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  مشخصات فني 
    ولت  240 -220: ولتاژ 

   هرتز 50: فركانس 
   وات 2000 – 1800: قدرت 

   ليتر   5/2: ظرفيت  
  c°130-c°190: درجه حرارت قابل تنظيم  

  گاه مجهز به قابلمه نچسب و درپوش     اين دست:  سيستم تميز كردن آسان ---
  . متحرك  است

  .  صافي پر قدرت كه هواي آشپزخانه شما را تميز نگاه ميدارد---
  .    با فشار دادن كليد ، درپوش تا نيمه خودبخود باز ميشود---
  . روكش پالستيكي جهت جلو گيري از صدمات حرارتي---
  .  پنجره روي درپوش مشاهده نماييد شما ميتوانيد مراحل  طبخ را از طريق---

  
  نكات مهم ايمني 

  . در هنگام استفاده از لوازم برقي نكات ذيل رعايت گردد
   دستورالعمل را بدقت مطالعه فرماييدتمام

 دستگاه را به پريز برق داراي اتصال زمين وصل نماييد .  
            د نشـ مـي بـا   مـورد تاييـد ن  از وسايل جـانبي كـه توسـط كارخانـه

 . نماييداستفاده ن

       ــرار ــار آن ق ــا در كن ــتگاه ي ــر روي دس ــيئي را ب ــيچ ش ــز ه هرگ
جهت جلو گيري از آتش سـوزي ، وسـايل اشـتعال زا ماننـد             .ندهيد

پرده ، مواد پالستيكي، پارچه ، و غيـره را هميـشه از دسـتگاه دور              
 . نگاه داريد

                   دستگاه را در مجاورت وسـايل گـاز سـوز ، اجـاق گـاز و وسـايل
 . دهيدالكتريكي قرار ن

              از قرار دادن وسايل آتشزا مانند كاغذ ، كارتن ، مواد پالستيكي در
 . مجاورت دستگاه خود داري نماييد

 حجم مواد غذايي بايد متناسب با حجم قابلمه سرخ كن باشد . 

  از فــرو بــردن دســتگاه و يــا دو شــاخه آن درون آب يــا هــر نــوع
 . مايعات ديگر خود داري نماييد

 كن در اماكن مرطوب خود داري نماييداز بكار بردن سرخ  . 

                  از جابجايي سرخ كن در زمانيكه حـاوي روغـن داغ و يـا در حـال
 . طبخ ميباشد خودداري نماييد

                  از اين دستگاه در خارج از منـزل و يـا بـصورت تجـاري اسـتفاده
 . ننماييد

 از اين دستگاه غيراز موارد مخصوص بخود استفاده ننماييد . 

   گاميكه سرخ كن حاوي روغن داغ ويا در حـال          نظارت مستمردر هن
در حضور كودكان و يا توسط آنها از   . طبخ ميباشد ضروري است   

 . دستگاه استفاده ننماييد

                در صورت آسيب ديدگي سيم دسـتگاه و يـا در صـورت عملكـرد
غير معمول آن و يا پس از افتادن و زمين خوردن دستگاه و يا هر               

دسـتگاه را جهـت انجـام       .  ننماييـد  نوع آسيب ديدگي از آن استفاده     
تعميــرات و تنظيمــات الزم بــه نزديكتــرين مركــز تعميــرات مجــاز  

 . ارسال فرماييدهاميلتون 

 پس از استفاده و قبل از تميز كردن دستگاه آن را از برق بكشيد . 
  

 2        Page 2 1        Page 1 



  

  

  آشنايي با سرخ كن 
   سرخ كن درب  -1
  واشر   -2
  براي مشاهده غذا هنگام طبخ پنجره  -3
 زير درب صفحه  -4
  فيلتر  -5
      روغن قابلمه  -6
  )زمان(تايمر كليد  -7
 جمع آوري روغن محفظه  -8
 بازكننده درب كليد  -9

 نمايشگر غ چرا -10
 حرارت تنظيم كليد  -11
 سبد  -12
 كليد قفل دسته  -13
 سبد دستگيره  - 14

  
  

  آماده كردن دستگاه براي استفاده اولين بار 
نكـات زيـر    ه  در صورتيكه براي اولين بار از سرخ كن استفاده ميكنيد ب          

  . توجه فرماييد
           در را بـاز كنيـد و       .هرگونه برچسب را از روي سرخ كن جـدا كنيـد

 .  سبد را خارج نماييد

 دستورالعمل و مدارك چاپي را از داخل سبد برداريد. 

 ن و ظــرف مربوطــه را خــارج و بــا مقــداري مــايع  ســبد ســرخ كــ
ــرم    ــدون اســتفاده از ســيم ظــرف شــويي در آب ول ــشويي ب ظرف

 .بشوييد

        در غير اينصورت توان    . هميشه ته ظرف طبخ غذا را تميز نگهداريد
 . كارآيي دستگاه پايين آمده و باعث كوتاهي عمر مفيد آن ميگردد

            ن روغـن در آن     دستگاه را بدون قرار دادن ظرف طـبخ غـذا وبـدو
 . روشن ننماييد

 خشك نماييد" دستگاه را قبل از استفاده كامال.  

  بايستي در محـل مناسـب مـسطحي در نزديكـي پريـز               را سرخ كن 
 .برق قرار دهيد

            براي . محفظه جمع آوري روغن در پشت دستگاه تعبيه شده است
ن را آخالي كـردن روغـن اضـافي ، محفظـه را برداشـته و روغـن            

 . كنيدخالي
  

                 دستگاه را درون آب فرو نبريد
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  روش استفاده از سرخ كن           
 كليد باز كننده درپوش را  فشار دهيد تا در پوش باز شود. 

 سبد سرخ كن را برداشته و كناري بگذاريد. 

                  قابلمه سرخ كن را  با روغن مناسب ماننـد روغـن گيـاهي ، روغـن
 ليتــر و 3/2حــداقل وغــن آفتــابگردان ذرت، روغــن زيتــون و يــا ر

 يا اينكـه مقـدار روغـن را بـا توجـه بـه       .  پر نماييد ليتر5/2حداكثر  
 .مقدار غذاي خود تنظيم نماييد

 
               مقداركمي روغن در قسمت داخلي پنجره بماليد تـا از تجمـع بخـار

 . جلو گيري شود

 هستگي ببنديدĤدرپوش را ب . 

 سيم دستگاه را به پريز وصل نماييد.   

          تنظـيم نماييـد    دلخـواه كليد كنترل درجه حرارت را بر روي درجه  .
جهت انتخاب صحيح درجه حرارت مناسـب       . ( وشن ميشود رچراغ  

 .)به جدول راهنماي  طبخ مراجعه نماييد

              هنگاميكه درجه حرارت به مقدار مورد نظر رسـيد چـراغ خـاموش
 . ميشود

     سبد را . دهيدخشك درون سبد قرار   " مواد غذايي را بصورت كامال 

د از اضافه نمودن آب و يا مـوا       : توجه  . بيش از اندازه پر ننماييد    
آب باعــث ترشــح روغــن . خــيس درون روغــن خــود داري نماييــد

 . ميشود

 كليد باز كننده در را فشار داده تا در باز شود . 

                    رامي سـبد را همـراه بـا مـواد غـذاييĤبا استفاده از دسته سـبد بـ
 .غن قرار دهيدخشك درون ظرف رو"كامال

 رامي ببنديد تا صداي كليك را بشنويدĤدر را ب . 

       جهت انتخاب صحيح درجـه     ( 0غذا را براي مدت مناسب سرخ كنيد
 .)مناسب به جدول راهنماي  طبخ مراجعه نماييد حرارت

        دسـته بـاال    .  درب سـرخ كـن را بـاز نكنيـد         وقتي كه غذا پخته شـد
د كنيد تا صداي كليك آورنده سبد را به سمت وضعيت افقي اش بلن     

در اين حالت سبد به سـمت بـاال و بيـرون از روغـن               .  شنيده شود 
 . ثانيه صبر كنيد تا روغن غذا كشيده شود30-10حدود . مي آيد

         خـود بخـود تـا       سرخ كـن     ب  كليد آزاد كردن در را فشار دهيد  در
 بخار موجـود در     ،  بمحض باز شدن در   : توجه  .  شود ميبازنيمه  
دقت نماييد بخار حاصـل باعـث       ه خارج خواهد شد ، از اينرو        ظمحف

 . آسيب ديدگي شما نگردد

 درب سرخ كن را بطور كامل باز كنيد. 

 سبد را همراه با غذاي طبخ شده از ظرف روغن خارج نماييد . . 

       كليد كنترل درجه حرارت را در وضعيتOFF        قـرار دهيـد و سـيم 
 . برق را از پريز بكشيد

  
  تي در خصوص طبخ غذانكا        

 هنگام طبخ چندين غذاي مختلف ،ابتدا سعي نماييد آندسته از 
       غذا هايي را طبخ نماييد كه به درجه حرارت پايين تري نيازمند    
      است و سپس آنهايي كه نياز به درجه حرارت باالتري دارند در   

  .      مرحله بعد طبخ شود
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        را بـه تنـاوب سـرخ مينماييـد ، حـد            هنگاميكه يك نوع مواد غـذايي
فاصله بين انتهـاي زمـان سـرخ كـردن غـذا وشـروع قـسمت دوم                 

چراغ سبز  .  دقيقه زمان در نظر گرفته شود      3-5بايستي حداقل بين    
 . پس از رسيدن درجه حرارت به مقدار دلخواه خاموش ميگردد

 طبخ شده باشد  نيازمنـد درجـه حـرارت بـاالتر و              " كه قبال   غذايي 
بصورت خام هستند   " نسبت به غذا هايي كه كامال     مان كمتر   مدت ز 
 . ميباشد

       دقت نماييد كه درجـه حـرارت       . هنگاميكه سيب زميني سرخ ميكنيد
 در زمانيكه از سيب زمينـي تـازه         "را به آرامي باال ببريد خصوصا     

زيــرا داراي آب بيــشتري . ( و يــا منجمــد شــده اســتفاده مينماييــد
 روغــن موجــود در ظــرف ســرريز  در غيــر اينــصورت) ميباشــند
 . ميشود

    ٢/١" ترجيحـا ( هرگز ظرف طبخ غذا را بيش از نصف آن پر نكنيـد  
زيرا مواد غذايي باعث ميشود كه درجه       ) ظرف مناسب است   ۴/١يا  

حرارت روغن از حد نصاب پايين تـر بـرود و در نتيجـه غـذا تـرد                  
  .نگردد

   كـردن  از مخلوط كردن چندين روغن مختلف جهت سرخ         : توجه
  . غذا خود داري نماييد

  
  
  
  

  راهنماي طبخ 
  زمان سرخ كردن طبق جدول ذيل تنها يك راهنما است و مقدار مواد جهت   

  . سرخ كردن ممكن است تغيير يابد
  

درجه       نوع غذا
رارت ح

  )Cº(روغن  

حداكثر زمان      )گرم ( وزن 
  )دقيقه(طبخ 

     ميگو
      پياز

      قارچ 
     فيله ماهي 

   ماهي سوخاريفيله
      كوفته 

  گوشت ورقه شده
      استيك
       مرغ

  سيب زميني نازك
  سيب زميني ضخيم    

        130  
        140  
        140  
        150  
        150  
        150  
        170  
        170  
        180  
        190  
        190        

         200  
         100  
         150  
         250   
         250  
         250     
         250  
         250  
         250  
         300  
         300  

       5 -3  
       4-3  
       8-6  
       6-5  
       8-6  
       8-6  
      10-7  
      10-7  
      10-7  
      10-8   
      12-10  

  
  
  
  

7      Page 7 8           Page 8 



  

  

   :جهتو
                  درجه حرارت جهت سرخ كردن را  متناسـب بـا نـوع مـواد غـذايي

   . انتخاب نماييد
      نـسبت بـه مـواد       طبخ گرديـده انـد       " آندسته از مواد غذايي كه قبال

  . غذايي خام نياز كمتري به سرخ كردن دارند

                    جهت سالمتي بهتر غـذاي سـرخ شـده از روغـن هـاي شـفاف تـر
 . استفاده نماييد

  
  دن سرخ كن      تميز كر

آن از برق و قرار گرفتن  قطع بودن از دستگاه ،   تميز كردن   از   قبل .1
پـس از سـرد   .  اطمينان حاصـل نماييـد   OFFكليد تنظيم درحالت   

شدن كامل روغن داخل ظـرف طبـق روش زيـر دسـتگاه را تميـز          
 .نماييد

 درجه  90كليد باز كننده در را فشار دهيد تا در سرخ كن تا زاويه               .2
دسـتگيره سـبد را بـاال       . ر پوش را از بدنه جدا نماييـد       د. باز گردد 

 . كشيده و سبد را خارج نماييد
 خنك شود ، سـپس ظـرف روغـن را           "صبر كنيد تا دستگاه كامال     .3

روغن بايستي پس از هر     . خارج نموده و روغن آن را دور بريزيد       
 . بار مصرف صاف شود

 وده ونمـ  تميـز  دسـتمال  را بـا  قابلمـه پس از خارج كردن روغن ،        . 4
سپس مقدار كمـي مـايع ظرفـشويي را بـر روي پارچـه مرطـوب                

 تـا  5پيشنهاد ميگردد پس از     .  را با آن تميز نماييد     قابلمهريخته و   
 بار استفاده از روغن و يـا پـس از دو هفتـه از نگهـداري آن را                   6

 . تعويض نماييد

سبد و قابلمه را با آب ولرم و مايع ظرفـشويي شستـشو دهيـد و                 . 5
تحـت هـيچ شـرايطي      . رچه اي تميز آن را خشك نماييد      سپس با پا  

 .دستگاه را درون آب فرو نبريد
  .محفظه روغن اضافي را خالي كرده و تميز نماييد . 6

 
از بكار بردن هرگونه مواد شيميايي و برس جهت تميز كردن           : توجه  

  . دستگاه خود داري نماييد 
  

  تميز كردن دستگاه 
  . جدا كنيدقبل از شستن درب ، فيلتر را 

را با آب ولرم و مقدار كمي مـايع ظرفـشويي شستـشو              و سبد    درپوش
سـپس آن   .  خشك نماييـد   " با آب تميز كرده و آنرا كامال       "دهيد ، مجددا  

  . را در محل خود قرار داده و ببنديد
  

  .  ندهيدقراردر پوش را در ماشين ظرفشويي شستشو: توجه 
 

  
  نگهداري  سرخ كن 

 شك و دور از دسترس كودكان قرار دهيدسرخ كن را در جاي خ . 

                 در صورت مواجه شدن با هر گونه مـشكلي در زمـان انجـام كـار
 . جهت عيب يابي از جدول زير استفاده نماييد

  بار استفاده تعويض نماييد50  – 40فيلتر بعد از . 
  
  

9          Page 9 10        Page 10 



  

  

  عيب يابي                                          
  

         راه حل       علت        نوع اشكال
ــار از   ــدن بخ ــصاعد ش مت

  زير لبه درپوش
ــي    ــار طبيع ــي بخ ــدار كم مق

در صورتيكي مقدار آن    .است
بيش از حد باشد ، در پـوش        

  بسته نشده" كامال

 اطمينـان حاصـل نمايـد كـه درپــوش     
  . بسته شده باشد" كامال

ــد   -1  سر ريز شدن روغن ــن از ح ــدار روغ مق
  .ماكزيمم فرا تر است

واد غذايي زياد   مقدار م  -2
 .است

ــادي    -3 ــذايي زي ــواد غ م
  آبدار است

  . حجم روغن را كم كنيد-1
 مواد را قبل از سرخ كردن خـشك         -2

 . نماييد
 به جدول راهنمـاي طـبخ مراجعـه         -3

  نماييد

ــوي   ــدن بـ ــصاعد شـ       متـ
  نا مطبوع

  . روغن فاسد شده است -1
 روغن جهت سرخ كـردن      -2

  ستغذا مناسب ني
  

ــا    5     روغــن را پــس از-1 ــار 6ت  ب
 2استفاده تعويض نماييدو يـا پـس از         

  .هفته نگهداري
از روغن گياهي يا روغـن مناسـب        -2

ديگــري جهــت ســرخ كــردن اســتفاده 
  .نماييد

مواد غذايي سرخ شده ترد    
  نيست 

  
  

درجه سرخ كن بـسيار      -1
  .پايين است

 حجم مواد غذايي زياد     -2
  است

ــه مقــدار     -1 ــرارت را ب ــه ح درج
  مناسب تنظيم نماييد

به جدول راهنماي طبخ مراجعه      -2
  نماييد
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