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توضیحات مربوط به صفحه لمسی:

1.         کلید خاموش و روشن

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

مکث، حالت انتظار فعال 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.
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پخت با کمک دکمه هاي تاچ در جلوي پنل و سـایر عملکردها را میتوان از منو انتخاب کرد زمان پخت، پایان پخت 

(اگر دستگاه تســــــــــــــــــــــــت پخت هم وجود داشته باشد حتی دماي پایان پخت)، دماي پخت قابل تنظیم 

هستند.همچنین گرم کردن، نشان دادن زمان واقعی، زمان سنج و قفل کلید قابل دسترس میباشد.

*

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.

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 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.

براساس دماي پخت، زمان براساس لیست زیر خواهد بود:

10 ساعت               120 - 50    

6 ساعت                200 - 121

3 ساعت                250 - 201

C

C

C

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.

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.
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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.



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.

UMPMخطاي 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

PM

1. سنسور ممکن است خراب شده باشد.

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

PM

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

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

2UMPOC. برد        400              ممکن است خراب شده باشد.

PM
PM

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

1PMPOC. 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 1

Err 2

Err 3

Err 4

Err 5

Err 6

Err 7

Err 8

۱۰



۱۱

زمانی که پیغام خطا دریافت می شود:

اگر این خطاها با فشــــار دادن کلید              رفع نشـــــد، باید فر را از پریز اصلی جدا نمود و بعد از 2 دقیقه 

دوباره وصل کرد، امکان اینکه با این روش خطا رفع شود وجود دارد.

گزینه هایی که قابلیت دادن برنامه دارند:

صداي زنگ: 3 نوع صداي زنگ متفاوت وجود دارد.

کلید       را به مدت 5 ثانیه فشــار دهید . روي نمایشــگر ساعت روزانه صداي اولین زنگ تحت عنوان “        “ 

که صداي بلند است یا صداي “       “ که صداي معمولی است و صداي “        “ که صداي ملایم اسـت، نمایان می 

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

صداي پیش فرض زنگ “       “ می باشد.

صداي کلید: 3 نوع صدا براي کلیدها وجود دارد.

کلید         5 ثانیه فشـــــار دهید ، روي نمایشــــــگر ساعت روزانه صداي “       “ (صداي بیب)، صـــداي “    “ 

(صداي کلیک کردن) و صداي “     “ (سکوت) نمایان می  شـــــود. صــداي مورد نظر را با کلیـــد        در مــدت 

7 ثانیه انتخاب کنیــد، صـــــداي پیش فرض کلیـــدها”      “ می باشد.

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

12 ساعت تغییر دهید کلیدهاي       و       را براي 5 ثانیه فشـــار دهید. حالت تغییر خواهد کرد و صداي بیب 

را خواهید شنید. همین کار را براي حالت عکس انجام دهید.



۱۲

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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