها دوباره شروع خواهد شد.

این روش مختص زمانی است که از سنســـــــــور پخت استفاده نمیکنیم و میخواهیم پخت را بلافاصله شروع 

کنیم.در این هنگام مدت زمان پخت مورد نظر را وارد میکنیم

1-دستور العمل و سپس کلید مطابق را انتخاب کنید

2-کلید تایمر را فشار داده تا به صورت چشمک زن روي صفحه نمایش تایمردیده خواهد شد

3-مدت زمان پخت را با استفاده از کلید هاي + یا -  تغییر دهید

START

START

START
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کلید           روي صفحه نمایش دیده خواهد شد (اگر زمان 00:0  باشد 2 صداي بیب به عنوان هشــــــــــدار 

شنیده میشود)

4-کلید              را فشــــار دهید علامت                محو میشــــود و پخت آغاز میگردد.زمان پخت روي صفحه 

نمایشگر تایمر ظاهر میشود و همزمان با آن علامت       دیده میشود .

PAUSE

AUTO

START



1-مراحل 1 تا 3 پخت زمان دار را طی کنید

2-کلید         را فشــار دهید علامت        به حالت چشـــمک زن و همچنین زمان پایان پخت  روي صفحه تایمر 

مشاهده میشود.

3-براي انتخاب زمان پایان پخت مورد نظر از کلید + یا - استفاده کنید

ممکن است علامت           در حالی که علامت           هنوز روي صفحه نمایشـــــــــــگر است  محو شود . که  این 

موضوع نشــــانگر این است که برنامه دادن به پخت تاخیري در حال انجام است و پخت بلافاصله شروع خواهد 

شد  

4-کلید              را فشـار دهید علامت                محو خواهد شد و پخت آغاز میگردد زمان پایان پخت همراه 

با کلید        روي صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد.  

سنسور پخت در واقع سنسوري است که به آن سیم وصل شده است و داخل فر قرار داده شده است.

این وسیله را درون گوشت فرو می برند تا تســـت کنند آیا گوشت پخته شده است یا نه.هنگامی که گوشت به 

دماي خواسته شده برسد .پخت به صورت اتوماتیک پایان می پذیرد.

پخت تأخیري:

:پخت همراه با سنسور پخت گوشت

PAUSE START
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بعد از اینکه پخت به صورت اتوماتیک پایان یافت نمایشگر دماي باقی مانده را نشان میدهد علامت

به صورت چشمک زن دیده می شود و صداي بوق براي 7 دقیقه شنیده میشود.

:خاتمه پخت به صورت اتوماتیک

AUTO



1- دستورالعمل مد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس دماي مورد نظر را تنظیم نمایید.

2-کلید       را فشــار دهید دماي پیش فرض سنســـور پخت به صورت چشـــمک زن روي صفحه نمایشـــگر 

سنسور پخت /  تایمر دیده میشود.علامت              روي صفحه نمایشگر پدیدار خواهد شد.

3-براي تنظیم کردن دماي سنسور پخت بین 20 تا 99 درجه سانتی گراد از کلید + و -  استفاده کنید

4- کلید             را فشـــار دهید علامت               ناپدید می شود و پخت آغاز میگردد دماي واقعی سنســــور 

پخت در سمت چپ نمایان میشود.

دماي تنظیم شده در قسمت راست صفحه نمایشگر تایمر/ سنسور پخت دیده میشود

روي نمایشگر دما می توان 5 خط مشاهده کرد که دماي واقعی فر را نشان می دهد درجه حرارت هر کدام از خط 

ها 5/1 می باشد. هنگامی که المنت هاي گرمایی فعال می شوند.پیکان رو به بالا        به حالت چشـــمک زن در 

می آید.

PAUSE

AUTO

START

:ساعت هشدار

در حالت انتظار با یک بار فشــار دادن کلید         آیکون زنگ روي صفحه نمایش به حالت چشــمک زن فعال می 

شود.

با استفاده از کلید  هاي - و + زمان هشد ار تنظیم می شود. 

در حالت انتظار با دوبار فشــردن کلید          آیکون زنگ روي صفحه نمایشــگر به حالت چشـــمک زن فعال می 

شود که با استفاده از کلید هاي  + یا -  زمان استفاده تنظیم می شود .بعد از 7 ثانیه حالت چشــــمک زن دیده 

می شود در این حالت تنظیم زمان قابل دسترس است و زنگ هشــدار به صدا در می آید زنگ هشــداز توسط 

کلید هاي + یا - متوقف می شود.
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:گزینه ایی که قابلیت دادن برنامه را دارند

صداي زنگ 3 نوع صداي زنگ متفاوت وجود دارد.

کلید - را به مدت 5 ثانیه فشــار دهید روي نمایشـــگر ساعت روزانه صداي اولین زنگ تحت عنوان  TN1 که 

صداي بلند است یا صداي TN2 که صداي معمولی است یا  TN3 که صداي ملایم است نمایان میشــود صداي 

مورد نظر را با کلید - در مدت 7 ثانیه انتخاب کنید.

صداي پیش فرض  TN1 میباشد

صداي کلید 3 نوع صدا براي کلیدها وجود دارد..

زمان روزانه 24 سـاعت / 12 سـاعت :زمان روزانه پیش فرض 24 سـاعت اسـت اگر این زمان را بخواهید به 

12 ساعت تغییر دهید کلید - و + را براي 5 ثانیه فشار دهید حالت تغییر خواهد کرد و صداي بیب را خواهید 

شنید و علامت  AM و  PM کنار ساعت نمایش داده میشــود در این حالت ساعت به صورت 12 ساعته خواهد 

شد.
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راهنماي استفاده از فر مدل 673

DF-673برد کنترل فر 

صفحه کنترل فر دستگاه از سه قسمت تشکیل شده است:

1-  کلید روشن و خاموش کردن

2-  قسمت مربوط به تنظیم دما و زمان پخت، کلید هشدار، المپ دستگاه

3-  قسمت مربوط به حالت پخت و عملکرد دستگاه

1
23
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1-  سوئیچ : ON/OFF با لمس این سوئیچ میتوان نمایشگر را روشن یا خاموش کرد. در حالت خاموش تمامی 

خروجی ها قطع و تایمرها غیرفعال میباشند.

-2

2-1 در صورتی که حالت پخت در دستگاه فعال نباشد با لمس این سـوئیچ امکان تنظیم سـاعت دسـتگاه وجود 

دارد، به گونهاي که با لمس این سوئیچ دو رقم مربوط به نشـــــانگر ساعت شروع به چشـــــمک زدن میکند و با 

استفاده از سوئیچهاي و +-  میتوان ساعت را تنظیم نمود . براي ثبت شدن عدد تنظیم شـده باید 3 ثانیه مکث 

نمود. پس از 3 ثانیه دو رقم مربوط به دقیقه چشـــــــمک میزند و عدد مربوط به دقیقه را نیز میتوان به روش 

مشابه تنظیم نمود. نوع ساعت در حالت پیش فرض به صورت 22 ساعت میباشد.

2-2 در صورتی که حالت پخت در دستگاه فعال باشد با یکبار لمس این سوئیچ امکان تنظیم مدت زمان پخت و 

با لمس دوباره امکان تنظیم ساعت شروع پخت وجود دارد. با رسیدن ساعت به سـاعت شـروع پخت خروجیهاي 

 Function مورد نظر فعال شده و با اتمام مدت زمان پخت، خروجیها و حالت پخت غیرفعال شده و نمایشـــــگر 

خاموش میشــود و صداي بازر به مدت 22 ثانیه به گوش میرسد. براي غیرفعال کردن صداي بازر میبایســـت 

نمایشگر را روشن نمود و سوئیچ       را لمس کرد و یا مدت زمان 22 ثانیه به اتمام برسد.

عملکرد سوی چهاي موجود بر روي نمایشگر:

21 3 4 5 6 7 811109
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تبصـــره: در تنظیم زمان شروع و مدت زمان پخت دقت شود. در صورتی که آخرین بار زمان شروع پخت تنظیم 

شود، مدت زمان پخت بدون توجه به عدد تنظیم شده، 11 ساعت در نظر گرفته میشـــــــــود. و در صورتی که 

آخرین بار مدت زمان پخت تنظیم شود، اعداد تنظیم شده توسط کاربر تغییر نخواهند کرد.

 -3

 3-1  تایمر یادآوري کننده: در صورتی که حالت پخت فعال نباشد، با لمس این سـوئیچ امکان تنظیم تایمر از 1 

تا 23:32 وجود دارد. با اتمام این مدت زمان صداي زنگ هشدار به مدت 22 ثانیه شنیده میشـود. براي قطع 

زنگ هشدار کافیست این سوئیچ دوباره لمس شود و یا مدت زمان 22 ثانیه به اتمام برسد.

3-2  در صورت اتصــال سنســـور پخت گوشت (meat prob) با لمس این گزینه م یتوان دماي تنظیمی مورد 

نظر براي سنسور را تعیین کرد.

4-  با یکبار لمس این سویچ می توان صفحه کلید رو قفل نمود و براي غیر فعال کردن می بایست این سویچ را 

به مدت سه ثانیه لمس کرد.

5-  در صورتی که نمایشــگر دستگاه روشن باشد با لمس این سویچ امکان روشن و خاموش کردن المپ تنوره 

وجود دارد.

6-  براي کاهش مقادیر تنظیم ساعت،تایمرو دماي قطع بکار م یرود.

7-  براي افزایش مقادیر تنظیم ساعت،تایمرو دماي قطع بکار م یرود.
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8-  این سویچ تثبیت کننده و کلید شروع به کار پخت میباشد

9-  براي انتخاب عملکرد مناسب از بین عملکردهاي موجود پخت بکار می رود

10-  براي فعال، غیرفعال کردن بخش پخت بکار می رود به گونه اي که با لمس این ســــــــویچ و با کمک 

سویچ هاي      و      می توان نوع عملکرد رو انتخاب کرد.

11- براي انتخاب عملکرد مناسب از بین عملکردهاي موجود پخت بکار می رود



در این برنامه در این برنامه فن به همراه المنت پایین دمایی بین 50 تا 60 درجه ایجاد م یکند.

این برنامه براي ی خزدایی گوش تهاي ی خزده و غیره بکار م یرود.

المنت باال، المنت گریل به همراه فن و جوج هگردان و دماي پیش فرض 180 درجه و حداکثر 

دماي 250 درجه

از این برنامه جهت پخت گوشت، مرغ و ماهی استفاده م یشـود. این برنامه جهت پیش گرمایش 

فر نیز م یتواند به کار رود.

المنت پایین و المنت پشت به همراه فن و دما پیش فرض 150 درجه و دماي حد اکثر 180 درجه

از این برنامه جهت پخت غذاهایی که به حرارت غیر مستقیم نیاز دارند استفاده م یشوند.

المنت پشت به همراه فن و دماي پیش فرض 140 درجه و دماي حداکثر 160 درجه

از این برنامه جهت یا گرم کردن غذاهایی که به حرارت غیرمستقیم نیاز دارند استفاده م یشوند.

المنت پایین به همراه فن و دماي پیش فرض 140 درجه و دماي حداکثر 160 درجه

از این برنامه جهت گرم کردن غذا م یتوان استفاده کرد.

المنت پایین و المنت باال و دماي پیش فرض 170 درجه و دماي حداکثر 220 درجه

از این برنامه جهت پخت غذاهایی که همزمان به حرارت مســــــتقیم و برشته شدن نیاز دارند 

استفاده م یشود.

لیست عملکردهاي پخت موجود:
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پس از انتخاب عملکرد مورد نظر در صفحه نمایشـــــــگر، دماي پیش فرض مربوط به عملکرد انتخابی، شروع به 

چشـــــمک زدن میکند در این حالت با استفاده از سویچ هاي + و می توان این دما را تغییر داد و پس از تثبیت 

دماي تنظیم شده ، براي شروع به کار دستگاه، ، می بایســـت سویچ  OK لمس شود. در حالت پخت )در صورتی 

که پروب گوشت وصل نباشد( دماي داخل کابین فر، بر روي نمایشگر نمایش داده می شود.

در صورتی که دماي داخل کابین از دماي تنظیم شده بیشتر باشد و یا خطاي سنسـور داخل کابین رخ داده باشد 

تمامی المنت هاي خروجی غیر فعال می شوند. این وضعیت تا کاهش دما و رفع خطا ادامه دارد و با رسـیدن دما 

به ) 7 دماي تنظیم شده ( المنت هاي عملکرد مورد نظر دوباره فعال خواهند شد.

تبصره : در صورتی که پروب گوشت وصل باشد دماي پروب گوشت بر روي نمایشگر نمایش داده می شود.

در صورتی که خطاي سنسور داخل کابین رخ دهد عبارت  ERR بر روي نمایشگر نمایش داده می شود.

:FanCooler عملکرد 

در صورتی که دماي داخل کابین فر از 63 درجه باالتر باشد و یا خطاي سنسـور رخ داده باشد این فن روشن می 

شود و با رفع خطاي سنسور و کاهش دما به کمتر از 31 درجه این فن خاموش خواهد شد.

خالص هاي از عملکرد پخت:

المنت پایین و المنت باال به همراه فن و دماي پیش فرض 180 درجه و دماي حد اکثر 220 درجه

از این برنامه جهت پخت غذاهایی که هم حرارت مسـتقیم و هم غیرمســتقیم استفاده م یکنند 

به کار م یرود. این برنامه جهت پخت کیک و پیتزا مناسب است.

المنت باال، المنت گریل به همراه جوجه گردان و دماي پیش فرض 180 درجه و دماي حداکثر 

250 درجه

از این برنامه جهت گریل کردن و بریان کردن غذا پس از اتمام فرآیند پخت استفاده م یشود.
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Linkedin/in/datees

Instagram/dateesco

Facebook/datees

Twitter/dateesco

Telegram.me/DateesHome

www.datees.ir

جهت نصب و تعمیر ارسال پیامک به شماره
021-74937


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104

