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  021 -55158931 :تلفن تهران   –مركز خدمات پس از فروش هاميلتون در ايران  

  

  لوازم خانگي
  

Hamilton   
ActiFry Roaster  
MODEL: HF -709 

   فراياكتي كن  سرخراهنماي استفاده از 

  
  

  .دفترچه راهنما را به طور كامل بخوانيد ، قبل از استفاده "لطفا: توجه



  

  

   

  :ساختار و خصوصيات دستگاه

  
  

  

  

  
  

  

  :دستگاه راهنماي
  

  
  

  
  وسيله اي براي برداشتن يا جابجايي غذا يا بشقاب از ديگ :انبر   

   مناسب براي همزدن سيب زميني يا غذاي با حجم كم كه به درستي طبخ  :همزن   

  .شود   

مناسب براي پختن، سرخ كردن ، برشته كردن  :و سيني صفحه نگهدارنده    

  .يگرجوجه، بال مرغ، ماهي، استيك يا گوشت هاي د  :غذاهايي مانند
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  :نكات ايمني

  :هنگام استفاده از لوازم برقي موارد ايمني اوليه زير را رعايت كنيد

 .ابتدا دستورالعمل را به طور كامل مطالعه كنيد -1

 .در بيرون استفاده ننماييدد واين دستگاه مناسب استفاده خانگي مي باش -2

 .از اين دستگاه جز در موارد مربوط به عملكرد آن استفاده نكنيد -3

از يكسان بودن ولتاژ ثبت شده بر روي دستگاه با ، پيش از اولين استفاده  - 4

 .مطمئن شويد برق شهرولتاژ 

تا پيش از آماده شدن و بسته شدن كامل دستگاه از روشن كردن آن  - 5

 .خودداري كنيد

هنگامي كه دستگاه نزديك كودكان مي باشد مواظبت كامل از آنان ضروري  - 6

 .مي باشد

يا  سيم برقودن دستگاه و يا در صورت معيوب بودن در صورت معيوب ب  -7

 هرگز دستگاه را خودتان  تعمير. دو شاخه هرگز آن را به برق متصل نكنيد

براي اين امر با نزديك ترين مركز مجاز خدمات پس از فروش . نكنيد

  .تماس بگيريد هاميلتون

كت استفاده از لوازم جانبي يا هرگونه وسايل اضافي كه متعلق به شر -8

هاميلتون نبوده يا مورد تاييد اين شركت نباشد مي تواند منجر به آتش 

 .گرفتن، برق گرفتگي يا جراحت گردد

هميشه هنگام بستن ، جدا نمودن ، تميز كردن يا عدم استفاده از دستگاه، آن  -9

از سرد شدن دستگاه قبل از بستن، جدا كردن يا همچنين  .را از برق بكشيد

 .شويد تميز كردن آن مطمئن

از آويزان شدن سيم برق از لبه ميز يا پيشخوان و يا تماس سيم با سطوح  -10

 .داغ خودداري كنيد

 .براي اين كار از دستگيره استفاده كنيد. از لمس سطوح داغ اجتناب كنيد -11

 .سانتي متر از تمام اطراف دستگاه را باز بگذاريد 15تا  12حدود  -12

 .پوشانيدهنگام استفاده از دستگاه هرگز آن را ن  -13

هنگام استفاده هرگز دستگاه را در مجاورت يا در تماس با اشياي قابل   - 14

 .اشتعال مانند پرده، پارچه، يا ديوار قرار ندهيد

هميشه پيش از روشن كردن دستگاه يا زدن دوشاخه به پريز، درب را بر  - 15

 .روي ديگ قرار دهيد

شد نهايت در هنگام جابجايي دستگاه زمانيكه حاوي مايعات داغ مي با - 16

 .احتياط را بنماييد

. ديگر قرار گيرد برقيدستگاه بايستي در مداري جداگانه از دستگاه هاي  -17

بار الكتريكي در مدار  توسط دستگاه هاي ديگر، باعث عملكرد ناقص  افزايش

 .دستگاه مي گردد

از بلند كردن يا جابه جا كردن دستگاه هنگام اتصال به برق خودداري  -18

 .نماييد

 .كردن دستگاه با پارچه هاي فلزي خودداري كنيد از تميز -19

براي جلوگيري از برق گرفتگي ، آتش سوزي يا صدمه به اشخاص از فرو  -20

بردن كابل برق، دوشاخه يا دستگاه به داخل آب يا مايعات ديگر خودداري 

 .كنيد

  .از خاموش بودن كابل برق و تنظيمات حرارت مطمئن شويد -٢١

  :استفادهاولين پيش از 

  

صـاف و ضـد    سـطحي سـپس آن را در  . خارج كنيد جعبهبا دقت دستگاه را از 

بـراي  . دستگاه را درون آب يا مايعات ديگـر فـرو نبريـد   . قراد دهيدحرارت و آتش 
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برداشتن گرد و خاك احتمالي كه روي برچسب ها و ديگـر نقـاط قابـل جـدا شـدن      

سته بندي وجود دارد آنها را با دستمال نمناك تميـز كـرده و برچسـب هـا     هنگام ب

كاســه را بــا آب و مــايع . را جــدا كنيــد) غيــر از برچســب هــاي احتيــاط و اخطــار(

پـيش از اولـين اسـتفاده    . ظرفشويي شسته و سپس آبكشي كرده كامالً خشك كنيد

ماكزيمم حـرارت   دقيقه روي درجه 5دستگاه را هنگامي كه خالي مي باشد به مدت 

در ايـن هنگـام   . اين كار باعث از بين رفتن بوي نو بودن دسـتگاه مـي گـردد   . دهيد

مقداري دود از دستگاه بلند خواهد شد كه اين امر طبيعي است و به سرعت هنگـام  

دسـتگاه ، يـك   پس از اين تنظيمات و سرد شدن كامـل  . استفاده از بين خواهد رفت

  .كنيدبار ديگر داخل كاسه را پاك 

  

  :راه اندازي راهنماي
درپوش دستگاه را برداشته ، سيني پخت يا همزن را پيش از گذاشتن /درب -1

ميليمتر از ديواره  20تا  15غذا را با فاصله . غذا درون كاسه قرار دهيد

 .برقرار باشدهواي داغ  حداكثر چرخشكاسه قراردهيد تا 

 .نداشته باشد درپوش را ببنديد و دقت كنيد درب با غذا تماس/درب -2

 .دوشاخه را به پريز بزنيد -3

درجه حرارت و زمان طبخ مورد نظر را تنظيم كرده و دستگاه را روشن  - 4

 .كنيد

زنگ به پس از گذشت زمان داده شده به دستگاه تايمر خاموش شده و  -۵

  .صدا در مي آيدبه  طور لحظه به لحظه به طبخپايان زمان  نشانه

  

  

  

  :نوع پخت متفاوت مي باشد 3ارائه  اين دستگاه قادر به

  

  سيستم طبخ چرخشي -الف

داراي مزاياي زير  ، مركز كاسه روي صفحه نگهدارندهو  طبخ قرار دادن سيني

  :مي باشد

پختن ، سرخ كردن ، يخ زدايي كردن ، آب غذا را گرفتن ، حرارت دهـي مجـدد ،   

زير و روي غذا به طور كامل بـا كمتـرين ميـزان چربـي     . كباب كردن و تست كردن

در مصرف انرژي . سريعتر طبخ مي شوند برابرغذاهاي منجمد سه . طبخ مي شود

  .درصد صرفه جويي شده و آبدار بودن غذا حفظ مي شود 80

  

  

  طبخ سيب زميني سرخ كرده  -ب

 گهدارنـده صفحه نسيب زميني سرخ كرده تازه را درون سيني گرد قرار داده و 

  .را در مركز قرار دهيد

  

  طبخ انواع مختلف غذا و غذاهاي خانگي -ج

پاپ كـورن و بـادام زمينـي را در آن قـرار     . همزن را در مركز كاسه قرار دهيد

براي طـبخ  . سرخ كردن به روش مكزيكي يا اسپانيايي فوق العاده خواهد بود. دهيد

گوشـت يـا مـاهي را بـه      ،كافيست مواد اصلي مانند سـبزيجات غذاهاي خانگي تنها 

بـا چاشـني هـاي الزم مخلـوط كـرده و درون كاسـه        داده، قطعات كوچـك بـرش   

قرار دهيد و درجـه حـرارت را بـر روي    دقيقه  5تا  3را بر روي زمان طبخ . بريزيد

شـما   هنگام اتمام زمان مورد نظر غذاهاي لذيـذ . درجه سانتي گراد تنظيم كنيد 200

    . حاضر بوده و آماده سرو مي باشد
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  :نمودار مدار دستگاه

  
  

  

  :شماي كلي كاركرد دستگاه

  
  :مشخصات فني

  ولت 220-240:                           ولتاژ 

  هرتز 60-50:                        فركانس

  وات 1000:          توان                   

  ليتر 9            :ظرفيت                

  درجه سانتي گراد 60-200:        دامنه درجه حرارت

  دقيقه 0-120:       دامنه تنظيمات زمان

  

  :نكاتي در مورد طبخ

  :پختن

، دقت كنيد مقـداري باشـد    هنگام پخت كيك، بيسكويت، براوني، مافين و كلوچه

ينيمي يكبـار  استفاده از  فويل هاي آلـوم  .كه درب دستگاه به طور كامل بسته شود

شـده و نيـازي بـه گـرم كـردن قبـل از        تر و سريع تر مصرف سبب پخت يكدست 

با استفاده از اين فويل هـا از سـوختن يـا طـبخ بـيش از انـدازه مـواد        . پخت نيست

  .غذايي جلوگيري مي شود

  

  :كمترين روغنسرخ كردن با 

عليرغم اينكه روغني در طبخ استفاده نشده يا مقدار آن بسيار كم مي باشـد بـا   

در صـورتيكه از  . كـن مـي باشـد    اين حال نتيجه مشابه طبخ در ماهيتابه يـا سـرخ  

براي برداشتن راحـت  . فقط كمي روغن بر روي غذا بريزيدروغن استفاده مي كنيد 

به محـض اتمـام   . خت ، كمي روغن بر روي آن اسپري كنيدتر غذا از سطح سيني پ

در غيـر اينصـورت بخـار درون    . پخت غذا درب بـااليي را از روي كاسـه برداريـد   

  . ظرف باعث خيس شدن غذا و نه برشته شدن آن مي گردد

  

  :آشپزي راهنماي

غذا كامال دقت كنيد  پيش از سرو،. ذيل تقريبي مي باشد راهنمايزمان پخت در 

زمـان  . دما و زمان پخت دستورات زير تنها جهت راهنمـايي اسـت  .شده باشد هپخت

  .پخت به نسبت وزن غذاي مورد نظر و سليقه هاي گوناگون متفاوت است

  

  :زنجبيل و خردلبا  بيف سرخ شده

  :مواد الزم

  نمك ، پودر فلفل سياه                قطعه متوسط             1گوشت گاو 

  قاشق سوپخوري 2قاشق چايخوري                    آب  1پودر زنجبيل 
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  قاشق سوپخوري 1قاشق چايخوري                       آرد ذرت  1خردل تازه 

  :طرز تهيه

    گوشت را . درجه سانتيگراد تنظيم كنيد 200درجه حرارت طبخ را بر روي  

  و فلفل را با  زنجبيل ، خردل، نمك .و درون ماهيتابه فلزي قرار دهيدبرش زده 

  گوشت . گوشت را درون فويل بپيچيد. هم مخلوط كنيد و بر روي گوشت بماليد

  بسته به درجه پخت يا  ساعت  1را روي سيني پخت گذاشته و به مدت تقريبي 

  گوشت را برداشته و آن را همچنان كه در فويل . آن را طبخ كنيدمورد نياز 

  مخلوط  آرد ذرت را با آب،  براي درست كردن آب گوشت. است نگهداريد

  آنگاه آنقدر . اجازه دهيد تا به آرامي بجوشد  .كرده و به ماهيتابه اضافه كنيد

  .هم بزنيد تا غليظ شود

  

  مرغ بريان كامل

  :طرز تهيه

يه مورد نظرتان را به آن اضـافه  ادو آنگاهمرغ را بشوييد و سپس خشك كرده 

درون  "دهيد تا چاشـني مـورد نظـر كـامال    اجازه استفاده از دستگاه، پيش از . كنيد

قسمت زير كاسه را با فويل آلومينيومي بپوشانيد تا قطـره  . آغشته شده باشدمرغ 

مرغ را بـر روي سـيني طـبخ قـرار داده و درجـه حـرارت را       . ها در آن جمع شوند

بـراي  . تنظيم كنيـد )براي هر پوند(ساعت  1درجه سانتي گراد و به مدت  200روي 

  .دقيقه ديگر صبر كنيد 10تا  5افزايش داده و  230ه تر دما را تا پوست برشت

  

  

  طبخ ماكاروني 

  :مواد الزم  

  گرم 120تره فرنگي با برش هاي نازك 

  فنجان 3/2ماكاروني 

  عدد 2پياز قرمز خرد شده 

  قاشق چايخوري 3روغن زيتون 

  گرم 150ماست طبيعي 

  گرم 150پنير خامه اي كم چرب 

  گرم 400گوجه فرنگي خرد شده 

  نمك و فلفل به مقدار كافي

  گرم 50پنير چدار رنده شده 

  

  :طرز تهيه

بـزرگ  ماكـاروني را در ظـرف   . كنيـد  تنظـيم  درجـه  230دماي طبخ را بر روي 

سپس آبكشي كرده و با پيـاز و  . دقيقه بجوشانيد 10-12حاوي آب و نمك به مدت 

دقبقه حرارت دهيـد   3-4روغن را در يك ماهيتابه بزرگ به مدت . فلفل مخلوط كنيد

گوجه فرنگـي و چاشـني را   در يك كاسه بزرگ ماست، پنير خامه اي، . تا نرم شود

سـپس آن را  . را درون آن بريزيـد با هم مخلـوط كـرده و ماكـاروني و سـبزيجات     

دقيقـه   20-30به مدت . درون يك سيني ريخته و پنير رنده شده را روي آن بپاشيد

   .آن را طبخ كنيد تا طاليي شود
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  :تميز كردن و نگهداري

  .پس از هر بار استفاده تمامي قطعات دستگاه را تميز كرده و خشك كنيد

   پيش از تميز كردن يا نگهداري ،دستگاه را از برق كشيده و اجازه دهيد تا 

  .سرد شود "كامال

آب گرم و محلول سرد شد كاسه را بطور كامل با  "هنگامي كه دستگاه كامال -1

كاسه ، سيني پخت و قاشق همزن قابل  .پارچه نمدار تميز كنيد يك صابون و

 .شستشو در ماشين ظرفشويي نيز مي باشند

را با نصف  شده براي استفاده از شستشوي خودكار،  مايع شستشو رقيق -2

 .  اينچ آب حل كرده درپوش را ببنديد

دقيقه قرار  15تنظيم كرده تايمر را روي  درجه سانتيگراد  60درجه را روي  -3

قبل از ادامه تميز كردن  .دهيد و بگذاريد تا حرارت باقي مانده غذا را گرم كند

 .سرد شود "را از برق كشيده و بگذاريد تا كامالدستگاه، دوشاخه 

دو شاخه را از برق كشيده بگذاريد كامالً ، فن  درپوشبه منظور تميز كردن  - 4

فن  درپوشبه وسيله يك اسفنج يا دستمال مرطوب قسمت باالي . سرد شود

 .تميز كرده تا هرگونه آثار چربي روي آن از بين برودرا 

  :توجه

 .كابل برق يا دوشاخه را درون آب يا مايعات ديگر فرو نبريد هرگز -1

توري نايلوني يا پلي استر استفاده  پارچهدر صورت نياز به ساييدن از يك  -2

 .كنيد

 . هرگز از اسكاچ يا مواد ساينده استفاده نكنيد -3

 .ال استفاده نكنيدهرگز از پودرهاي شوينده يا حّل - 4

  .از ريختن مايعات به داخل درب يا درپوش خودداري نماييد -۵

 

  :نگهداري
   دستگاه را در جاي . سرد شود "پيش از نگهداري دستگاه اجازه دهيد تا كامال

.از قراردادن اشيا سنگين برروي دستگاه خودداري كنيـد . خشك نگهداري كنيد

            .صدمه برساند اين كار ممكن است به دستگاه  
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