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 FG 4 , FG 6فرھای برق وگاز  
  فر پايين گاز

برای روشن کردن فر پايين بايد درب فر را تا انتھا باز کنيم تا فندک فر عمل کند.درجه 
ثانيه مکث می کنيم تا  8می گذاريم سپس ولوم را فشار داده و  140فر را ھم روی 
  شعله ثابت شود.

دقيقه باز می گذاريم و سپس  5تا پس از روشن شدن شعله درب فر به صورت نيمه باز 
  وقتی داخل فر گرم شد درب را ميبنديم .

  دقيقه درب را نيمه باز نگذاريم فر خفه کرده و خاموش می شود. 5نکته : اگر 

نکته : از فر باال و پايين به صورت ھم زمان نمی توان استفاده کرد، به جز حالت المپ 

  ه گردانو جوج

                                             

  

  

  

  

)در اين حالت المپ فر روشن شده و می توان داخل فر را درحال پخت و پز مشاھده 1
  کرد 

) در اين حالت شبکه جوجه گردان فعال می شود و با فر پايين می توان عمل پخت را 2
  انجام داد.

  ) در اين حالت فر باال به تنھايی شروع به کار می نمايد. 3

) در اين حالت فر باال به ھمراه جوجه گردان شروع به کار می نمايد که برای برشته 4
 کردن و طاليی کردن استفاده می شود.
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 داشته شرکت ديد از را الزمه صالحيت که پذيرد صورت افرادی توسط بايستی فقط نصب
 .باشند

 کردن خاموش منظور به.(کنيد خاموش را دستگاه صحيح کارکرد عدم و خرابی صورت در :مھم نکته
 تماس  خود ناحيه در معتبر فروش از پس خدمات مرکز با سپس و) نکشيد را برق به اتصال کابل دستگاه
 .باشيد نداشته دستگاه تعمير برای  تالشی  تنھايی به ؛ھرگز فرماييد حاصل

 .شود استفاده بالغ افراد توسط بايستی فقط  دستگاه : فر از  صحيح استفاده

 داغ نيز استفاده از بعد خاموش حالت در بودن ساکن دليل به وھم  شود می داغ کار حالت در ھم دستگاه
 جای تا نيز و کنيد خودداری جدا فازھا اين طول در ه دستگا داخلی قطعات به زدن دست از.  باشد می

 دليل به دستگاه از استفاده ھنگام.نزنيد دست آن خاموشی از بعد حتی دستگاه  خارجی قطعات به ممکن
 .آوريد عمل به جلوگيری آن به کودکان زدن دست از خارجی ويا داخلی قطعات حد از بيش شدن داغ

 .کنيد  استفاده محاظ دستکشی از ھميشه دستگاه ازداخل چيزی برداشتن ويا  دادن قرار ھنگام به

 علت به است ممکن که علت اين به نگذاريد مراقب بدون را آن موقع ھيچ دستگاه بودن روشن ھنگام به
 .شود ايجاد سوزی آتش روغن نشست

 دستگاه کنيد فراموش است ممکن چون نگذاريد؛ آن درون در چيزی دستگاه خاموشی حالت رد موقع چھي
 .آن داخل شده فراموش شی ھم و شود می دستگاه به ھم جدی صدمه باعث کار اين که نماييد روشن را

 .شود می آن به صدمه باعث  چون ن نکنيدآويزا چيزی بودن باز ھنگام به دستگاه از ھرگز

 داغ وھنوز ايد کرده  استفاده آن از تازه اگر ويا بکشيد برق از را ؛آن دستگاه کردن تميز ويا ازتعمير قبل
 .شود خنک دستگاه تا کنيد صبر کاری ھر انجام از قبل است

 دستگاه برقی قطعات به است ممکن چون نکنيد استفاده دستگاه کردن تميز برای شوی بخار از ھرگز
 . شود وارد صدمه

 آن که دھيد اطالع مجاز تعمير مراکز به را مراتب سريعا شد وارد ای صدمه برقی اتصال کابل به اگر
 .کنند تعويض شما برای را

 .)باشد داشته  earth   اتصال. ( شود وصل زمين به مربوطه قوانين اساس بر بايستی دستگاه اين: توجه
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 :فر از آگاھانه استفاده

 .شود گرم تا کنيد روشن ده استفا از قبل را  فر دقيقه چند مدت در حتما

 .کنيد برطرف را آن داخل گرمای بخواھيد که بازکنيد را فر در زمانی تنھا

 .داريد اهنگ تميز گرما انتشار از جلوگيری بدليل را واشرھا ھميشه

 چنين گذاشتن از قبل که باشيد داشته ياد به ،ھميشه غذا در موجود شده منقبض حالت از کاستن بدليل
 .کنيد گرم کمی قبل از را ؛آن فر در غذاھايی

 .کنيد  جدا برق تغذيه منبع از را فر :اولين بار برای فر از استفاده از قبل

 و داغ آب با يا را فر داخلی صفحات. کنيد جدا را جانبی ولوازم دستگاه خود داخلی ھای بندی بسته تمام
 از.(کنيد خشک کاملبطور را فر داری نم دستمال با سپس و کنيد تميز خنثی کننده ضدعفونی مواد با يا

 )نماييد حاصل اطمينان فر کامل شدن خشک

 .ندھيد قرار آن نزديکی حتی يا و فر خود در زايی اشتغال مواد گونه ھيچ:است پيشنھاد

 .نکنيد استفاده محيط کردن گرم جھتفر  از ھرگز

 اين.کنيد جلوگيری شده سوخته گازھای ويا خنک ھوای ی ھا خروجی يا و ھا ورودی شدن گرفته از
 وجود حالت اين در کربن اکسيد دی افزايش احتمال و شود می دستگاه عادی غير عملکرد باعث مسئله
 .  دارد

 حاصل اطمينان.دارد قرار آنجا  در فر که شود می محيطی رطوبت و دما افزايش به منجرفر  از استفاده
 .باشد گرفته قرار ھوا مکنده و ھود نزديکی در نيز و دارد جريان ھوا که دارد قرار محلی در فر که کنيد

 طريق از توان می را مساله دارد؛اين ومناسب مستمر ھوای جريان به نياز فر از مدت طوالنی استفاده
 .کرد حل ھود قدرت افزايش يا و ھا پنجره کردن باز

 محيط از کامل بطور گاز که کنيد اطمينان فر کردن روشن از قبل شود استشمام اتاق در گاز بوی اگر
 .باشد رفته خارج به داخل

 .نکنيد لمس را دستگاه داخل در شده نصب ھای المنت از کدام چھي استفاده طول در

را در  کودکان کنيد سعی شوند؛ می داغ بسيار استفاده از بعد ويا استفاده ھنگام به دستگاه بيرونی قطعات
 اين تايمھای زمانی دور از فر نگاه داريد.

 ھر به.(کنيد خاموش را گاز به مربوط  بودن؛ولوم روشن ھنگام در فر تصادفی شدن خاموش ھنگام به
 قطع  خودکار طور به را مشکلی؛گاز چنين بروز درصورت گاز جريان به مربوط اطمينان حال؛سوپاپ

 .ندارد وجود اتاق در گاز بوی که شويد مطمئن فر دوباره کردن روشن از قبل.) کند می
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 ):اون(فر از استفاده راھنمای

 تايمر  ) C    پخ حالت انتخاب وولوم )B  (thermostat) حرارت درجه کننده تنظيم )A: کنترل صفحه

D(  الکترونيک ساعت 

 .باشد داشته تفاوت مدل اساس بر است ممکن ھا ولوم مکان

 :مھم نکته

 روشن حرارت حداکثر با و خالی کامال و ساعت 1 مدت به را فر، اولين بار برای از فر استفاده از قبل
 توليد بھنگام که گردد می زينی در روغن واحتراق سوختن از حاصل دودھای تخليه باعث کار اين.نماييد
 .اند شده ايجاد کننده توليد توسط دستگاه

 .باشد می روشن فر که است آن از حاکی باشد روشن که زمانی ) :قرمز غچرا( قدرت گر نمايش صفحه

 کنترل پخت مختلف ھای  حالت در را شما دلخواه حرارت ميزان ولوم اين :حرارت درجه کننده تنظيم
 .کند می

 زمان پايان در ھشدار زنگ عنوان به نياز صورت در توان می مکانيکی تايمر اين از :مکانيکی تايمر
 .شود می متوقف پخت فرايند :توجه.کرد استفاده پخت

 در و دھد می نمايش را روز و ساعت بعالوه پخت مانده باقی زمان نمايشگر اين : الکترونيکی ساعت
 .شود نمی متوقف پخت فرايند:  توجه.کند می يادآوری ھشدار زنگ با پخت زمان پايان

 .)باشد می شده انتخاب پخت حالت از حاکی شده داده نشان نمادھای(  :فر پخت ھای حالت

 در المپ.کرد خاموش يا و روشن زمانی ھر در مستقل بطور  توان می را المپ اين : فر برق المپ
 . ماند می روشن  مختلف ھای حالت

 عمل فر بااليی قسمت در شده نصب الکتريکی مقاومت تنھا حالت اين در : )GEV,GE (برقی پز کباب
) فر سوز گاز بخش( گاز کردن عمل از امنيتی قطعه باشد، نمی ممکن گاز از ھمزمان استفاده.(ميکند

 دھد می را امکان زياد،اين بسيار حرارتی ا پخش کردنب پز کباب مشخصه اين.آورد می عمل به ممانعت
 نوع اين که مدلھايی در سيخ از استفاده امکان.کرد استفاده کن برشته ويا پز کباب عنوان به فر از تا

 .دارند باشند؛وجود می دارا را پخت حالت

يا حتی اگر نماد آن بر روی  و باشد می فر پشت با آن اتصال که است شده واقع اريب بطور سيخ
 عمل زير بطور استفاده برای.ميکند عمل ھا برنامه تمامی در خودکار بطور نمايشگر موجود نباشد

 شده ساخته عايق مواد از سيخ گيره. کنيد نصب مربوطه ھای گيره در ثابت کامال بطور را سينی.:کنيد
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 باشيد داشته توجه بايد ونيز کنيم جدا فر از را سيخ بخواھيم که کرد استفاده آن از بايدزمانی فقط و است
 .است شده گرديده نصب طولی بطور سيخ. شود درآورده ازفر استفاده  ھنگام به که

 .باشيد کرده گرم را ،دستگاه فر داخل در غذا گذاشتن از قبل که شود می پيشنھاد

 :پز کباب از استفاده

 بايستی وماھی گوشت.دارد وجود ھا گوشت انواع و ،سبزيجات ماھی پخت امکان کن کباب از استفاده با
 فر توسط پخت از قبل که باشيد داشته توجه فقط کرد، کباب را آن سرعت وبه آيد در نازک قطعات به

 المنت  باالی نزديک محلی در بايد پز کباب. کنيد روغن به آغشته  مناسب برسی بوسيله را ھا گوشت
 جلوگيری بدليل و غذا ضخامت نسبت به عبارتی به ويا  توجه با  کار اين قرارگيرد،که حرارتی
 آن به گوشت پختن از بعد تنھا.پذيرد صورت بايستی غذا داخلی کافی نپختن و غذا  خارجی ازسوختن

 آن به پخت فرايند ھنگام در ھرگز. شد خواھد آب کم  شده پخته  گوش صورت اين غير در نزنيد نمک
 می تبخير درغذا موجود آب که علت اين بپرھيزيد؛به) غذا(گوشت ازگرداندن حتی ويا نکنيد فرو چيزی
 .ميکند خشک را شده کباب غذای و شود

 قبل دقيقه 10 حداقل مدت به فر کردن گرم تر، کيفيت با وپختی فر از تر بھينه ده استفا برای که کنيد دقت
 .باشد می ضروری آن داخل در غذا دادن قرار از

 بسته در با مشعل شدن روشن از ايمنی ای کنيد،وسيله باز را فر در کامل بطور :پز کباب مشعل
 بچرخانيد انتھا تا ساعت ھای عقربه موافق را حرارت درجه کننده تنظيم ولوم.آورد می عمل به جلوگيری
 مشعل کردن روشن از بعد. پذيرد صورت واحتراق زدن جرقه عمل تا دھيد فشار را ولوم کامل وبطور
 و ترموکوپل شدن گرم باعث کار داريد،اين نگاه وضعيت درھمان ثانيه 3.5 مدت به را پز،ولوم کباب

 بھتر نتيجه برای. کنيد رھا را ولوم آن از بعد.شود می) ايمنی( اطمينان سوپاپ داشتن نگه باز بنابراين
 از استفاده امکان برنامه اين از استفاده مدت طول در. کنيد گرم را فر دقيقه چند مدت به ميکنيم ،پيشنھاد
 چندين است ممکن گاز مجاری داخل در ھوا وجود بخاطر فر از استفاده اولين در.ندارد وجود فر مشعل
 مستقيما يا توان می را گوشت.باشد می معمولی کامال امری اين که شويد فرايند اين انجام به مجبور بار
 درمرحله.گذاشت فر داخل در را آن سپس و داد قرار مناسب ظرفی در ميتوان ويا داد قرار فر داخل در

 دليل اين به.دھيد قرار پز کباب زير را آن سپس و بريزيد مخصوص سينی کف آب مقداری ھميشه بعدی
 می عمل به جلوگيری نا مطبوع بوی وايجاد روغن سوختن از سينی درداخل روغن يدنچک ھنگام  به که
 .آيد

 از دور را کودکان بنابراين.شود می داغ فر دسترس در ،قطعات پز کباب از استفاده طول در :توجه
 داريد نگاه  اجاق

 استفاده فر از توان می در کامل بودن باز حالت در ايمنی،تنھا سوئيچ وجود بدليل: پيشنھاد :فر مشعل
 .کرد
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 و دھيد  فشار را ترموستات وولوم آرامی کنيد،به باز کامل بطور را فر در :فر مشعل کردن روشن
 روشن فر مشعل تا بفشاريد را وولوم کامل ؛بطور بچرخانيد درجه 260 تااعت س ھای عقربه مخالف
 بار چندين است ممکن استفاده اولين در) باشد می موجود شعله(است شده روشن فر که شويد مطمئن.گردد
 کردن روشن از بعد.باشد می گاز مجرای در ھوا حضور بخاطر اين که کنيد مشعل کردن روشن به اقدام
 شود می گرم ترموکوپل که باشد می اين بخاطر کار اين.داريد نگه ثانيه 3.5 مدت به را فر،وولوم مشعل

 را ترموستات وولوم.ماند می روشن مشعل وبنابراين ماند می باز اطمينان) دريچه( سوپاپ بنابراين و
 محل درآن توقفی دما،ترموستات حداقل محل آسان تشخيص برای. دھيد قرار دلخواه حرارت درجه روی
 نبايد موقع ھيچ فر از.آورد می عمل به جلوگيری گاز ورود ؛از مشعل ناگھانی نمودن خاموش برای.دارد
 کند راگرم محيط ھوای  است ممکن فر از مدت طوالنی استفاده.کرد استفاده اتاق يا خانه کردن گرم برای
 .شود می الکتريکی مکنده از استفاده يا و پنجره کردن باز به نياز مواقع اين در که

 ):شده نصب مدلھای در(   DE الکترونيک ساعت

 پايان ھنگام بهکرده  استفاده تايمر عنوان به توان می الکترونيکی ساعت زمان،از دادن نشان از غير به
 ساعت توسط پخت عمل که باشيد داشته توجه فقط.دھد می انجام را ھشدار عمل پخت زمان يافتن

 اتصال از بعد.پذيرد انجام دستی بصورت بايستی کردن متوقف عمل و شود نمی توقف الکترونيک،
 زدن چشمک به شروع الکترونيک ساعت نمايشگر برق موقت قطعی صورت در برق منبع به دستگاه
 .کند می

 :زمان تنظيم

 .کنيد تنظيم -و+  فشردن از استفاده با را ،زمان بفشاريد SEL دکمه

 مدت به  را    SELدکمه زمان تنظيم برای.ماند می باقی ،فعال فعاليت اين تنظيم آخرين از بعد ثانيه 7 تا
 را – و+  ھای دکمه زمان تصييح برای.کند زدن چشمک  به شروع زمان نمادھای تا بفشاريد ثانيه 4

 .بفشاريد

 :تايمر

 توجه فقط.کرد  استفاده پخت زمان پايان ھشدار عنوان به توان می الکترونيک تايمر از نياز ھنگام به
 .شود نمی متوقف پخت فرايند که باشيد داشته

 :تايمر تنظيم

 ثانيه 10 تايمر تنظيم واحد. دھيد افزايش را زمان مدت تا بفشاريد دوباره را+  ،دکمه بفشاريد را+  دکمه
 ماکسيمم.داريد نگه را+  ؛دکمه سريع حرکت برای. باشد می دکمه برروی فشار بار ھر ازای به
 و ساعت 1 به زمان تنظيمات ثانيه 50 دقيقه 99 به رسيدن از بعد.باشد می ساعت 10 زمان) حداکثر(

 در زمان ديدن برای.است شده فعال تايمر که است اين دھنده نشان زنگ نماد.کند می پيدا تغيير دقيقه 40
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 نمايشگر دوباره سپس و آيد می در نمايش به ثانيه 6 بمدت زمان.بفشاريد معکوس؛دکمه شمارش طول
 دھد می نمايش را معکوس شمارش

 

 .گردد تنظيم دوباره قبلی شده تنظيم زمان تا داريد نگه و داده فشار را – دکمه :تايمر دوباره تنظيم

 می زنگ دقيقه 7 مدت به صوتی برسد،ھشدار شده تنظيم زمان به دستگاه که زمانی :صوتی ھشدار
 بلندی و فرکانس ميزان. بفشاريد را موجود دکمه 3 از ،يکی صوتی ھشدار کردن متوقف برای.زند

 انتخاب – دکمه فشردن وبا موجود بلندی حالت 3 از انتخاب طريق از توان می را صوتی ھشدار
 ؛تنظيم دوباره تايمر فرايند پخت را متوقف نمی کند.کرده

 در صوتی ھشدار عنوان به توان می مکانيکی تايمر از) :شده نصب مدلھای در(   CM مکانيکی تايمر
 اساس بر که را نظر؛وولوم مورد زمان انتخاب برای. کرد استفاده پخت زمان درانتھای نياز صورت
 از صوتی ھشدار گذرد؛تايمر می شده تنظيم زمان از تايمر که زمانی. ،بچرخانيد باشد می دقيقه واحد
 .کند می رامتوقف آشپزی فرايند زمان دوباره تنظيم.کند می  منتشر خود

 ):شده نصب مدلھای در(بيرونی فن

 اون دستگيره و پنل کردن خنک برای داخلی فن است،يک شده نصب درانھا فن اين که ھايی درمدل
 درجه به دستگاه رسيدن با آشپزی فرايند شروع از بعد دقيقه چند تنھا فن اين.است شده گرديده فراھم

 پنل کنترل زير از گرم ھوای).باشد می متفاوت مدل به بسته زمان.(کند می کار به شروع معين حرارتی
 باز نرمال حالت به حرارت درجه که زمانی  تا اون  خاموشی از بعد حتی عمل اين شودو می تخليه
 .کند می پيدا ادامه گردد

 :کردن تميز و نگھداری

 قبيل اين از ودستگاھھايی شوی بخار از.کنيد جدا برق از را دستگاه) کابل(،سيم تعميری  گونه ھر از قبل
 .نکنيد استفاده فر کردن تميز برای

 استفاده فر داخلی و خارجی ھای قسمت و فر در کردن تميز برای برنده ھای وفلز زبر ھای کننده پاک از
 میدار خش را آن و رسانند می آسيب فر بدنه به کنندھا پاک گونه اين که خاطر اين به نکنيد
 اين به.فرماييد داری خود کردن تميز منظور به) ھای کننده پاک( اسيدی محصوالت از ،ازاستفادهکند

 کردن تميز ازھرگونه قبل.رساند می آسيب دستگاه لعابی قطعات به ھا کننده تميز گونه اين که خاطر
 بطور فر داخلی و بيرونی قطعات تا کنيد صبر کمی و کنيد خاموش را فر آن به زدن دست و دستگاه
 باشيد مراقب.نماييد تميز دقت نھايت با را فر.باشيد داشته ھا پز کباب به ای ويژه توجه. شود خنک کامل
 باعث پارچه يا و دراسفنج موجود نم از حاصل دار،بخار نم پارچه ويا اسفنج از استفاده ھنگام تا
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 برخی اينکه عالوه به.) بپرھيزيد بالفالصله بعد از استفاده از آن فر کردن تميز از.(نشود شما سوختگی
 .ميکند ساطع مضر بخاری خود از گرما با تماس ھنگام در ھا کننده پاک از

 :ای دوره نگھداری

 عملکرد کار اين انجام.باشد می مھم بسيار فر در دور الستيکی واشر ای دوره نگھداری و بازبينی
 در.ننماييد استفاده زبر و برنده وسايل از واشر اين کردن تميز برای.شود می متضمن را فر صحيح
 به گاز ترموستات.فرماييد حاصل تماس شرکت کارھای سرويس آسيب؛با گونه ھر مشاھده صورت
 .پذيرد صورت مجاز تکنسين ھای توسط بايستی فقط کار اين که دارد نياز ای دوره کاری روغن

 :سطوح کردن تميز

 استفاده شوينده مناسب مواد ديگر يا و آب از.گردند پاکيزه دقت نھايت در بايستی استيل ويا لعابی سطوح
 استفاده از.کنيد خشک دقت با و کامل بطور را ،آنھا نظر مورد سطوح نمودن تميز از بعد سپس و کنيد

 .کنيد پرھيز انداز خش و زبر مواد و محصوالت ھرگونه

 استفده داری نم پالستيکی اسفنج از دستگاه  لعابی سطح به چيزی چسبيدن گونه ھر بروز صورت در
 تميز فر از استفادهبالفاصله بعد از...  و  چربی ھای ،لکه شکر روغن، يا غذا بقايای اگر.کنيد

 سخت را کردن پاک دستگاه،کار کردن پاک در تعويقاين  است ممکن).نشوند برطرف.(نگردد
 است گرم مقداری ھنوز فر وقتی فر کار اتمام از بعد را دستگاه خارجی قطعات شود می پيشنھاد.نمايد
 محصولی از استفاده برای ،پيشنھاد بازار در متنوع کننده پاک جديد محصوالت وجود بدليل.گردند تميز

 .است دشوار مشخص

 نزديک دستگاه،با طبيعی عملکرد در مشکل ھرگونه بروز صورت در: ردکعمل در مشکل و ناھنجاری
 در بايستی که باشند می مشکالت اين از مثالھايی زير موارد. فرماييد حاصل تماس مجاز تکنسين ترين

  شود. حاصل تماس تکنسين ھای شرکت با آنھا با مواجه صورت

 ) عدم روشن ماندن مشعل    3) مشکل در روشن کردن مشعل     2شعله با نوکی زرد     )1

 ) خاموش شدن بی دليل مشعل4 
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