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  :نكات مهم ايمني 
بعضي .   در هنگام استفاده از لوازم برقي ، احتياط هاي اوليه بايستي رعايت شود      

  .از اين موارد بشرح ذيل ميباشد
  . دستور العمل را بد قت مطالعه فرماييد-1
م دسـتگاه    بمنطور جلو گيري از شوك الكتريكي از وارد نمودن بدنه و يـا سـي               -2

  . درون آب يا هر نوع مايع ديگر خود داري فرماييد
 نظــارت مــستمر در هنگــام كــار بــا حــضور كودكــان الزم و ضــروري اســت -3
  .كودكان مجاز به روشن كردن دستگاه نمي باشند.
قبـل از بـاز   . در هنگام تميز كردن يا عدم استفاده از دستگاه آنرا از برق بكشيد             -4

  .د دستگاه كامأل خنك شودكردن قطعات اجازه دهي
 نهايت احتياط در زمان جابجايي سرخ كـن حـاوي روغـن داغ بايـد بكـار بـرده                    -5

  .شود
 استفاده از لوازم جانبي توصيه نميشود ، چرا كه ممكن است به دستگاه آسـيب                -6

  .برساند
 دقت نماييد ولتاژ ذكر شده روي دستگاه با ولتاژ خروجي پريز منزل همخـواني               -7

  .اشدداشته ب
 از آويخته شدن سيم دستگاه از لبه هاي تيز و يا تماس با سطوح داغ جلو گيري -8

  .نماييد
  . دستگاه را نزديك اجاق گاز و يا روي بخاري هاي برقي قرار ندهيد-9

 روغن داخل سرخ كن حتي پس از خاموش شدن دستگاه براي مـدتي بـصورت                -10
 سرد شـدن آن جلـو گيـري كنيـد و در             از جابجايي دستگاه قبل از    .داغ باقي ميماند    

  .صورت لزوم از دسته هاي تعبيه شده در اطراف استفاده كنيد
  . از اين دستگاه بجز موارد ذكر شده استفاده ننماييد-11

 قبل از استفاده اطمينان حاصل نماييد كه ظرف روغـن دقيقـأ در محـل خـود                  -12
قسمت عقب سرخ كن ذكـر      حد اقل و حد اكثر سطح مورد نظر در          .قرار گرفته باشد  

  .شده است
 هرگز دستگاه را قبـل از اينكـه در ان روغـن ريختـه باشـيد بـه بـرق وصـل                       -13

  .ننماييد
 در صورتيكه از روغن جامد استفاده مينماييد ، ابتدا آنـرا در ظـرف جداگانـه                 -14

  .اي كامأل  آب كرده و بعدأ داخل ظرف روغن سرخ كن بريزيد
سطح روغن آن از حداقل يا حـداكثر فراتـر رفتـه اسـت             از دستگاه در زمانيكه      -15

 .استفاده ننماييد
  . در صورتيكه دستگاه به برق وصل ميباشد آنرا به حال خود رها نكنيد-16
  . طراحي اين دستگاه به نحوي است كه درآب و هواي مرطوب كارايي ندارد-17
ت خود نسبت  در هنگام باز كردن در سرخ كن ، مراقبت كافي از دست و صور       -18

  . به بخار حاصل از طبخ بعمل آوريد
  :نكات مهم 

جهت جلو گيري از خطر آتش سوزي در صورت عدم استفاده دستگاه را  -
  .از برق بكشيد

 اين سرخ كن بعلت جلو گيري خطرات ناشي از آويخته بودن سيم و يا  -
 اتصال به سطوح داغ و يا كشيدن ناگهاني سيم،  با سيم اتصال كوتاه تجهيز

 . گرديده

 .از سيم رابط در اين سرخ كن استفاده ننماييد -

دو شاخ تعبيه شده در اين دستگاه با سيم اتصال زمين مجهز گرديده است  -
در صورت بروز هر گونه مشكل به . ، سعي نماييد آنرا تعويض ننماييد
 . نمايندگي مجاز مراجعه فرماييد
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  : آشنايي با سرخ كن
  

  
  
  
  ) . باال و پايين( دكمه كنترل كننده د سته سبد -1
  . دسته كنترل سبد -2
  . سبد سرخ كن -3
  . دكمه باز كننده در -4
  . ترموستات الكترونيكي و تايمر -5
  . بد نه سرخ كن -6
  .  پنجره-7
  . سيستم صاف كن-8
  .  محل نگهداري سيم درپشت دستگاه-9

  .   سيم برق-10
  

 
  :بد سرخ كن دسته س

سيستم خاص عملي بكار برده شده در اين        
ــتگاه ، شــما را قــادر ميــسازد تــا در      دس
زمانيكه در سرخ كن بسته است سبد را باال         

  .وپايين ببريد
 

  :ظرف سرخ كن
جهت خارج كردن ظرف ابتدا سبد را خارج نموده سپس دسته را باال كشيده              

  .و آنگاه آنرا بطرف باال بكشيد
 

 :ه دردستگاه كليد بازكنند

  
دكمه را محكم فـشار     . اين كليد باعث باز شدن ارام و مطمين در دستگاه ميشود          

مراقب باشيد بخار حاصل از دسـتگاه  ميتوانـد          . داده در بطور اتوماتيك باز ميشود     
  .باعث تاول زدن دستها شود

  
  : دستگاهبجدا سازي در

جهت جدا سازي در دستگاه ابتـدا       
ج كرده ودر را    آنر از سيستم قفل خار    

به حالت عمـودي در آورده ، و آنگـاه          
  هنگامي كه در .آنرا بطرف باال بكشيد
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قبـل  . دهيد ، در بطور اتوماتيك قفل مي گردد        را ميبنديد آنرا بطرف پايين فشار       
 . ويا در طول انجام كارجهت جلو گيري از سوزش دست از دستكش استفاده نماييد

  
  :توضيح 

تگاه براي اولين بار ، بايستي سبد و ظرف سرخ كـن را در  قبل از استفاده از دس  
وسپس آنرا بـا پارچـه تميـز خـشك          .آب ولرم همراه با مواد شوينده شستشو دهيد       

  .نماييد
 :سيستم صافي دستگاه

  
در دستگاه خود سيستم توانايي صاف      
كــــردن ذرات موجــــود در روغــــن را   

 بار اسـتفاده فيلتـر      12تا10بعد از   .داراست
ــدين  دســتگاه با ــويض شــود ، ب ــستي تع ي

منظور در دستگاه را جدا كنيـد تـا بتوانيـد           
  .فيلتر را خارج نماييد

 
 

  :پنجره 
نجره را جهت جلـو گيـري از تجمـع بخـار            پبا پارچه اي آغشته به روغن شيشه        

  .به اين ترتيب ميتوانيد مراحل طبخ را پيگيري كنيد. پاك نماييد
  

  

  ر نوريكترونيكي و نمايشگلتنظيم ترموستات ا
  

ترموستات الكترونيكي دستگاه داراي سه درجـه حـرارت از پـيش تنظـيم شـده                
 درجه كه به شما اجازه ميدهد درجه حرارت مورد نياز طبخ            190و  170و  150.است

  .را انتخاب كنيد
  
  

  :درجه حرارت
نمايشگر نوري دستگاه بطور اتوماتيك در زماني كه درجه حرارت شروع به باال 

 ميشود و به محض رسيدن به درجه حرارت مطلوب شـروع بـه    نرفتن ميكند روش 
  .چشمك زدن ميكند

  
  : نمايشگرروشن بودن دستگاه

  .چراغ نوري هنگامي كه دستگاه درحال كار ميباشد روشن ميگردد
  

 
 :زمان بندي بعضي ازغذاها

  
برنامه زمان بندي زير تنها يك شاخص است و زمـان طـبخ بايـستي براسـاس                 

 . سليقه شخصي تنظيم شود ندازه آن و همچنينمقدار مواد ، ا
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  زمان            درجه حرارت        نوع مواد 
   دقيقه5-3 درجه                                   150     قارچ                              
  " 14-12                                        " 170    تكه مرغ خام                    
  " 5- 4                                        "     "    تكه مرغ طبخ شده يخ زده   
  "  4 – 2                                       "     "    ميگو                                
  "  5 – 3                                       "     "   ماهي                                
   " 5                                        "     "  فيله ماهي                           
  " 8 – 7                                      "       "   فيله ماهي يخ زده               
  " 10 -8                                          "   "   سيب زميني                       
  "  14-12                                        "    "   سيب زميني يخ زده             
  " 4 -2                                        " 170   پنير خرد شده                   

  " 5-3                                             "   ماهي قزل آال                       
  " 4 – 2                                             "  ميگو خرد شده                     

  " 4 -3                                        " 190  گوشت گوساله                   
  " 4-3                                             "  گوشت قلقلي                         
  "                                              "  سوفله سيب زميني                 
  "                                               "  سيب زميني                          
  " 8 -3                                              "  غذاي يخ زده                        

  
         كامال خشك ودر  كنقبل از استفاده از سرخ كن دقت نماييد كه ظرف سرخ

  .گرفته باشدجاي خود قرار 
 . ضد حرارت استفاده كنيد و هميشه از سرخ كن در مكان مسطح صاف

  .ت جا بجا يي سبد از دسته ها استفاده كنيد جه-1

 ليتر روغن در سرخ ريخته و دقت نماييد سطح روغـن نبايـستي              2,5 تا 2 حدود   -2
از روغـن گيـاهي بـا كيفيـت بـاال اسـتفاده       . تجـاوز نمايـد  MIN و  MAXاز مقدار 

استفاده از كره ، روغن زيتون ويا روغن حيواني توصـيه نميـشود زيـرا                .نماييد
در صورت خـالي    .ها باعث ايجاد دود در درجه حرارت پايين ميشوند        اين روغن   

هـر گـز آب و يـا مايعـات     .بودن سرخ كن از روشن كردن آن خود داري نماييـد   
  . ديگر به روغن اضافه نكنيد زيرا اين عمل باعث ترشح روغن به اطراف ميشود

  .  شيشه پنجره داخلي را به كمي روغشته نماييد-3
ن كرده و و ترموستات آنرا با درجه حرارت مورد نياز تنظيم              دستگاه را روش    -4

نماييد، چراغ راهنما به محـض رسـيدن بـه درجـه حـرارت مـورد نيـاز روشـن                    
. چراغ خاموش و روشن تـا زمـان كـشيدن آن از بـرق روشـن ميمانـد                 . ميشود

هرگز از سرخ كن در زير كابينـت و يـا هـود اسـتفاده ننماييـد ، بخـار حاصـله                      
  . آنها آسيب برساندميتواند به

ريختن مـواد زيـاد درون سـبد بـا          .  بالفاصله مواد غذايي را درون سبد بريزيد       -5
از پر نمودن سـبد خـود       .  عث جذب روغن و در نتيجه عدم طبخ مناسب ميشود         

  . ظرف را پر كنيد3/2پيشنهاد ميكنيم تنها . داري نماييد
ا يخ عاري نماييـد زيـرا باعـث              دقت نماييد مواد غذايي از هر گونه آب اضافي ي         

  . ترشح روغن ميگردد
  سبد را درون سرخ كن قرار دهيـد ، دقـت نماييـد قـسمت شـكاف موجـود در                      -6

جلوي سرخ كن مقابل قسمت باز شونده ظرف قرار گيرد و سپس در سرخ كـن                
درجه حرارت را با فـشار دادن دكمـه درجـه تنظـيم حـرارت روشـن                 . را ببنديد 

درجه حرارات به ميزان دلخواه  آهـسته سـبد را درون سـرخ              با رسيدن   . نماييد
از اضاف نمودن آب يا مايعـات ديگـر خـود داري نماييـد زيـرا                . كن وارد نماييد  

  . باعث ترشح روغن ميشود
  پس از پايان يافتن عمل طبخ دكمـه خـاموش و روشـن را در حالـت خـاموش                     -7

. درون روغـن خـارج نماييـد      در دستگاه را خاموش كرده و سـبد را از           . قرار دهيد 
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آنرا تخليه نموده تا روغن اضافه گرفته شود و سپس آنرا در حالت تخليـه روغـن                 
غذا بصورت معمول با قهوه اي شدن  آماده است و به حالت شناوردر              . قرار دهيد 

  .  سطح روغن قرار ميگيرد
ه آنـرا   در صورتي كه در نظر داشته باشيد غذا را مجددأ سرخ نماييد ،بال فاصل    -8

 به بعد را ادامه دهيد ، در صورت نيـاز روغـن را              4وارد روغن نماييد و از مرحله       
  . افه نماييد ضتا سطح ماكزيمم ا

 پس از اتمام عمل طبخ ، دكمه خاموش و روشن را در حا لـت خـاموش قـرار                    – 9
دهيد در سرخ كن را بسته و اجازه دهيد قبل از تخليه ،روغن كامأل سـرد شـود و                   

  . د را شستشو دهيدسپس سب
در هنگـام  .   در هنگام انجام عمل طبخ در دستگاه را بصورت بسته نگاه داريد          -10

باز كردن در دقت نماييد بخار حاصله بـسيار داغ ميباشـد ، از دسـتكش اسـتفاده                  
  .نماييد

پـس از  . در چند دقيقه اول طبخ بخار حاصـله روي پنجـره بـاقي ميمانـد             : توضيح  
 . اين بخار كامأل از بين ميرودشستشوي كامل دستگاه

  
اين سرخ كن مجهز به سيستم ايمني مربوط به ترموسـتات ميباشـد ، در صـورت                 
آسيب ديدن ترموستات منبع تغذيه برق جهـت جلـو گيـري از بـاال رفـتن حـرارت                   

  . بطور اتوماتيك خاموش ميشود
  

  : توصيه 
 داغ اسـتفاده     تنها از ظروف آشپز خانه اصل و بـا د سـته مجـزا بـراي روغـن                  -1

  . نماييد
  .  در هنگام حضور كودكان دقت الزم بعمل آوريد-2
  . بعد از هر بار استفاده روغن بايستي صاف شود-3  

  : در موارد زيرتعويض روغن ضرورت دارد -4   

  . روغن سياه شده باشد-    
  . بوي تند از روغن متصاعد شود-    
  .اد شود در طول مد ت طبخ  د ود زيادي ايج-    
  .  در زمان طبخ كف زيادي توليد شود-    
  

  :بت و نگهداري مراق
 روغن و چربي ها براي مدت طوالني بصورت داغ باقي ميماند ، لذا بايستي از              -1

  . جابجايي سرخ كن در زمان داغ بودن روغن خود داري نمود
ا هميـشه   روغن مصرفي ميتواند براي چند ين بارمورد استفاده قرار گيرد ، لذ           -2

سرخ كن را براي مصارف آتي باروغن صاف شـده و درپـوش بـسته آمـاده                 
  . نگه داريد

  . روغن پس از هر بارا ستفاده بايستي كامأل تسويه شود-3
 پس از اينكه روغن تسويه شد ، دستگاه بايستي كـامأل  بـا پاچـه تميـز ولـرم                     -4

بعلـت آسـيب    هرگز از وسايل پاك كننده يـا اسـفنج  هـاي سـيمي               . تميز گردد 
  . رساندن به سطح آلومينيوم خود داري نماييد

از وسايل خـشن و     .  سطح خارجي دستگاه را با پارچه تميز نمدار تميز نماييد          -5
  .يا اسفنج هاي سيمي استفاده ننماييد

دسته .  سبد دستگاه را ميتوانيد براحتي با آب گرم و مواد شوينده تميز نماييد             -6
  .اشين ظرف شويي شستشو دهيددستگاه را ميتوانيد در م

 بار استفاده فيلتر را جهت جلـو گيـري از متـصاعد شـدن بـو                 12 تا 10 بعد از    -7
  . هرگز از دستگاه بدون فيلتر استفاده ننماييد. تعويض نماييد

  
  :دستگاه  به هيچ نوع نگهداري خاص بجز تميز كردن قسمت هاي زير ندارد 

  .ميز نماييدسطح خارجي آنرا با پارچه خشك ت:پايه 
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  . با اب گرم و مواد شوينده آنرا شسته و خشك نماييد:سبد
با پارچه نظيف آنرا تميز نماييد ، فيلتر و در پوش را با هـم در آب                 : درپوش

هميـشه  . قرار ندهيد ، كاربن فيلتر گرم شده و ديگر قابل استفاده نخواهد بـود               
  . مينان حاصل نماييدقبل از شستشوي در پوش، ابتدا از خارج كردن فيلتر اط

 
  اطالعات فني

   وات2000: توان 
  . كيلو خالل سيب زميني1 ليتر يا 2,5: ظرفيت 

  . هرتز 50 ولت ، 220: ولتاژ مصرفي 
  .آلومينيومي : مخزن 

  
  : خدمات پس از فروش 

دستگاه  در صورتيكه عملكرد صحيح نداشته باشد براي مصرف كننـده قابـل              
  .ين صورت موارد زير را كنترل نماييداستفاده نخواهد بود ، در ا

  .دستور العمل استفاده را دقيقأ اجرا نموده باشيد •
مداراصلي و قسمت هاي مختلف از قبيل فيوز و كليد هاي قطع و وصل سالم  •

 .باشند
 خدمات پس از مراكز  در صوررت عملكرد غير صحيح هر يك از اجزاء با   •

  .فروش تماس حاصل نماييد
  

          
 

 
  : جه تو
  روي صفحه نمايش بدين معني است كه روغن در    "ER "    عالمت- 1

  .محفظه تمام شده و وجود ندارد يا مقدار آن كم است
  هنگاه استفاده از سرخ كن  ،  بدليل وجود وسايل برقي ديگر در اطراف سرخ -2

 صفحه نمايش ممكن است روي    ”0“عالمت  و بمنظور حفاظت از دستگاه ، كن ، 
هنگام  دو شاخه را از  در اين . و يا صفحه نمايش خاموش شودنشان داده شود

     .  تا دستگاه دوباره شروع به كار نمايد به پريز بزنيد"برق بكشيد و مجددا
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