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 .یماز حسن انتخاب شما سپاسگزار

 آنبخشي از و این دفترچه جزء الینفک محصول 

که اطالعات مفیدی در زمینه عملکرد مي باشد 

نحوه استفاده بهینه و رعایت موارد ایمني اجاق گاز، 

در اختیار شما قرار مي دهد تا شما مصرف کننده 

لطفاً  گرامي با اطمینان خاطر از آن استفاده نمائید.

دستورالعمل های آن را بدقت و تمام مطالب 

تا پایان و مطالعه نموده و برای استفاده های بعدی 

در و  مناسب يعمر کاری محصول آن را در محل

 دسترس نگهداری فرمایید.

مصرف اجاق توسط  شدنبه محض یکبار روشن 

مصرف کننده، این تلقي مي شود که چنین ، کننده

دفترچه را بصورت کامل مطالعه نموده و بر تمامي 

 نکردن لذا در صورت عمل ، مطالب آن آگاهي دارد

مسئولیتها عواقب و آن، کلیه  هایطبق دستورالعمل

  .خواهد بود مصرف کنندهعهده بر 

باید منطبق بر ضوابط اجاق گاز نصب و راه اندازی 

و استانداردهای اجباری و توسط سرویسکاران مجاز 

در پس از فروش دفتر خدمات .گیردانجام شرکت 

قبال آسیب ها و خسارات ناشي از نصب توسط 

مناسب از افراد غیر مجاز ، استفاده غیر معقول و نا 

 وسیله هیچگونه مسئولیتي بر عهده ندارد .

به مشکلي  در حین استفاده از اجاق گاز چنانچه

خدمات مرکزی با واحد مي توانید  نمودید برخورد

 پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
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این دستگاه فقط جهت پختت غتذا طراحتي    توجه: 

شده است و هر نوع استتفاده دیگتری از آن ممنتوع    

 مي باشد.

این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شتده و  -

فقط در فضایي که دارای تهویه مناسب است متورد  

استفاده قترار گیترد. پتیز از نصتب یتا استتفاده از       

وسیله دستورالعمل هتای مربتوب بته آن را مطالعته     

 نمایید.  

    لطفاً ملزومات زیان آور بسته بنتدی از جملته

پالستت،   کتارتن ،اتیلنکیسه پالستیکي، پلي 

غیتتره را دور از دستتترس کودکتتان   و کتتارتن

 قراردهید.  

      از این دستگاه به عنتوان یتک وستیله گرمتازا

 استفاده نکنید.

    از دستتتگیره درب فتتر بتترای جابجتتا کتتردن

 دستگاه استفاده نکنید.

  از کشتتیدن وتتروف روی ستتط  اجتتاق گتتاز و

صفحه رو ختودداری نمائیتد زیترا ایتن عمتل      

 ي شود .باعث خراشیدگي سط  آن م

   در مدلهایي که دارای درب شیشه ای فوقتاني

مي باشتند قبتل از بستتن درب ، از ختاموش     

 بودن مشعلها مطمئن شوید .

  از ریختن مایعات سرد روی سر شعله و شبکه

های محافظ در حین استفاده و یا در صتورت  

 گرم بودن جداً خودداری نمائید .

      اتصال به منبع الکتریکتي و گتاز بایتد توستط

فردی با صالحیت انجام گردد . داشتتن ستیم   

اتصال زمین اجباری است و در صتورت وقتوع   

حادثه به دلیل عدم نصب و یا اتصال نادرست 

ایتن شترکت هیچگونته     ،سیم اتصال به زمین

 مسئولیتي را بر عهده نخواهد گرفت .

      ،زماني که از اجاق گتاز استتفاده نمتي کنیتد

ل گتاز را  جریان برق را قطع کنید و شیر اتصا

 ببندید.

 فوراً شیر اصلي گتاز را   ،به هنگام آتز سوزی

ببندید، جریان برق را قطع کنید و هرگز روی 

 روغن در حال آتز آب نریزید.آتز یا 

  کبریتت   به هیچ وجته از جهت نشتیابي اجاق

 استفاده ننمایید.

 پنجتره هتا را بتاز     به هنگام استشمام بوی گاز

و هتر  کبریت، فنتد    ناز روشن کرد نمائید،

. شتیر  ختودداری کنیتد   جداً وسیله الکتریکي

 سیلندر گاز یا شیر اصلي گاز را فتوراً ببندیتد.  

 برق را از خارج محل نشت گاز قطتع نماییتد.  

مرطتتوب گتتاز را بتته ختتارج از پارچتته بتتا یتتک 

محیط هدایت نمائید. شرکت ملي گاز ایران و 

   خدمات پس از فروش را مطلع نمائید.

   پختتت و پتتز از طریتتق    ازدودهتتای حاصتتل

دودکز و هود به بیترون منتقتل شتود. اگتر     

امکان نصب هود وجتود نداشتت از یتک فتن     

 هواکز استفاده نمائید .

   ًاز دست کاری قسمتهای داخلي دستگاه جتدا

خودداری نمائید .اگر اجزاء و لوازم ایتن اجتاق   

بتته تعتتویض نیتتاز داشتتته باشتتد بایتتد توستتط 

انجتام شتود  زیترا ابتزار      سرویسکاران شرکت

 خاصي برای این کار نیاز است .

  قتتوطي از قتترار دادن متتواد قابتتل اشتتتعال یتتا

بته   کنید و پرهیزها مشعل در مجاورت اسپری

 د.ندهیروشن قرار  مشعلهیچ وجه روی 

 بته  به هنگام پخت غذا دقت کنید دستگیره تا

ممکتن   به سمت شما قرار نداشته باشتد زیترا  

است باعث افتادن ناگهاني تابته از روی اجتاق   

 گردد.  

    از نگهتتداری وستتایل در نزدیکتتي یتتا بتتاالی

 که باعث جلتب توجته کودکتان متي    دستگاه 

 خودداری کنید. شود
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 : اتی در خصوص فر اجاق گازتذکر

 قطعات استر یا بریانکن روشن زماني که ف ،

از کودکان را لذا داغ مي شوند،  در دسترس

 دور نگه دارید.آنها 

 .هرگز غذا را در کف محفظه فر قرار ندهید 

  هنگامي که مشعل فر یا بریانکن روشن مي

باشد به جز در موارد الزم المپ داخل فر را 

 روشن نگذارید.

   هنگام استفاده از فر و بریانکن، از پاشیدن

مایعات سرد و کشیدن دستمال مرطوب روی 

 نمائید.اری شیشه فر جداً خودد

  در هنگام باز و بسته کردن درب فر مواوب

دور  ،باشید ، انگشتان خود را از لوالهای درب

 نگه دارید تا دچار آسیب نشوند .

  به هیچ وجه اجازه ندهید کودکان روی درب

فر بنشینند و یا با آن بازی کنند. از این درب 

چهار پایه جهت دسترسي به  هرگز به عنوان

 استفاده نکنید.کابینت های باال 

 

 گرمخانه

 پالستیکي مواد قابل اشتعال و یا لوازم از نگهداری

 (فر ینزیرطبقه )خانه گرممحفظه در  آشپزخانه

 .خودداری کنید جداً
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 نکات مهم قبل از نصب و استفاده از دستگاه :

وسيلهه گازسيوز تخيت و تي      استفاده از يك 

موجب توللد گرما و رطوبت در محل نصب می 

گردد لذا اطملنان حاصل نمايلد که آشپ خانه 

بخوبی تهويه می گردد. سيورا  ايات تهوييه    

طبلعی را باز نگاه داشيته و ييا ييك وسيلهه     

مکانلکی و تهويه )نظلر ايود تخهليه کننيده    

 مکانلکی( نصب نمايلد.

از وسلهه ممکن اسيت   استفاده طوالنی و زياد

نلاز به تهويه اضافی )نظلر باز کردن تنجره( يا 

تهويه موثرتر )نظلير افي ايم مايدار تهوييه     

 مکانلکی در صورت امکان( را به وجود آورد.

 

 نکات مهم در اتصاالت گازت :

محلتتي را  هنگتتام انتختتاب محتتل استتتقرار اجتتاق ، -

انتخاب کنید که حتداقل فاصتله بته اتصتال گتاز را      

اشته باشد و دسترسي به آنها در مواقع سترویس و  د

 بازرسي به راحتي میسر باشد.  

نوع گازی که وسیله براساس آن تنظیم شده است -

در لیبتتل مشخصتتات فنتتي نصتتب شتتده روی اجتتاق 

مشخص شده است . جهت تغییر کاربری باید اقتدام  

 به تعویض نازل ها نمائید .

استتتفاده از شتتیلنم مطتتابق بتتا اصتتول استتتاندارد -

 نمائید .

شیلنم ورودی اجاق گاز را به شتیر گتازی وصتل    -

نمائید که وسیله گتاز ستوز دیگتری بته آن متصتل      

 نباشد .

 ستانتیمتر و بیشتتر   40طول شیلنم نباید کمتراز -

 سانتیمتر باشد . 150 از

درجتته  50هتتیچ نقطتته ای از آن نبایتتد بتته دمتتای -

 سانتیگراد برسد .

متناستب  به مدل اجتاق   با توجهقطر شیلنم باید  -

 2/1ایتنچ یتا    8/3)اتصال سر شیلنگي باشد. با ابعاد 

   اینچ(

، پتیچز و لته شتدگي    شیلنم نباید تحت کشز-

راحتي بتوانیم تمام طتول آن را  قرار گیرد و باید به 

 بازرسي کنیم .

شیلنم را نباید در معرض لبه های برنده و گوشته  -

 های تیز قرار دهید .

گاز را در پشتت اجتاق گتاز از     هرگز شلنم اتصال-

 .یک طرف به طرف دیگر نبرید

هرگز از رگالتورهای غیر استتاندارد و فشتار قتوی    -

 برای نصب اجاق گاز استفاده نشود .

 هرگز سیلندر گاز را به پهلو نخوابانید .-

لنم یشت ، جهت وصل اجاق گاز به سیستتم گتاز    -

 ،مستقیماً به سرشلنگي وصل شده و بتا یتک بستت   

 محکم شود. 

پس از نصتب گتاز، اجتاق گتاز بایتد بوستیله کتف        -

از کبریتت استتفاده    اکیتداً  گردد. صابون نشت یابي 

 .  نشود

قبل از هرگونه تعمیر ، برق و مجرای ورودی گتاز را  

 قطع نمائید .

 نکات مهم در اتصاالت الکتريکی:

دستگاه ابتدا سیم ارت )اتصتال بته   در هنگام نصب -

نمائیتتد و در هنگتتام جتتدا ستتازی زمتتین( را وصتتل 

 دستگاه در آخرین مرحله آن را جدا کنید .

پیز از اتصال به برق، سیستم ارت ساختمان را -

چک کنید تا از درست بودن آن اطمینان حاصل 

 شود

ولتاژ برق را با برچسب مشخصات اجاق گتاز چتک   -

کنید و سپس در صورت عدم مغایرت آنها اقدام بته  

 الکتریکي نمائید .نصب اتصال 

در صورتي که دو شاخه از نوع غیر قابل منفصل -

مي باشد جهت جابجایي اجاق هرگز کابل دو شاخه 

  را قطع نکنید.

در صورت اتصال دو شاخه به پریز غیرمسکوني -

 .احتمال خطر برق گرفتگي وجود دارد

 دستورالعمل فنی
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دوشاخه یا کلید قطع و وصل باید در نزدیکترین -

 . محل دسترسي وصل گردد

به هنگام جابجایي اجاق توجه کنید کابل کشیده -

 نشود.

اجاق گاز مجهز به سیم برق مقاوم به حترارت متي   -

باشد و چنانچه نیاز به تعویض این سیم باشتد بایتد   

 این عمل توسط سرویسکار شرکت انجام گردد .

اتصال به منبع الکتريکی بايد توسط فردت با -

به زميلن   صالحلت انجام گردد . داشتن اتصال

اجبارت است و در صورت بروز حادثه به دلليل  

عدم اتصال و يا اتصال نادرست سلم اتصال به 

زملن اين شرکت الچگونه مسيووللتی را بير   

 عهده نخوااد گرفت .

سیمهای الکتریکي دستتگاه نبایتد بتا قستمتهای      -

  گرم تماس داشته باشند .

 استفاده از محافظ برق ضرورت می باشد . -

ایتران  کشتور  این اجاق مختص استتفاده در   :توجه 

مي باشد و در خارج از ایران باید تنظیمتات مربتوب   

به گاز و برق با تنظیمات کارخانته مطابقتت داشتته    

 .باشد

 نصب و راه اندازت :
پیز از نصب اطمینان حاصل نمائید که شرایط 

نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار مي 

 باشد.

تنظیم ایتن وستیله روی برچستب )پتال      شرایط -

 مشخصات( آورده شده است.

این وسیله به یک مسیر تخلیه محصوالت احتتراق  -

وصل نمي شود و باید مطابق مقررات جتاری نصتب   

گردد. در مورد الزامات مربوب به تهویته بایتد دقتت    

 خاصي مبذول نمود .

 الف: نکات مهم 
ز نصب دستگاه فقط بایتد توستط سرویستکار مجتا    -

 صورت گیرد .

فاصله افقي لبه های اجاق گاز از دیواره های قابتل  -

اشتتتعال ماننتتد پتترده، کاغتتذ دیتتواری و اجستتام     

   .سانتي متر باشد 15پالستیکي حداقل 

اجاق گاز نباید در کنار یخچال،  سینک ورفشویي -

 و لباسشویي قرار گیرد.

جهت نصب اجاق گاز بایستي حداقل فواصل متورد  -

نیاز را رعایت نمود. حداقل فاصله مجاز اجاق گاز تتا  

و فاصتله عمتودی    cm5/2، تا پشتت   cm2طرفین 

 مي باشد.   cm75اجاق گاز تا کابینت فوقاني یا هود 

جهت تعیین محل مناسب و نصب صتحی  اجتاق    -

 به ابعاد اجاق کته در جتدول مشخصتات فنتي داده    

 شده است، توجه نمائید

دستتتگاه بایتتد در محلتتي نصتتب گتتردد کتته تهویتته -

مناستتب داشتتته باشتتد . از نصتتب آن در مجتتاورت   

جریتتان بتتاد و پنجتتره بتتاز بپرهیزیتتد ، زیتترا امکتتان  

 خاموش شدن شعله وجود دارد .

قسمتهایي که در مجاورت اجاق گتاز قرارمیگیرنتد   -

رمتا  باید از متواد غیتر قابتل اشتتعال و مقتاوم بته گ      

 ساخته شوند .

محل نصب اجاق گاز الزم است ، تهویه مناسب  در-

وجود داشتته باشتد . در صتورت استتفاده متداوم از      

اجاق گاز، تهویه مناستب ماننتد هتود ضتروری متي      

 باشد .

 برداشتن توششهات محافظ:ب:

ابتدا پوشز های بسته بنتدی را برداریتد و توجته     

داشته باشید که روکز روی سرشعله ها ، برچستب  

درب رو و روکز های پالستتیکي قطعتات استتیل    

)در صورتي که اجاق گاز استیل باشد( بعد از نصتب  

 پایه اجاق گاز جدا گردد.
مدل هایي که دارای پالت چوبي مي  توجه : در

الت را باز کرده و سپس با ابتدا پیچ های پ باشد،

قبل از جدا  بلند کردن اجاق گاز پالت را جدا کنید.

، سایر پوششهای و نصب پایه ها  نمودن پالت

 .محافظ را جدا ننمائید
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اجاق گاز مجهز به پایه  نصب و تنظلم تايه اا::پ

های تنظیم شونده مي باشتد کته ایتن پایته بستته      

بندی شده و در داخل اجاق قرار دارد. دقت نمائیتد  

که قبل از نصب پایته هتا برچستب درب رو را جتدا     

نکنید. در غیر اینصورت هنگام بلنتد کتردن جلتوی    

اجاق، درب رو ناگهان به سمت عقب بر متي گتردد.   

تنظیم بوده و مي توان اجاق را  پایه های اجاق قابل

نسبت به شیب آشپزخانه به وسیله پیچ های انتهای 

اجتاق را   ،پایه تنظیم و تراز نمود. همچنین پایه هتا 

در برابر پوستیدگي در مجتاورت آب محافظتت متي     

 کند .

 پایه های جلو و سپس پایته هتای عقتب     ابتدا

 اجاق نصب گردد.

  از باز کردن پایه های اجاق تا آخرین رزوه

 تعادل اجاق بر هم نخورد .خودداری کنید تا 

  پایه ها برای وضعیت ثابت اجاق گاز طراحي شده

اند. برای جابه جا کردن اجاق بایستي آنرا از روی 

زمین بلند کرده و هیچگاه نباید اجاق را در این 

 حالت روی زمین بکشید.

 نصب اجاق گاز ::ت

توجه به نکات ذکر شده جهت محل نصب اجاق  با

گاز و نکات ذکر شده در بخز اتصاالت گازی و 

الکتریکي ، اجاق را در جایگاه خود قرار داده و 

شیلنم را به سر شیلنگي متصل کرده و با بست 

محکم نمائید پس از اطمینان از اتصال سیستم ارت 

اجاق به سیستم ارت ساختمان ، دو شاخه اجاق را 

 ه پریز برق وصل کنید .ب

 تنظلم حداقل شعهه)شعهه ملنلمم( ::ث

 مشعل فوقانی:

دسته شیر را در حالت  ،پس از روشن کردن مشعل

 قرار دهید. حداقل شعله

 دسته شیر را خارج کنید. -

( mm5سویه )با عرض  2به وسیله پیچ گشتي -

پیچ تنظیم را در وضعیتي قرار دهید که حداقل 

شعله پایدار و یکنواخت و مطلوب ایجاد گردد. 

تنظیم در مدلهای ترموکوپلدار در سمت )محل پیچ 

راست شیر و در مدلهای ساده و بدون ترموکوپل 

 درون ساقه شیر مي باشد.(

دسته شیر را در جای خود قرار داده و پایداری  -

کنید بدین صورت که دسته شیر  شعله را آزمایز

را با چرخز سریع از حداکثر به حداقل بچرخانید، 

 در این صورت نباید شعله گاز خاموش شود.

سپس در حالت شعله حداقل به بررسي عملکرد   

بپردازید که با  کنترل کننده های گاز )ترموکوپل( 

 توجه به اندازه شعله دچار نقص در عملکرد نشوند.
 

 

 

 

 

 : فر مشعل

دسته شیر را در  ،پس از روشن کردن مشعل -

 برای  ،ت تعریف شدهرراحکمترین درجه حالت 

 شیر ترموستاتیک قرار دهید.

، در 2/1دقیقه با چرخز پیچ  10پس از گذشت  -

شعله( و یا خالف  کاهزجهت عقربه های ساعت )

شعله( شعله را به  افزایزجهت عقربه های ساعت )

تا شعله ای در تماس با سر نحوی تنظیم نمائید 

ترموکوپل و به صورت یکنواخت و پایدار حاصل 

 سمت چپ شیر مي باشد (گردد. )محل پیچ در 

 20جهت اطمینان از صحت تنظیمات انجام شده  -

 دقیقه مشعل در این حالت روشن بماند. 30الي 

جهت افزایز طول عمر ترموکوپل و توجه :

ترموکوپل نباید جلوگیری از خراب شدن آنها بدنه 

در تماس با شعله قرار گیرد و صرفاً سر ترموکوپل 

 باید در تماس با شعله باشد .

 

 

 (تنظلم اوات اولله مشعل اا ج

جهت تنظیم هوای اولیه مشعل فر و بریانکن به 

 صورت زیر اقدام شود:   
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روی لوله  Aبا استفاده از شکل زیر ابتدا پیچ تثبیت 

کرده و سپس لوله تنظیم تنظیم هوای اولیه را شل 

را به مقداری که مناسب نوع گاز مصرفي است (B)هوا 

مشخصات فني ، جابجا نمایید )این مقدار در جدول 

 را محکم کنید Aپس از تنظیم ، پیچ  . (آمده است

 

 

 

 

 

 

 
  گاز :(تغللر کاربرت چ

چنانچه نوع گاز تنظیم شده اجاق گاز با نوع گاز 

مصرفي یکسان نباشد نازل کلیه مشعل ها مطابق با 

 نوع گاز مصرفي باید تعویض گردد. 

به صورت زیر اقدام  ،جهت تغییر نوع کاربری گاز

 نمائید:

در مشعل های فوقاني، سرشعله را برداشته و در  -

، ابتدا پیچ انتهای لوله و بریانکن  فر های مشعل

شتي چهار سویه باز کنید. در مرحله با پیچ گبرنر را 

اقدام به باز کردن نازل مربوطه  7بعد با آچار باکس 

 نمائید.

نازل ها را با توجه به اقطار ارائه شده در جدول  -

 مشخصات فني با توجه به نوع گاز تعویض نمائید.

سپس به تغییر لوله تنظیم هوا با پیچ گشتي  -

چهار سویه مطابق دستورالعمل تنظیم هوای اولیه 

مشعل اقدام نمائید. )این مورد شامل سرشعله های 

 فنجاني نمي شود (

 مشعل مربوطه را روشن نمائید. -

( را برای کلیه 2/1شعله )شعله سپس حداقل-

قاني و مشعل های فر و بریانکن مشعل های فو

)قسمت مطابق با روش ذکر شده در دستورالعمل

 ، تنظیم نماید.ث(

مهر و موم جهت نازل ها و لوله تنظیم هوا را -

  .مجدداً بازسازی نمائید

در انتها با توجه به تنظیمات انجام شده نوع گاز  -

مصرفي در برچسب مشخصات )نصب شده در درب 

 بد.گرمخانه( تغییر یا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

A 
B 

 باز کردن نازل مربوب به مشعل فوقاني 

 بریانکن نازل مربوب به مشعل باز کردن 

 فرباز کردن نازل مربوب به مشعل 
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از  برخیجهت سهولت در استفاده از اجاق گاز ، 

 قطعات اجاق به شرح ذیل معرفي مي گردد :

 مشعل های گازی صفحه -1

 مشعل های گازی فر و بریانکن -2

 )المنت(مشعل برقي فر و بریانکن -3

 شیرهای صفحه مشعل  -4

 ترموستات گازی جهت کنترل فر و بریانکن شیر -5

 گازی شیر بریانکن  -6

 ت برقي   ترموستا-7

 خنک کننده  فن-8

 سیرکوله  فن-9

 تایمر -10

 کلید سلکتوری -11

 جرقه زن اتوماتیک -12

 کلید جرقه زن -13

 چیني فند -14

 ترموکوپل-15

 شلف  -16

 ریل -17

هر یک از قطعات ذکر گاز با توجه به مدل اجاق  توجه :

شده در باال مي تواند در اجاق وجود داشته باشد این 

به صورت بدان معني است که الزاماً کلیه قطعات باال 

 در یک مدل وجود ندارد .همزمان 

و عالئم مشخص شده در با توجه به مدل اجاق 

ال جهت استفاده از هر یک از قطعات بابرگه راهنما 

 به شرح ذیل اقدام نمائید :  

کلیه ولوم ها در جهتي مي چرخد که عالئتم  توجه : 

 در آن جهات قرار دارد .

 مشعل اات فوقانی  -الف 

اثر باقیمانده  ،: قبل از روشن کردن مشعل ها توجه

روکتتز پالستتتیکي روی صتتفحه را بتتا و  از چستتب 

مقداری آب داغ و مایع ورفشویي همراه بتا استفن    

 کنید. تمیز

 

 اا مشعل طرياه روشن نمودن-

روی صفحه کنترل، محل هر یک از مشعل ها 

به وسیله نشانگر نزدیک ولوم کنترل کننده آنها ، 

 مشخص گردیده است. 

دایره سیاه)   ( که در باالی هر ولوم قرار دارد نشان 

 دهنده موقعیت خاموش مشعل مي باشد .

جهت روشن کردن با توجه به مدل اجاق گاز 

 به صورت زیر اقدام نمائید :مشعل 

  اتوماتلك فندک وسلهه به-1

 ند  اتوماتیک دارای عالمت ف به مجهز های مشعل

 مي باشند.           ولوم مربوطهدر مقابل      

 شعلممربوب به  ولوممشعل،  نمودنجهت روشن 

جهت  فالخو در  هدمورد نظر را به داخل فشار دا

 حداکثر میزان شعلهچرخانده و روی ساعت عقربه 

اتوماتیک به طور فند  در این هنگام  .قرار دهید

جهت  و مشعل روشن خواهد شد.نمود عمل خواهد 

ولوم را در همین جهت چرخانده و  ،تنظیم شعله

 روی نشانگر مربوب به حداقل شعله قرار دهید .

  فندک الکتريکیبوسلهه  -2

در صورت وجود کلید فند  بر روی صفحه کلید، 

مربوب به مشعل  ولوم ،مشعلجهت روشن کردن 

مورد نظر را به داخل فشار داده و در خالف جهت 

و تا باالترین میزان شعله عقربه ساعت چرخانده 

که روی  را فند  کلید همزمانو به طور بچرخانید 

مشخص شده است         صفحه کنترل با عالمت

 فشار دهید. 
 

 به وسلهه کبريت :-3

و چنانچه دسترسي به برق امکان پذیر نمي باشد 

یا در مدلهایي که مجهز به فند  اتوماتیک یا کلید 

مي توانید برای روشن فند  الکتریکي نمي باشد 

اعمال فوق را انجام داده و به جای  ،نمودن مشعل

 مشعلکبریت را به فند  از کبریت استفاده کنید. 

 شعله را تا باالترین میزان ولومنزدیک نموده و 

 .بچرخانید

 راهنمای استفاده از اجاق گاز
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را به مدت  ولومبه محض روشن شدن مشعل ها -

 ثانیه نگه دارید تا ترموکوپل عمل نماید   10

اگر به هر دلیل شعله خاموش شود، ترموکوپل به 

طور خودکار ورودی گاز به شعله را قطع مي نماید 

 در برابر خطر نشت گاز مي گردد.و موجب ایمني 

در صورت خاموش شدن اتفاقي شعله  توجه:

و حداقل  در حالت خاموش قرار دادهرا  ولوممشعل، 

تا یک دقیقه سعي در روشن کردن مجدد مشعل 

 ننمائید.
 

 سرشعله، کردن روشن از قبل نمائید دقتتوجه : 

د قرار گرفته خو مناسب محل در ها سرشعله کلیه

  باشند.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 : مشعل اات مجه  به تايمر زماندار-

 ي که مشعل مجهز به تایمر زمانداردر مدل های-

جهت روشن نمودن مشعل،  ،مي باشدمکانیکي 

ابتدا تایمر را چرخانده و بر روی زمان مورد نظر 

به را  نظرشیر مشعل مورد ولوم قرار دهید؛ سپس 

و مشعل را روشن   , داخل فشار داده و بچرخانید

. پس از پایان زمان تنظیم شده، مشعل نمائید

 خاموش مي شود. 

در مدلهایي که مشعل مجهز به تایمر زماندار -

دیجیتالي مي باشد مطابق با دستورالعمل تایمر 

 مربوطه اقدام نمائید .
 

 با قطر متناسبباید وروف پخت قطر توجه : 

 از انرژی تا حداکثر استفاده باشدمورد نظر  مشعل

عله نباید از تابه ها بیرون بزند در غیر . شبدست آید

  نصورت صفحه رو تغییر رنم مي دهد.ای

 

یا وروفي که از قرار دادن وروف با کف محدب و 

مسط  نیست بر روی سر زیر آنها کامالً تخت و 

 شعله ها، خودداری نمائید.

 

 

 

 
                                       

در در مدلهایي که دارای درب رو مي باشند  :تذکر

هنگام روشن بودن هر یک از سر شعله ها از بستن 

 خودداری نمائید .درب رو جداً 

 

 

 
در مدلهایي که مجهز به شبکه محافظ مي  توجه: 

 شبکه ، صفحه روبرای جلوگیری از سوختن باشد، 

 .د گیربایستي روی مشعل پلوپز قرار 

 

 ب( مشعل فر 

ممکن است بوی و بریانکن فر  استفاده ازدر اولین 

این امر طبیعي . استشمام شود اجاقاز  خاصي

توصیه مي غذا، بنابراین پیز از قرار دادن  .است

 30-40 حتما به مدت ،استفادهپیز از  گردد

قرار  درجهحداکثر دقیقه فر را روشن نموده و روی 

 مشعل
 حداقل

 قطر ورف

 حداکثر

 قطر ورف

 mm 220 mm 280 مشعل پلو پز

 mm 180 mm 260 مشعل بزرگ

 mm120 mm 240 مشعل متوسط

 mm100 mm 140 مشعل کوچک
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مورد مشاهده این  مجدداً عدیبرف ادر مصتا دهید 

 نگردد.

 هرگز غذا را در کف محفظه فر قرار ندهید. :تذکر

 :گازت مشعل فر طرياه روشن نمودن

توجه به متدل اجتاق گتاز بته صتورت زیتر اقتدام        با 

 نمائید :

پیز از روشن نمودن فر، درب فتر بایتد کتامالًًًًًًًً بتاز     

 باشد.  
  به وسلهه فندک اتوماتلك -1

شیر ترموستات گازی  ولوم ، دن فرونمجهت روشن 

و  فشتار داده به داختل   که مدرج به دما مي باشد را

بتاالترین  روی  ستاعت  جهت عقربته  فالآن را در خ

نگته  دسته شیر را به همین حالت  .درجه قرار دهید

عمتل کترده و   دارید تا فنتد  بته طتور اتوماتیتک     

 مشعل را روشن نماید.

  شیر ترموستات عالمت   ولومدر این مدل مقابل 
 قرار دارد .

  الکتريکیبوسلهه فندک  -2

را بته داختل فشتار داده و در    ولوم شیر ترموستتات  

روی باالترین درجه قترار  خالف جهت عقربه ساعت 

در این  را فشار دهید . فند  کلید همزمان دهید و

 مشخص شده است  مدل کلید فند  با عالمت       

   :تذکر

ثانیته عمتل نمتي کنتد      15چنانچه فند  بیز از 

دسته شیر را رها کرده درب فر را به متدت حتداقل   

دقیقته بتاز بگذاریتد و ستپس مراحتل فتوق را       یک 

  مجدداً تکرار کنید.
دقیقه صبر  15مدت  ،پیز از قرار دادن غذا در فر-

 کنید تا فر به درجه حرارت مورد نظر برسد.
 به وسلهه کبريت -3

نباشتد و یتا   دسترسي به برق امکتان پتذیر    چنانچه

برای روشن مي توانید  اجاق مجهز به فند  نباشد 

اعمال فوق را انجتام داده و بته جتای     مشعلنمودن 

ستتیني کتتف را . از کبریتتت استتتفاده کنیتتدفنتتد  

بتته مشتتعل نزدیتتک نمتتوده و  ابرداشتتته ، کبریتتت ر

سپس با باز کتردن دستته شتیر مربوطته مشتعل را      

  روشن نمائید .
 

 
را حتدود   ولوم: پس از روشن شدن مشعل فر توجه

بتدین طریتق    ثانیه به همان حالت نگته داریتد.   10

ه هتر  بت اگتر   ترموکوپل شروع به کار خواهتد کترد .  

دلیل مشعل خاموش شود مراحل متذکور را مجتدداً   

 کنید.   تکرار
 ،پس از حصتول اطمینتان از روشتن شتدن مشتعل     

درب فتر را بته   سیني را در جای ختود قترار داده و   

آرامي ببندید. برای قرار دادن فر روی درجه دلخواه 

را روی  ولتوم ار داده و نشتانگر  را به داخل فشت  ولوم

 درجه مورد نظر قرار دهید. 

 

 برقی  :طرياه روشن نمودن مشعل فر

و قترار دادن  ولتوم مربتوب بته فتر برقتي      با چرخز 

نشانگر آن روی دمای مورد نظر مي توان مشعل فتر  

  را روشن نمود.  

 مشعل بريانکن : (  پ 

 طرياه روشن نمودن مشعل بريانکن گازت : -

توجه به متدل اجتاق گتاز بته صتورت زیتر اقتدام        با 

 نمائید :

پیز از روشن نمودن بریانکن درب فتر بایتد کتامالً    

 باز باشد.  
 به وسلهه فندک اتوماتلك -1

ولتوم مربتوب بته شتیر      نمودن بریتانکن روشن  برای

نشتانگر آن را  و داده فشتار  را بته داختل    ترموستات

را بته همتین   ولتوم  قرار دهیتد.   گریل روی عالمت 

عمتل  حالت نگه دارید تا فند  به طتور اتوماتیتک   
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 ولوم در این مدل مقابل . کرده و مشعل روشن گردد

 قرار دارد .عالمت        
  الکتريکیبوسلهه فندک  -2

را بته داختل فشتار     به شیر ترموستات  مربوب ولوم

 قرار دهید.  گریلعالمت روی نشانگر آن را داده و 

در ایتن متدل    را فشتار دهیتد.   فند  کلید همزمان

  کلید فند  با عالمت       مشخص شده است .
 به وسلهه کبريت  -3

چنانچه دسترسي به برق امکان پذیر نمي باشد متي  

اعمتال فتوق را    ،توانید برای روشتن نمتودن مشتعل   

جتتای فنتتد  از کبریتتت استتتفاده  انجتتام داده و بتته

 کتابین فتر    کبریت را به دهانه مشعل فوقتاني کنید. 

مربوطه را به داخل فشتار داده و   ولومنزدیک نمایید 

 قرار دهید. روی عالمت گریل نشانگر آن را 

 

 
 

در مدلهایي که دارای شیر بریانکن گازی مجزا نیتز  -

مي باشد، با چرخز ولوم در جهت عالئم مربوب بته  

گریل مي توان با یکي از سه روش باال)بتا توجته بته    

به روشن نمتودن مشتعل بریتانکن    مدل اجاق(اقدام 

 نمود .

را رها  ولومپس از روشن شدن مشعل  توجه:

ثانیه نگه  10نکنید. آن را در همین حالت به مدت 

دارید. بدین ترتیب ترموکوپل شروع به کار خواهد 

نمود. اگر به هر دلیل مشعل خاموش شود، مجدداً 

 طبق روش فوق آنرا روشن نمائید. 

 تذکر: 

ثانیته عمتل نمتي کنتد      15چنانچه فند  بیز از 

درب فر را بته متدت حتداقل یتک     را رها کرده  ولوم

دقیقه باز بگذارید و ستپس مرحتل فتوق را مجتددا     

 تکرار کنید.

محفظه باید به  ،پیز از قرار دادن غذا در بریانکن-

  .دقیقه گرم شود 5مدت 

اند کيه  طراحی شده  طورت اجاق گازااتوجه: 

ه درب فر کامالً بست استفاده از بريانکنانگام 

 . می باشد

هر یک از در صورت خاموش شدن اتفاقي  تذکر :

و  در حالت خاموش قرار داده را  ولوممشعل ها ، 

در روشن کردن مجدد  حداقل تا یک دقیقه سعي

 مشعل ننمائید.

 طرياه روشن نمودن مشعل بريانکن برقی :

بتا توجته   مشعل بریانکن برقتي  جهت روشن نمودن 

یتا   )فشتاری و یتا ستلکتوری(   به مدل اجتاق از کلید 

ولوم قرار داده شده جهت ایتن مشتعل متي توانیتد     

استتفاده نمائیتد . جهتت شناستایي ولتوم یتا کلیتتد       

 مربوطه به برگه راهنما مراجعه نمائید .
 

 

دو کابلن امکان  اات  مدلکهله توجه : در 

کابلن بريانکن از مشعل استفاده ام مان 

کوچك با مشعل فر يا بريانکن کابلن ب رگ 

 .وجود دارد

 کهلد سهکتورت :نحوه استفاده از ت( 

در مدلهایي که دارای کلید سلکتوری مي باشند با 

چرخز ولوم کلید سلکتوری و قرار دادن آن روی 

هر یک از عالئم مي توان اقدام به روشن نمودن 

ر صورتي که در هر آنها نمود . الزم به ذکر است د

یک از سلکت ها چندین عالئم وجود داشته باشد 

 همزمان همه آنها شروع به کار خواهند نمود .

 فن خنك کننده :نحوه استفاده از ( ث

به فن خنک کننده با کلید  مدلهایي که مجهز -

مي باشد به محض چرخز ولوم خودکار 

 فن شروع به کار خواهد نمود .  ، ترموستات
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مجهز به کلید فشاری ، با فشردن  مدلهای در -

کلید مربوب به فن مي توان اقدام به روشن نمودن 

 فن نمود .

در مدلهایي که عالمت مربوب به فن روی کلید -

سلکتوری قرار گرفته است با چرخز ولوم 

سلکتوری و قرار دادن نشانگر آن روی عالمت فن ، 

 اقدام به روشن نمودن فن خنک کنندهمي توان 

 نمود.

در مدلهایي که کلید مربوب به فن روی تایمر -

دیجیتالي تعبیه شد ه است جهت استفاده از فن به 

 دستورالعمل تایمر دیجیتالي مراجعه نمائید . 

در برخي از مدلهایي که مجهز به فن خنک کننده -

با کلید خودکار مي باشند ، کلید دیگری )روی 

جهت فن  تایمر دیجیتالي و یا به صورت مجزا(

تعریف شده است تا در مواردی که پس از پایان 

پخت و با خاموش کردن مشعل نیاز به خنک کردن 

 سریع اجاق مي باشد، از این کلید استفاده شود .

 سلرکوله فن  نحوه استفاده از(ج

جهت پخت یکنواخت و پخز حرارت مناسب در 

کابین فر ، برخي از مدلها مجهز به فن سیرکوله مي 

که با توجه به مدل اجاق و مطابق با  باشند

 توضیحات ذیل مي توان از فن استفاده نمود :

فر تايلن فاط انگام استفاده از مشعل توجه : 

 از فن سلرکوله استفاده نمائلد .

در مدلهایي که مجهز به فن سیرکوله با کلید -

خودکار مي باشند با چرخز ولوم ترموستات مي 

 فن نمود . توان اقدام به روشن نمودن

در مدلهای مجهز به کلید فشاری ، با فشردن کلید -

مربوب به فن مي توان اقدام به روشن نمودن فن 

 نمود .

در مدلهایي که عالمت مربوب به فن روی کلید  -

سلکتوری قرار گرفته است با چرخز ولوم 

سلکتوری و قرار دادن نشانگر آن روی عالمت فن ، 

 دن فن نمود.مي توان اقدام به روشن نمو

در مدلهایي که کلید مربوب به فن روی تایمر  -

دیجیتالي تعبیه شد ه است جهت استفاده از فن به 

 دستورالعمل تایمر دیجیتالي مراجعه نمائید . 

 :( نحوه استفاده از سلخ جوجه گردان چ

جوجه گردان طبق دستورات  سیخاز جهت استفاده 

 زیر عمل نمائید.

  ( قرار دهید.Lروی سیخ ) غذای مورد طبخ را -1

اطمینان حاصل کنید که مرغ یا گوشت کامال در 

( قرار گرفته و حالت Fاحاطه دو چنگک سیخ )

نماید تا از وارد آمدن فشار به مي تعادل را حفظ 

بوسیله یک مي توانید ( اجتناب گردد. Rموتور )

ببندید  از کلیه جهات مرغ را سیم مفتول تمیز

بسته ضربدری  ن مرغ به صورتبطوریکه بالها و را

تا در طول پخت از وارفتگي مرغ جلوگیری  شوند

  گردد.

درب فر را کامالً باز نموده و سر قالبها را مطابق  -2

شکل ، در داخل سوراخهای تعبیه شده در قسمت 

 جلوی محفظه فر قرار دهید. 

( قرار داده و انتهای میله G) قالبسیخ را روی  -3

 ( قرار بدهید. Pموتور )را داخل شیپوری 

داخل سیني چربیگیر مقدار کمي آب ریخته و  -4

تا از بوجود  آن را زیر سیخ جوجه گردان قرار دهید

 آمدن دود ناشي از سوختن روغن جلوگیری گردد. 

 .را روشن نماییدمشعل  -5

باید جهت به کار انداختن سیخ جوجه گردان  -6

با )این کلید .دهیدرا فشار  کلید مخصوص موتور

توجه به مدل اجاق به صورت کلید فشاری ، کلید 

بر روی تایمر دیجیتالي روی سلکتوری چرخان و یا 

 .(صفحه کنترل قرار داده شده است 

اتمام کار جهت خارج نمودن سیخ  پس از -7

جوجه گردان از دستکز فر استفاده نموده و 

. دستگیره جدا کنید( G) را از قالب سیخ انتهای

(S را روی سیخ نصب کنید و مرغ را از سیخ در )

 آورید. 
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 ( تايمر ديجلتالی : ح

با توجه به مدل تایمر دیجیتالي مطابق 

دستورالعمل های ذیل مي توان از تایمر استفاده 

 نمود :

 کهلد فشارت : 5تايمر ديجلتالی با  -1

 

 

  تنظلم ساعت :

صفحه تایمر شروع به  ،با اتصال اجاق به برق

(، Mچشمک زدن کرده و با فشار کلید وسط )

صفحه نمایز ثابت مي شود و در حالت تنظیم 

، -ساعت قرار مي گیرد. با هر بار فشار کلید + و

دقیقه ها یکي یکي افزایز و کاهز مي یابد اما با 

نگه داشتن کلید به صورت ثابت دقیقه ها به 

 .سرعت تغییر مي کند

را فشار داده و چند ثانیه  Mکه کلید در صورتي 

در حالت ساعت شمار قرار مي گیرید  منتظر بمانید،

ساعت  –که در این حالت با استفاده از کلید + و 

           تنظیم مي شود .     

 تنظلم تايمر : 

پس از تنظیم حالت ساعت چند ثانیه منتظر بمانید 

 به محض رویت چراغ چشمک زن با فشردن کلید +

 در حالت تنظیم تایمر قرار مي گیرید.

مي  دقیقه 1هر بار فشار دادن دکمه برابر با  -

 باشد. 

پس از تنظیم زمان مورد نظر ، تایمر شروع به  -

  مي نماید.شمارش معکوس 

پس از اتمام زمان مشخص شده تایمر به صدا در -

را  Mمي آید. جهت قطع نمودن سیگنال دکمه 

 یکبار فشار دهید. 

در حالتي که تایمر تنظیم شده است جهت تنظیم -

( در حالت ساعت Mحالت ساعت با فشردن کلید )

 قرار مي گیرید.

 المپ و موتور:

دو کلید سمت چپ جهت روشن نمودن  المپ و 

 موتور به کار مي رود .
عالمت المپ و موتور روی کلید مربوطه مشخص 

 گردیده است.

 

 :فشارتکهلد  6تايمر ديجلتالی با -2

 طرياه روشن و خاموش کردن تايمر 

بعد از اتصال سیم برق اجاق گاز، نمایشگر 

زمان)ساعت( که به رنم سفید مي باشد شروع به 

چشمک زدن مي نماید. در این حالت امکان 

از هیچ یک از کلیدها نمي باشد. با فشردن استفاده 

نمایشگر ثابت مي شود و مي  -همزمان کلید + و

 نظیمات را انجام داد . توان سایر ت

)المپ( را به Lجهت خاموش کردن تایمر،کلید 

ثانیه در حالت فشرده نگه دارید. در این  5مدت 

حالت تنها نمایشگر ساعت روشن باقي مي ماند و 

عملکرد سایر کلیدها متوقف شده و امکان استفاده 

از آنها وجود ندارد . جهت روشن کردن مجدد 

رار نمائید. الزم به ذکر تایمر، همین عمل را تک

است در صورت تنظیم زنم هشدار و مشعل زماندار 

 نمي توان تایمر را با این کلید خاموش نمود.
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 طرياه تنظلم ساعت :

را همزمان فشار  -جهت تنظیم ساعت، کلید + و

که  :دهید . در این حالت نمایشگر دو نقطه ای 
مي بین اعداد ساعت و دقیقه قرار گرفته است ثابت 

اقدام به تنظیم  -شود . سپس با فشردن کلید + و

ثانیه نمایشگر دو  5زمان مورد نظر نمائید. بعد از 

نقطه ای مجدداً شروع به چشمک زدن کرده و 

 ساعت شروع به کار مي نماید.

 : طرياه تنظلم زنگ اشدار

پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت)نمایشگر سفید( 

شروع به   Alarm      ، با فشردن کلید     ، آیکون

چشمک زدن مي نماید. در این حالت با فشردن 

مي توانید زمان مورد نظر را تنظیم  -کلید + و

نمائید)نمایشگر زمان قرمز رنم مي باشد که اعداد 

سمت چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت 

(. 00min: 00h راست نشان دهنده دقیقه مي باشد

دن آیکون، ثانیه با ثابت ش 5پس از گذشت 

شمارش معکوس به طور اتوماتیک شروع مي شود. 

الزم به ذکر است شمارش معکوس در زمانهای 

دقیقه بر روی صفحه نمایز واهر مي  1کمتر از 

 شود .

پس از پایان زمان تنظیمي، تایمر شروع به زنم 

زدن مي نماید که با فشردن هر یک از کلیدها 

رت پس قطع مي شود . در غیر اینصوصدای زنم 

دقیقه صدای زنم به طور خودکار  2از گذشت 

 قطع مي شود.

با قطع جریان برق تنظیمات این مرحله از بین  -

 مي رود.

 59min: 23hقابلت تنظیم زمان در این حالت  -

 مي باشد .

:جهت خارج شدن از تنظیمات زنم هشدار توجه

 -را با کلید دکلید     را مجدداً فشار دهید و اعدا

 تنظیم نمائید.  00:00روی 

 

 

 طرياه تنظلم زمان جهت مشعل زماندار:

پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت)نمایشگر سفید(، 

شروع به چشمک      Autoآیکون     با فشردن کلید

 -زدن مي نماید. در این حالت با فشردن کلید + و

مي توان اقدام به تنظیم زمان مورد نظر نمود 

)نمایشگر زمان قرمز رنم مي باشد که اعداد سمت 

چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت راست نشان 

 5(. پس از  00min: 00h دهنده دقیقه مي باشد

ت زماندار طراحي شده به صورثانیه مشعلي را که 

)جهت شناسایي این مشعل را روشن نمائید. است 

پس از پایان زمان  به برگه راهنما مراجعه نمائید (.

تنظیمي، تایمر شروع به زنم زدن کرده و مشعل 

خاموش مي شود . با فشردن هر یک از کلیدها مي 

 توان صدای زنم را قطع نمود .

ساعت مي  6مان در این حالت قابلیت تنظیم ز

 باشد .

در صورت خاموش شدن تایمر)با قطع جریان  توجه:

برق( تنظیمات مشعل زماندار از بین رفته و مشعل 

خاموش مي شود . اما امکان استفاده از مشعل و 

روشن کردن مجدد آن مشابه سایر مشعل ها وجود 

 دارد.

:جهت خارج شدن از تنظیمات مربوب به توجه

را مجدداً فشار دهید و  مشعل زماندار کلید      

 تنظیم نمائید.  00:00روی  -اعداد را با کلید

: امکان تنظیم همزمان زنم هشدار و مشعل توجه 

 زماندار نمي باشد .

طرياه روشن و خاموش کردن موتور جوجه 

 گردان:

پس از روشن شدن تایمر و ثابت شدن نمایشگر 

 Mساعت )نمایشگر سفید(، با هر بار فشردن کلید

مي توان موتور جوجه گردان را روشن و با فشردن 

 مجدد آن ،خاموش کرد.

ماکزیمم زمان در نظر گرفته شده برای  توجه:

ساعت مي باشد بدین صورت که  3عملکرد موتور 

 3در صورت روشن بودن موتور جوجه گردان بعد از 

  ساعت موتور خاموش مي شود .
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 طرياه روشن و خاموش کردن المپ:

شن شدن تایمر و ثابت شدن نمایشگر پس از رو

مي توان المپ  Lساعت، با هر بار فشردن کلید 

داخل محفظه را روشن و با فشردن مجدد آن 

 خاموش کرد.

 3توجه : در صورت روشن بودن المپ، پس از 

 ساعت به طور خودکار المپ خاموش مي گردد.

 قفل کودک:

 ثانیه 3با فشردن کلید + و نگه داشتن آن به مدت 

حالت قفل کود  فعال شده و امکان استفاده از 

هیچ یک از کلیدها و تغییر تنظیمات وجود ندارد . 

جهت غیر فعال کردن این حالت کلید + را فشرده 

 ثانیه نگه دارید. 3و به مدت 

الزم به ذکر است در صورت استفاده از قفل کود  

تنظیمات انجام شده اعم از تنظیمات مربوب به 

مشعل زماندار، ساعت، المپ و موتور  زنم هشدار،

از بین نمي رود و در صورت پایان زمانهای تنظیم 

شده جهت زنم هشدار و مشعل زماندار به محض  

شنیدن صدای زنم مي توان با استفاده از هر یک 

 از کلیدها اقدام به قطع نمودن صدای زنم نمود.

در صورتي که تنظیمات مربوب به زنم هشدار و 

ندار فعال نباشد امکان استفاده از کلیدها مشعل زما

 :به شرح ذیل وجود دارد

 قطع و وصل صدات زنگ کهلداا:

 5و نگه داشتن آن به مدت  Mبا فشردن کلید 

ثانیه صدای زنم کلیدها وصل و هنگام کار با کلیه 

از آنها شنیده مي شود . با  beepکلیدها صدای 

 5و نگه داشتن آن به مدت  Mفشردن مجدد کلید

 ثانیه صدای زنم کلیدها قطع مي شود.

 تغللر صدات زنگ :

 5با فشردن کلید      و نگه داشتن آن به مدت 

 ثانیه امکان تغییر صدای زنم وجود دارد.

 

 
 

مجه  به تراب تخت لمسی تايمر ديجلتالی -3

 گوشت:

 

 

 

 

 

در مدلهایي که مجهز به تایمر دیجیتالي مجهز به 

پراب پخت گوشت مي باشد، بعد از اتصال سیم 

، نمایشگر beepبرق اجاق گاز، با شنیدن صدای 

 زمان شروع به چشمک زدن مي نماید.

را بطور همزمان لمس کنید تا    و کلید     

نمایشگر زمان ثابت گردد سپس اقدام به انجام 

 شرح ذیل نمائید:تنظیمات به 

 تنظلم ساعت : 

جهت تنظیم ساعت، کلید     و      را همزمان 

لمس نمائید تا آیکون   شروع به چشمک زدن 

و       زمان مورد   نماید. با لمس کلید های      

ثانیه با ثابت شدن  6نظر را تنظیم نمائید. پس از 

 آیکون   ، تایمر شروع به کار مي نماید. 

 زنگ اشدار : تنظلم

پس از ثابت شدن نمایشگر زمان، با لمس کلید     

شروع به چشمک زدن مي نماید. با  ، آیکون   

زمان مورد نظر را تنظیم  و         لمس کلید 

 23h,59minنمائید )ماکزیمم زمان قابل تنظیم  

تایمر       ثانیه با ثابت شدن آیکون 6است(. پس از 

به طور اتوماتیک شروع به کار مي نماید. در این 

حالت، نمایشگر، حالت ساعت را نشان مي دهد لذا 

را لمس        جهت مشاهده زمان طي شده، کلید

کنید. پس از پایان زمان تنظیمي، تایمر شروع به 

زنم زدن مي نماید. با لمس هر یک از کلیدها 

شدن از  جهت خارج صدای زنم قطع مي شود.

تنظیمات زنم هشدار، اعمال فوق را انجام دهید و 

تنظیم  00:00اعداد را روی     با کلیدهای      و   

  نمائید.
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 تنظلمات قفل کودک : 

ثانیه، با  1با لمس همزمان کلید     و     برای  

و روشن شدن  beepشنیدن دو صدای پي درپي 

روی صفحه نمایز، قفل کود  فعال  آیکون

مي شود. در این حالت، امکان استفاده از هیچ یک 

از کلیدها و انجام هیچگونه تنظیماتي وجود ندارد. 

خاموش  با انجام مجدد اعمال فوق، آیکون 

 شده و قفل کود  غیر فعال مي گردد.

 تغللر صدات زنگ کهلداا:

شد. با این تایمر دارای سه تن مختلف زنم مي با

ثانیه، دو صدای پي در  1لمس کلید   برای 

شنیده مي شود. با هر بار لمس آن صدا   beepپي

تغییر کرده و صدای جدید شنیده مي شود. آخرین 

 صدای زنم، در حافظه تایمر ذخیره مي گردد.

 تغللر مل ان روشنايی صفحه نمايشگر :

ثانیه و شنیدن دو صدای  1با لمس کلید     برای 

، مي توان میزان روشنایي صفحه beepپي در پي 

 نمایز را با هر بار لمس کلید     تغییر داد.

 قطع و وصل صدات زنگ کهلداا:

ثانیه و شنیدن دو مرتبه  5با لمس کلید     برای 

به صورت متوالي، مي توان صدای  beepصدای 

 و وصل کرد. کلیدها را قطع

 تغللر تنظلمات نمايشگر ساعت :

تنظیمات ذخیره شده در حافظه تایمر جهت حالت 

ساعته بر روی نمایشگر  24ساعت، به صورت 

مشاهده مي شود. جهت تغییر تنظیمات و مشاهده 

(، pmو amساعته )با نماد  12ساعت به صورت 

ثانیه لمس نمائید با شنیدن  5کلید     را به مدت 

، امکان تغییر تنظیمات beepدو صدای متوالي 

 ذکر شده وجود دارد.

 
مشعل فر اين مدل اجاق گاز مجه  به تايمر زماندار 

می باشد لذا عالوه بر اينکه می توان از مشعل فر 

بصورت عادت و مشابه ساير مشعل اا استفاده 

ن از امکانات موجود نل  به شرح ذيل نمود، می توا

 استفاده کرد:

 تنظلم مدت زمان تخت : 

پس از ثابت شدن نمایشگر زمان، با لمس کلید     

بر روی صفحه نمایز روشن شده   AUTO، آیکون

و آیکون     شروع به چشمک زدن مي نماید. با 

زمان مورد نظر را تنظیم     و        لمس کلید  

ثانیه با خاموش شدن آیکون     ،  6نمائید. پس از 

تایمر شروع به کار مي نماید. پس از پایان زمان 

تنظیمي مشعل فر خاموش مي شود و تایمر شروع 

 به زنم زدن مي نماید.

صدای زنم قطع   و         کلید  با لمس همزمان 

مي گردد. در  شده و تنظیمات به حالت اولیه بر

طي زمان تنظیم شده، جهت مشاهده حالت ساعت، 

و     را بطور همزمان لمس کنید. جهت  کلید   

خارج شدن از تنظیمات مدت زمان پخت، اعمال 

اعداد را روی     و  فوق را انجام دهید و با کلید  

 تنظیم نمائید.  00:00

در صورت قطع جریان برق، تنظیمات  توجه:  

مربوطه از بین مي رود و مشعل خاموش مي شود 

از مشعل و روشن کردن مجدد  اما امکان استفاده 

 آن  مشابه سایر مشعل ها وجود دارد.

 :تنظلم تايان زمان تخت

 AUTOکلید     را دو مرتبه لمس نمائید. آیکون 

شروع به  بر روی صفحه نمایز روشن و آیکون     

چشمک زدن مي نماید. با لمس کلید     و    پایان 

ثانیه با ثابت  6زمان پخت را تنظیم نمائید. پس از 

شدن آیکون چشمک زن، تایمر شروع به کارمي 

نماید. پس از طي زمان تنظیم شده مشعل فر 

خاموش مي شود و تایمر شروع به زنم زدن مي 

 کند. 

اقدام به قطع صدای   و      با لمس همزمان کلید  

  زنم و برگشت به حالت اولیه  نمائید.

در طي زمان تنظیم شده، جهت مشاهده حالت 

ساعت کلید    و      را بطور همزمان لمس نمائید                                                                             

پخت، جهت خارج شدن از تنظیمات پایان زمان 

کلید    را لمس کرده و با کلیدهای      و    اعداد 

 تنظیم نمائید. 00:00را روی 
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در صورت قطع جریان برق، تنظیمات  توجه:

مربوطه از بین مي رود و مشعل خاموش مي شود 

مشعل و روشن کردن مجدد  از  اما امکان استفاده 

 آن  مشابه سایر مشعل ها وجود دارد.

 تراب تخت گوشت : راانمات استفاده از

هنگام استفاده از مشعل فر جهت پخت گوشت مي  

توانید از پراب پخت گوشت به شرح ذیل استفاده 

 نمائید:

سر فلزی پراب را داخل گوشت قرار داده و سر 

دیگر آن را در سوئیچي که بر روی دیواره داخلي 

محفظه فر قرار دارد وصل کنید. با لمس کلید     ، 

شروع به چشمک       مربوطه با عالمت آیکون 

زدن مي نماید دمای واقعي گوشت در سمت چپ و 

دمای تنظیمي جهت پخت گوشت در سمت راست 

    و     نمایز داده مي شود. با لمس کلیدهای   

دمای مورد نظر جهت پخت گوشت را تنظیم 

مي باشد. الزم  C99-20°نمائید. قابلیت تنظیم دما 

کمترین حالت، به ذکر است امکان تنظیم دما در 

+ نسبت به دمای واقعي گوشت مي C2°با اختالف 

به محض رسیدن دمای گوشت به دمای  باشد.

بر روی صفحه نمایز   AUTOتنظیمي، آیکون

شروع به چشمک زدن مي نماید. در این حالت 

تایمر شروع به زنم زدن کرده و مشعل خاموش 

مي شود. با لمس همزمان کلید      و      اقدام به 

 قطع کردن صدای زنم نمائید.

 

در این حالت، در طي زمان پخت، با لمس  توجه : 

و       امکان  مشاهده ساعت   همزمان  کلید     

ثانیه وجود دارد. در صورتي که در طي  6به مدت 

ثانیه، مجدداً کلیدهای      و      را  6این مدت 

لمس نمائید، تنظیمات مربوب به پراب پخت 

 از بین مي رود. گوشت

 

: هنگام روشن بودن مشعل فر و استفاده  توجه    

از پراب پخت گوشت و انجام تنظیمات مربوطه، 

امکان تنظیم تایمر در دو حالت مدت زمان پخت و  

پایان زمان پخت وجود ندارد. جهت استفاده از این 

امکانات، پراب را از سوئیچ جدا کنید. سپس  با 

به تنظیمات اولیه  لمس همزمان کلید    و   

برگشته و مطابق دستورالعمل ذکر شده جهت 

تنظیم مدت زمان پخت و پایان زمان پخت اقدام 

 نمائید.

خت در صورت عدم استفاده از پراب پ توجه :

گوشت، آن را از محفظه فر خارج نموده و در محل 

 مناسب نگهداری نمائید. 

 

 

 

 

 

 

 

 تايمر ديجلتالی لمسی -4

 

 

 

 

 طرياه روشن و خاموش کردن تايمر -

بعد از اتصال سیم برق اجاق گاز، نمایشگر 

زمان)ساعت( که به رنم سفید مي باشد شروع به 

چشمک زدن مي نماید. در این حالت امکان 

استفاده از هیچ یک از کلیدها نمي باشد. با فشردن 

کلید + نمایشگر ثابت مي شود و مي توان سایر 

 تنظیمات را انجام داد . 

)المپ( را Lamp جهت خاموش کردن تایمر،کلید

ثانیه در حالت فشرده نگه دارید. در این  5به مدت 

حالت تنها نمایشگر ساعت روشن باقي مي ماند و 

عملکرد سایر کلیدها متوقف شده و امکان استفاده 

از آنها وجود ندارد . جهت روشن کردن مجدد 

تایمر، همین عمل را تکرار نمائید. الزم به ذکر است 

+

LAMP MOTOR

Silver House

h min

sec

ALARM

OKIDA ELEKTRONIK
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هشدار و مشعل زماندار نمي  در صورت تنظیم زنم

 توان تایمر را با این کلید خاموش نمود.

 طرياه تنظلم ساعت :

را همزمان فشار  -جهت تنظیم ساعت، کلید + و

دهید . در این حالت نمایشگر دو نقطه ای   که بین 

اعداد ساعت و دقیقه قرار گرفته است ثابت مي 

تنظیم  اقدام به -شود . سپس با فشردن کلید + و

ثانیه نمایشگر دو  5زمان مورد نظر نمائید. بعد از 

نقطه ای مجدداً شروع به چشمک زدن کرده و 

 ساعت شروع به کار مي نماید.
 طرياه تنظلم زنگ اشدار: 

پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت)نمایشگر سفید( 

شروع به      ، با فشردن کلید     ،   آیکون        

نماید. در این حالت با فشردن چشمک زدن مي 

مي توانید زمان مورد نظر را تنظیم  -کلید + و

نمائید)نمایشگر زمان قرمز رنم مي باشد که اعداد 

سمت چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت 

 باشد راست نشان دهنده دقیقه مي

(00h:00min پس از گذشت .)ثانیه با ثابت  5

اتیک شدن آیکون، شمارش معکوس به طور اتوم

شروع مي شود. الزم به ذکر است شمارش معکوس 

دقیقه بر روی صفحه نمایز  1در زمانهای کمتر از 

 واهر مي شود .

پس از پایان زمان تنظیمي، تایمر شروع به زنم 

از کلیدها  زدن مي نماید که با فشردن هر یک

صدای زنم قطع مي شود . در غیر اینصورت پس 

طور خودکار  دقیقه صدای زنم به 2از گذشت 

 قطع مي شود.

با قطع جریان برق تنظیمات این مرحله از بین  -

 مي رود.

 59min: 23hت تنظیم زمان در این حالت یقابل -

 مي باشد .

جهت خارج شدن از تنظیمات زنم هشدار توجه:

 -کلید     را مجدداً فشار دهید و اعداد را با کلید

 تنظیم نمائید.  00:00روی 

 

 زمان جهت مشعل زماندار:طرياه تنظلم 

پس از ثابت شدن نمایشگر ساعت)نمایشگر سفید(، 

شروع به        با فشردن کلید      آیکون    

چشمک زدن مي نماید. در این حالت با فشردن 

مي توان اقدام به تنظیم زمان مورد نظر  -کلید + و

نمود )نمایشگر زمان قرمز رنم مي باشد که اعداد 

چپ نشان دهنده ساعت و اعداد سمت سمت 

(. 00min: 00h راست نشان دهنده دقیقه مي باشد

ثانیه مشعل مربوطه را که به صورت  5پس از 

روشن نمائید. پس از زماندار طراحي شده است را 

پایان زمان تنظیمي، تایمر شروع به زنم زدن کرده 

و مشعل خاموش مي شود . با فشردن هر یک از 

  .ان صدای زنم را قطع نمودکلیدها مي تو

ساعت مي  6قابلیت تنظیم زمان در این حالت 

 باشد .

در صورت خاموش شدن تایمر)با قطع  توجه:

جریان برق( تنظیمات مشعل زماندار از بین رفته و 

مشعل خاموش مي شود . اما امکان استفاده از 

مشعل و روشن کردن مجدد آن مشابه سایر مشعل 

 ها وجود دارد.

جهت خارج شدن از تنظیمات مربوب به توجه:

را مجدداً فشار دهید و    مشعل زماندار کلید       

 تنظیم نمائید.  00:00روی  -اعداد را با کلید

: امکان تنظیم همزمان زنم هشدار و مشعل توجه 

 زماندار نمي باشد .

طرياه روشن و خاموش نمودن موتور جوجه 

 گردان:

و ثابت شدن نمایشگر پس از روشن شدن تایمر 

ساعت )نمایشگر سفید(، با هر بار فشردن 

مي توان موتور جوجه گردان را  Motorکلید

 روشن و با فشردن مجدد آن ،خاموش کرد.

توجه: ماکزیمم زمان در نظر گرفته شده برای 

ساعت مي باشد بدین صورت که  3عملکرد موتور 

 3در صورت روشن بودن موتور جوجه گردان بعد از 

 ساعت موتور خاموش مي شود . 

: 

Auto 
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 طرياه روشن و خاموش نمودن المپ:

پس از روشن شدن تایمر و ثابت شدن نمایشگر 

مي توان  Lampساعت، با هر بار فشردن کلید 

المپ داخل محفظه را روشن و با فشردن مجدد آن 

 خاموش کرد.

 3توجه : در صورت روشن بودن المپ، پس از 

 خاموش مي گردد.ساعت به طور خودکار المپ 

 قفل کودک:

ثانیه  3با فشردن کلید + و نگه داشتن آن به مدت 

حالت قفل کود  فعال شده و امکان استفاده از 

هیچ یک از کلیدها و تغییر تنظیمات وجود ندارد . 

فعال کردن این حالت کلید + را فشرده  جهت غیر

 ثانیه نگه دارید. 3و به مدت 

تفاده از قفل کود  الزم به ذکر است در صورت اس

تنظیمات انجام شده اعم از تنظیمات مربوب به 

زنم هشدار، مشعل زماندار، ساعت، المپ و موتور 

از بین نمي رود و در صورت پایان زمانهای تنظیم 

شده جهت زنم هشدار و مشعل زماندار به محض  

شنیدن صدای زنم مي توان با استفاده از هر یک 

 نمودن صدای زنم نمود.از کلیدها اقدام به قطع 

در صورتی که تنظلمات مربوط به زنگ اشدار 

و مشعل زماندار فعال نباشد امکان استفاده از 

 کهلداا به شرح ذيل وجود دارد:

 قطع و وصل صدات زنگ کهلداا:

 5و نگه داشتن آن به مدت  Mبا فشردن کلید 

ثانیه صدای زنم کلیدها وصل و هنگام کار با کلیه 

از آنها شنیده مي شود . با  beepکلیدها صدای 

و نگه داشتن آن به  Motorفشردن مجدد کلید

 ثانیه صدای زنم کلیدها قطع مي شود. 5مدت 

 تغللر صدات زنگ :

 5با فشردن کلید      و نگه داشتن آن به مدت 

 نیه امکان تغییر صدای زنم وجود دارد.ثا

 

 

 

 

 

باید مرتب  ،برای افزایز طول عمر وسیله خود ●

 آن را تمیز نمائید .

پیز از تمیز کردن اجاق گاز، شیر اصلي گاز و  ●

جریان ورودی برق یا مدار اصلي سیستم الکتریکي 

 را قطع کنید.

پیز از تمیز نمودن اجاق بگذارید اجاق کامال  ●

سرد شود. از تمیز نمودن اجاق داغ جدا خودداری 

 کنید.  

توصیه مي گردد پس از هر بار استفاده از اجاق  ●

به خصوص فر و بریانکن حتما آن را تمیز نمایید. 

در غیر اینصورت مواد باقیمانده سخت شده و هرگز 

 پا  نمي شوند.

 کردن از بخار استفاده نکنید .برای تمیز  ●

 هرگز اجاق را با شیلنم آب نشویید. ●

  برای جلوگیری از برق گرفتگي به محض

شستشوی اجاق و یا ریختن آب روی شعله های 

دقیقه  10قبل از استفاده مجدد حدود  ،اجاق

بریانکن را روشن نمائید تا اجاق کامالً خشک 

 شود .

شیلنم گاز را کنترل کنید و چنانچه آثار  ●

فرسودگي در آن مشاهده نمودید آنرا تعویض 

نمایید. تحت هیچ شرایطي شیلنم گاز را تعمیر 

 نکنید. 

نوار الستیکي روی تنوره فر برای جلوگیری از  ●

هدر رفتن گرمای داخل تنوره تعبیه شده است که 

 عملکرد صحی  فر را تضمین مي نماید . به طور

مرتب درزگیر را کنترل کنید . چنانچه ضروری 

است آن را تمیز کنید . از مواد اسیدی و تیز و 

برنده برای آن استفاده نکنید . چنانچه این درزگیر 

آسیب دید با سرویسکاران مجاز جهت تعویض آن 

تماس بگیرید و تا وقتیکه درزگیر تعمیر نشده است 

 از فر استفاده نکنید .

 

 

 حفظ و نگهداری
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 کردن قطعات اجاق گازنحوه تمل  

 نظافت اج ات داخهی کابلن فر :

توصیه مي شود برای از بین بردن تمام پس مانده ●

های ناشي از پخت و پز مانند چربي ها ، فر را بعد 

بخز های لعابي فر  از هر بار استفاده تمیز نمائید .

را با یک اسفن  مرطوب تمیز نمایید. قسمتهای 

به سهولت با استفاده از  آغشته به روغن را مي توان

آب داغ و پا  کننده مخصوص سطوح لعابي پا  

 نمود. 

جهت پا  نمودن اجاق هرگز از اشیاء زبر و توجه : 

 پا  کننده های ساینده استفاده نکنید. 

 

درزگیر از جایگاه خود هنگام نظافت چنانچه  ●

با قراردادن خارهای خارج شد مانند تصویر 

ن را در جایگاه مخصوص ،آالستیک درون سوراخ 

 خود نصب نمائید .

 

 
 

در مدلهایي که داری شلف متصل به دیواره مي ●

مي توانید به  ی دیواره جهت نظافت شلف هاباشد 

راحتي آنها را از دیواره کابین فر جدا کرده و در 

قرار داده و با اسفن   مایع ورفشویيمحلول آب و 

شلف با پیچ به آن را تمیز نمائید . در مدلهایي که 

دیواره متصل شده است پیچ را باز کرده و شلف را 

در راستای دیواره به آرامي به سمت خود بکشید. 

در سایر مدلها شلف از قسمت باال و پایین بر روی 

پین قالب شده است مفتولهای باال که روی پین، 

قالب شده است را به سمت پایین  فشار دهید تا 

س با حرکت شلف به شلف از پین جدا شود سپ

 آن را از دیواره جدا نمائید .  ،سمت مرکز کابین فر

جهت نظافت سیخ جوجه گردان نیز به هیچ -

عنوان از اجسام ساینده و برنده استفاده نکنید و آن 

  دهید.قرار  مایع ورفشویيرا در محلول آب داغ و 

 نظافت اج ات قسمت بلرونی : 

مي جهت پا  نمودن چربي سطوح لعابي ،  -

مایع آن را با اسفن  و محلول آب داغ و   یدتوان

تمیز کنید. هرگز ازمواد پا  کننده ورفشویي 

قوی)وایتکس، جوهر نمک و ...( و ساینده هاو ابزار 

های برنده مانند سیم ورفشویي و چاقو و غیره 

  برای تمیز کردن استفاده نکنید. 

و  دارماستیل را با اسفن  یا پارچه نای اجاق گازه -

 نمایید. مواد پا  کننده مخصوص تمیز 

جهت تمیز کردن اجزا شیشه ای اجاق گاز از  -

روزنامه و مایع شیشه پا  کن تائید شده از طرف 

 استاندارد تمیز نمائید.

به راحتي قابل جدا شدن مي باشند و مي  ولوم ها -

توان آنها را )به غیر از فنر داخل دسته شیر( با آب 

 ولرم و مایع ورفشویي شستشو داد .

اجاق را  ولوم هایجهت تمیز کردن صفحه کلید،  -

خارج کرده و سپس با استفاده از یک اسفن  نرم و 

 .آن را تمیز نمائید   مایع ورفشویيب و آمحلول 

را از روی اجاق گاز برداشته و  شبکه های محافظ -

قرار  مایع ورفشویيو دقیقه در آب داغ  15حدود 

خشک  خوبيپس از شستشو آنها را به  دهید و 

 هرگز از ابزار تیز و ساینده استفاده نکنید .کنید. 

برای تمیز کردن سر شعله ها باید مرتباً آنها را در -

ت و با یک غوطه ور ساخ مایع ورفشویيآب و 

برس غیر فلزی ، سر شعله ها را تمیز کرده تا 

سوراخها و شیارها از جرم پا  شوند تا شعله به 

طور مناسب بسوزد .سر شعله ها را قبل از جا زدن 

کامال خشک نمائید . هنگام جا زدن مطمئن شوید 

 که به طور صحی  در محل خود قرار گرفته باشند .

 مسدود نشده باشد.  کنید منافذ کالهک ها کنترل -
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 راانمات عالئم صفحه کنترل : 

 

 توضلحات عالئم
 

 

 

 نماد موقعیت مشعلها -

شعله  4در مدل   

آیکون تیره شده موقعیت مشعل -

 مي باشد .

 

 

 

 نماد موقعیت مشعلها -

 شعله  5در مدل 

آیکون تیره شده موقعیت مشعل -

 مي باشد

 

 

 

 نماد موقعیت مشعلها -

شعله  6در مدل   

آیکون تیره شده موقعیت مشعل -

 مي باشد

 

 

 

 خاموش مشعل حالت نماد 

 

 

 

 نماد شعله حداکثر 

  نماد شعله حداقل 

 

 

 

 نماد جرقه زن )فند (

 توضلحات  عالئم 

Grill 
 
 

 نماد های مشعل بریانکن  

Oven 
 
 

 نماد های مشعل فر 

 
 

  نماد مشعل گازی

 
  نماد مشعل برقي

 
 

 

 نماد فن 

 

 

 نماد مشعل زماندار

 
 

 نماد موتور 

 

 

 نماد المپ

Auto 
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 واند روی صفحه کنترل موجود باشد . ترکیبي نیز مي تمجزا و نماد ها به صورت 


