
مشتري گرامی، لطفًا قبل از مطالعـه دفترچه راهنما، از دستگاه استفاده نفرمایید.

راهنـماي اسـتفاده از آون توستر سه ولوم

توستر ســیــمــر
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از اینکه محصول ما را براي خرید انتخاب کرده اید متشکریم.

لطفاً با دقت کامل دستور العملها و هشدارهاي مذکور در دفترچه را مطالعه فرمائید.

این دستور العملها شامل اطلاعات مهم جهت نصب، نگهداري و طرز عملکرد صحیح می باشند.

مشتري گرامی
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مشخصات ظاهري محصول

مدل سه ولوم

دستگیره

ولوم تنظیم زمان

ولوم تنظیم پخت

ولوم تنظیم درجه حرارت

درب

بدنه اصلی



4

مشخصات فنی محصول

mm عمق 380 - عرض 510 - ارتفاع 330ابعاد خارجی

32 لیترظرفیت فر

وزن خالص

وزن ناخالص

220 ولت متناوب و 50 هرتزولتاژ و فرکانس ورودي

مجموع 800 واتتوان المنت هاي بالا

مجموع 800 واتتوان المنت هاي پایین

20 واتتوان فن کانوکشن

25 واتتوان لامپ

1600 واتتوان کل

6 واتتوان موتور جوجه گردان

11 کیلو گرم

15 کیلو گرم
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لوازم جانبی

شلف استیک سینی سیخ جوجه گردان

دستگیره سیخ جوجه گردان سینی روغن گیر دستگیره سینی
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این قســمت براي جلوگیري از خطرهاي احتمالی در دفترچه راهنما گنجانده شده است. در صورت عدم رعایت 

موارد زیر و در صورت بروز هر گونه خطاي احتمالی، هیچ مسئولیتی برعهده تولید کننده نخواهد بود.

امنیت عمومی:
استفاده از این محصـــول جهت کودکان و افراد کم توان ذهنی و جســـمی مناسب نمی باشد.مگر اینکه این افراد 

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

مراقب نحوه ي استفاده ي اطفال از فر باشید.

این محصول صرفا مناسب استفاده خانگی بوده، و استفاده تجاري از محصول توصیه نمی شود. این محصول صرفا 

جهت پخت و گرم کردن غذا مورد استفاده می باشد و هر گونه استفاده دیگر (گرم کردن محیط - خشــــــک کردن 

لباس و حوله) نادرست می باشد. و در صورت بروز هر مشکل مسئولیتی برعهده تولید کننده نخواهد بود.

پیش از استفاده، از خارج شدن تمامی قطعات بسته بندي از درون فر مطمئن شوید.

اطلاعات مهم امنیتی فر برقی:

اولین باري که از محصــول استفاده می کنید، توصیه می شود از پخت غذا در فر اجتناب شود زیرا اولین بار که فر 

روشن می شود ممکن است داراي بو باشد.

هنگام استفاده، فر گرم می باشد. از دست زدن به مشعل و قطعات داخلی خود داري نموده وکودکان را از آن دور نمایید.

سطح روي شبکه ها  بسیار داغ می باشد لطفاً مراقب باشید.

به هنگام استفاده، از دستکش نسوز استفاده کنید.

از قرار دادن ظروف با فویل آلومینیومی در فر اجتناب کنید، این اقدام، ممکن است موجب آتش سوزي شود.

به هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن فر آنرا از برق درآورید.

به هنگامی که دست شما خیس یا مرطوب باشد از تماس با فر اجتناب کنید.

هرگزجهت خارج کردن دوشاخه از پریز، کابل برق رانکشید.

هنگامیکه دستگاه خیس و یا صدمه دیده است از دست زدن به آن اجتناب کنید.

تمامی تعمیرات روي این محصول تنها توسط نماینده رسمی شرکت مجاز میباشداز تعمیرخودسرانه ي آن اجتناب کنید.

اگر از فر استفاده نمی کنید آن را در حالت OFF قرار دهید.

براي مراقبت بهتر از فر پس از هر بار استفاده آن را تمیز کنید.

مجراهاي تهویه هوا را باز نگه دارید.

از فر هنگامیکه شیشه جلوي آن شکسته است استفاده نکنید.

پشت فر به هنگام استفاده داغ می شود،از عدم نزدیکی این قسمت فر با گاز و برق اطمینان حاصل فرمایید.

اطمینان حاصل فرماییدکه در ظروف مایعات مشتعل کننده، مانند الکل وجود نداشته باشد، چرا که الکل در دماي 

بالا تبخیر و منجر به آتش سوزي می شود.
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امنیت اطفال:
اطفال باید تحت نظارت والدین از محصول استفاده کنند، از استفاده یا بازي کردن اطفال با فر جلوگیري به عمل آید.

قسمت هاي مختلف فر پس از استفاده داغ می شود از تماس اطفال با فر جلوگیري کنید.

وقتی در فر باز است از قرار دادن اشیاء سنگین یا نشـسـتن اطفال بر روي آن خودداري کنید، چرا که باعث می شود 

لولاهاي درب آسیب ببیند.

موارد امنیت برقی:

تمام کارهاي مربوط به برق باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.

در صورت بروز هرگونه خرابی، فر را از برق درآورید.

از تناسب برق فر با فیوز برق منزلتان اطمینان حاصل فرمائید.

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

توجه: اگر از فر استفاده نمی کنید آن را از برق در آورید.

هشدارهاي ایمنی:

1. در طول استفاده، وسیله داغ می شود و باید از تماس با المنت هاي گرمازاي درون فر پرهیز شود.

2. هشدار! مطمئن شوید وسیله قبل از تعویض لامپ، جهت جلوگیري از خطرات احتمالی برق گرفتگی خاموش باشد.

3. به منظور جلوگیري از گرماي بیش از حد، وسیله نباید در پشت درهاي تزئینی نصب شود.

در صورت خرابی کابل تغذیه، توصیه می شـود از کابل مناسـب که توسـط سـازنده ارائه می شـود اسـتفاده 

کنید.

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

این وسیله براي کار با یک زمانسنج خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشد هاند.

این وسیله به منظور استفاده خانگی یا موارد مشابه در نظر گرفته شد هاند:

- آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگا هها، ادار هها و دیگر محی طهاي کاري

- خان ههاي روستایی

- استفاده مشتریان در هت لها و مت لها و سایر محی طهاي مسکونی

- مهما ن پذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صبحانه است.
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دستورالعمل نصب:
نصب دستگاه باید مطابق با تنظیمات برق محل زندگی شما انجام شود.

دیواره هاي کناري فر مقاوم به حرارت و داراي پوششی از پشم شیشه می باشد.

از نصـب فر در نزدیکی مواد خطرناك اجتناب کنید، در غیر اینصـورت مســــئولیت خطـرهاي احتـمالی آن به 

عهده مصرف کننده می باشد.

از تا شـدن سـیم برق یا تماس آن با قســـــــمت هاي داغ اجتناب کنید و به گونه اي آن را نصـــــــب کنید که 

دوشاخه در دسترس باشد.

بین آشپزخانه و مبلمان شما باید فاصله ایمنی وجود داشته باشد.

باید بین وسایل الکتریکی نصب شده و سایر وسیله ها فاصله ایمنی رعایت شده باشد.

 75mm پل پشــتی کابینت نباید از جریان هوا جلوگیري کند و قســـمت عقب فر با پنل کابینت باید حداقل

فاصله داشته باشد.

پیشنهاد می شود که فر در مجاورت یخچال و فریزر نصب نشود چرا که گرما بر عملکرد این وسیله ها تاثیر می گذارد.

فر باید در نزدیکی پریزنصب شود.

سیم برق فر نباید در مجاورت سطوح داغ باشد.

اگر سـیم برق آسـیب دیده یا خراب شـود، به نزدیک ترین مرکز خدمات مراجـعه کنید و مطابق جدول سـیم 

برق مناسب محصول خود را دریافت کنید.

بعد از اینکه نصب انجام شد تمام وسیله هاي گرمایشی را به مدت 3 دقیقه تست کنید.

اگر از آداپتور استفاده می کنید نباید جریان برق آن بیشتر از حد مجاز باشد.

تولید کننده تنها در صورتی محـصـــــول را ضــمانت می کند که تمام مراحل نصـــــب مطابق اســتانداردهاي 

موجود در دفترچه صورت پذیرفته باشد.

سطح پشتی وسیله باید مقابل دیوار قرار داده شود.
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تمام سینی ها را از فر خارج کنید.

درجه حرارت را به حداکثر برسانید.

به مدت 30 دقیقه فر را در این وضعیت روشن بگذارید.

در طی این زمان، از فر بویی ساطع خواهد شد که طبیعی است.

پیش از استفاده سینی ها، تمام لوازم را بادقت بشوئید.

در داخل فر، جهت انتقال بهتر گرما از ظروف با پوشش لعابی استفاده شود.

به هنگام پخت از باز کردن در فر اجتناب کنید چرا که باعث اتلاف انرژي می شود.

قبل از هر پخت، فر باید به مدت 10 دقیقه گرم شود.

غذاهاي یخ زده قبل از هر پخت باید یخ زدایی شوند.

فر باید چند دقیقه پیش از اتمام زمان پخت خاموش شود.

اقدامات اولیه پس از نصب فر:

روش هایی براي مصرف بهینه انرژي:

دستور العمل استفاده از فر در مدل هاي سه ولوم

اگر ولوم را به ســمت چپ (علامت دســت) بچرخانید میتوان بدون زمان و با انتخاب هر یک از 5 حالت ولوم 

تنظیمات پخت از فر استفاده نمود.

اگر ولوم به سمت راست چرخانده شـود میتوان مدت زمان پخت را از 1 تا 120 دقیقه انتخاب نمود که پس 

از گذشت این زمان فر بطور خودکار خاموش میشود.

توجه: ولوم تنظیم زمان باید به یکی از 2 صورت بالا باشد در غیر این صورت

تنظیمات پخت بکار نخواهد افتاد. جهت روشن کردن لامپ می بایست تایمر فعال باشد.

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

TIMER

20

40

60

80

120

100

ولوم تنظیم زمان
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200-50گرمایش پایینی+فن: المنت پایین با توربو فن باید همزمان روشن شوند گرمایی که از سمت 

پایین ساطع می شود توسط فن در فضــاي فر پخش می شود. این حالت براي پخت و گرم کردن غذاهایی 

مناسب است که باید در درجه حرارت یکسان از سمت پایین پخته شوند.

 250-50گرمایش بالایی و پایینی+ فن به همراه جوجه گردان:هواي گرم که از سمت بالا و پایین ایجاد 

شده به سرعت بوسیله فن در سطح فر پخش میشــــود  و مناسب غذاهایی است که بطور یکســــان می 

بایست پخته شوند.

المنت بالایی+فن به همراه جوجه گردان: این حالت گرما فقط از سمت بالا و ساطع میشود و توسط فن در 

فضاي فر پخش میشود و مناسب غذاهایی مانند کباب و ماهی در سایز بزرگ و متوسط می باشد.

المنت بالایی به همراه جوجه گردان: در این حالت فقط گرما از سمت بالا ساطع میشـــــود و جوجه گردان 

روشن می باشد. از اسن حالت براي گریل کردن غذا استفاده میشود.

فن یخ زدایی: توربوفن فعال میشــــــــود و هوا در اطراف غذاي یخ زده جریان می یابد. همچنین پس از 

پایان پخت میتوانید از این گزینه جهت ایجاد جریان هواي گرم اطراف غذا استفاده کنید.

THERMOSTAT

50

C

100

150

200

Max

250

ولوم تنظیم درجه حرارت

دماي فر بین 50تا 250 درجه سانتی گراد می باشد. با چرخاندن این ولوم میتوان دماي پخت را تعیین نمود.

ولوم تنظیم پخت
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دستورالعمل استفاده از دستگیره سینی فر

از این دستگیره می توان جهت برداشتن سـینی لعابی و 

سینی مشبک (استیک پز) استفاده کرد.طریقه استفاده 

از آن به شرح ذیل می باشد.

تکیه گاه

شاخک

جهـــت برداشــــتن ســــینی لعابـــی ابتـــدا بایـد قســــــــــمت تکیــــه گاه را در زیر ســـینی قــرارداده و به 

دنبـــال آن شـــاخک ها را (مطابق عکس شماره 1) داخل سینی قرار دهید.

جهت برداشتن سینی مشبک (استیک پز) از همین روش استفاده کنید. (مطابق عکس شماره 2)

عکس شماره 2

نحوه برداشتن سینی مشبک

عکس شماره 1

نحوه برداشتن سینی لعابی
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فر را از برق درآورید.

صبر کنید خنک شود.

سـپس با شـوینده هايغیر اسـیدي فر را تمیز کنید. از تماس ســیم فر با دســــتمال خیــس و یا آب و مواد 

شوینده جلوگــیري به عمل آورید. همـــچنین از تماس اشــیاء زبر و تیز با ســـطح فر بخصــــوص ســـطح فر 

جلوگیري به عمل آورید .

تمیز کردن فر برقی:

راهنمایی نحوه تمیز کاري شیشه درب فر

با توجه به اینکه شیشه داخلی درب فر جهت انجام شستشو جدا شدنی است مراحل زیر را انجام دهید:

1. درب فر را باز کرده و با فشار دادن زبانه هاي پلاستیکی دو طرف درب به سمت داخل، محافظ بالایی شیشـه داخلی 

را بردارید.

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

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

زیرا این اشیا می توانند بر روي سطح، خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند.

4. پس از انجام تمیز کاري ابتدا شیشـه میانی و پس از آن شیشــه داخلی را در موقعیت آنها قرار داده، محافظ بالایی 

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

دستورالعمل استفاده از از دستگیره جوجه گردان

از این دسـتگیره می توان به هنگام برداشـتن یا قراردادن ســیخ جوجه گردان در جاي خود قبل و بعد از پخت 

استفاده نمود
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اخطار
لطفا جهت نصب محصولات حتما با شـماره تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید، در 

غیر این صورت علاوه بر فاقد گارانتی بودن محصول، شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به 

خسارت و حوادث احتمالی از جمله انفجار و آتش سوزي و غیره نخواهد داشت.
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خدمات پس از فروش

شـماره تماس: 02174937

سامانه پیامک: 02174937





s i m e r . i r

امور مشتریان و جذب نمایندگی: 021-77887075

خدمات پس از فروش 24 ساعته: 021-74937
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