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  دفترچة راهنماي سرخ كن

  
  DF-515BT  مدلهاي 

      DF-535T  
  

كن دستورات اين دفترچه را  لطفاً قبل از استفاده از سرخ: توجه
  .مطالعه نماييد



  

  

  :هاي مهم توصيه
  . طرز استفاده از سرخ كن را مطالعه نماييد.1
ابتـدا قـسمت داخلـي و سـبد      . كنيـد   كـن اسـتفاده مـي       هنگاميكه اولين بار از سرخ    . 2

  .كن را كامالً شستشو نماييد و با يك پارچه نرم به دقت خشك كنيد سرخ
كن بدون روغـن گـرم        اگر سرخ . كن بدون روغن استفاده ننمائيد      هيچگاه از سرخ  . 3

  . بيند  شدت آسيب ميشود به
چون ممكن است   .  جائي كه قرار داده شده آويزان باشد        سيم دستگاه نبايد از لبة    . 4

توسط اطفال كشيده شود يا در اثر برخورد با اعضاء بدن اسـتفاده كننـده كـشيده                 
  .شود

  .سيم دستگاه را به پريزي وصل كنيد كه داراي ولتاژ مناسب با دستگاه باشد. 5
  . سيم سيار استفاده ننمائيدهيچگاه از. 6
در صـورت خرابـي     . باشـد   كن داراي يك سيـستم ايمنـي حرارتـي مـي            اين سرخ . 7

شود كه از گـرم شـدن بـيش از            ترموستات، مدار الكتريكي بطور اتوماتيك قطع مي      
  .نمايد حد دستگاه جلوگيري مي

 .ريددر صورت نشت روغن از سرخ كن، با نزديكترين تعميرگاه مجاز تماس بگي. 8

  

  :طرز استفاده از تايمر
  ).واحد تايمر برحسب دقيقه است(براي روشن شدن تايمر، كليد آنرا فشار دهيد.1
بــراي تنظــيم تــايمر، كليــد را فــشار داده و نگهداريــد يــا متناوبــاً كليــد را فــشار  .2

 ثانيه فشار دهيد در غير اينصورت تايمر شروع بكـار خواهـد             2كليد را ظرف    (دهيد
  .)كرد

  . ثانيه شروع به كار خواهد كرد2س از تنظيم، تايمر بعد از پ.3
صـفحه نمايـشگر شـمارة      . براي خاموش كردن تايمر، كليد را دوبار فشار دهيـد         .4

  .را نشان خواهد داد” 0“صفر
زمـان هـر   . آيد  بار زنگ هشداردهنده به صدا درمي2در هنگام اتمام زمان تايمر،      .5

بـراي خـاموش    .  ثانيـه اسـت    20ه بين دو هـشدار      فاصل. باشد   ثانيه مي  10بار زنگ   
 كردن زنگ هشدار دهنده، كليد تايمر را فشار دهيد
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 نمايشگر
  
  

  كليد
  



  

  

  اسامي قطعات     
  كليد. 1
  دسته سبد. 2
  سبد. 3
  تايمر. 4
  كليد بازكردن درب. 5
  پنجرة درب. 6
  سيستم فيلتر . 7

  بدنه. 8
  خاموش/چراغ راهنماي روشن. 9

  چراغ راهنماي درجة حرارت. 10
  د درجة حرارت كلي. 11
  محل نگهداري سيم. 12
  سيم برق. 13

  

       

  :دسته سبد
دهـد كـه      كن بسته است دسته مناسب سبد ايـن امكـان را مـي              در حاليكه درب سرخ   

هرگاه دسته را باال ببريد در ايـن  . سبد را باال بياوريد يا به داخل روغن پائين ببريد        
  .دگير حالت سبد باال آمده و در يك سطح افقي قرار مي

سبد به طـرف پـائين      . كليد روي دسته را فشار دهيد دسته را به آرامي پائين ببريد           
  .رود مي

  

  
  

  :كليد باز شدن درب
  .گردد كليد باز شدن درب را فشار دهيد درب باز مي

  :جدا كردن درب
صـفحة زيـر   . براي سهولت شستشو، درب را بلند كنيد و بطـور عمـودي نگهداريـد       

درب سـرخ   .  درب را بطرف باال بكشيد تا از بدنـه جـدا گـردد             درب را فشار دهيد و    
كن با يك سيستم تصفيه تجهيز شده است كه قطرات روغـن و ترشـحات ديگـر را                  

  .كند آوري مي جمع

     

٤ 
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  :خاموش/چراغ درجة حرارت و چراغ روشن
درجه حـرارت را    .  درجه قابل تنظيم است    190 و   170،  150سرخ كن در سه درجة      

  .دماي مناسب براي سرخ كردن غذا  بچرخانيدروي بهترين 
TEMP:چراغ راهنماي درجة حرارت   

گـردد و    يابد اين چراغ بطور اتوماتيك روشن مي        هنگاميكه دما به تدريج افزايش مي     
  .گردد وقتي كه به دماي تنظيم شده رسيد خاموش مي

POWER:خاموش/ چراغ راهنماي روشن:  
كنيـد ايـن چـراغ بطـور اتوماتيـك روشـن              وقتي كه سيم برق را به پريز وصل مـي         

  .گردد مي
  

  :راهنماي طبخ
زمان داده شده در اين جدول      . گردد  ذيالً جدول راهنماي طبخ چند نوع غذا ارائه مي        

  .گردد و با توجه به مقدار غذا تغيير و تنظيم مي. فقط به عنوان راهنمايي است
  زمان  درجه  غذا
   دقيقه3-5   درجه150  قارچ
   دقيقه12- 14  جه در170  مرغ
   دقيقه2-4   درجه170  ميگو
   دقيقه3-5   درجه170  ماهي

   دقيقه5   درجه170  گوشت فيله
   دقيقه8-10   درجه190  پياز

  :طرز استفاده از سرخ كن
. دستة سبد را بلند كنيـد و بـه حالـت افقـي نگهداريـد              . درب سرخ كن را باز كنيد     . 1

  . سپس سبد را از سرخ كن خارج كنيد
. كـن بريزيـد      ليتر روغن با كيفيت خوب به داخل ظرف سـرخ          5/2 الي   2 ميزان   به. 2

كـه روي ديـوارة     ) Min(و حـداقل    ) Max(سطح روغن بايد بين دو عالمـت حـداكثر          
. فقط از روغن مايع براي سرخ كردن استفاده نماييد        . ظرف نوشته شده قرار بگيرد    

غـن حيـواني توصـيه      سرخ كردن در كره، روغن مارگـارين، روغـن زيتـون يـا رو             
    سطح روغن        .گردد نمي

                                 
  
. دوشاخه را به برق بزنيد و درجة حرارت را روي درجة دلخـواه تنظـيم نماييـد                . 3

وقتي كه حرارت بـه درجـة تنظـيم شـده رسـيد چـراغ راهنمـاي حـرارت خـاموش                     
  .گردد مي

ر حالـت   در حاليكه سبد سرخ كن باالتر و خارج از دستگاه است و دسته سـبد د               . 4
در داخـل  ) آنجا كه ممكن است خـشك و بـدون آب باشـد       تا(افقي قرار دارد غذا را      
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بد بگذاريد و سپس به آهستگي دسته را پائين بياوريد كه در ايـن حالـت سـبد و                   س
  .شوند غذا داخل روغن مي

دار به روغن اضافه نكنيد چون حتي مقادير بسيار كـم             هيچگاه آب يا غذاي آب     
  .گردد غن ميآب باعث ترشح رو

دهـد كـه باعـث جـذب          مقدار بيش از حد غذا درجة حرارت روغن را كاهش مي           
  .هيچگاه سبد را بيش از اندازه پرنكنيد. گردد روغن در غذا و  طبخ نامناسب مي

  .قبل از اينكه غذا را داخل سبد بريزيد آن را كامالً خشك نماييد 
 تا جائيكه بطور افقـي قـرار گيـرد    بعد از اتمام زمان طبخ، دستة سبد را بلند كنيد   . 5
مدت كوتاهي صـبر كنيـد تـا    ). در اين حالت سبد و غذا از روغن خارج خواهند شد (

  . روغن غذا برود
  .كليد درب را فشار دهيد تا باز شود. 6

كند كه موقع باز كـردن درب فـوراً           اين دستگاه در دماي باال توليد گرما و بخار مي         
از دست زدن بـه قـسمتهاي داغ خـودداري نماييـد و از              بنابراين  . خارج خواهند شد  
  .سبد استفاده كنيد

  .سبد را خارج نماييد و غذا را خالي كنيد.7
  

  :نظافت و نگهداري دستگاه
  .قبل از نظافت، دو شاخه را از برق بكشيد. 1
روغن يا چربي، حرارت خود را براي مدت        . صبر كنيد تا روغن كامالً سرد شود      . 2

  .كن را تا زمانيكه داغ است حركت ندهيد سرخ. كنند يطوالني حفظ م
از سـرخ كـن خـود حـداكثر      . تواند چندين بار مورد استفاده قرار گيـرد           روغن مي .3

يك راه اين است كه روغن صاف شده و سرد شده را در داخل              . استفاده را بنمائيد  

راي درب دسـتگاه هماننـد يـك پوشـش بـ     . كن براي مصارف بعدي نگاه داريد  سرخ
  . كند جلوگيري از گردوغبار عمل مي

  .بعد از هر بار مصرف، روغن بايد صاف شود. 4
كن بايد خشك شود سپس با        سرخ. بعد از آنكه روغن سرد شد آن را تخليه كنيد         . 5

شويي تميز شده و در نهايـت بـا يـك پارچـه               يك پارچه مرطوب و كمي مايع ظرف      
  .خشك گردد

هرگـز از   . توان با يك پارچـه مرطـوب تميـز نمـود           قسمت بيروني دستگاه را مي    . 6
  . سيم ظرفشويي يا اسكاچ استفاده ننماييد

  .توانيد سبد را در آب گرم بشوييد مي. 7
كن، فيلتـر دسـتگاه را جـدا نمـوده و فيلتـر                بار استفاده از سرخ    60بعد از حدود    . 8

  .جديد جايگرين نماييد
يم دستگاه را در محل مخصوص سيم       كنيد س   هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي     . 9

  .در پشت دستگاه بپيچيد
  .دستگاه را در جاي خشك دور از حرارت نگاه داريد. 10
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