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فر

کنترل صفحه

ایمنی قفل سوراخهاي

چراغ نمایش صفحه

گردان حلقه

تهویه سوراخهاي

گردان صفحه
اتصال وسیله

درب دستگیره

درب

درب قفل

نکنید روشن گردان حلقه بدون را دستگاه هرگز

نمایید. مشاهده را 11 صفحه ، قدرتی پز بخار .4
استفادهکاربرد: پالستیکی بخارپز ظرف از ویژگی این از استفاده هنگام

کنید.

گیرد. می قرار فر کف در موتور محور روي مناسبی بطور ، اتصال وسیله .1

گیرد. می قرار فر وسط در ، گردان حلقه .2
نماید. می محافظت را گردان صفحه گردان، حلقه کاربرد:

سوار اتصـال وسیله روي آن مرکـز و گردان حلقـه روي ، گردان صفحه .3
شود. می

گرفته بکار پز و پخت اصلی سطح عنوان به گردان صفحه کاربرد:
نیز کردن تمیز هنگام و شود.شده می برداشته راحتی به

چرخاند. می را گردان صفحۀ اتصال وسیلۀ : کاربرد

پیشبینی و تهیه آن براي مختلفی جانبی لوازم اید، کرده خریداري که دستگاهی مدل به توجه با
نمائید. استفاده توانید مختلفمی موارد در آنان از که گردیده

1
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نمایش صفحه .1

زدایی3. بو تکمه
از استفاده قدرتی4. بخار

لغو/توقف5. تکمه

ساعت6. تنظیم

خودکار7. قدرتی زدایی یخ تکمه

خودکار8. مجدد کردن گرم انتخاب

تریا9. کافه انتخاب
توان میزان تنظیم .10

.11DIAL KNOB/ شروع تکمه

انتظار2. زمان تنظیم

غذا) مقدار و وزن ، پخت (زمان

کنترل صفحه

جانبی لوازم
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راهنما کتابچه از استفاده
در مفیـدي اطالعـاتبسیار مالکحاوي ي راهنما کتابچه سامسونگ، مایکروویـو فر خرید از تشکر با

میباشد. آن با آشپزي مورد

ایمنی نکات
مناسب جانبی لوازم و آشپزي لوارم

آشپزي مفید نکات

آن از استفاده با که ، نمائید می مشاهده را دستگاه این به مربوط تصاویر کتابچه این اول در
عالمتمختلف سه از اي، مرحله روشهاي در نمائید. می درك بهتر را ها تکمه کنترل و عملکرد

است. شده استفاده

چرخاندنتذکر مهم

نگیرید. قرار مایکروویو زیاد معرضانرژي در اینکه براي الزم هاي احتیاط

بگیرید: قرار مایکروویو زیاد انرژي معرض در است ممکن نبرید، کار به را زیر ایمنی نکات اگر

نمائید. ایمنی قفل هاي سوراخ وارد را خارجی وسیله نباید حتی و

ابتـدا کار، اتمام از پس آن درزگیـرهاي و درب که نمائید دقت کنید. خودداري سطوح روي بر
شوند. تمیز کامالً خشک اي پارچه با سپس و نمدار پارچه با

شدن بسته کنید، خودداري دستگاه از استفاده از باشد، دیده آموزش کننده تولید توسط
زیر لوازم به اي صدمه گونـه هیچ که شوید مطمئن و باشد می مهم بسیار دستگاه درب آسان و راحت

باشد: نشده وارد
درب درزگیرهاي و سطوح (1)

نباشند) شل یا و (شکسته درب لوالهاي و زبانه (2)
برق کابل (3)

میباشند، شود.ماهر تعمیر یا و تنظیم

( شود،( دستکاري ایمنی هاي قفل یا و کنـد کار باز درب با نباید فرخوراكپزي شرایطی، هیچ تحت

( پاكکننده( مواد رسوب یا و غذائی مواد تجمع از ندهید، قرار دستگاه و درب بین را اي وسیله هیچ

( که( تجربه متخصصبا توسط آن تعمیر تا است، دیده صدمه دستگاه صورتیکه در

( و( تجربه با و دیده آموزش کننده تولید توسط آنانکه از غیر به افرادي بوسیله نباید فرمایکروویو

ایمنی ت نکا
ایمنی مهم هاي راهنمائی

کنید. نگهداري آن از خوبی به آینده در استفاده براي و دقتمطالعه به را نکات این

انجـام کامالً که کنیـد بررسی را زیر مـوارد لطفاً مایکروویـو، فر بوسیله غذائی پختمواد از قبل
باشند. شده

نکنید: استفاده دستگاه در فلزي آشپزي لوازم از .1
فلزي ظروف

طال یا نقره از شده ساخته خوري غذا ظروف
غیره و چنگال یا چنگک

شود. دستگاه دیدن باعثصدمه و شده ایجاد الکتریکی جرقه یا قوسو است ممکن علت:

ها) بچه غذاي
ها، قوطی ها، شیشه ، ها (بطري اند شده درزبندي یا و تخلیه آنان هواي که شیشهظروفی

فرنگی گوجه حبوبات، کنسرو مرغ، تخم شده، درزبندي غذاهاي

میگردد. آنان ترکیدن موجب آنها داخل در فشار افزایش علت:
. کنید ایجاد آن پوشش یا و روکش در سوراخی و باز را آنان درب حل: راه

نکنید: گرم دستگاه بوسیله را زیر لوازم .2

جـذب را مایکروویو امـواج فر، داخل موجود باشـد،آب کردن کار حال در ، است خالی
کرد. خواهد خود

دستگاه اتفاق برحسب چنانچـه بگذاریـد. دستگاه داخل آب لیوان یک همیشـه حل: هنگامیـکهراه

نکنید. روشن را آن است خالی دستگاه وقتی .3
. ببیند صدمه است ممکن فر، هاي دیواره علت:

نپوشانید. پارچه یا و کاغذ با را دستگاه پشت تهویه شیارهاي .4
بگیرند. آتش خروجی داغ هواي بوسیله است ممکن پارچه یا و کاغذ علت:

کنید. دستکشمخصوصاستفاده از ازدستگاه، غذا سینی آوردن بیرون هنگام همواره .5
نیز سینـی به غذائی مواد حرارت عالوه به جذب، را مایکروویو امواج ها سینی از بعضی علت:

هستند. داغ بسیار جهت این از و شده منتقل

نکنید. لمس را دستگاه داخلی هاي دیواره و حرارتی هاي کن گرم .6

را خود دستگاه داغ نقـاط از رسد. نمی نظر به گونه این ظاهر به گرچه گردند، می شما
خودداريدور دستگاه داخلی قسمتهاي به اشتعال قابل مواد کردن نزدیک از نگهدارید.

دست باعثسوختن ، کار اتمام از پس حتی که هستنـد داغ اي اندازه به هـا دیواره این علت:

شود. سرد کامالً دستگاه ابتدا دهید اجازه کنید.

: دستگاه در آتشسوزي کاهشخطر براي .7
. نگذارید دستگاه داخل اشتعال قابل مواد

بردارید. را مقوائی یا نایلونی هاي کیسه اطراف هاي سیم یا و نوار
نکنید. استفاده دستگاه از ها روزنامه کردن خشک براي

کنید. جدا برق از را آن و نگهداشته بسته را دستگاه درب کردید، مشاهده را دودي چنانچه
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ایمنی ت نکا
ببرید: بکار بچه، غذاي یا و مایعات کردن گرم هنگام را دقتالزم .8

یکنواختی و حرارت ثبات براي فر، خاموششدن از پس ثانیه 20 حداقل کنید.همیشه صبر آن

بزنید. هم
و است داغ بسیار ظرف زیرا . نمائید دقت ظرف کردن خارج هنگام غذا کردن گرم از بعد

. شود باعثجراحت است ممکن
. دارد وجود مایعات فوران خطر شدن گرم از بعد

از بعد و قبـل باید سوختـگی، ایجاد و جوشیـدن اثـر در غذائی مـواد فوران از جلوگیـري براي
بزنید. هم را ،آن شدن گرم

نزنید. صدمه دستگاه برق کابل به باشید مواظب .9
نگهدارید. دور حرارتی منابع از را آن همواره و نکنید آب داخل را آن دوشاخه یا برق کابل

نکنید. استفاده ازدستگاه است، دیده صدمه آن دوشاخه یا و برق کابل اگر

بگیرید. فاصله آن از فرمایکوویو درب کردن باز هنگام بازو یک اندازه به .10
شود. شما جراحت و سوختگی موجب است ممکن ، شده خارج داغ بخار علت:

نگهدارید. تمیز همواره را دستگاه داخل .11

میگردد. آن کارآیی کاهش رنگو
به زدن باعثصدمه دستـگاه کف و ها دیواره به چسبیده روغن قطرات و غذائی مواد علت:

است.علت: طبیعی صداها این شنیدن الکتریکی توان خروجی تغییر هنگام در

زدایی)12. یخ هنگام (مخصوصا شود. شنیده کلیک استصداي ممکن دستگاه کار هنگام "در "

استفاده13. براي شود. خاموشمی فر دستگاه، ایمنی منظور به میکند، کار خالی دستگاه هنگامیکه
نمائید. صبر دقیقه 30 تا است الزم دستگاه از مجدد

اشتعال قابل مواد داراي که ظروفی یا و پالستیـکی ، مقوائی مصرف یکبـار ظروف در غذا پخت هنگام
دستگـاه داخل مرتبـاً کنید.هستنـد، نگاه را

مهم:
دستگاه کنار را ها بچه همچنین ندهید. را مایکروویو از استفاده یا بازي اجازه ها بچه به هرگز

مخفی آن پشت در یا و دستگاه نزدیک را کودکان عالقه مورد اشیا و لوازم نگذارید. تنها
نکنید.

اخطار:
استفاده دستـگاه از نشده تعمیر اشخاصمجاز توسط زمانیکه تا دیده صدمه آن نـوار یا و درب اگر

نکنید.

اخطار:
مجـوز و صالحیت داراي که اشخاصـی از غیـر به افرادي توسـط تعمیـر یا و سرویس هرگونه انجام

باشد. خطرناكمی کند، پخشمی را مایکروویو انرژي که پوششدستگاه برداشتن قبیل از ، باشند می

اخطار:
امکان زیرا کنید، خودداري هستنـد بسته در ظروف در که مایعـاتی یا و غذائی مواد کـردن گرم از

دارد. وجود آنان ترکیدن

اخطار:
را دستگاه از استفاده اجـازه آنـان به دستگاه، از استفاده زمینۀ در کودکان به کافی آموزش از پس
گرفته یاد را دستگاه از صحیح استفاده عـدم خطرات و ایمنی نکات ها بچه که شوید مطمئن بدهید.

باشند.

ببرید. کار به ظروف جابجائی هنگام را دقتالزم گردد، انجام
دیرتـرعلت: و تأخیـر با آنان جوشـش و فوران نقطه اسـت ممکن نوشیدنیها، کردن گرم هنگام

دهید: انجام را زیر اولیه هاي کمک سوختگی، ایجاد صورت در
. کنید فرو سرد آب در دقیقه 10 حداقل را خود دست

بپوشانید. را آن تمیز و پوششخشک با
نکنید. استفاده لوسیونی یا و روغن کرم، گونه هیچ

هستند پائین قسمت از تر گشاد باال قسمت در که ظروفی از پرنکنید، کامالً وقت هیچ را ظروف
که هائی بطري کنید. استفاده شدن ریز سر و فوران از جلوگیري ،براي دارنـد باریـکی گلوئـی

بترکند. است ممکن شوند، گرم اندازه از بیش چنانچه

کنید. بررسی را آن دماي بچه، شیر یا و غذا خوراندن از قبل همواره
بطـري چنانچه زیرا نکنید، گرم آن روي پستانـک با را بچـه غذاي شیشه گاه ازهیچ بیش

. بترکد است ممکن شود گرم اندازه

ایمنی نکاتمهم
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مایکروویو نصبفر
متحرك، دستی چرخ قفسه، ، کابینتآشپزخانه (روي نصبنمود توان می جا همه را دستگاه این تقریباً

. میز) یا

سانتیمتـر 10 حداقل که شویـد مطمئـن کنید، می نصب را دستگاه وقتی .1
و کنار و پشـت، باشد.از داشته فاصلـه باال طـرف از سانتیمتـر 20

بیاورید. بیرون دستگاه داخل از را بندي بسته وسایل کلیه .2
کنید. نصـب را گردان صفحـه و گردان آزمایـشحلقـه را گردان صفحه

بچرخد. راحتی به که کنید

باشید. داشته دسترسی برق پریز به که کنید نصب را دستگاه اي گونه به .3

20 10

10

باال از پشت از

کنار از

cm

شـود، گرم اندازه از بیش وقتی دستگاه چون نکنیـد مسدود را تهویه شیارهاي و سوراخ
کار به مجدداً باشد، نشده خنک کافی اندازه به وقتی تا و میگردد خاموش خودکار بطور

افتاد. نخواهد

) اشخاصمتخصصتعویضگردد. یا و مجاز نمایندگی یا I-SHENGو SP022,KDK KKP

هرتزي 50 ولت، 230 شاخه 3 پریز به را کابل خودتان، ایمنی اتصالACبراي سیم داراي
کننـده تولیـد توسـط باید است، دیده صدمه وسیله این کابل اگر کنیـد. وصل ، زمین به

4819D,EUROELECTRIC 3410,SMAIL SP -106B,MOONSUNG EP-48E
,HIGH PROJECT H.P3)

The power cable of ISREAL is PENCON (ZD 16A),S/AFRICA APEX LEADS
SA 16 ans NIGERIA.GHANA,KENYA, and U.A.E is PENCON (UD13A1).

بگیرید. کمک مجاز نمایندگیهاي از تعویضسیم براي

نکنید. نصب معمولی اجاق یا و رادیاتور نزدیکی در و مرطوب و گرم نقاط در را دستگاه
داریـد، نیاز اضافی سیم به اگر نمائیـد، بررسی دقـت به باید را دستـگاه نیاز مورد برق
هاي قسمت و درب درزگیـر نوار نمائید. استفاده دستگاه اصلی سیم مشابه سیم از حتماً

را دستگاه نمائید.داخلی تمیز نمدار پارچه با استفاده اولین از قبل

ساعت تنظیم
ساعتی 24 یا ساعتی صورت12 به توانیـد می را آن زمان باشـد. ساعتمی داراي شما مایکروویـو فر

کنید: تنظیم زیر مواقع در ساعترا باید شما نمایشدهید.
اید. نصبنموده را دستگاه بار اولین براي وقتی

برق قطع پساز

کنید. تنظیـم را ساعت مجدداً ، زمستانی به تابستانی ساعات تغییر از پس که نکنیـد فراموش

در زمان دادن نشان براي .1
زیر... دهید...شرایط فشار را

ساعتی 12 بارعالئم یک
ساعتی 24 دوبارعالئم

( ) ساعت clockتکمه

بچرخانید. ساعت تنظیم براي را .2Dial knob

دهید. فشار را ( ) تکمه .3

دهید. فشار را ( ) تکمه .3

بچرخانید. دقیقه تنظیم براي را .4Dial knob
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اید شده روبرو مشکل با یا و نیستید مطمئن اگر
بکنید. باید چکار

نمائید. بررسی را شده توصیه حلهاي راه اید، شده روبرو زیر مشکالت یکاز هر با اگر

است. عادي مواردي زیر، اشکاالت
دستگاه. داخل آب قطرات تشکیل

بیرونی. قاب و درب اطراف در هوا جریان
بیرونی. قاب و درب اطراف در انعکاسنور

ها. هواکش و درب اطراف از بخار خروج

کند. نمی کار فر تکمه دادن فشار هنگام
اید؟ بسته کامال را درب آیا

است. نشده پخته اصالً غذا

است؟ بسته درب آیا
برق مدار به زیاد بارالکتریکی اعمال موجب پریز یک به متعدد هاي شاخه دو دادن قرار با آیا

است؟ نشده فعال برق مدار پالتین یا و فیوز آیا اید؟ نشده

اید؟ داده فشار را تکمه و اید کرده تنظیم درست را زمان آیا

است؟ خام ویا پخته ازحد بیش یا غذا
است؟ شده تنظیم غذا نوع با مناسب زمان آیا
است؟ شده استفاده دستگاه مناسب توان از آیا

میشود. ایجاد دستگاه داخل وجرقه قوسالکتریکی
اید؟ کرده استفاده فلزي نوار با سینی از آیا

اید؟ گذاشته جا دستگاه داخل در مشابهی فلزي لوازم یا و چنگال آیا
است؟ دستگاه دیواره نزدیک آلومنیومی فویل آیا

شود. می تلویزیونی امواج با رادیوئی امواج تداخل موجب کار، هنگام به فر
این حل براي . است عادي ، دستگاه کار هنگام به تلویزیون و رادیو در ضعیف بسیار امواج تداخل

. دهید قرار تلویزیون آنتن وکابل تلویزیون ، رادیو از دور را دستگاه مشکل

مشکل این حل تنظیمبراي مجدداً را زمان نمائید. وصل مجدداً و کنید جدا پریز از را برق کابل
کنید.

از پس خدمات هاي نمایندگی با نکرد، برطرف را شما مشکل فوق دستورالعملهاي اگر
تماسبگیرید. مجاز کارهاي تعمیر فروشسامسونگیا

مجدد کردن گرم / پختغذا
نماید. می تشریح را مجدد کردن گرم یا و پختغذا چگونگی زیر روشهاي

را دستگاه مورد در شده انجام تنظیمـات کنید، ترك را دستگاه آنکه از قبل همـواره
. نمائید بدقتبررسی

ببندید. دربرا دهید. قرار گردان وسطصفحه در را غذا کنید، باز را دربدستگاه

شود: می داده نمایش پخت) توان (حداکثر 850
. دهید فشار را ( ) تکمۀ .1

انتخاب را مناسب توان میزان ( ) تکمۀ مجدد فشار با : علت
شود. می نمایشداده دستگاه توان و کرده

نمائید. مراجعه توان میزان جدول به

نمائید.2. تنظیم را پخت زمان ، کافی مقدار به چرخاندن dialبا knob

گردش به شروع گردان صفحه و شده روشن دستگاه چراغ نتیجه:
غذا پخت کند. غذا:می پخت اتمام از پس و شده شروع

چشمـک بار چهار « عالمت« و زند می بوق .0دستگاه زند می
بوق بار یک دقیقـه هر دستگـاه آن از زند.بعد می

دهید. فشار را تکمه 3

نکنید. روشن خالی را مایکروویو فر هرگز

کرد. خواهد کار به شروع بالفاصله دستگاه دهید. انجام را کار این میدهد،
تغییر ثانیه 30 را پخت زمان بار هر که تکمه فشردن با فقط توانید 30+می S

وات) 850) تـوان حـداکثر با کوتاه مدت براي را غذا خواهید می کنیـد،اگر گرم

W
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توان در تغییر
نمائید. انتخاب را توان میزان زیر جدول از توانید می شما

توان خروجیمیزان
وات 850
وات 600
وات 450
وات 300
وات 180
وات 100

زیاد
زیاد متوسط

متوسط
کم متوسط
زدایی یخ

نگهداشتن کم/گرم

یابد. کاهشمی پخت زمان نمائید، استفاده زیاد توان از اگر

یابد. افزایشمی پخت زمان نمائید، استفاده کم توان از اگر

اافزایشدهید. پختر زمان چرخاندن با خواهید می dialاگر knob

افزایشزمان
ثانیه 5
ثانیه 10
ثانیه 30
دقیقه 1
دقیقه 2
دقیقه 5

زمان
دقیقه 1 تا
دقیقه 1-3
دقیقه 3-10
دقیقه 10-20
دقیقه 20-40
دقیقه 40-99

توقفپختغذا
: نمائید بررسی را غذا و متوقفکرده توانید می لحظه هر در را پختغذا

پخت زمان تنظیم
شود. می افزوده پختشما زمان به ،30ثانیه تکمه دادن فشار یکبار 30S+با

دهید. فشار را تکمه یکبار ، ثانیه 30 کردن اضافه 30S+براي

حاالت از یکی در ماکروویو فر در که افزایشدهید را پخت زمان توانید می صورتی در
کردن /گرم پخت بخارمایکروویو، از استفاده حاالت در یا و تریا کافه خودکار مجدد

راست چپیا به را ، آشپزي افزایشزمان یا کاهش براي ، پخت هنگام dialدر knob
بچرخانید.

باشد. قدرتی

پخت توقف براي .1: موقت
کنید. باز را درب

دهید. فشار را تکمه و ببینید مجدداً
گردد. می متوقف پخت عمل رانتیجه:  درب پخت، سرگیري از براي

دهید. فشار را تکمه

کنید، حذف را پخت قبلی هاي تنظیم خواهید می اگر
. دهید فشار را تکمه مجدداً

پخت توقف براي .2: کامل

میگردد. متوقف پخت عمل نتیجه:

. نمائید لغو کار شروع از قبل را تنظیمات توانید می ( ) تکمۀ فشار cancelبا
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انتظار زمان تنظیم
حالتمایکروویو) پختدر (بجز نمائید. استفاده از انتظار زمان تنظیم Holdبراي time

. دهید فشار را تکمه .1

نمائید. انتخاب را انتظار زمان چرخاندن با .2dial knob

دهید. فشار را تکمه .3
برسد: پایان به کار زمانیکه شود، می شروع انتظار زمان : نتیجه

برسد: پایان به کار زمانیکه شود، می شروع انتظار زمان : نتیجه زند. می بوق بار چهار فر (1
زند. می بوق بار چهار فر (1 زند می بوق بار سه زمان شدن تمام سیگنال (2

زند می بوق بار سه زمان شدن تمام سیگنال (2 یکبار). دقیقه (هر
یکبار). دقیقه (هر شود. می داده نمایش دوباره ساعت (3

شود. می داده نمایش دوباره ساعت (3

خودکار مجدد کردن گرم ویژگی از استفاده
ویژگیها این از استفاده با باشد. می پیشتنظیمشده پختاز زمان دو داراي خودکار کردن گرم ویژگی

نمائید. تنظیم را غذا اندازة چرخاندن با توانید می پختنیست. توان و زمان تنظیم به dialنیازي knob

ببندید. را سپسدربفر دهید. قرار گردان وسطصفحه در را غذا کنید. باز را دربفر

نمائید. انتخاب را نظر مورد غذاي نوع تکمۀ  فشار با .2dial knob

. دهید فشار را تکمۀ .3

نمائید. انتخاب را ا غذ نوع ( ) تکمه باره چند یا یک فشار با .1Auto Reheat

نمائید.) مراجعه صفحه پائین جدول به )

کنید. استفاده مخصوصمایکروویو آشپزي دستورات از تنها

خودکار مجدد کردن گرم تنظیمات
و انتظار زمان غدا، مقدار خودکار، مجدد کردن مختلفگرم هاي برنامه دهندة نشان زیر جدول

باشد. مناسبمی دستورالعملهاي

کد
غذا

غذا نتظاراندازة ا دستورالعملهازمان

1

2

غذاي

غذاي

آماده

آماده

(سرد)

(منجمد)

300-350
400-450

300-350
400-450

g

g

g
g

دقیقه بـا3 و داده قـرار سرامیـکـی بشقاب روي را غـذا
مخـصـوص راسلفـون آن روي مـایـکـروویـو

که است غذاهایی مناسب برنامه این بپوشانید.
و سـسسبزیجات بـا گوشـت (مانند مختلف مادة سـه از

زمیـنی سیب مانند جانبی تشکیلغذاهاي اسپاگتی) / یا برنج باشند. شده
دقیقه نمائید4 بررسی و کرده خارج فریزر از را منجمد آماده غذاي

را منجمد آماده غذاي کنید. سوراخ را آماده غذاي سلفون
مناسب برنامه این دهید. قرار گردان صفحه وسط در

باشد شده تشکیل مختلف غذایی ماده 3 از که است غذاهایی
مانند جانبی غذاهاي و سبزیجات سس، با گوشت (مانند

ماکارونی). و برنج زمینی، سیب

باشد. مایکروویو در مخصوصاستفاده آن ظرف که
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میگردد. تنظیم خودکار طور به آشپزي تریا،زمان کافه ویژگی از استفاده با

تریا کافه ویژگی از استفاده

قرار گردان صفحۀ مرکز در را غذا اول مرحلۀ در نمائید. تعیین را غذا مقدار چرخاندن dialبا knob

ببندید. را سپسدربفر و داده

نظر مورد غذاي نوع تکمۀ باره چند یا یک فشار با .1Cafeteria
. نمائید انتخاب را

نمائید. انتخاب را نظر مورد غذاي نوع تکمۀ فشار با .2dial knob

با و کرده گرم را قهوه فنجان یک تکمه باره چند یا یک فشار با : Cafeteriaمثال
تعیین را غذا مقدار dialچرخاندن knobمراجعه بعد صفحه جدول به نمائید.

نمائید.
نمائید. استفاده مخصوصمایکروویو آشپزي دستورات از فقط

برسد: پایان به کار زمانیکه شود، می شروع انتظار زمان : نتیجه
زند. می بوق بار چهار فر (1

زند می بوق بار سه زمان شدن تمام سیگنال (2
یکبار). دقیقه (هر

شود. می داده نمایش دوباره ساعت (3

دهید. فشار را تکمه .3

تریا کافه تنظیمات
کیکهاي کردن گرم و زدایی یخ ، مایعات کردن گرم براي خودکار هاي برنامه دهندة نشان زیر جدول

باشد. می ترکیبمنجمد با 2 شمارة برنامه . اجرامیشود مایکروویو انرژي با فقط 1 شماره برنامۀ
گردد. می اجرا حرارت انتقال با مایکروویو

باشد. مناسبمی دستورالعملهاي و انتظار زمان ، مقادیر دهنده نشان جدول این

غذاغذاکد زماناندازة
العملهاانتظار دستور

1

2

نوشیدنیها
چاي شیر، قهوه،

آب
اطاق) (دماي

هاي تکه
کیک

منجمد

150
فنجان) (یک

250
لیوان) (یک

500

400

300

200

100
( تکه 1 )

( تکه 2 )

( تکه 4 )

( تکه 2-3 )

( تکه 3-4 )
g

g

g

g

g

دقیقه 1-2

دقیقه 5-15

یـا ( 150 سرامیکی( فنجان یک در را نوشیدنی
وسـط در را سپـسآن ریخـته، ( 250 ) لیـوان
را آن درپوش دهـید.بـدون قرار گردان صفحه
بـه را آن انتـظار زمان از بعد و قبل نمائید. گرم
دقت فنجانها کردن خارج هنگام بزنید. هم دقت
مایـعات با ارتبـاط در ایمنی مالحظات (به نمائید.

نمائید.) مراجعه

بـر مستـقیـما )را -18 ) کیـک منجمد هاي تکه
و بزرگـتر هاي تکه دهیـد. قـرار فلزي پایه روي

دهیـد. قرار گردان صفحه روي بر را ها کلوچه
تا 3 یکدیـگرو روبروي تکه دو وسط، در تکه یک
از استفـاده بـا بچیـنید. دایـره صورت به را تکه 4
مصـرف آمـاده و شـده گـرم کیـک کـن گــرم

سیـب کیک مناسب برنامه این گردد. کیکمی ،
و خشـخاش هاي دانـه باشد.با می کلوچه

کیـک کـامل، کیـک براي برنامه واین دار خامـه
باشد. نمی مناسب شکالتی

C

ml
ml
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را میوه کیکو نان، ماهی، ، گوشتمرغ تا میدهد امکان شما به خودکار قدرتی زدایی یخ ویژگی
زدایی میشود.یخ تنظیم خودکار طور به زدایی یخ توان و زمان . نمائید

نمائید. استفاده هستند، ایمن مایکروویو امواج برابر در که ظروفی از
گردان وسطصفحه در ظـروفسرامیـکی روي بر را شده منجمد غذائی مواد کنیـد. باز را دربدستگاه

ببندید. را دربدستگاه دهید. قرار

دهید.1. فشار را ( Autoتکمه( Power Defrost

را بپزید میخواهید که را غذائی نوع چرخاندن با .2dial knobتا
نمائید. انتخاب گرم 1500 حداکثر

شود: می داده نمایش زیر عالمت نتیجه:

دهید. فشار را تکمه .3
نتیجه:

شود. می شروع زدائی یخ عمل
غذا برگرداندن تا میزند بوق زدائی یخ زمان در دستگاه

کند. یادآوري شما به را

شود. می متوقف زدایی یخ تکمه مجدد فشار با

کار، ایـن براي ببریـد. بین از را غذائـی مواد یخ توانیـد می هم دستی طور به شمـا
کنیـد. تنظیـم وات 180 روي را مایکروویـو دستگـاه بهتـوان بیشتـر توضیحات براي

نمائید. مراجعه 6 صفحه در زدایی» بخش«یخ

دستورالعملهاي و انتظار زمان قدرتی،مقادیر، زدایی یخ مختلف هاي برنامه دهندة نشان زیر جدول
نمائید. باز را بندیها بسته کلیه زدایی یخ از قبل باشد. ظرفمناسبمی روي بر را ماهی و گوشت،مرغ

دهید. قرار سرامیکی

غذاغذا انتظاراندازة العملهازمان دستور

، گوشت
مرغ،
ماهی

گرم دقیقه200-1500 زدن15-60 بوق از پس بپوشانید. آلومینیومی کاغذ با را ها لبه
گوشت براي برنامه این بچرخانید. را ها تکه ، دستگاه

اي، کاملتکه مرغ و جوجه هاي تکه استیک، کرده، چرخ
باشد. می مناسب ماهی هاي تکه یا

خودکار قدرتی زدایی یخ ویژگی از خودکاراستفاده قدرتی زدایی یخ تنظیمات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

◆

◆

◆

http://www.pdffactory.com


11

قدرتی بخار عملکرد از استفاده
چرخاندن با شود. می تنظیم خودکار طور پختبه زمان قدرتی، بخار عملکرد از استفاده dialبا knob

استفاده پالستیکی پز ظرفبخار از قدرتی بخار عملکرد از استفاده هنگام نمائید. تعیین را غذا مقدار
نمائید.

. ببندید سپسدربرا و قرارداده گردان وسطصفحه را پالستیکی پز بخار ، اول مرحله در

خود نظر مورد غذاي نوع تکمۀ بارة چند یا یک فشار با .1power steam
. نمائید انتخاب را

صفحۀ جدول (به نمائید. انتخاب را غذا مقدار چرخاندن با .2dial knob
نمائید. مراجعه بعد

کنید. استفاده مخصوصمایکروویو آشپزي دستورات از فقط

برسد: پایان به کار زمانیکه شود، می شروع انتظار زمان : نتیجه
زند. می بوق بار چهار فر (1

زند می بوق بار سه زمان شدن تمام سیگنال (2
یکبار). دقیقه (هر

شود. می داده نمایش دوباره ساعت (3

دهید. فشار را تکمه .3

قدرتی(ادامه) بخار عملکرد از استفاده
و انتظار زمان ، مقادیر ، قدرتی بخار عملکرد براي خودکار 4برنامۀ دهندة نشان زیر جدول
پز ظرفبخار از ، قدرتی بخار عملکرد از استفاده هنگام باشد. مناسبمی العملهاي دستور

نمائید. استفاده پالستیکی

کد/
غذا

غذا انتظارمقدار زمان

1

2

3

4

سفید برنج

زمینی سیب
پوست
کنده

سبزیجات
تازه

کمپوت
میوه

گرم 250
گرم 375

گرم 100-150
گرم 200-250
گرم 300-350
گرم 400-450
گرم 500-550

گرم 100-150
گرم 200-250
گرم 300-350
گرم 400-450

گرم 100-150
گرم 200-250
گرم 300-350
گرم 400-450

دقیقه 4-5

دقیقه 2-3

دقیقه 1-2

دقیقه 2-3

العملها دستور

250 پخت براي بریزید. بخارپز در را پخته) (نیمه سفید برنج
750 ، برنج گرم 375 براي و سرد آب 500 برنج، گرم

سرد ازآب بعد ببندید. را پز بخار درب نمائید. اضافه آن به
آشپزخانه کاغذ از استفاده با را فر داخل ،رطوبت پخت اتمام

نمائید. خشک
کردن خورد و کندن پوست ، شستن از پس را ها زمینی سیب

پز بخار در را آنها نمائید. کردنوزن پز بخار هنگام بریزید.
گرم 400-450 براي و آب لیتر میلی 30 تا گرم،15 100- 350

ببندید. را پز بخار درب نمائید. اضافه آب لیتر میلی 45-60

وزن کردن خورد و پاكکردن ، شستن از پس را سبزیجات
کردن پز بخار هنگام بریزید. پز بخار در را آنها . نمائید

30 گرم، 100-35045 ، گرم 400-450 براي و آب لیتر میلی
بخار از .بعد ببندید را پز بخار درب نمائید. اضافه آب لیتر میلی

. بزنید هم دقت به را آن انتظار زمان از وقبل شدن پز

mlml

هاي تکه به وبریدن کندن ،پوست شستن از پس را ها میوه
. بریزید پز بخار در را آنها نمائید وزن شکل مربع یا مساوي
لیتر میل 15-30، میوه گرم 100-350 کردن پز بخار هنگام

نمائید اضافه لیترآب میلی 45 میوه، گرم 400-450 براي آب،
ببندید. را پز بخار نمائیددرب اضافه شکر چایخوري قاشق 1-2 آن به

براي برنامه این . بزنید هم دقت به را آن شدن پز بخار از بعد
آناناس و انبه ، آلو ،زرد گوجه ، گالبی مانندسیب، هاي میوه

باشد. می مناسب
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بوزدایی ویژگی از استفاده
کنید. استفاده شده جمع دستگاه داخل زیاد دود که موقعی یا و غذا بوي بردن بین از براي ویژگی این از

کنید. تمیز را دستگاه داخل ابتدا

چهار شمـا موقع این در ، دهیـد فشار را ( ) Deodorizationتکمه

شنوید. می را بوق صداي مرتبه

میگردد. اضافه آن زمان به ثانیه 30
کنید. تنظیم توانید می تکمۀ فشردن با را بوزدائی 30+زمان S

است. دقیقه 15 بوزدایی زمان حداکثر

مایکروویو - فر ایمنی قفل

دهید. فشار همزمان را ( ) و ( ) هاي تکمه .1
نتیجه:

کند) نمی کار (دستگاه شود می قفل فر

فشار را نمایش ”L"صفحه
میدهد

دهید. فشار
نمائید. استفاده عادي صورت به توانید می فر از نتیجه:

دهید. فشار همزمان را ، هاي تکمه .1
: نتیجه

: نتیجه

شود. می داده نمایش زیر عالمت

شنیده بوق صداي دستگاه هاي تکمه دادن فشار با
. شود نمی

فشار همزمان را ، هاي تکمه ، دستگاه بوق کردن برقرار براي .2
دهید.

شود. می نمایشداده زیر عالمت

شنیده دوباره فر هاي تکمه فشار با دستگاه بوق صداي
شود. می

افرادي یا و ها بچه نتیجه در و باشد می مجهز ها بچه ایمنی قفل برنامه به شما مایکروویو دستگاه
بیندازند. کار به سهواً یا و عمداً را آن توانند نمی ندارند آشنائی دستگاه کارکرد با که

. نمود قفل توان می لحظه هر در را دستگاه

دستگاه بوق کردن قطع
کنید. قطع را دستگاه بوق توانید می بخواهید موقع هر

همزمان دوباره را و هاي  تکمه دستگاه، قفل کردن باز براي .2
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آشپزي لوازم راهنماي
جذبشوند، سینی بوسیله یا منعکسو آنکه بدون باید مایکروویو امواج ، مایکروویو در پختغذا براي

داخل نمایند.به نفوذ غذا

شما آشپـزي لوازم اگر ببرید. کار به را دقتالزم مایکروویو آشپزي لوازم انتخاب هنگام باید بنابراین
میباشند عالمت وmicrowave-safeداراي آشپزي لوازم زیر جدول . نباشید خود آشپزي نگران دیگر ،

است. نموده تشریح را آنان کاربرد چگونگی

نظریات مناسبمایکروویو لوازم

آلومینیوم بیـشفویل پخت از جلوگیري براي کم خیـلی مقدار دربه حـد از
اگـر شود. استفـاده غذا نـقاط از آلومینـیمبعضـی فویل

و باشـد نـزدیک دیوارها به زیـاديخیلـی آلـومینیـوم یـا
قوس ، باشد شده خواهدمصرف ایجاد دستگاه در الکتریکی

شد

عایق نکنید.صفحه ایجاد اولیه گرماي دقیقه 8 از بیش

سفال و هستنـد،چینی مناسب لعابدار سفالهاي و سفال و چینی
باشند. فلزي نوارهاي داراي آنکه مگر

مصرف یکبار میبـاشـند.ظروف ظـروف این در منـجمـد غذاهـاي از بعـضــی

آماده غذاهاي بندي بسته
استرن پلی ظروف

مقوائی ظروف

بازیافتی مقواهاي
فلزي نوارهاي یا

گـرم اندازه از بیـش اگـر غـذا، کـردن گـرم شـونـدبراي
شوند. استذوب ممکن

بگیرند. آتش است ممکن

ایجادکنند. قوسالکتریکی است ممکن

بلورجات
غذا میز یا مخصوصفر

نازك اي شیشه ظروف

اي شیشه بطریهاي

فلـزي نوار با که آن مگر هستنـد. استفاده شدهقابل تزئین
باشند.

ناگهـانی طـور به اگـر نـوشیدنی یا غذا کـردن گـرم بـراي
. بشکـنند یـا تركبـرداشـته اسـت مـمـکن ، شـونـد گــرم

گـرم براي فقـط ، شوند برداشـته بایـد آنها ازدرب کردن
. نمائید استفاده آنها

فلز

سینی
فریزر هاي کیسه

یاقـوسالکتریـکی و آتشسوزي ایجاد است ممکن
کنند.

مقوا و کاغذ
فنجان، ، بشقاب

بازیافتی مقواهاي

آشپزي کاغذ
و کـردن گـرم و مـدت کـوتاه هاي پـخـت بــراي

اضـافـی. رطـوبت کردن جـذب براي چنیـن هـم

شونـد. قـوسالکتریـکی باعـثایجـاد اسـت ممکن
پالستیک

داشتــهظروف مقاومت گـرما مقابـل در خصوصاگر به
تغییرشکل دراثرحرارت ها ازپالستیک بعضی باشند.
نکنیـد. استفاده مالمین از دهند. رنگمی تغییر یا و

را آنـها نیاز صورت در باشند. بسته در نباید باشند
کنید. سوراخ چنگال با

چسبنده شـود.پوششهاي می استفـاده رطوبت نگهـداري نبایـدبراي
. باشند تماسداشته غذا آنـانبا برداشتـن هنـگام

میشود. خارج بخار آنان زیر از باشید،چون مواظب
فـر در استفاده براي تأیید مورد صورتیکه در فقط

فریزر هاي راکیسه آنهـا نیاز صورت در باشند. بسته در نباید باشند
کنید. سوراخ چنگال با

چربی ضد یا مومی پخششـدنمقواهاي از جلوگیري و رطوبت نگهداري براي

شود می پیشنهاد :
شود. استفاده احتیاط با :

اطمینان قابل غیر :
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روي بر ذراتغذا و روغن تجمع از تا شوند تمیز مرتباً باید شما مایکروویو در زیر قطعاتمشروحه
شود: جلوگیري دستگاه

خارجی و داخلی سطوح
آن هاي درزگیر دربو
گردان صفحه و حلقه

مایکروویو فر کردن تمیز

کنید. خشک و شسته را سپسآن کنید. تمیز دار کف گرم آب و نرم پارچه با را خارجی سطوح .1

دار کف پارچه با را گردان صفحه یا و داخلـی سطوح روي لکه یا و شده ریخته غذایی مواد گونه هر .2
نمائید. سپسخشک و شستـه کـرده، تمیز

لیمـو آب فنجـان یک ، بـوها بردن بیـن از و غـذا شـده خشـک و سخـت ذرات بـردن بین از براي .3
کنید. گرم را آن دقیقه 10 مدت به توان حداکثر با و داده قرار گردان صفحه روي را شـده رقیق

بشوئید. ظرفشویی ماشین در را شستشو قابل صفحات لزوم موقع در .4

شیمیائی هاي حالل یا ساینده وسائل از و نریزید. تهویه شیارهاي و منافذ داخل آب هرگز
تا ببرید کار به درب نوار کردن تمیز هنگام شویدرا مطمئن نکنید.دقتالزم استفاده

: غذائی مواد هرگز
نشود انباشته آنها روي

نشود درب کامل و راحت بستن مانع

شوند. بسته و باز آسانی به و تمیز ها درب درزگیر که نمائید دقت همیشه

به منجر نهایتاً و شده ماکروویو فر سطوح باعثخرایی دستگاه از صحیح نگهداري عدم
. گردد می ساز خطر و شده دستگاه افتادن کار از

مایکروویو فر نگهداري و تعمیر
باشید. داشته نظر مد وسرویسمایکروویو نگهداري هنگام را اي ساده مالحظات نکاتو

کرد: استفاده فر از نباید است دیده دربصدمه گیر درز یا دربو زمانیکه
است شکسته لوال

خراباست درزگیرهاي
است فرورفته یا خراب فر قاب

دهند. انجام را سرویسمایکروویو و تعمیر باید تجربه با متخصصو پرسنل فقط

سرویسدارد به نیاز و داشته عیب دستگاه اگر ندارید. بر را فر خارجی قاب هرگز
دارید: شک آن مشکل با ارتباط در یا و

کنید. جدا برق پریز از را آن
تماسبگیرید. فروش از پس خدمات نمایندگی نزدیکترین با

بدون و خشـک مکان یک نکنیـد استفاده موقت طور به دستگـاه از خواهید می اگر
نمائید. انتخاب خاكرا و گرد

: منفـیعلت اثر دستگـاه داخـلی قطعـات کارکرد بـر رطوبت خاكو و گرد
گذارند. می

باشد. نمی مناسب تجاري کاربردهاي براي مایکروویو فر این
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یادداشتمشخصاتفنی
ببخشد.سامسونگ بهبود را کیفیتمحصوالتخود تالشاستتا در بنابراینمشخصـاتهمواره

قبلی اعالم استبدون ممکن دستکاه این به مربوط شده ارائه العملهاي دستور و کند.طرح تغییر

برق منبع
M2330مدل DN

مصرفبرق
وات 1250

هرتز 50 ولت 230

مایکروویو

خروجی واتتوان 850/ وات 100( )IEC-705

مگاهرتزفرکانسکارکرد 2450

OM75 P (31) مگنترون
کنندهروشخنکسازي خنک پنکۀ

( ارتفاع عرض طول ) ابعاد
دستگاه خارجی سطح

دستگاه داخل
میلیمتر 393 275 489
میلمتر 329 211 330

XX
X

X

X

X

لیترحجم 23
وزن

کیلوخالص 13/5 تقریباً

~
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ایران سامسونگدر محصوالت فروش از پس خدمات نمایندگی شرکت
ندارد. ویژه گارانتی کارت فاقد دستگاههاي قبال در مسئولیتی هیچگونه

سرویس سام

سرویس سام
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