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سخنی با شما
انسـان در عصـر حاضـر پـا به عرصـه ای نهاده که می تـوان آن را عصر تکنولوژی و آسـایش نامیـد .در این 

عصـر انتظـار میرود که انسـان در کمتریـن زمان ممکن از بیشـترین امکانات بهرمند شـود.

 بـا اعتمـاد شـما مشـتریان گرامـی توانسـته ایم سـابقه طوالنـی و درخشـان در زمینـه هود، اجـاق گاز ، 

سـینک و فـر داشـته باشـیم، ما تمامی تـاش خود را به کار گرفته ایم تا بتوانیم آسـایش شـما مشـتریان 

گرامـی را فراهـم آوریم.

ضمـن تشـکر از حسـن انتخـاب شـما بـه اطـاع مـی رسـاند در فرآینـد تولیـد ایـن محصـول از دانـش و 

تجربـه وتکنولـوژی روز تولیـد کننـدگان اروپایـی، در زمینـه مـواد اولیـه و قطعات اسـتاندارد و بـا کیفیت 

بهـره گرفتـه شـده تـا بتوانیـم حداکثر ایمنـی و آرامش خاطر بـه همراه بهینـه ترین مصرف انـرژی را برای 

شـما بـه ارمغان آورده باشـیم.

بـا اسـتفاده از دسـتگاه آون توسـتر کـن شـما می توانید غذاهـای متنوع و سـالمی را تهیه کنیـد تا از یک 

زندگی سـالم و جذاب لـذت ببرید. 

دفترچـه راهنمـا اطاعاتـی را دارد کـه شـما عزیـزان مـی توانیـد جهت اسـتفاده آسـان تـر و بهتـر از این 

محصـول آن را مطالعـه کنیـد. شـما مـی توانیـد از طریـق ارتبـاط مشـتریان لـوازم خانگـی کـن بـا ما در 

باشـید. ارتباط 
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TO4000 TO3600 نام مدل

عمق:380  عرض:560  ارتفاع:330 ابعاد خارجی )میلیمتر)

40 لیتر 36 لیتر ظرفیت

13/3 کیلوگرم 14/8 کیلوگرم وزن خالص

15/3 کیلوگرم 16/8 کیلوگرم وزن ناخالص

600 وات توان المنت باال

600 وات توان المنت پایین

1200 وات توان کل

20 وات توان فن کانوکشن

25 وات توان المپ

5 وات توان موتور جوجه گردان

220 ولت - 50 هرتز  مشخصات الکتریکی برق
ورودی

مشخصات محصول
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قبل از استفاده 
تمامــی قســمت هــای مربــوط بــه ایمنــی و هشــدارها را کــه در ایــن دفترچــه راهنمــا وجــود دارد 

بــا دقــت مطالعــه بفرماییــد. 

تمامی قســمت های بســته بندی را از خارج و داخل آون توستر جدا کنید. ▪

آون توســتر را رو ســطح صــاف، پایــدار، خشــک و تمیــز و بــه دور از منابــع حرارتــی خارجــی  ▪
قــرار دهیــد. دســتگاه بایــد در فواصــل حداقــل 10 ســانتی متــری از طرفیــن و 15 ســانتی 

متــری از بــاال بــا ســطوح دیگــر باشــد.

ــا دســتورالعمل هــای نگهــداری و مراقبتــی موجــود در  ▪ ــق ب تمیــز کــردن آون توســتر مطاب
دفترچــه راهنمــا مــی بایســت صــورت گیــرد.

برچســب های هشــدار و ایمنی نصب شده روی دستگاه رو جدا نکنید. ▪

پایــه هــای الســتیکی در دو انــدازه کوچــک و بــزرگ در پــک بســته بنــدی قــرار دارد. قبــل  ▪
از اســتفاده مــی بایســت 4 عــدد پایــه ســایز کوچــک در کــف و دو عــدد پایــه ســایز بــزرگ 

در پُشــت دســتگاه بــا پیــچ هــای موجــود در پــک نصــب گردنــد. )تصویــر1)

)تصویر1)

پُشت دستگاه زیر دستگاه
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دستورالعمل ایمنی
ــار: ایــن دســتگاه حــرارت ایجــاد مــی کنــد و در حیــن اســتفاده هــوای داغ از آن خــارج  اخط
مــی شــود. بــرای جلوگیــری از جراحــات احتمالــی دفترچــه راهنمــا را بــا دقــت مطالعــه فرماییــد.

در هنــگام اســتفاده از محصــوالت برقــی، دســتورالعمل هــای ابتدایــی اســتفاده بایــد مــورد توجــه 
واقــع شــود، مــواردی کــه در ادامــه ذکــر شــده اســت نیــز می بایســت رعایــت گــردد.

بــه ســطوح داغ دســت نزنیــد، همیشــه از دســتکش نســوز  بــرای برداشــتن ســینی و ملزومــات 
درون فــر اســتفاده نماییــد.

ــع  ــر مای ــا ه ــتگاه را در آب ی ــاخه و دس ــی دوش ــوک الکتریک ــری از ش ــرای جلوگی ــه: ب توج
ــد. ــرار ندهی ــری ق دیگ

ــی آن  ــرار دارد از جابجای ــات داغ ق ــا مایع ــن و ی ــتر روغ ــه در آون توس ــی ک ــه: هنگام توج
ــد. ــودداری نمایی خ

این دســتگاه وســیله بازی کودکان نیست و باید از دسترس آن ها به دور باشد. ▪

اســتفاده از ایــن وســـیله تنهــا در صورتــی بــرای افــراد بــا ناتوانــی فیزیکــی، حســـی، عقلــی،  ▪
افــراد بــی تجربــه و نــا آگاه و یــا کــودکان بالمانــع اســت کــه بــا حضــور سرپرســـت مســـئول 

در قبــال ایمنــی آنهــا و بــا نظــارت یــا دادن دســـتورالعمل اســتفاده از آن باشــد.

ــت  ▪ ــی بایس ــگر م ــه نمایش ــگام صفح ــن هن ــد در ای ــل کنی ــز وص ــه پری ــرق را ب ــاخه ب دوش
روشــن گــردد. بــرای روشــن شــدن دســتگاه مطابــق بــا بنــد "معرفــی قســمت هــای صفحــه 

نمایــش و صفحــه کلیــد" عمــل کنیــد.

تذکــر: اولیــن بــاری کــه از محصــول اســتفاده مــی کنیــد، توصیــه مــی شــود از پخــت غــذا در 
ــار کــه آون توســتر روشــن مــی شــود ممکــن اســت  ــن ب ــرا اولی ــاب شــود زی آون توســتر اجتن

ــو باشــد. دارای ب

کلیــه مــوارد حفاظتــی و احتیاطــی مهــم را در ایــن دفترچــه بخوانیــد، عــدم انجــام ایــن کار  ●
ممکــن اســت منجــر بــه خســارت مالــی و یــا صدمــه شــخصی شــود.
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دوشــاخه دســتگاه را در زمانــی کــه از آن اســتفاده نمــی کنیــد و در زمــان تمیــزکاری از پریــز  ▪
بــرق خــارج نماییــد. قبــل از قــرار دادن و خــارج کــردن تجهیــزات داخــل فــر اجــازه دهیــد 

تــا دســتگاه خنــک شــود.
دســتگاه را در نزدیکی یا روی مواد قابل اشــتعال روشن نکنید. ▪
از وســیله غیر از کاربرد مورد نظر )پخت و گرم کردن غذا) اســتفاده نکنید. ▪

ــوز دســتگاه داغ  ــه هن ــی ک ــگام پخــت و زمان ــردن درب دســتگاه هن ــاز ک ــگام ب ــه: در هن توج
ــب دســت هــای خــود باشــید. اســت مراق

ــه از  ــد. همیش ــت نزنی ــت دس ــد از پخ ــی بع ــت و اندک ــگام پخ ــات در هن ــه ملزوم ــه: ب توج
دســتکش نســوز یــا دســتگیره بــرای جابجایــی ملزومــات داغ اســتفاده نماییــد. همیشــه قبــل از 

ــوند. ــال ســرد ش ــتگاه کام ــد دس ــازه دهی ــات اج شســتن ملزوم

ــه غیــر  ــه شیشــه درب و قســمت هــای دیگــر دســتگاه )ب ــه: هیچــگاه در هنــگام پخــت ب توج
از شیشــه پنــل و دســتگیره) دســت نزنیــد. ایــن قســمت هــا در هنــگام پخــت داغ مــی شــوند و 

دســت زدن بــه آن هــا ممکــن اســت باعــث جراحــات جــدی شــود.

توجه: ســینی و یا هیچ وســیله پخت و پزی را روی درب شیشــه ای دستگاه قرار ندهید.
دســتگاه را در نزدیکــی لبــه پیشــخوان یــا میــز قــرار ندهیــد. اطمینــان حاصــل نماییــد ســطحی 

کــه دســتگاه روی آن قــرار دارد صــاف و در برابــر حــرارت مقــاوم باشــد.
دســتگاه را روی ســطوح پارچه ای و یا در نزدیکی پرده یا مواد اشــتعال پذیر قرار ندهید.

دســتگاه بایــد در فواصــل حداقــل 10 ســانتی متــری از طرفیــن و 15 ســانتی متــری از بــاال بــا 
ســطوح دیگــر باشــد.

در هنــگام گذاشــتن و برداشــتن ملزومــات آون توســتر همیشــه از دســتکش و یــا دســتگیره  ▪

آشــپزی اســتفاده نماییــد.
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هنگامــی کــه دســتگاه اســتفاده نمــی شــود و قبــل از تمیــزکاری آن را خامــوش کنیــد و از  ▪
بــرق بکشــید تــا ســرد شــود.

همیشــه بعــد از هربــار اســتفاده دســتگاه را تمیــز کنیــد تــا چربــی هــا و تکــه هــای غــذای  ▪
ــدی  ــای بع ــتفاده ه ــدن در اس ــتعل ش ــد و مش ــش از ح ــدن بی ــث داغ ش ــده باع ــی مان باق

نشــود.

ســطوح آون توســتر را بــا ســیم ظرفشــویی و وســایل نــوک تیــز تمیــز نکنیــد زیــرا باعــت  ▪
آســیب رســاندن بــه ســطوح مــی شــوند.

هیچ وســیله ای غیر از ملزومات آون توســتر را درون آن برای نگهداری قرار ندهید. ▪
کاغــذ، مقــوا، پالســتیک غیــر مقــاوم در مقابــل حــرارت و هرگونــه مــوادی کــه قابــل اشــتعال  ▪

و ذوب شــدن مــی باشــد را درون آون توســتر قــرار ندهیــد.

در صــورت تــرک برداشــتن یــا شکســتن شیشــه پنــل یــا شیشــه درب دســتگاه را خامــوش  ▪
و دو شــاخه را از پریــز بــرق جــدا ســازید.

هنگام باز کردن درب آون توستر روشـــن با کمی فاصله از آن بایســـتید. ▪

در هنــگام آتــش ســـوزی هــای ناشـــی از روغــن، از آب بــرای خامــوش کــردن فــر اســـتفاده  ▪
ننماییــد، ایــن کار باعــث اشـــتعال بیشــتر آن می شــود.

ــرا ممکــن اســت  ▪ ــرق نکشــید زی ــل ب ــز آن را از کاب ــردن دو شــاخه از پری ــگام خــارج ک هن
ــل شــود. باعــث جــدا شــدن دوشــاخه از کاب

در صــورت نیــاز بــه تعمیــر حتمــاً از تعمیــرکاران مجــاز ایــن شــرکت کمــک بگیریــد زیــرا  ▪
تعمیــرات غیــر حرفــه ای ممکــن اســت باعــث صدمــات جــدی بــه دســتگاه شــود.

غذاهای بزرگتر از ظرفیت فضای آون توســتر را درون آن قرار ندهید. ▪

اخطــار: بــرای جلوگیــری از داغ شــدن بیــش از حــد دســتگاه از قــرار دادن فویــل آلومینیومــی 
روی ســینی و یــا ظــروف فــر خــودداری نماییــد مگــر اینکــه در دســتورالعمل پخــت ذکــر شــده 
باشــد. در صــورت اســتفاده از فویــل آلومینیومــی مراقــب باشــید تــا بــا بدنــه و المنــت دســتگاه 

تمــاس نداشــته باشــد.
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هیــچ گاه کاغــذ روغنــی کــه روی ســینی فــر قــرار داده ایــد را بــدون غــذا روی آن در آون  ▪
توســتر قــرار ندهیــد زیــرا جریــان هــوای ایجــاد شــده توســط فــن کانوکشــن باعــث حرکــت 

و تمــاس آن بــا المنــت هــای داغ مــی شــود.

ــرای پخــت اســتفاده نکنیــد.  ▪ ــل حــرارت نیســتند ب هیچــگاه از ظروفــی کــه مقــاوم در مقاب
ــرای پخــت اســتفاده نماییــد. همیشــه از ظــروف فلــزی و پیرکــس ب

ــد  ــز، بای ــر از فل ــواد غی ــده از م ــاخته ش ــروف س ــا و ظ ــه ه ــتفاده از تاب ــگام اس ــاط: هن احتی
ــرد. ــاط ک احتی

احتیــاط: هنــگام اســتفاده از کنســروهای درب دار بایــد احتیــاط کــرد، زیــرا فشــار بــاال ایجــاد 
شــده در ظــرف ممکــن اســت باعــث خــروج مــواد داغ یــا تــرک خــوردن ظــرف شــود. ظــروف 

وکیــوم شــده را در دســتگاه قــرار ندهیــد.

ــره) دور نگــه  ــوار و غی ــرده ، ســفره ، دی ــل اشــتعال )پ ــواد قاب ــاط: دســتگاه خــود را از م احتی
ــا مایعــات  ــع گرمــا ی ــر حــرارت و دور از مناب ــدار و مقــاوم در براب ــد. روی ســطح صــاف، پای داری

قــرار دهیــد.

درصــورت مشــاهده دود ســیاه بــه دلیــل ســوختن غــذا فــوراً دســتگاه را خامــوش کــرده و  ●
ــا ظــرف غــذا را از آون  ــی کــه دود تمــام نشــده اســت ســینی ی ــا زمان ــرق بکشــید و ت از ب

توســتر خــارج نکنیــد.

ــاط  ▪ ــد احتی ــز، بای ــر از فل ــواد غی ــا و ظــروف ســاخته شــده از م ــه ه ــگام اســتفاده از تاب هن
ــان  ــی بایســت اطمین ــی م ــا از نظــر ایمن ــا و ظــرف ه ــل از اســتفاده از قابلمــه ه ــرد. قب ک

حاصــل کــرد.

ــدا  ▪ ــتر ج ــل آون توس ــم داخ ــدازه حج ــر از ان ــزی بزرگ ت ــروف فل ــذا و ظ ــرار دادن غ از ق
ــه آتــش ســوزی یــا خطــر بــرق گرفتگــی  خــودداری فرماییــد زیــرا ممکــن اســت منجــر ب

شــود.

ایــن دســتگاه قــرار نیســت بــا اســتفاده از یــک تایمــر خارجــی یــا یــک سیســتم کنتــرل از  ▪
راه دور جداگانــه کار کنــد.
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هشدارهای ایمنی الکتریکی
از ایــن محصــول در مکانهایــی بــا مشــخصات متفــاوت الکتریکــی )ولتــاژ220 ولــت و فرکانــس50 
ــا آداپتــور  ــه کار انداختــن دســتگاه ب ــرق اســتفاده نکنیــد از ب ــز هــای متفــاوت ب ــا پری ــز) ی هرت
یــا دســتگاه مبــدل ولتــاژ بپرهیزیــد زیــرا ممکــن اســت منجــر بــه اتصــال کوتــاه، آتــش ســوزی، 

شــوک الکتریکــی، آســیب شــخصی یــا آســیب محصــول شــود. 

ــدن  ▪ ــل ش ــث باط ــن کار  باع ــام ای ــد، انج ــر ندهی ــرق را تغیی ــاخه ب ــه دوش ــچ وج ــه هی ب
ــود. ــی ش ــی م گارانت

ســیم برق را نکشید، تاب ندهید و آسیب نرسانید. ▪

ــه آتــش  ▪ اســتفاده از قطعــات کــه مــورد تاییــد ســازنده نمــی باشــد ممکــن اســت منجــر ب
ــود و  ــول ش ــدن محص ــیب دی ــا آس ــخصی ی ــی ش ــیب دیدگ ــی، آس ــرق گرفتگ ــوزی، ب س

ــد. ــی کن ــه را باطــل م ــت نام ضمان

در صــورت خــراب شــدن ســیم بــرق، بــرای جلوگیــری از خطــرات احتمالــی ســیم بــرق مــی  ▪
بایســت توســط نماینــده مجــاز یــا افــراد واجــد شــرایط مشــابه تعویــض شــود.

در صــورت عــدم اســتفاده از دســتگاه یــا هنــگام تمیــز کــردن آن حتمــا دســتگاه را خامــوش  ▪
و دوشــاخ را از پریز جدا کنید.  

اجــازه ندهیــد کــه ســیم بــرق از لبــه میــز یــا پیشــخوان آویــزان شــود و یــا بــا ســطح داغ  ▪
تمــاس داشــته باشــد. 

در صورتــی کــه دســتگاه یــا قطعــات آن بــه هــر دلیــل آســیب ببینــد یــا دســتگاه از ارتفــاع  ▪
ســقوط کنــد دســتگاه را بــه هیــچ عنــوان راه انــدازی نکنیــد. 
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معرفی قسمت ها

المپ

شلف کنار

پایه

شلف مشبک
جوجه گردان

شلف جوجه گردان

سینی عمیق

صفحه نمایش

صفحه کلید لمسی

المنت باالیی

المنت پایینی
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معرفی قســمت های صفحه نمایش و صفحه کلید

1- نمایش دیجیتال زمان و دمای تنظیم پخت:
در این قســمت دمای تنظیم شــده و زمان پخت نشان داده مي شود.

عالمتهای در نمایشــگر به ترتیب دما و یا زمان را نشــان می دهد.

2-نمایش برنامه های دستگاه:
در ایــن بخــش از نمایشــگر برنامــه هــای پیشــنهادی موجــود بــه نمایــش در مــی آیــد. بــا لمــس 

کلیــد مربــوط برنامــه مــورد نظــر بــه صــورت چشــمک زن درمــی آیــد.

1. نمایش دیجیتال زمان و دمای تنظیمی پخت

2. نمایش برنامه های دستگاه

3.نشانگر دمای کار دستگاه

5. کلید تنظیم دما

6. کلید تنظیم زمان پخت

8.کلید انتخاب برنامه

9. کلید شروع - توقف10.کلید روشن و خاموش

4. نشانگر المپ، المنت ها جوجه گردان و فن

7. کلید انتخاب المپ و جوجه گردان 
فن و المنت ها در حالت راه اندازی دستی
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3-نشانگر دمای کار دستگاه:
در ایــن بخــش دمــای کار دســتگاه نســبت بــه دمــای تنظیــم شــده نمــودار مــي شــود. روشــن 

بــودن همــه ایــن قســمت بــه معنــای عملکــرد در دمــای تنظیــم شــده مــي باشــد.

4-نشــانگرهای المپ ، المنت ها ، جوجه گردان و فن:
ــاال  ــوارد ب ــدام از م ــر ک ــتفاده از ه ــورت اس ــتگاه در ص ــف کار دس ــای مختل ــاب حالته ــا انتخ ب

ــود. ــن میش ــانگرمربوطه روش نش

5-کلید مثبت و منفی دما: 
بــا لمــس هــر کــدام از کلیدهــای فــوق میتــوان دمــای مــورد نیــاز بــرای پخــت غــذا را تنظیــم 

ــا، روی نمایشــگر روشــن مي شــود. ــن آیکــون دم ــرد. همچنی ک

6-کلید مثبت و منفی زمان:
بــا لمــس هــر کــدام از کلیدهــای فــوق مي تــوان زمــان مــورد نیــاز بــرای پخــت غــذا را تنظیــم 

کــرد. همچنیــن آیکــون زمــان روی نمایشــگر روشــن مي شــود.

7-کلید انتخاب المپ وجوجه گردان،فن والمنتهادرحالت راه اندازی دســتی:
ــرای  ــا لمــس ایــن کلیــد میتوانیــد جوجــه گــردان ، فــن والمنــت هــا را بــه صــورت دســتی ب ب
برنامــه پخــت انتخــاب کنیــد. در صــورت انتخــاب عالمــت مربــوط بــه هرکــدام روشــن مي شــود. 

پــس از لمــس کلیــد اســتارت مــوارد فــوق عمــل می کننــد.

8-کلید انتخاب برنامه: 
ــد از  ــده و بع ــه صــورت چشــمک زن در آم ــه ب ــه برنام ــوط ب ــد عالمــت مرب ــن کلی ــا لمــس ای ب

ــود. ــن مي ش ــت روش ــی ثاب ــه انتخاب ــوش و برنام ــا خام ــه ه ــایر برنام ــتارت س ــد اس ــس کلی لم
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9-کلید شروع-توقف:
پــس از انتخــاب المنــت هــا و برنامــه هــا میتوانیــد بــا لمــس ایــن کلیــد شــروع برنامــه را انجــام 
دهیــد تــا در زمــان و دمــای تعییــن شــده برنامــه پخــت صــورت گیــرد. بــا لمــس مجــدد ایــن 

ــود. ــف مي ش ــه متوق ــد برنام کلی

10-کلید روشن و خاموش:
ــا لمــس  ــا نمایشــگر خامــوش مي شــود. ب ــه ه ــل برنام ــف کام ــد ضمــن توق ــن کلی ــا لمــس ای ب

ــود. ــکار مي ش ــاده ب ــر آم ــد تایم ــن کلی مجــدد ای

11-ذخیره برنامه در حافظه پایدار:
ذخیره ســازی برنامه در حافظه مطابق با مراحل ذیل می باشــد:

بــا لمــس کلیــد برنامــه هــا بــه برنامــه مــورد نظــر رفتــه تــا نشــانگر برنامــه درنمایشــگر بــه . 1
حالــت چشــمک زن درآمــد.

ــه انتخــاب . 2 ــد مربوط ــردان را توســط کلی ــن و جوجــه گ ــرد ف ــا و عملک ــت ه ــت المن وضعی
ــد. کنی

ــا شــنیدن صــدای . 3 ــه مــدت پنــج ثانیــه نگــه داشــته، ب در انتهــا کلیــد شــروع - توقــف را ب
بــوق برنامــه در حافظــه ذخیــره مــی شــود.

برنامه پخت

ماهی میوه خشک کن مرغ   کیک یخ زدایی سبزیجات گوشت پیتزا    نام برنامه

المنت کف

المنت باال

جوجه گردان

فن کانوکشن

المپ

200 180 50 180 60 180 200 160 دمای پیشنهادی

45 140 420 40 30 60 40 45 زمان پیشنهادی

1- 10 دقیقه انتهایی برنامه به منظور طالیی رنگ شدن پنیر پیتزا، المنت پایین خاموش و المنت باال می بایست روشن گردد.
2- مرغ بصورت کامل و سایز متوسط مد نظر می باشد.

(1((2(
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نکتــه: فقــط امــکان ذخیــره یــک برنامــه وجــود دارد و بــا ذخیــره برنامــه جدیــد برنامــه قبلــی 
بــه حالــت پیــش فــرض بــاز مــی گــردد.

12-حذف برنامه از حافظه:
بــه منظــور حــذف برنامــه ذخیــره شــده در حالتــی کــه هیــچ برنامــه ای انتخــاب نشــده و همــه 

برنامــه هــا روشــن هســتند پنــج ثانیــه کلیــد شــروع- توقــف را نگــه داریــد.

13-قفل کودک:
ــد  ــه نگــه داری ــد روشــن وخامــوش را مــدت دو ثانی ــودن دســتگاه کلی ــت روشــن ب اگــر در حال
ــل  ــانگر قف ــل میشــوند و در نمایشــگر نش ــوش قف ــد روشــن خام ــز کلی ــه ج ــا ب ــد ه ــه کلی کلی

ــود. ــی ش ــاز م ــل ب ــد قف ــن کلی ــه داشــتن مجــدد همی ــا نگ ــود. ب روشــن مي ش

14-پیشگرمایش:
ــه دمــای تنظیــم  نشــانگر دمــا در ســمت راســت نمایشگرنشــان دهنــده دمــای فعلــی نســبت ب
شــده مــی باشــد کــه بــا پــر شــدن کامــل ایــن بخــش آون توســتر بــه دمــای مــورد نظررســیده 
و آمــاده اســتفاده میباشــد کــه ایــن موضــوع بــا یــک بــوق هشــدار بــه اطــالع کاربــر مــی رســاند.

نکته1: المپ در تمام برنامه ها روشــن مي شود.

نکته 2: در حین اجرای برنامه امکان تغییر زمان و دما فراهم اســت.

طریقه استفاده از سیخ جوجه گردان

جهت اســتفاده از ســیخ جوجه گردان طبق دستورات زیر عمل نمایید:
1- غذای مورد طبخ را روی ســیخ قرار دهید.
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نگهداری و نظافت

نظافت دیواره های فر
ــر  ● ــر کامــال ســرد شــود، از تمیــز نمــودن ف پیــش از تمیــز نمــودن وســیله اجــازه دهیــد ف

ــد. داغ جــداً خــودداری کنی
پیش از تمیز کردن وســیله جریان ورودی برق یا مدار اصلی سیســتم را قطع کنید. ●

هیچگاه از دســتگاه بخارشــوی جهت نظافت دستگاه استفاده ننمایید. ●

جهت پاک نمودن فر، هرگز از اشــیاء زبر و پاک کننده های ســاینده اســتفاده نکنید. ●

جهــت پــاک کــردن فــر از یــک اســفنج یــا پارچــه نمــدار و مــواد شــوینده تاییــد شــده از  ●
طــرف اســتاندارد اســتفاده نماییــد. )اســتفاده از مــواد پــاک کننــده قــوی ماننــد وایتکــس، 

جوهــر نمــک و ... مجــاز نمــی باشــد)     

2-اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مــرغ یــا گوشــت کامــال در احاطــه دو چنــگک ســیخ قــرار گرفتــه 

و حالــت تعــادل را حفــظ نماییــد نــا از وارد آمــدن فشــار بــه موتــور اجتنــاب گــردد. مــی توانیــد 

بوســیله یــک ســیم مفتــول تمیــز مــرغ را از کلیــه جهــات ببندیــد بــه طوریکــه بــال هــا و ران 

مــرغ بــه صــورت ضربــدری بســته شــوند تــا در طــول پخــت از وارفتگــی مــرغ جلوگیــری گــردد.

3- میله ســیخ را در محل مخصوص قرارگیری درون محفظه آون توســتر قرار دهید.

4- پــس از اتمــام کار جهــت خــارج نمــودن ســیخ جوجــه گــردان از دســتکش نســوز اســتفاده 
نماییــد.
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جهــت تمیــز کــردن اجــزاء شیشــه ای فــر از مایــع شیشــه پــاک کــن تاییــد شــده از طــرف  ●
اســتاندارد اســتفاده نماییــد.

بمنظــور تمیــز کــردن ســطوح مــی تــوان از مــواد شــوینده مالیــم )کــف صابــون) و اســفنج  ●
نــرم اســتفاده نمــود. هرگــز از مــواد ســاینده و حــالل اســتفاده نکنیــد. عــدم توجــه بــه ایــن 

اصــول ممکــن اســت یاعــث خرابــی ســطح وســیله شــود.

تذکــر: هنــگام تمیــز کــردن ســطوح داخلــی نبایــد بــه المنــت هــا، نیــروی اضافــی کــه باعــث 
تغییــر موقعیــت آن شــود وارد گــردد.

جهــت نظافــت دیــواره هــای عمــودی چــپ و راســت فــر نیــاز اســت قســمت میانــی شــلف  ●
را بــه ســمت عقــب فشــار داده و شــلف از دیــواره فــر جــدا مــی شــود. )مطابــق شــکل)

بعــد از تمیــز کــردن دیــواره هــا ابتــدا شــلف را از بــاال وارد دیــواره فــر کــرده و ســپس بــا  ●
ــق  ــد. )مطاب ــن شــلف را جایگــذاری کنی ــواره از قســمت پایی ــه ســمت دی فشــار دادن آن ب

شــکل) 

جا گذاشتن شلفدر آوردن شلف
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)TO3600 تمیز کردن شیشه دو جداره )مدل

جهــت تمیزکــردن ســطوح داخلــی شیشــه دو جــداره مــی بایســت ابتــدا درب محصــول را  ●
بــاز نمونــه و ســپس دو عــدد پیــچ طرفیــن کاور بــاالی درب را مطابــق شــکل بــاز کــرده و 

شیشــه داخلــی را بــا احتیــاط جــدا نماییــد.

پــس از تمیــزکاری شیشــه هــا ابتــدا شیشــه داخلــی را در جــای مناســب خــود قــرار داده و  ●
پیــچ هــای مربوطــه را پــس از قــرار دادن کاور ببندیــد.

کاور باالی درب

شیشه داخلی

باز کردن پیچ طرفین کاور باالی دربخارج نمودن شیشه داخلی
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راه حل دلیل احتمالی مشکل
 بررسی عدم وجود آسیب در دوشاخ و پریز

برق دوشاخه هنوز به پریز برق متصل نیست دستگاه کار نمیکند

 قسمت کوچکتری از غذا را در دستگاه قرار
دهید لوازم جانبی بیش از حد درون دستگاه است

غذا نپخته است

دما و زمان پخت را افزایش دهید دما و زمان پخت کم می باشد

دما و زمان پخت را کاهش دهید دما و زمان پخت زیاد می باشد

غذا زیادی پخته یا سوخته است
 اطمینان حاصل نمایید که غذا با المنت

تماس نداشته باشد غذا با المنت ها تماس داشته است

روشن کردن فن کانوکشن عدم رسیدن گرما به صورت متوازن غذا به طور مساوی پخته نمی شود

وضعیت طبیعی است اقدامی نکنید  هنگامی که دستگاه برای اولین بار روشن میگردد
ممکن است دود سفید تولید شود

خارج شدن دود سفید
 روغن اضافی یا غذاهای چرب ممکن است

 دود سفید ایجاد کند. اطمینان حاصل کنید
 که داخل فر به درستی تمیز شده و چرب

نیست

 روغن و باقی مانده غذای قبلی در دستگاه باقی
مانده است

 بالفاصله دستگاه را خاموش کنید و از برق
 جدا کنید. قبل از باز کردن درب دستگاه یا

 بیرون آوردن سینی یا شلف یا ... صبر کنید تا
دود از بین برود

غذا سوخته است خارج شدن دود تیره

 دستگاه را خاموش فرمایید و با نمایندگی
مجاز تماس حاصل فرمایید سنسور دما قطع شده است

 نشان دادن خطا روی صفحه
نمایشگر

عیب یابی
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یادداشت:




