
 

LAMIRA 
MADE IN ITALY 

Oven - 60cm size - FB 6 & FB 5 
Electric - Multifunction/Touch control - glass 
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 FB 5 , FB 6فرھای برقی  
 

 

  دستورالعمل ھای استفاده از کنترل لمسی:

) 6) افزا يش دما  5) تنظيم دما  4) توقف برنامه  3) شروع آشپزی (پخت) 2)روشن/ خاموش 1

) 11) تنظيم زمان    10) حرارت سريع      9)                8)                 7کاھش دما    

  ) قفل ايمنی12خاموش    چراغ  روشن / 

اين برنامه توسط يک سيستم لمسی عمل می کند.تنھا با لمسی اندک بر روی مکان ھای نشان داده 
  شده که توسط نشانگرھا مشخص شده است،دستگاه عمل می کند.

ثانيه نگه داريد.اين عالمت بدون توجه به  1سوييچ روشن وخاموش اجاق عالمت    را  به مدت 
ا نبودن قفل کودک صورت می پذيرد.زمانی که اجاق خاموش ھست نمايشگر نيز فعال بودن ي

  خاموش می شود.

بر روی صفحه نمايشگر ظاھر می شود ،با استفاده  0:00تنظيم دمايی: در اولين دفعه اتصال با برق 
.با را لمس کنيد -از اجاق بدون تنظيم زمان امکان پذير نمی باشد؛ جھت تنظيم زمان نشانگرھای + و

سرعت تغيير اعداد بر روی نمايشگر با سرعت   -نگه داشتن انگشت بر روی نشانگرھا ی + و
ثانيه از عدم لمس نشانگرھا ،زمان تنظيم ميگردد.و اعداد  7صورت می پذيرد.بعد ازگذشت حدودا 

 45از چشمک زدن متوقف می شوند.در صورت قطع برق بطور موقتی،اطالعات ذخيره شده تا 
لمس کنيد تا زمانی که  - می شوند.برای اصالح کردن زمان،ھمزمانی نشانگرھای  + و ثانيه حفظ

اعداد شروع به چشمک زدن کنند،سپس بطور مجزا نشانگرھا را لمس کنيد تا تغييرات دلخواه را 
  روی آن انجام دھيد.

ای باال و انتخاب برنامه: امکان استفاده از برنامه ھا و دستورالعمھای اجاق توسط لمس نشانگرھ
  پايين وجود دارد.

) تھويه 6) کباب پز دوبل  5) کباب پز  4) باال   3) کف   2) کل اجاق  1دستورالعملھای موجود:  
) يخ 10) تھويه (مدور؛فن)   9تھويه کلی اجاق      )8) پيتزا (مدور؛تھويه کف)    7کباب پز  

  )گرم کن غذا11زدايی(فن ،چراغ)       
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ت در برنامه ھای  اجاق توسط لمس نشانگرھای     وجود دارد.دستورالعمل  امکان تعوض و حرک
و برنامه انتخابی به مدت چند ثانيه چشمک می زند و سپس تنظيمات مربوط به درجه حرارت ظاھر 
می شود(برخی برنا مه ھای مشخص تنظيمات مربوط به درجه حرارت را نمايش نمی دھند) 

حاکی از اين دارد که اجاق آماده فرايند پخت می   (PAUSE)چشمک زدن نشانگر و کلمه توقف 
  باشد امااين فرايند ھنوز آغاز نگشته است.

اصالح حرارت انتخابی برنامه: برای اصالح درجه حرارتی که بطور خودکار و اتوماتيک برای 
کاھش ھر برنامه از قبل تعريف شده است و به آرامی نشانگر را لمس کنيد و برای افزايش و يا 

درجه  5را بفشا ريد .توجه داشته باشيد که در ھر برنامه تنھا تا   -درجه حرارت به ترتيب   + و 
سانتی گراد می توانيد تغييرات حرارتی ودمايی را انجام دھيد.بعد از چند ثانيه عدد مربوط به درجه 

ی شود .برای فرايند پخت دوباره شروع م  GO حرارت جديد تنظيم می گردد.با فشردن نشانگر
بازگشت به درجه حرارت از پيش تنظيم شده فرايند را دوباره تکرار کنيد يا از برنامه خارج 
شويد.به ھنگامی که درجه حرارتی را که توسط سازنده (کارخانه) تغيير داديد نشانگر   را بفشاريد 

اد مربوط به درجه ثانيه) و بعد از آن اعد 5زده شود (درحدود  (BEEP )تا زمانی که بوق ھشدار 
  حرارت از چشمک زدن باز می ايستند.

را بفشاريد تا فرايند پخت آغاز   GOبرنامه دستی: ھنگامی که برنامه انتخاب  گردد نشانگر 
گردد.نمايشگر درجه حرارت تنظيم شده  را نشان می دھد.فرايند پخت تا زمانی که يا بطور دستی و 

ه  توسط سازنده  برسد،متوقف می شود.حداکثر زمان پخت يا به محدوده زمانی از پيش تعيين شد
  بسته به درجه حرارت تنظيم شده بر اساس مقادير زير می باشند.

درجه  200درجه تا  121ساعت ؛از  10درجه حداکثر زمان  120درجه تا  50برای دماھای : از 
پخت تمام خودکار ساعت.در  3درجه حداکثر زمان  250درجه تا  201ساعت ،از  6حداکثر زمان 

و يا نيمه خودکار، فرايند پخت بطور اتوماتيک بر اساس موارد از پيش تعريف شده متوقف می 
  گردد.

  توقف در پخت ،اصالح يا پايان برنامه :

  PAUSEدر طول مدت پخت ،اين فرايند را متوقف می نمايد و نيز نشانگر  STOPفشردن نشانگر 
عاليت ھای اجاق بطور موقت از کار می افتد دوباره دکمه شروع به چشمک زدن می کند.تمامی ف

STOP   تمامی اطالعات نشان داده شده از روی نمايشگر محو می شوند.نمايشگر درجه حرارت
،اطالعات وتنظيمات دوباره به نمايش در   GOنھايی را نشان می دھد .با فشردن دوباره نشانگر 

  خت دوباره آغاز می گردد.می آيند و با فشردن دوباره آن ،فرايند پ

  طريقه استفاده از برنامه نيمه خودکار (با تنظيم زمان پخت):
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اين برنامه به شما اين اجازه را می دھد تا پايان زمان پخت را خودتان تعيين کنيد.برای فعال کردن 
ابی را برنامه نيمه خودکار،برنامه مورد نظر را از منو فرانتخاب کنيد ودرنھايت درجه حرارت انتخ

تايمر شروع به  0:00براساس توضيحات قبل تنظيم کنيد.به آرامی نماد    را لمس کنيد. اعداد 
ظاھرخواھد شد)  وسپس     AUTOچشمک زدن می کنند.زمان پخت مورد نظر را انتخاب کنيد (نماد 

انتخاب  را بفشاريد؛بالفاصله فرايند پخت آغاز خواھد شد و نمايشگر پايان زمان پختی را که شما
 STOPنموديد؛ نمايش می دھد.سيگنالی ھشدار گونه پايان زمان پخت را متذکر می شود؛با فشردن

اين سيگنال متوقف می شود.درھر لحظه امکان تغيير زمان ودرجه حرارت وجود دارد.با فشردن 
STOP  فرايند آشپزی متوقف می شود و سپس کلمهPAUSE   بر روی صفحه نمايش ظاھر می
  برنامه برنامه کنسل می شود.   STOPفشردن دوباره  گردد.با

طريقه استفاده ازبرنامه نيمه خودکار (با تنظيم زمان اتمام آشپزی) :در اين حالت امکان شروع 
بالفاصله فرايند آشپزی بدون مشخص کردن مدت زمان پخت وجود دارد .برای فعال سازی پايان 
زمان پخت ؛برنامه مورد نظر را از منو انتخاب کنيد و در نھايت درجه حرارت فر را ھمانطور که 
در قبل به آن اشاره شده است تنظيم نماييد.نماد   را دوباره بفشاريد.با انجام اين کار پايان زمان پخت 

شروع    PAUSEرا فشرده ،سپس نماد    GOپايان زمان پخت را مشخص نماييد.نماد  –ظاھر + و 
دوباره ) نمايانگر می شود. AUTOنماد (به چشمک زدن می کنند.مدت زمان پخت راتنظيم نموده 

پايان  –نماد    رافشار داده تا پايان زمان پخت نمايش داده شود و با فشاربر روی نمادھای + و 
را  فشار داده تا برنامه فعال  GOزمان پخت درخواستی و مورد نظر خود را تنظيم نماييد.نماد 

کار می کند.نوع گردد.در اين حالت فر در حالت آماده به کار قرار دارد و با فرمان شما شروع به 
نماد  .برنامه انتخابی ،درجه حرارت و پايان زمان پخت بر روی نمايشگر حک (آورده) خواھد شد

فلشی که نزديک درجه حرارت می باشد نشانگر اين موضوع می باشد که فرايند آشپزی شروع شده 
ن زنگ اي STOPاست.زنگ ھشداری،پايان زمان پخت را متذکر می شود با فشار بر روی نماد 

در زمان و درجه حرارت ھای قبلی تعريف  ھشدار را قطع می نماييد.در ھر لحظه امکان تغيير 
فرايند آشپزی را متوقف نماييد.با انجام اين   STOPشده(تنظيم شده) وجود دارد.با فشار بر روی نماد 

 STOPد بر روی صفحه نمايش نقش می بندد، با فشار دوباره بر روی نما   PAUSEکار ،نماد 
  برنامه را بطورکل می توان لغو کرد.

طرز کار زمان سنج(تايمر) : با اين برنامه؛ امکان فعال کردن زنگ ھشدار ،پايان زمان پخت ميسر 
بر  0.00می گردد. چند مرتبه نماد  فشار داده ،تا نماد    زنگوله  ھمراه با ارقام مربوط  به تايمر 

می توانيد مدت زمان پخت خود  –بر روی  نمادھای + و  روی صفحه نمايش ظاھر گردند.با فشار
ثانيه از خاموش و روشن شدن ؛متوقف می  7را تنظيم نماييد.ارقام مربوط به تايمر بعد از گذشت 

دقيقه به شما پايان کار پخت را  7گردند .بعد از اتمام مدت زمان تنظيم شده ،زنگ ھشداری به مدت
  را فشار داده. -نگ  ھشدار يکی از نمادھای  + وھشدار می دھد.برای خاموش کردن ز



 4 

خطی که کنار درجه حرارت تنظيم شده آمده اند  نمايانگر رسيدن فر به  5نمايش درجه حرارت:  
درجه حرارت درخواستی و تنظيم شده می باشند.افزايش ھر چه بيشتر درجه حرارت با  باالرفتن 

ين مطلب می باشند که فر در حال گرم شدن است.بعد خط نمايش داده می شوند.و نيز بيانگر ا 5اين 
بر روی صفحه  hotاز اتمام کار فر و متوقف کردن آن چه بطور دستی و يا چه بطور خودکار؛نماد

درجه اين نماد بر روی نمايشگر  60نمايش حک می شود و تا پاين نيامدن درجه حرارت تا زير 
  باقی خواھد ماند.

فشاروارد کنيد تا بلندی حال  –ثانيه بر روی نماد  5گ ھشدار به مدت برای تنظيم ميزان بلندی زن
 1تن صدای بلند -2تن صدای متوسط -3حاضر فر بر روی صفحه نمايش آورده شود(تن  صدای کم 

می توانيد ميزان بلندی زنگ ھشدار را بر روی حالت دلخواه  تنظيم  -)بافشار دوباره بر روی نماد
  کنيد.

وات) کنترل ھا : امکان تصحيح نوع صدای خروجی وجود دارد .در حالت انواع تن ھای (اص
STOP   ثانيه نماد+ را فشارداده .دوباره با فشردن بر روی نماد + بين اصوات (تن ھای)  5به مدت
BEEP )bt؛ (CLICK )c يا (NO  )nt ( .حالت مورد نظر خود را انتخاب کنيد  

ساعت تنظيم شده است.اگر  24م شده کارخانه ای بطور حالت نشان دادن ساعت: حالت برنامه تنظي
ثانيه  5را ھمزمان بمدت  –داريد .نمادھای + و  am/pmساعته  و حالت  12تمايل به تنظيم بطور 

  نگه داريد.حالت تنظيم جديد بر روی نمايشگر ظاھر خواھد شد.

 psاستفاده از برنامه گزينه ذخيره انرژی: برای به حداقل رساندن ميزان اتالف انرژی ،امکان 

) .به محض فعال شدن،اين برنامه بطور خودکار فررا خاموش می power saveوجود دارد(
کند.بدون ھيچ برنامه آشپزی فعال شده ،ھيچ دخالتی را نمی توان با کنترل ھا داشت .نماد    را به 

اين برنامه فعال می باشد ثانيه فشار داده و حالت        بر روی نمايشگر نقش می بندد.حاال  5مدت 
دقيقه خاموش می شود.برای روشن دوباره فردوباره نماد   را  1و فر بطور خودکار بعد از گذشت 

  فشار داده.

نکات ايمنی مربوط به کودکان:اين حالت امکان مسدود کردن(محدود کردن) دسترسی به کليد ھای 
 2را ميدھد.وقتی که نماد    را به مدت فر را چه به ھنگام روشن بودن و چه ھنگام خاموش بودن 

ثانيه نگه می داريد.اين برنامه فعال می شود و نماد   فعال می شود.با فعال کردن اين برنامه از 
تغييرات نا خواسته و تصادفی جلوگيری به عمل می اَيد.توجه: به جھت دسترسی به تنظيمات برنامه 

  قفل بايستی غير فعال گردد.

انی که حالت کار نرمال وعادی فر با مشکل مواجه می شود؛ فر با مجموعه ای ھشدار خطاھا: زم
  به شما اطالع رسانی می کند(ھشدار می دھد) 1از ھشدار ھای ازپيش تعيين شده خط  
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درجه حرارت Err 3  : PT  1000  -   مداربسته     Err2 :pt 1000مدار باز  -Err 1خط ارتباطی: 
  Err 5فر بيش از حد می باشد: powerدمای بر روی  -Err 4روی نمايشگر بسيار زياد می باشد.  

  Err8ھيچ گرمايی تشخيص داده نشد  Err7فر : powerمشکل (نقص)   Err 6مشکل نمايشگر:

 ) فر را خاموش کرده و به مدت چند ساعت از آن Err5و Err4(  5و4برای مشکالت و نقص ھای 
استفاده نکنيد تاخنک شود .سپس دوباره از آن استفاده کنيد،در صورت برطرف نشدن مشکل با 

  خدمات پس از فروش و پشتيبانی مجاز تماس حاصل فرماييد.
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