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الف) درحالیکه درب فر باز است آنرا روشن نکنید زیرا ممکن است در معرض انرژي یا امواج مضـــــر آن قرار 

گیرید. قفلها را دستکاري نکرده و آنها را نشکنید.

ب) هیچ شیء اي را بین سطح جلویی فر و درب آن قرار ندهید و همچنین اجازه ندهید گردوخاك یا بقایاي مواد 

پاك کننده بر روي سطوح درزگیر انباشته شوند.

پ)هشــــدار: اگر درب یا درزگیرهاي درب صدمه ببینند، فر نباید بکار انداخته شود تا زمانیکه قســـــمتهاي 

آسیب دیده توسط خدمات پس از فروش داتیس برطرف شوند.

نکات احتیاطی براي پیشگیري از قرارگیري احتمالی و بیش از حد در معرض انرژي مایکروویو

پیش از اسـتفاده از فر مایکروفر، این کتابچه را بدقت مطالعه فرمایید. اگر از دسـتورالعملهاي 

مندرج در این کتابچه پیروي کنید، فر شما بمدتی طولانی در خدمت شما خواهد بود.

این دستورالعملها را بدقت به خاطر بسپارید.

اگر این وسیله در وضعیت و شرایط خوبی نگاهداري نشـــود سطح آن ممکن است تخریب شده و بر عمر وسیله تاثیر بگذارد 

درنتیجه خطراتی پدید میاید.

ضمیمه:

در صورت خرابی در یا درزبندي هاي آن تا زمان تعمیر فر بوسیله تعمیرکار مجرب ازاستفاده آن خودداري کنید.

در صورتی که براي تعمیر یا سـرویس کردن فر نیاز به برداشـتن پوشـش هایی باشـد که درجه حفاظت در برابر 

امواج ریز موج را تأمین می کنند، این کار بجز براي تعمیرکاران مجاز، براي سایر افراد خطرناك است.

مایعات و سایر مواد غذایی نباید در ظروفی که کاملا بسته می شوند گرم شوند، زیرا امکان انفجار وجوددارد.

دستورالعملهاي مهم ایمنی

هشدار

با دقت بخوانید و آن را براي مراجعات بعدي نگهداري کنید.

نکات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید

تا از قرارگیري احتمالی و بیش از حد در معرض امواج فر ریز موج خودداري گردد.

این وسیله براي استفاده خانگی و موارد زیر کاربرد دارد:

آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط هاي کاري؛ 

خانه هاي مزارع؛ 

استفاده مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط هاي مسکونی؛ 

مهمانپذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.
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-  تنها از ظروفی که جهت استفاده در فر ریز موج مناسب هستند، استفاده کنید.

-  هنگامی که مواد غذایی داخل ظروف پلاسـتیکی یا کاغذي در فر قرار گرفته و گرم می شــوند، به 

علت امکان جرقه زدن، مراقبت چشمی ضروري است.

 - فر ریزموج براي گرم کردن و غذا و نوشیدنی ها در نظر گرفته شده است. خشـــــک کردن غذا یا 

لباس و گرم کردن تشـکچه هاي گرم کننده، کفش هاي راحتی، اسفنج ها، لباس هاي مرطوب و سایر 

موارد مشابه ممکن است باعث ایجاد خطر جراحت، احتراق یا آتش سوزي شود.

-  در صورت مشـاهده دود، وسیله را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشــید و تا زمان خاموش 

شدن شعله ها، در را بسته نگه دارید.

 - هنگام گرم کردن نوشـیدنی ها توســط فر ریز موج، چون امکان ســرریز با یک تأخیر کوتاه پس از 

جوش آمدن وجود دارد، از این رو باید هنگام بیرون آوردن ظرف دقت شود.

 - هنگام گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی یا کاغذي، به علت امکان شعله ور شـدن ظرف، مراقب 

کار فر باشید.

-  محتویات درون ظروف غذاو بطري هاي شیرکودکان باید پیش از استفاده تکان داده شود و جهت 

جلوگیري از هرگونه سوختگی در کودکان، دماي آن پیش از استفاده کنترل شود.

-  تخم مرغ هاي با پوست وتخم مرغ هاي آب پز شده نباید در داخل فر ریز موج حرارت داده شـوند 

زیرا حتی پس از اتمام گرمادهی فر ریز موج امکان انفجار در آن ها وجود دارد.

 - فر بهتر است بطور منظم تمیز شده و مواد غذایی باقیمانده در آن خارج شود.

-  سـهل انگاري در تمیز نگه داشـتن فر می تواند باعث خراب شـدن سـطح داخلی آن شــود و تأثیر 

نامطلوبی در عمر فر بگذارد، همچنین ممکن است باعث ایجاد شرایط خطرناك گردد.

- در مورد فرهاي ریزموج داراي در تزئینی، وسیله باید در حالی به کار انداخته شـود که در تزئینی 

آن باز باشد.

- این وسیله براي استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حســــــــی یا عقلی، یا 

افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها با نظارت یا 

دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.



لمس نمودن برخی بخشــهاي داخلی مایکروفر ممکن است باعث خطرات جدي و حتی مرگ گردد هیچگاه قطعات 

دستگاه را از یکدیگر جدا ننمائید.

خطر برق گرفتگی خطر

اسـتفاده نادرسـت از دسـتگاه خطر برق گرفتگی را در پی خواهد داشـت. مایکروفر را تا زمانی که به درســتی 

نصب نشده به برق وصل ننمائید.

خطر برق گرفتگی هشدار

- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازي نمی کنند.

- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، باید با بند مخصـــــــــــوص یا مجموعه اي که توسط سازنده یا 

تعمیرکار مجاز آن تحویل می شود جایگزین گردد.

- از پخت بیش از حد غذا جلوگیري کنید.

- از محفظه فر براي نگهداري اشیاء استفاده نکنید.

- پیش از قرار دادن ظروف یا کیســـه هاي پلاستیکی، سیمهاي گره خورده و دستگیره هاي فلزي را 

از آنها جدا کنید.

- فر را فقط مطابق دستورالعملهاي نصب ارائه شده نصب کنید.

- این وسیله را در خارج از منزل قرار ندهید.

- این وسیله را نزدیک به آب یا زمینهاي مرطوب قرار ندهید.

- سطوح در دسترس هنگام کار ممکن است داغ شوند. کابل فر را به دور از این سطوح قرار دهید.

- این وسیله به گونه اي طراحی نشـده است که از طریق سیســتم کنترل از راه دور یا تایمر خارجی 

جداگانه اي راه اندازي شود.

- از وسایل تمیز کننده اي که با بخار کار می کنند براي تمیز کردن فر استفاده نکنید.

- هنگام کار فر ممکن است سطح کابینت داغ شود.
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از جدا بودن دوشاخه دستگاه از پریز اطمینان حاصل نمائید.

1. مایکروفر را با پارچه اي نمناك پاك نمائید.

2. قسمتهاي قابل دسترس دستگاه را با آب و صابون بشوئید.

3. هنگام آلودگی قاب درب و حفاظ فلزي آن و قسمتهاي جانبی، هنگامی که خشک هستند می بایسـتی با پارچه 

اي نمدار تمیز و پاکیزه گردد.

تمیز نمودن مایکروفر

این محصول می بایستی داراي اتصال به سیستم ارت باشد. این محصـول مجهز به دوشاخه مخصـوص اتصـال 

به زمین (ارت) می باشد. دوشاخه دستگاه می بایســتی به طرز صحیحی به یک پریز داراي اتصـــال ارت وصل 

گردد.

چنانچه در خصوص موضوع اتصـال به زمین دستگاه نیاز به توضیح بیشـتري دارید با یک برقکار مجرب و یا یک 

فرد متخصـص در این زمینه مشــورت نمائید تا در خصــوص اتصــال صحیح محصــول به زمین اطمینان حاصل 

نمائید.

سرویس و تعمیر این محصـــــول براي کلیه افراد به جز تعمیرکاران مجاز بســـــیار خطرناك می باشد زیرا قاب 

حفاظتی در مقابل امواج محصول براي تعمیر و سرویس میبایستی برداشته شود.

به دستورالعمل “جنس ظروفی را که میتوان در مایکرویو مورد اسـتفاده قرار داد و یا اسـتفاده ننمود” مراجعه 

فرمائید. ممکن است ظروف غیر فلزي وجود داشته باشند که براي استفاده در داخل مایکرویو مناسب نباشند 

در صورت تردید در این مورد میتوان با انجام مراحل ذیل جنس ظرف مذکور را آزمایش نمود.

خطر آسیب دیدگی

ظروف

1. ظروف ایمنی مایکروفر را بهمراه ظرف مذکور در قســــــمت بالا که با یک فنجان آب سرد (250 میلیمتر) پر 

شده است را داخل مایکروفر قرار دهید.

2. حداکثر بمدت 1 دقیقه آن را گرم نمائید.

3. به آرامی ظرف را لمس نمائید چنانچه ظرف گرم بود ظرف مذکور براي استفاده این محصــــــــــــول مناسب 

نم یباشد.

4. زمان گرم نمودن ظرف بیش از یک دقیقه نباید باشد.

آزمایش جنس ظروف

۶



مواد مجاز براي استفاده در فر مایکروفر

نکاتظروف

فقط براي روکش. قطعات کوچک و صاف این نوع از فویل را میتوانید براي روکش قطعات نازك گوشت قرمز یا مرغ مورد اسـتفاده قرار فویل الومینیمی

دهید تا مانع از پخت بیش از حد آن شود. اگر فویل به دیواره هاي فر بســــــیار نزدیک باشد امکان ایجاد قوس الکتریکی وجود دارد. 

فویل باید حداقل 2/5 سانتیمتر دور از دیواره هاي فر قرار گیرد.

ظرف مخصوص برشته

کردن

از دسـتورالعملهاي شـرکت سـازنده پیروي کنید. کف ظرف باید حداقل 5 میلیمتر بالاتر از صـفحه گردان قرار داشـته باشـد. از ظروف 

ترك دار یا ورقه ورقه شده استفاده نکنید.

همیشـه سرپوش ظرف را بردارید. فقط براي گرم کردن غذا تا حد گرم شدن از آن استفاده نمایید. بیشـتر ظروف شیشــه اي در برابر کوزه هاي شیشه اي

حرارت بالا مقاوم نیستند و ممکن است بشکنند.

فقط از ظروف شیشـه اي مقاوم در برابر حرارت استفاده شود. اطمینان حاصل نمایید هیچ بخشــی از این ظروف فلزي نباشد. از ظروف ظروف شیشه اي

ترك دار و ورقه ورقه شده استفاده نکنید.

کیسه هاي مخصوص

پخت در فر

از دستورالعملهاي شرکت سازنده پیروي نمایید. این کیســـــه ها را با نوارهاي فلزي نبندید. اطمینان حاصل کنید داراي منافذي براي 

خروج بخار هستند.

براي پختن/ گرم کردن کوتاه مدت از انها استفاده کنید. در تمام مدت استفاده از این ظروف در فر، مراقب باشید و چشــــــــــم از آن بشقاب و فنجانهاي کاغذي

برندارید.

براي پوشاندن غذا براي گرم کردن و جذب چربی استفاده کنید. مدت حرارت دهی باید بسیار کوتاه و تحت نظارت باشد.حوله هاي کاغذي

بعنوان روکش براي جلوگیري از پاشیدن غذا یا پیچیدن غذا در آن جهت بخارپر کردن استفاده شود.کاغذ پوستی

فقط از پلاستیکهاي ایمن در فر مایکرویو استفاده شود. از دستورالعملهاي شرکت سازنده پیروي گردد. باید داراي برچســــــب �ایمن پلاستیک

جهت استفده در فر مایکروویو� باشد. برخی از ظروف پلاستیکی در برابر حرارت نرم میشوند. کیسه هاي مخصوص جوشاندن و کیسه 

هاي پلاستیکی محکم باید طبق دستورالعمل مندرج بر روي بسته بندي آنها داراي شیار، منفذ یا سوراخی جهت خروج بخار باشند.

فقط از بسته هاي ایمن جهت استفاده در فر مایکرویو استفاده شود. براي پوشاندن غذا درطی پخت بمنظور حفظ رطوبت استفاده شود. بسته هاي پلاستیکی

اجازه ندهید بسته هاي پلاستیکی با غذا تماس داشته باشند.

فقط از دما سنج هاي ایمن جهت استفاده در مایکرویو استفاده شود (دماسنج هاي گوشت).دماسنج

بعنوان روکش براي پیشگیري از پاشیده شدن غذا و حفظ رطوبت غذا استفاده شود.کاغذهاي مومی

موادي که نباید در فر مایکروفر مورد استفاده قرار گیرند

نکاتظروف

ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شود. غذا را بدرون یک ظرف ایمن جهت استفاده در مایکرویو منتقل سازید.سینی هاي الومینیمی

ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شود.

فلز، همچون سپري در برابر امواج مایکروویو عمل میکند. قسمتهاي تزئینی فلزي ممکن است موجب ایجاد قوس الکتریکی شوند.

موجب ایجاد قوس الکتریکی شده و امکان دارد درون فر اتش بگیرد.

ممکن است باعث اتش سوزي در درون فر شوند.

فومهاي پلاستیکی ممکن است ذوب شوند یا مایع درون ظرف را در صورت قرارگیري در معرض حرارت بالا، الوده کنند.

چوب ممکن است براثر حرارت، خشک شده و دچار شکاف یا ترك خوردگی گردد.

کارتن غذا با دستگیره فلزي

ظروف داراي تزئینات فلزي

یا ظروف فلزي

ظروف داراي نوارهاي فلزي

کیسه هاي کاغذي

فومهاي پلاستیکی

چوب

٧



نامهاي قطعات و لوازم جانبی فر مایکروفر

فر و تمامی قطعات و لوازم جانبی آنرا از درون کارتن بیرون بیاورید.

لوازم جانبی زیر همراه با این فر عرضه شده اند:

-1سینی گردان فلزي به همراه پایه 1 عدد

2-سینی 1 عدد

3-شلف مفتولی 1  عدد

4-کتابچه راهنما 1 عدد

نصب فر مایکروفر

اجزا مایکروفر

-1کنترل پنل

2-شفت یا محور گردان

3-پنجره قابل مشاهده(درب فر)

4-تجهیزات درب

5-سیستم قفل ایمنی

6-المنت تحتانی و فوقانی

قفسه گریل فقط براي کارکرد جهت گریل و بر روي سینی شیشه اي قرار م یگردد.

نصب صفحه گردان

الف)هرگز ســــینی گردان را وارونه قرار ندهید. ســــینی 

هرگز نباید با مانع روبرو شود.

ب)هم سینی هم پایه در هنگام پخت بایســـــــتی استفاده 

گردد.

ج)غذا وظروف غذا باید همیشـــــه براي پخت بر روي سینی 

گردان قرار گیرد.

د)اگر سینی شیشـه اي ترك خورد یا شکســته شد شریعا با 

نزدیکترین مرکز خدماتی تماس بگیرید.

سینی لعابی

مبدل محور گردان به سینی

٨
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این وسیله براي استفاده در محیط داخل منزل طراحی شده است.

نصب و اتصال

این فر بصورتی طراحی شده که بصـورت درونسـاخت مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور قرار گیري بر روي 

پیشخوان یا داخل کمد یا کابینت طراحی نشده است.

لطفا دستورالعملهاي نصب را بدقت مدنظر قرار دهید.

این فر را میتوان در گنجه اي به عرض 60 سانتیمتر که بر روي دیوار نصـــــــــــــب شده باشد به عمق 50 

سانتیمتر و با فاصله اي 80 سانتیمتري از کف زمین قرار داد.

این وسیله داراي یک توپی است و فقط باید به یک سوکت متصل به زمین نصب شود.

ولتاژ خط اصلی تامین برق باید با ولتاژ مشخص شده بر پلاك رتبه بندي مطابقت داشته باشد.

سوکت باید نصـــب شود و کابل اتصــــال باید فقط توسط برقکار مجاز تعویض گردد. اگر توپی در دسترس 

نباشد از وسیله ي قطع اتصـــــــــال تمام- قطب میتوان استفاده کرد و شکاف یا فاصله ي تماس حداقل 3 

میلیمتري مدنظر قرار گیرد.

اداپتور، نوارهاي چند راهه و کابلهاي رابط نباید مورد اســـتفاده قرار گیرند. اضــــافه بار میتواند منجر به 

اتش سوزي شود.

لطفا پیش از نصب، کتابچه راهنما را بدقت مطالعه فرمایید.

دستورالعملهاي نصب

الف)اتصال الکتریکی

این فر داراي یک توپی اسـت و فقط باید به سـوکت 

متصـــــل به زمین مناسب وصل گردد. سوکت باید 

فقط توسط برقکار باتجربه نصب شده و کابل اتصال 

توســـط افراد داراي صـــلاحیت تعویض گردد. یک 

سوئیچ مناسب باید هنگام نصــب در اختیار باشد و 

شــکاف تماس حداقل 3 میلیمتر مدنظر قرار گیرد. 

کابینتــی که فــر در آن قــرار میگیــرد نباید داراي 

دیواره پشتی باشد.

حداقل ارتفاع نصب، 85 سانتیمتر است.

شکافها و منافذ تهویه و مکش را مسدود نکنید.

سطوح قابل دسترسی ممکن است در حین کار، بسیار داغ شوند.

توجه: کابل برق نباید دچار پیچ خوردگی شده

و یا تحت فشار و گیر باشد.
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در این مایکروفر، از ویژگیهاي کنترل الکترونیکی مدرن اسـتفاده شـده اسـت تا پارامترهاي پخت بخوبی قابل 

تنظیم باشند و نیازهاي شما در امر پخت و پز بخوبی براورده شوند.

دستورالعملهاي عملیاتی

1) اگر ساعت تنظیم نشود، ساعت کار نخواهد کرد.

2) درطی مرحله ي تنظیم ساعت، اگر دکمه ي                               را فشـــــــــار دهید، فر به صورت خودکار به 

وضعیت قبلی خود باز خواهد گشت.

STOP / Clear

توجه:

تنظیم و تغییر زمان فعلی فر

وقتی فر را به برق وصل میکنید یا وقتی قطع برق صورت گرفته باشد و دوباره اتصــــال گردد نمایشـــــگر به 

صورت چشــــــــمک زن میباشد با لمس آیکون            بمدت 5 ثانیه و با دکمه هاي + یا - زمان فعلی را تنظیم 

نمود.ســــپس جهت ثابت کردن  ســـــاعت بار دیگر آیکون را لمس نمایید یا مدت 10 ثانیه از اعمال تغییرات 

خودداري نمایید .

دکمه< یا > را در کنار Function  را لمس نمایید در این هنگام یکـی از بـرنامه هاي ذیل را جهت بـرنامه پخت 

انتخاب کنید.

          تنظیم دســــتگاه بر روي مایکروویو که با اســــتفاده از آیکون        میتوان مدت زمان پخت و آیکون ↔ 

میتوان قدرت و توان پخت دستگاه را انتخاب نمود .

         اســتفاده از المنت فوقانی که با اســتفاده از آیکون         میتوان مدت زمان پخت و با ایکون  ↔ میتوان 

شدت درجه گریل نمودن را در 3 نوع توان تحت کنترل  داشت. 

         استفاده از المنت پشـت و فن کانواکشـن جهت پخت یکنواخت مورد استفاده قرار میگیرد.با استفاده از 

آیکون         و ↔ میتوان تغییرات مورد نظر را در آن اعمال نمود.

          استفاده از المنت فوقانی  و فن کانواکشــــن جهت پخت گریل مورد استفاده قرار میگیرد.با استفاده از 

آیکون         و ↔ میتوان تغییرات مورد نظر را در آن اعمال نمود.

          استفاده از المنت تحتانی   و فن کانواکشن جهت پخت تکمیلی مورد استفاده قرار میگیرد.با استفاده از 

آیکون         و ↔ میتوان تغییرات مورد نظر را در آن اعمال نمود.

پخت با استفاده از کارکرد مایکروفر(پخت به صورت دستی):
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چنانچه تمایل دارید از توان دســـتگاه مایکروویو و توان فر به صــــورت همزمان اســــتفاده نمایید میتوان از 

برنام ههاي پخت ترکیبی استفاده نمایید.

در این حالت توان مایکرویو از 100 تا 700 وات قابل تنظیم م یباشد.

برنام ههاي ترکیبی با مایکروویو و فر به صورت دستی

مایکروویو و گریل نمودن

مایکروویو و المنت پشت و فن کانواکشن

مایکروویو و المنت فوقانی و فن کانواکشن

مایکروویو و المنت تحتانی و فن کانواکشن

نکته :در هنگام اسـتفاده از برنامه مایکروویو به صــورت تنها توان دســتگاه را میتوان توســط آیکون ↔  بین 

100 تا 900 وات تنظیم نمود. 

پس از انتخاب یکی از برنام ههاي پخت دستی میتوان با لمس آیکون              عملیات پخت را آغاز نمود.

با لمس آیکون           م یتوان عملیات پخت را متوقف نمود و با لمس مجدد آن برنامه بصـــورت کامل از برنامه 

خارج شد.

جدول توان مایکروویو

توان مایکروفر

عدد نمایش

20%             40%               60%             80%             100%

 100W           300W            450W            700W            900W
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کلیه برنامه ها قابلیت تنظیم زمان پخت بر اساس وزن مواد غذایی را به صورت هوشمند دارد.

سیستم یخ زدایی از مواد غذایی

با استفاده از آیکون          میتوان عملیات یخ زدایی از مواد غذایی را بسته به زمان و وزن آن انتخاب نمود.

یخ زدایی مواد غذایی در این دسـتگاه به 2 صـورت بوده که جهت انتخاب  هر حالت با لمس آیکون            م یتوان 

به   D1  یا   D2   را انتخاب نمود. با انتخاب � وزن مواد غذایـــی را وارد نموده و با لمس             وارد بـــرنامه یخ 

زدایی شوید.    

 D1:یخ زدایی گوشت، مرغ، ماهی تا سقف یک کیلوگرم

 D2:یخ زدایی سبزیجات ،نان و کیک تا سقف پانصد گرم

جهت تســــــریع در گرم شدن و آماده شدن مایکروفر در برخی از برنام ههاي انتخابی که به صورت دستی ئارد 

میشوند با انتخاب آیکون           م یتوان از این قابلیت استفاده نمود.با + یا - درجه دماي پیش گرم را انتخاب 

نمایید سـپس جهت راه اندازي آیکون          را لمس کنید در این حالت دسـتگاه  شــروع به پیش گرم شــدن 

م ینماید. زمان رسیدن به دماي انتخابی آیکون              به صورت چشــــــــــمک زن در آمده که با لمس 

آیکون          عملیات پخت شروع م یگردد. 

پخت با استفاده برنام ههاي اتومات

 با لمس آیکون  A وارد برنام ههاي پخت شده و با انتخاب یکی از گزینه هاي + یا – برنامه مورد نظر را انتخاب کنید.

دستگاه شامل 13 نوع برنامه پخت اتومات میباشد که بســــــــته به وزن مواد غذایی م یتوان زمان پخت را به 

صورت هوشمند انتخاب نمود.

کد برنامه

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

برنامه پخت

پخت سبزیجات تازه

سیب زمینی پخته شده و پوست کنده شده

سیب زمینی سرخ شده

پخت تکه هاي جوجه 

پخت کیک

پخت پاي سیب

پخت پیراشکی

گرم نمودن نوشیدنی ها و سوپ

گرم نمودن غذاي بسته بندي شده

گرم نمودن  خورشت و سس

پخت پیتزا

پخت چیپس

پخت لازانیا
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تعمیر و نگهداري دستگاه (در حالت عادي)

امواج این دســـــــــــــتگاه بر روي 

گیرند ههاي تلویزیونـی تاثیـرگذار 

است.

ممکن اســت در زمان کار این دســـتگاه بر روي گیرند ههاي 

تلویزیونی و یا رادیویی تاثیر بگذارد. که این امر شـــــــبیه 

تاثیر لوازم الکتریکی خانگی کوچک مانند میکسر جاروبرقی 

و پنکه هاي برقی می باشـــــد. این موضــــــوع امري طبیعی 

م یباشد.

زمانی که دستگاه با توان پخت پایین کار می کند ممکن است خاموش شدن چراغ دستگاه

چراغ داخلی دســـتگاه خاموش گردد که این موضـــوع امري 

طبیعی است.

بر روي درب دســــتگاه بخار ایجاد 

میگردد و از داخل دســتگاه هواي 

داغ خارج م یشود.

در زمان پخت بخار ناشـی از پخت غذا از حفره هاي دســتگاه 

بیرون بیاید این موضوع طبیعی م یباشد.

دستگاه بطور تصادفی بدون اینکه 

غذایی در آن باشــد شــروع به کار 

م یکند.

از اســــــتفاده دســـــــتگاه بدون قرار دادن غذا درون آن 

خودداري کنید زیرا بسیار خطرناك م یباشد.

راه حلعلت / احتمالینقص

1) دو شاخه به برق متصـــــل دستگاه روشن نمی شود.

نیست

2) جریان برق قطع می باشــد 

یا فیوز دســـــــــتگاه قطع می 

باشد.

3) مشکل از پریز برق است.

1) دستگاه را از پریز کشـیده 

و پس از 10 ثانـــــــیه مجددا 

وصل نمائید.

2) فیوز دســـــتگاه توســـــط 

ســــــرویس کار مجاز تعویض 

گردد.

3) ســایر دســتگاههاي برقی 

تست کنید.

درب دستگاه درست بســــته مایکرویو گرم نمی شود.

نشده است.

درب را درست ببندید.

سیستم قفل کودك

جهت عدم دســـترســـی اطفال و کودکان به تنظیمات دســــتگاه با لمس آیکون            به مدت 5 ثانیه میتوان 

دسترسی  به برنامه هاي پنل ورودي اطلاعات و تنظیمات آنرا محدود و قفل نمود.

جهت خروج از برنامه قفل کودك بایستی یکبار دیگر آیکون فوق را به مدت 5 ثانیه لمس نمود.



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

خدمات پس از فروش

شـماره تماس: 02174937

سامانه پیامک: 02174937



جهت نصب و تعمیر ارسال پیامک به شماره
021-74937

Linkedin/in/dateesco

Instagram/dateesco

Facebook/datees

Twitter/dateesco

Telegram.me/DateesHome

www.datees.ir
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