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ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی ،آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﺮق
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺟﺮاﺣﺖ ،ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎق ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﻮاره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی
ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ھﺸﺪار اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻄﺮات ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان ﺷﻮد آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ ھﻢ ﺑﺎ آﻻرم اﯾﻤﻨﯽ و ھﻢ ﮐﻠﻤﻪ "ھﺸﺪار" ﯾﺎ "اﺣﺘﯿﺎط" ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ھﺸﺪار

اﺣﺘﯿﺎط

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻄﺮات ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﮔﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ااﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻄﺮات ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﮔﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ھﺸﺪار

-۳اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻦ از
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ داده ﺷﺪه و ﮐﻮدک ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده .ﺻﺤﯿﺢ
را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت را ﺑﺪھﯿﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاردی ھﻤﭽﻮن آﺗﺶ
ﺳﻮزی ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺨﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻮد.

-۱از ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﻬﺖ درب،
ﻗﻔﻠﻬﺎی درب ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺮل ،دﮐﻤﻪ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻗﻔﻞ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ھﺮﯾﮏ
از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺎق ﮔﺎز ،ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻔﻠﻬﺎی درب و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺠﺎور اﺟﺎق ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﻧﺪ ،اﺟﺎق را ﺑﮑﺎر ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ
ﺳﺮوﯾﺴﮑﺎر ﻣﺎھﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
 ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎھﻬﺎ ،اﺟﺎق ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ دارای وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دارای
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﯾﺎ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد.

-۴ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده داغ ﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
-۵ﻣﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ ﻏﺬاھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻇﺮﻓﻬﺎی درﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺖ ﯾﺎ آب ﮐﺮدن ﯾﺦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺷﺪه دور آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﯾﺎ ﭘﺨﺘﻦ ،ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ.

-۲ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻃﻮﺑﺖ از اﺟﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل راه
اﻧﺪازی اﺟﺎق ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﯿﺲ ،اﻟﺒﺴﻪ ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﻬﺎ،
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽﯾﺎ ﺑﭽﻪ و ﻏﯿﺮه(.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﺪی اﯾﻤﻨﯽ
ھﻤﭽﻮن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

-۶اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ )ﺑﭽﻪ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﮐﻪ دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎی ﺣﺴﯽ ﯾﺎ ﻣﻐﺰی ،ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۳

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی
ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی ،آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﺮق
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺟﺮاﺣﺖ ،ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎق ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﻮاره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﺣﺘﯿﺎط

-۵ھﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻮپ ھﺎ ،ﺳﺲ ھﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ھﺎ در
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺧﻮد،
* از اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف دو ﻃﺮف ﺗﺨﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
* ﻣﺎﯾﻌﺎت را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮم ﻧﮑﻨﯿﺪ.
* ﭘﯿﺶ از ﻗﺮار دادن ﻇﺮف داﺧﻞ اﺟﺎق و دوﺑﺎره در وﺳﻂ ﮐﺎر ﻃﯽ زﻣﺎن ﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻊ را ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
* ﺑﻌﺪ از ﮔﺮم ﮐﺮدن ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﺧﻞ اﺟﺎق ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه،
دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻗﺖ ھﻢ زده ﯾﺎ ﺗﮑﺎن دھﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﺑﺠﻬﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮﺧﺘﻦ ،دﻣﺎی آن را ﭼﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ،ﻣﺤﺘﻮی
ﺑﻄﺮی ھﺎی ﺣﺎوی ﻏﺬا و ﺷﯿﺸﻪ ھﺎی ﻏﺬای ﺑﭽﻪ(.
 ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﻇﺮف ﺣﺎوی ﻏﺬا ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ی ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮی ﻣﺎﯾﻌﺎت 
_ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ وﺳﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﻊ داغ ﺷﻮد.

-۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﻠﻬﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ درب دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ درب ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﻔﻞ داﺧﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر
_ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد) .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درب ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻔﻠﻬﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
-۲ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺷﯿﺌﯽ را )ھﻤﭽﻮن ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ آﺷﭙﺰی ،دﺳﺘﻤﺎل و ﻏﯿﺮه( ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﻠﻮﯾﯽ اﺟﺎق و درب دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻧﺪاده ﯾﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻗﻔﻞ ،ﺟﻤﻊ ﺷﻮد.
 اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎری
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد.

-۶ﯾﮏ روزﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮ روی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ی اﺟﺎق ﻗﺮار داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن اﯾﻦ روزﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﺟﺎق ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن
ﺑﺎزده ﭘﺨﺖ ﺷﻮد.

-۳ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ آن را راه اﻧﺪازی ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درب دﺳﺘﮕﺎهﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ ) (1درب )ﺧﻢﺷﺪﮔﯽ( (2) ،ﻟﻮﻻ و ﺿﺎﻣﻨﻬﺎ )ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﯾﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن( (3) ،ﻗﻔﻠﻬﺎی درب ﯾﺎ ﺳﻄﻮح ﻗﻔﻞ وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
 اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺮژی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻪ اﻧﻔﺠﺎری
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد.

-۷زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﺟﺎق ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ آن را روﺷﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪن از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب در داﺧﻞ آن اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد ،آب ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺮژﯾﻬﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮی را ﺟﺬب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﺟﺎق ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

 -۴ﻟﻄﻔﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن ھﺎی ﭘﺨﺖ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﯾﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
آن اﺟﺎق ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
۴

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی ،آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﺮق
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺟﺮاﺣﺖ ،ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎق ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﻮاره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﺣﺘﯿﺎط

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی
ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ

-۱۲ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺘﺎدن اﺗﻔﺎﻗﯽ دﺳﺘﮕﺎه ،از ﻗﺮار دادن اﺟﺎق ﺑﺼﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ درب آن ۸ ،ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﻟﺒﻪ ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ
ﮐﻪ روی آن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺎﻧﯽ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﺟﺎق ﺷﻮد.

-۸از ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬای ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه داﺧﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﺷﭙﺰی ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺰﯾﺪ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮ راﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺠﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﯾﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﻮد.

-۱۳ﭘﯿﺶ از ﭘﺨﺖ ،در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺐ ھﺎ و ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺳﺒﺰی
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ،ﺳﻮراﺧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
  آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

-۹از ﻇﺮوف ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﻪ دارای ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﺎر ﺷﺪه )ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه(
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﯿﺮه ھﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﻠﺰی را ﺑﺮدارﯾﺪ .ﭘﯿﺶ
از اﺳﺘﻔﺎده ﻇﺮوف را ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﭼﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻣﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دھﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺷﯿﺎء ﻓﻠﺰی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  داﺧﻞ اﺟﺎق اﻧﺤﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺷﻮد.

 -۱۴ﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﭙﺰﯾﺪ .ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن و ﮐﻠﯿﻪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﻔﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در داﺧﻞ اﺟﺎﻗﻬﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻓﺸﺎر درون ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

-۱۰از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺎوی ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪ زدن و/ﯾﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮔﺮدﻧﺪ.

-۱۵ﺳﻌﯽ در ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی زﯾﺎد در اﺟﺎق ﺧﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ.
  اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﻊ داغ ﺷﻮد.

-۱۱ﺳﯿﻨﯽ و ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎدر آب ﻧﺸﻮﺋﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﺷﻮد.
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﺟﺎق ﺷﻤﺎ  ﺷﻮد.

-۱۶در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه دود ،اﺟﺎق را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺳﯿﻢ آن را از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق
درآورده و ﺑﺠﻬﺖ ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﻠﻪ ای درب دﺳﺘﮕﺎه
را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.
 اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ھﺎی ﺟﺪی اﯾﻤﻨﯽ ھﻤﭽﻮن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،و
ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﻮد.

۵

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی
ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی ،آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﺮق
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺟﺮاﺣﺖ ،ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎق ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﻮاره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﺣﺘﯿﺎط

-۲۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻟﻤﻨﺖ ھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
داغ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺖ ھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
داﺧﻞ اﺟﺎق ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ وﺟﻮد دارد.

-۱۷زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا داﺧﻞ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺟﺎق را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﻌﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻇﺮف ﺣﺎوی ﻏﺬا ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﺬای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﻮد.

-۲۲در ھﻨﮕﺎم ﭘﺤﺖ ،از راھﻨﻤﺎﺋﯽ ھﺎی داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ذرت ﺑﻮداده ،ﺑﺪﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ذرت در ﺣﺎل ﭘﻒ ﮐﺮدن
اﺳﺖ اﺟﺎق را ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﯾﺪ .درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﭘﯿﺸﻬﺎد
ﺷﺪه ذرت ھﺎ ﭘﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺨﺖ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ھﺮﮔﺰ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻏﺬی
ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﺟﻬﺖ ﭘﻒ ﮐﺮدن ذرت ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ھﺮﮔﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻒ
ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه داﻧﻪ ھﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 ﭘﺨﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذرت ھﺎ ﺷﻮد.

-۱۸زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻣﺎی ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ درب اﺟﺎق ،ﻗﺎب ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ،ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺟﺎق ،ﻟﻮازم و
ﻇﺮوف در ﻃﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﯾﻞ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﭘﺨﺖ
ﺧﻮدﮐﺎر دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﯾﭘﯿﺶ از ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری ﻣﻄﻤﺌﻨﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ داغ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ داغ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪن دﺳﺘﮑﺶ
ھﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ وﺟﻮد دارد.
-۱۹اﺟﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه و ھﺮﻧﻮع ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ زدوده ﺷﻮد.
 ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری اﺟﺎق در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ
_ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻋﻤﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد.
-۲۰ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎوﺷﮕﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﺟﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
)ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎوﺷﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ
ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
 در ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﻣﺘﺎﺳﺐ ﺣﺮارت ،ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.

۶

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی ،آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﺮق
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺟﺮاﺣﺖ ،ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎق ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﻮاره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﺣﺘﯿﺎط

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی
ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ

-۲۴از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪه ﺧﺸﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻨﺪه ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺗﯿﺰ ﺟﻬﺖ
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ درب اﺟﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺶ اﻓﺘﺎدن ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮد.

-۲۳اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺗﺼﺎل داده ﺷﻮد.

-۲۵اﯾﻦ اﺟﺎق ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ اھﺪاف ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراک ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
درب اﺟﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﺟﺎق ﺷﻤﺎ  ﺷﻮد.
-۲۶اﺟﺎق ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درب دﮐﻮری آن ﺑﺎز اﺳﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ھﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی درب ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﺟﺎق ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﻔﻈﻪ داﺧﻠﯽ آن ﺷﻮد.
-۲۷اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﺎﺧﻪ و ﭘﺮﯾﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎ
ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
 اﺳﺘﻔﺎده از دوﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ آﺗﺶ
ﺳﻮزی ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ﺧﺮاب ﺷﻮد ،ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎھﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد.
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
۷

اﻗﺪاﻣﺎﺕ اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ

۸

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ
ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻥ
٢٠

ﺳﯿﻨﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺮﻣﺎ
(
)

ﻇﺮﻑ ﺁﺑﭽﻜﺎﻥ
)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﺭﻧﮓ(

ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﻛﻦ
(
)

۹

۵٢

ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩی

۱۰

ﻋﺎﺩﻱ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

’‘:

ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﺳﻤﺒﻞ ” “12 Hﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ
   آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
_ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس  24ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﺠﺪدا دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ
_آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
_)در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﯽ
_ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دوﺷﺎﺧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا
   را ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ(.
_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “14:00را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.
)(PRESS CLOCK KEY

دﮐﻤﻪ  Kitchen Timer/Clockرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “14:35را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.
_دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوﻉ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﺵ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
۱۱

ﻗﻔﻞ
ﮐﻮﺩک
. را ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪSTOP/CLEAR _دﮐﻤﻪ

STOP/CLEAR
“CHILD LOCKED”

STOP/CLEAR
“CHILD LOCKED”

۱۲

ﭘﺨﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭ
STOP/CLEAR

%

ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺗﻮان

100 %

900 W

80 %

720 W

60 %

540 W

) 40 %
20 %

(360 W

_دﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﺮو را دو ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺪار  720وات را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “5:30را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.

180 W

اﺳﺘﻔﺎدہ ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان

ﺳﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ
)ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻛﻮﺗﺎہ(

ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن
)ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ(

ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﻦ
)ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ(

_دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
در ھﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را دارﯾﺪ.
۱۳

ﺳﻄﺢ
ﺗﻮان ﻣﺎﻳﮑﺮﻭﻭ

۱۴

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺳﺮﯾﻊ
دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

Q-START

QUICK START
Q-START

اﺳﺘﻔﺎدہ ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان

ﺳﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ
)ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻛﻮﺗﺎہ(

_در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Q-STARTو ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺗﺎ  ۹۹دﻗﯿﻘﻪ و  ۵۹ﺛﺎﻧﯿﻪ را دارا ھﺴﺘﯿﺪ.
ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن
)ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ(

ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﻦ
)ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ(

۱۵

ﭘﺨﺖ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻞ
دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ  Grillرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺯﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد":

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺥ ﻛﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻑ ﺁﺑﭽﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺍی ﻭ ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﻛﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﮬﯿﺪ.

"

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “12:30را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.

_دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
_
در ھﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
_اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را دارﯾﺪ.
ﮬﻨﮕﺎم درﺁوردن ﻏﺬا ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻅﺮﻑ داﻍ ﺧﻮاﮬﺪ ﺑﻮد.
۱۶

ﮔﺮم ﮐﺮدن اﻭﻟﻴﻪ
ﮐﺎﻧﻮﮐﺸﻦ
_دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ  Conv.را ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺯﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد":

"

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “230°Cﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.

”“E-05

_دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
”“PREHEAT

۱۷

ﭘﺨﺖ
ﮐﺎﻧﻮﮐﺸﻦ
دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ  Conv.را ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺯﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد":

"

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “230°Cﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “50:00را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
در ھﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را دارﯾﺪ.
ﮬﻨﮕﺎم درﺁوردن ﻏﺬا ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻅﺮﻑ داﻍ ﺧﻮاﮬﺪ ﺑﻮد.
۱۸

ﭘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﮐﺎﻧﻮﮐﺸﻦ

۶٠

دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

۴٠ ٢٠

۶٠

)(%

ﺗﻮان ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ
وات

60

540

40

360

20

180

_دﮐﻤﻪ  Combiرا ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد ” “540ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻓﺸﺎر دﮬﯿﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺯﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ" " ،" ":
_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “200°Cﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “25:00را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
در ﮬﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﮬﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را دارﯾﺪ.
ﮬﻨﮕﺎم درﺁوردن ﻏﺬا ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻅﺮﻑ داﻍ ﺧﻮاﮬﺪ ﺑﻮد.
۱۹

ﭘﺨﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﺮﯾﻞ
دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

_دﮐﻤﻪ  Combiرا ﺷﺶ ﺑﺎر و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد ” “180ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺯﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ" " ،" ":

۴٠ ٢٠

)(%

۶٠

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “25:00را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.

ﺗﻮان ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ
وات

60

540

40

360

20

180

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
در ھﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را دارﯾﺪ.
ﮬﻨﮕﺎم درﺁوردن ﻏﺬا ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻅﺮﻑ داﻍ ﺧﻮاﮬﺪ ﺑﻮد.
۲۰

در ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﮬﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻂﻮﺭ  ۰/۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ ﻁﺒﺦ ﮐﻨﯿﺪ.

دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ”(GREEN BEANS) “4

ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “0.3kgرا ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
در ﮬﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﮬﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را دارﯾﺪ.
ﮬﻨﮕﺎم درﺁوردن ﻏﺬا ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻅﺮﻑ داﻍ ﺧﻮاﮬﺪ ﺑﻮد.
۲۱

ﭘﺨﺖ
ﺑﺨﺎر ﭘﺰ ﺳﺮ آﺷﭙﺰ

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ ﺑﺨﺎر
ﭘﺰ ﺳﺮ آﺷﭙﺰ

ﻧﻮع

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ

۱

ﺑﺮوﮐﻠﯽ

 ٠/۱ﺗﺎ  ٠/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

دﻣﺎی اﻃﺎق

۲

اﺳﻔﻨﺎج

 ٠/۱ﺗﺎ  ٠/۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

دﻣﺎی اﻃﺎق

ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻻ

۳

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ  ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

دﻣﺎی اﻃﺎق

_ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻻ
 -ﺑﮧ  ۴ﻗﻄﻌﮧ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

۴

ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ

 ٠/۱ﺗﺎ  ٠/۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

دﻣﺎی اﻃﺎق

ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻻ

۵

ﮐﻠﻢ روﺗﺎﺑﮕﺎ  ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

دﻣﺎی اﻃﺎق

_ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻻ
 -ﺑﮧ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲/۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ) ۱اﯾﻨﭻ(

۲۲

 -۱ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺷﺴﺘﮧ و ﺑﮧ ﻗﻄﻌﺎت ﮬﻢ اﻧﺪازه ﺧﺮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 ۳۰۰ -۲ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
_ﺻﻔﺤﮧ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎرﭘﺰ را ﺑﺮ روی ﻇﺮف ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
_ﻏﺬای ﻧﯿﻤﮧ آﻣﺎده را در ﯾﮏ ﻻﯾﮧ روی ﺻﻔﺤﮧ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎر ﭘﺰ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﺑﺎ درﭘﻮش ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎر آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
 -۳ﻇﺮف ﺑﺨﺎر ﭘﺰ را در وﺳﻂ اﺟﺎق ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۴ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ،آن را  ۱دﻗﯿﻘﮧ در اﺟﺎق ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﮧ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ )ھﺮ ﻗﻄﻌﮧ ﺑﻮزن  ۱۲ﮔﺮم ﺗﺎ  ۱۵ﮔﺮم(ﺑﺮش دھﯿﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ ﺑﺨﺎر
ﭘﺰ ﺳﺮ آﺷﭙﺰ

ﻧﻮع

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ

۶

ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

 ۹-۲ﻗﻄﻌﻪ

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

ﺳﺮد ﺷﺪه

۷

ﺳﯿﻨﮧ ﻣﺮغ

 ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

ﺳﺮد ﺷﺪه

ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻻ
 -ﺑﮧ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲/۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ) ۱اﯾﻨﭻ(

 ٠/۳ﺗﺎ  ٠/۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

درﭘﻮش ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺎر
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ

ﺳﺮد ﺷﺪه

_ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻻ
)ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۵ﺳﺎﺗﯿﻤﺘﺮ درازا و  ۳ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ(

 ۸ﻣﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻞ
)ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ(

۲۳

 -۱ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.
 ۳۰۰ -۲ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
_ﺻﻔﺤﮧ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎرﭘﺰ را ﺑﺮ روی ﻇﺮف ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
_ﻏﺬای ﻧﯿﻤﮧ آﻣﺎده را در ﯾﮏ ﻻﯾﮧ روی ﺻﻔﺤﮧ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎر ﭘﺰ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﺑﺎ درﭘﻮش ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎر آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
 -۳ﻇﺮف ﺑﺨﺎر ﭘﺰ را در وﺳﻂ اﺟﺎق ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۴ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ،آن را  ۱دﻗﯿﻘﮧ در اﺟﺎق ﻗﺮار دھﯿﺪ.

ﺳﺮﮬﻢ ﮐﺮدن )ﺳﻮار ﮐﺮدن(
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان

۲۴

در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺒﺎب ﺑﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد.

ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻞ

_دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ و از Rotisserie Cook

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ
” (WHOLE CHICKEN) “5ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.
ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ وزن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  ،TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ.

ﮐﺒﺎب ﺑﺮگ

_دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ و از Rotisserie Cook

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ
” (KABAB BARG) “3ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.
ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ وزن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  ،TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ.

۲۵

ﭘﺨﺖ
اﻧﻮاع ﮐﺒﺎب

ﭘﺨﺖ
اﻧﻮاع ﮐﺒﺎب

ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎری ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان
و ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن

_در ﮬﻨﮕﺎم ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺖ ،ﺟﻮﺟﻪ
_ﮔﺮدان را از ﻏﺬا ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﺪ .در ﮬﻨﮕﺎم
_ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ،ﻇﺮف
_آﺑﭽﮑﺎن و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
_ زﯾﺮا ﺧﯿﻠﯽ داغ ﮬﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
_ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،اﯾﺠﺎد ﻟﮑﻪ ﮬﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮ
_روی ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان و ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن
_اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﻮﺟﻪ
_ﮔﺮدان و ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب
_ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺮم و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
_در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺟﻮﺟﻪ
_ﮔﺮدان و ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن ،ﮬﻨﻮز ﻟﮑﻪ ﮬﺎی
_ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮ روی آن ﮬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻤﺪت
_ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻠﻮل آب و
_ﺻﺎﺑﻮن داغ ﻗﺮار دﮬﯿﺪ.
_از ﺳﯿﻢ ﮬﺎی ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﯽ ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
_اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻂ اﻓﺘﺎدن ﺳﻄﺢ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

START/Q-START

 -١ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﯿﻨﯽ ﻓﻠﺰی ﻭ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭی ﻛﻨﯿﺪ.
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﮬﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
 -٢ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺖ ،ﺳﯿﻨﯽ ﻓﻠﺰی ﺑﺸﺪﺕ ﺩﺍﻍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

۲۶

ﻇﺮﻑ ﺁﺑﭽﻜﺎﻥ

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ
اﻧﻮاع ﮐﺒﺎب

ﻧﻮع
۱

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

ﺟﻮﺟﮧ ﮐﺒﺎب  ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﺦ ﺟﻮﺟﮧ ﮔﺮدان
_ روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ
)ﺳﯿﻨﮧ(
روی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن

ﺳﺮد ﺷﺪه

 ۲ﺟﻮﺟﮧ ﮐﺒﺎب  ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﺦ ﺟﻮﺟﮧ ﮔﺮدان
_ روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ
)ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان(
روی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن

ﺳﺮد ﺷﺪه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در آن
_ ۱/۲ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری زﻋﻔﺮان
 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آب ﻟﯿﻤﻮ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
 -۱ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در آن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده،
ﻗﻄﻌﻪ ھﺎی ﻣﺮغ را )ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ(  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋﺖ در آن ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ.
  -۲ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان از وﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮕﺬرد.
  -۳ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬا را ﺑﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﻪ
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در آن
_ ۱ﻋﺪد ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه
 ۱/۲ﻓﻨﺠﺎن روﻏﻨﻦ زﯾﺘﻮن
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری زﻋﻔﺮان
 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آب ﻟﯿﻤﻮ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
 -۱ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در آن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده،
ﻗﻄﻌﻪ ھﺎی ﻣﺮغ را )ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ( ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋﺖ در آن ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ.
  -۲ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان از وﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮕﺬرد.
  -۳ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬا را ﺑﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﻪ
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

۲۷

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ
اﻧﻮاع ﮐﺒﺎب

ﻧﻮع

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

۳

ﮐﺒﺎب ﺑﺮگ

 ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﺦ ﺟﻮﺟﮧ ﮔﺮدان
_ روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ
روی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن

ﺳﺮد ﺷﺪه

۴

ﮐﺒﺎب ﻣﯿﮕﻮ

 ٠/۱ﺗﺎ  ٠/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﺦ ﺟﻮﺟﮧ ﮔﺮدان
_ روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ
روی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن

ﺳﺮد ﺷﺪه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در آن
_ ۲ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه
 ۳ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮری روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮری زﻋﻔﺮان
 -۱ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده،
_ ﻗﻄﻌﮧ ھﺎی ﮔﻮﺷﺖ را ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮧ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱/۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮش
داده و  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮاد ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ.
 -۲ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان از وﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮕﺬرد.
 -۳ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬا را ﺑﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﭘﺨﺖ ﺷﺮوع
دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در آن
_ ۱ﻋﺪد ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه
 ۱/۲ﻓﻨﺠﺎن روﻏﻨﻦ زﯾﺘﻮن
_ ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری زﻋﻔﺮان
_ ۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آب ﻟﯿﻤﻮ
  ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
 -۱ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﮕﻮ
 و ﻣﺎھﯽ را )ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه و ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه(  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮاد ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ.
 -۲ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﮕﻮ و ﻣﺎھﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان از وﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮕﺬرد.
 -۳ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬا را ﺑﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﻪ
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

۲۸

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ
اﻧﻮاع ﮐﺒﺎب

ﻧﻮع
۵

ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻞ

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

 ۱/۳ﺗﺎ  ۱/۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﺦ ﺟﻮﺟﮧ ﮔﺮدان
_و ﺟﺎی ﻧﺼﺐ آن
ﺑﺎﻻی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن

ﺳﺮد ﺷﺪه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در آن
_ ۲ﻋﺪد ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه
 ۳ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮری آب زﻋﻔﺮان
_ ۵ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮری روﻏﻦ
_ ۱/۲ﻓﻨﺠﺎن آب ﻟﯿﻤﻮ
  ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
 -۱ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در آن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده،
ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻮﺟﮧ را  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋﺖ در آن ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ.
 -۲ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺨﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﯿﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﮕﺬرد.
 -۳ران ھﺎ ،ﺑﺎل ھﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻣﯿﻠﻪ
_ﻣﯿﻠﻪ ﺳﺮخ ﮐﻦ را در داﺧﻞ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
_ ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ.
_)ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﮧ روش ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﮧ ﮔﺮدان در
ﺻﻔﺤﮧ  ۲۵ﺗﺎ  ۲۶ﻣﺮاﺟﻌﮧ ﻓﺮﻣﺎ ﺋﯿﺪ(.
 -۴ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۵ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺳﺮو ﮐﺮدن  ۵دﻗﯿﻘﮧ ﺑﺎ ﻓﻮﯾﻞ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

۲۹

ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

در ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﮬﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻂﻮﺭ  ۰/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﻧﺎﮔﺖ ﻣﺮغ ﻁﺒﺦ ﮐﻨﯿﺪ.

دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ  Healthy Fryرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
_ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮخ ﮐﻦ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن
_ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺑﻨﺤﻮ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و
_راﺣﺖ را ﺧﻮاھﺪ داد.
_
_دﺳﺘﮕﺎه از ﻗﺒﻞ ﺑﻄﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
_ﺗﺎ ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻏﺬا را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﻇﺮﻑ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ
)ﺳﯿﻨﻰ ﺗﺮﺩ ﻛﻦ(
ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﻦ

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ
” (CHICKEN NUGGETS) “2ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “0.4kgرا ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

۳۰

ﻧﻮع

ﻋﻤﻠﮑﺮد

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ

ﺳﺮخ ﮐﺮدن ۱
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﻣﯿﺖ ﻓﯿﻨﮕﺮ  ۰/۲ﺗﺎ  ۰/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه

۲

 ۰/۲ﺗﺎ  ۰/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه

_ﺳﻄﺢ ﻧﺎﮔﺘﻬﺎی ﻣﺮغ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
_ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮ ووزن را
_اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬارا ﺑﮧ
_روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

ﺷﻨﯿﺴﻞ ﻣﺮغ  ۰/۲ﺗﺎ  ۰/۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﺳﺮد ﺷﺪه

ﻣﻮاد ﻻزم
_ﺳﯿﻨﮧ ھﺎی ﻣﺮغ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻮزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﮔﺮم.
 ۱ﻓﻨﺠﺎن آرد
 ۲ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﮐﻤﯽ زده ﺷﺪه
_ ۱آرد ﻧﺎن ﺧﺸﮏ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن

۳

ﻧﺎﮔﺖ ﻣﺮغ

_ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺖ ﻓﯿﻨﮕﺮھﺎ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
_ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮ ووزن را
_اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬارا
_ﺑﮧ روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

  -۱ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را ﺑﮧ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﺑﮧ ﺳﯿﻨﮧ ھﺎی ﻣﺮغ اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﻮده ،در
آرد ﻏﻠﻄﺎﻧﺪه و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ زده ﺷﺪه را روی آن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
 -۲در آرد ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪه و ﺳﻄﺢ ﺷﻨﯿﺴﻠﻬﺎ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۳ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮ ووزن را
_ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.

۳۱

ﻧﻮع

ﻋﻤﻠﮑﺮد

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

ﺳﺮخ ﮐﺮدن  ۴ﺷﻨﯿﺴﻞ ﻣﺎھﯽ  ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺳﺮد ﺷﺪه

 ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﺳﺮد ﺷﺪه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم
_ﻓﯿﻠﻪ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻮزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﮔﺮم.
 ۱ﻓﻨﺠﺎن آرد
 ۲ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﮐﻤﯽ زده ﺷﺪه
_ ۱آرد ﻧﺎن ﺧﺸﮏ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
 -۱ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را ﺑﮧ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﺑﮧ ﻓﯿﻠﮧ ﻣﺎھﯽ اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﻮده ،در آرد
ﻏﻠﻄﺎﻧﺪه و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ زده ﺷﺪه را روی آن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
 -۲در آرد ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪه و ﺳﻄﺢ ﺷﻨﯿﺴﻠﻬﺎ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۳ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮ ووزن را
_ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.

۵

ﮐﺘﻠﺖ

ﻣﻮاد ﻻزم
_ ۵۰۰ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ
 ۵۰۰ﮔﺮم ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺼﻮرت ﭘﻮره درآﻣﺪه
 ۳ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
 ۲ﻋﺪد ﭘﯿﺎز ،رﻧﺪه ﺷﺪه
 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺟﻌﻔﺮی رﯾﺰ ﺷﺪه
 ۱ﻓﻨﺠﺎن آرد ﻧﺎن ﺧﺸﮏ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
 -۱ﮔﻮﺷﺖ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺎز و ﺟﻌﻔﺮی را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻮﺷﺖ ،ﮔﻠﻮﻟﮧ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮧ ﻗﻄﺮ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۳آرد ﻧﺎن ﺧﺸﮏ روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﭘﻬﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﮧ
_ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ را داﺧﻞ آرد ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮧ ﺳﻄﺢ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮧ آرد
_آﻏﺸﺘﮧ ﺷﻮد .ﮔﻠﻮﻟﮧ ھﺎ را ﺑﮧ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﯿﻬﺎﯾﯽ ﺑﮧ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۱ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﺷﮑﻞ دھﯿﺪ .ﺳﻄﺢ ﮐﺘﻠﺘﻬﺎ را روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۴ﻏﺬا را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮ و وزن
_را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق
دراورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

۳۲

ﻧﻮع

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺮخ ﮐﺮدن ۶
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ

ﻣﺎھﯽ

 ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﺳﺮد ﺷﺪه

۷

ﮬﻤﺒﺮﮔﺮ

 ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﺳﺮد ﺷﺪه

_ھﺮ ﯾﮏ از ھﻤﺒﺮﮔﺮھﺎ را ﺑﻮزن  ۱۰۰ﮔﺮم و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۰/۵ﺗﺎ  ۱ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
_اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺳﻄﺢ ھﻤﺒﺮﮔﺮ را روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮده .ﻏﺬا را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ
_ﮐﺮدﻧﯽ روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع
_را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬا را ﺑﮧ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ
ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

۸

ﺳﻮﺳﯿﺲ

 ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﺳﺮد ﺷﺪه

_ﮐﻠﯿﮧ ﺑﺴﺘﮧ را ﺑﺮداﺷﺘﮧ و ﻣﺤﺘﻮای آن را روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
_ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺮ روی آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﮧ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
_ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای
_ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬا را ﺑﮧ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر
دھﯿﺪ.ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

۳۳

_ﻓﯿﻠﮧ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ را ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮧ وزن  ۲۰۰ﮔﺮم و ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۲/۵
_ﺳﺎﺗﯿﻤﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺳﻄﺢ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﻧﻤﻮده و
_ﭼﺎﺷﻨﯽ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﮧ آن اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.ﻏﺬا را ﺑﺮ روی
_ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده،
_دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻏﺬا را ﺑﮧ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و
_ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از  اﺟﺎق
درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

ﭘﺨﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ

در ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﮬﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻂﻮﺭ  ۰/۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮﻧﺞ ﻁﺒﺦ ﮐﻨﯿﺪ.

دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ  Persian Cookرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ”(RICE) “1

ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “0.3kgرا ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
در ﮬﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،TIME/WEIGHT
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﮬﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را دارﯾﺪ.
۳۴

ﻧﻮع

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ۱

ﺑﺮﻧﺞ

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

 ٠/۱ﺗﺎ  ٠/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص 
_ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ
)ﮐﺎﺳﮧ ﺷﯿﺸﮧ
ای ﮔﻮد(

دﻣﺎی اﻃﺎق

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
 ٠/۱ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  ٠/۲ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  ٠/۳ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  ٠/۴ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
_ﺑﺮﻧﺞ
 ۲۵۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۷۵۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
_آب
 ۳ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
_روﻏﻦ )ﻣﺎﯾﻊ(  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
  ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺞ

 -۱ﺑﺮﻧﺞ را ﺷﺴﺘﮧ و ﺑﮧ آن آب اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ ،آب ،ﻧﻤﮏ و روﻏﻦ
ﻣﺎﯾﻊ را داﺧﻞ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﮧ ای ﺑﺰرﮔﯽ رﯾﺨﺘﮧ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۲ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ آب درب آن را ﻧﮕﺬارﯾﺪ .ﻇﺮف را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ
ﺷﯿﺸﮧ ای ﻗﺮاردھﯿﺪ.
 -۳ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﺑﺮﻧﺞ را ھﻢ زده و درب آن را ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ
ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۵ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ھﻢ زده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻤﺪت  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﮧ درب آن را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
۲

ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی

 ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

_ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ
_ﺑﺎ درﭘﻮش ﻣﺨﺼﻮص
_ﺑﺨﺎر آب ،درﭘﻮش را
_ﮔﺬاﺷﺘﮧ و روی
ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دھﯿﺪ

دﻣﺎی اﻃﺎق

ﻣﻮاد ﻻزم
_   ۴۵۰ﮔﺮم ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه
 ۶ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺑﯿﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮدر
_ ۱/۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن  
 -۱ﮐﻠﯿﮧ ﻣﻮاد را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﻮﺑﯽ ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۲ﻏﺬا را روی ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺮب ﺷﺪه ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺑﺎ درﭘﻮش  
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺎر ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻇﺮف را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﮧ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۳ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،درﭘﻮش ﻏﺬا را ﺑﺮداﺷﺘﮧ و ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ را در
_ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﮧ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر
دھﯿﺪ.ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

۳۵

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ۳

ﻧﻮع
ﻻزاﻧﯿﺎ

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا
۱

 ٢۶×۱۷ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی
_ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ روﻏﻦ
_ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ
_در ﺳﺨﺖ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ
ﮐﺮدن از ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺳﺮد ﺷﺪه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم
_ ۹ﺑﺮگ ﻻزاﻧﯿﺎی ﺗﺎزه
 ۵۰۰ﮔﺮم ﺳﺲ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ
 ۶۰۰ﮔﺮم ﺳﺲ ﭘﻨﯿﺮ
 ۳۰۰ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ رﻧﺪه ﺷﺪه
 ۳۰ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ ﭘﺎرﻣﺴﺎن رﻧﺪه ﺷﺪه
 -۱ﻣﺎﮐﺎروﻧﯿﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ روی ﺑﺴﺘﮧ ﭘﺨﺘﮧ و آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۲ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺪار ﺳﺲ اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺳﺮخ ﮐﻦ  ۲۶×۱۷ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی
ﮐﮧ ﻗﺒﻼ ﺑﮧ روﻏﻦ آﻏﺸﺘﮧ ﺷﺪه ،ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻣﺎﮐﺎروﻧﯿﻬﺎ ،ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻨﯿﺮ ،ﺳﺲ
  ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻮزارﻻ را ﺑﺼﻮرت ﻻﯾﮧ ای روی آن ﭘﻬﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۳ﻻﯾﮧ ھﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻮزارﻻ و ﭘﻨﯿﺮ ﭘﺎرﻣﺴﺎن را
روی آن ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ.
 -۴ﻏﺬا را روی ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
*ﺳﺲ ﭘﻨﯿﺮ
_ ۶۰ﮔﺮم ﮐﺮه
 ۵۰ﮔﺮم آرد ﺧﺎﻟﺺ
ﮔﺮدوی رﯾﺰ ﺷﺪه
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ
 ۲۰ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ ﭘﺎرﻣﺴﺎن رﻧﺪه ﺷﺪه
_ﮐﺮه را در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﮧ ﮐﻮﭼﮏ آب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .آرد و ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو را اﺿﺎﻓﮧ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻢ
_ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻮد .ﺷﯿﺮ را ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﻮده و ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺲ
_ﺟﻮش آﻣﺪه ﻏﻠﯿﻆ ﺷﻮد .ﺷﻌﻠﮧ را ﮐﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﻨﯿﺮ ﭘﺎرﻣﺴﺎن را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮ ﺑﺨﻮﺑﯽ آب ﺷﻮد.

۳۶

ﻧﻮع

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ۴

۵

اﻣﻠﺖ ﮔﻮﺟﮧ
ﻓﺮﻧﮕﯽ

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

 ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﻇﺮف ﺷﯿﺸﮧ ای   دﻣﺎی اﻃﺎق
)ﮔﻮﺟﮧ ﻓﺮﻧﮕﯽ(
ﮐﻢ ﻋﻤﻖ
/
_ﺳﺮد ﺷﺪه
)ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ(

ﭘﯿﺘﺰا آﻣﺎده  ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ

ﺳﺮد ﺷﺪه

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﮔﻮﺟﮧ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
روﻏﻦ آب ﺷﺪه
ﻧﻤﮏ

 ۰/۲ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
 ۰/۶ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
 ۰/۴ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
 ۱ﺗﮑﮧ
 ۳ﺗﮑﮧ
 ۲ﺗﮑﮧ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری  ۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری  ۳ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
ﺟﻬﺖ ﻣﺰه دار ﮐﺮدن

 -۱ﺗﮑﮧ ھﺎی ﮔﻮﺟﮧ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻧﻤﮏ و روﻏﻦ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط  ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.داﺧﻞ ﻇﺮف
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
 -۲ﻇﺮف را داﺧﻞ اﺟﺎق ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را در ﻇﺮﻓﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮧ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .و ﺳﭙﺲ ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 -۳ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۰/۴ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﯿﺘﺰا
ﻣﻮاد ﻻزم
ﻣﻮاد روی ﭘﯿﺘﺰا :
ﺧﻤﯿﺮ:
_   ۱۲۰ﮔﺮم از ھﺮ ﻧﻮع آرد ﯾﺎ آرد ﻧﺎن _   ۳ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮر ﺳﺲ ﮔﻮﺟﮧ ﻓﺮﻧﮕﯽ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺮش ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه  ۳۰ﮔﺮم ﺳﻮﺳﯿﺲ ،ﺧﺮد ﺷﺪه
 ۱/۲ﻋﺪد ﭘﯿﺎز ،ﺧﺮد ﺷﺪه
 ۱/۳ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻧﻤﮏ
 ۲ﻋﺪد ﻗﺎرچ ،ﺧﺮد ﺷﺪه
_ ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺷﮑﺮ
 ۱/۲ﻋﺪد ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﮧ ای
 ۷۰ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آب ﮔﺮم  
_ ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ ۱۰۰ ،ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻮزارﻻی رﯾﺰ ﺷﺪه
ﺑﮧ اﺿﺎﻓﮧ ﮐﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪن روی ﺳﻄﺢ
 -۱در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎوط ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺮم ﺷﺪه و ﮐﺸﺪار ﺷﻮد.
 -۳ﺧﻤﯿﺮ را ﮔﻠﻮﻟﮧ ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۴ﺳﺲ ﭘﯿﺘﺰا را ﭘﻬﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۵ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن را روی ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داده .ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ  .

۳۷

ﻧﻮع

ﻋﻤﻠﮑﺮد

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

ﭘﺨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ _ ۶ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ  ٠/۲ﺗﺎ  ٠/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن
در ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ
_ﺳﺮخ ﮐﺮده

ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه

_  ﻇﺮف ﺷﯿﺸﮧ ای
_ﻧﺴﻮز روی ﻃﺒﻘﮧ
  ﭘﺎﺋﯿﻦ

_ ۴۰درﺟﮧ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد

۷

ﻣﺎﺳﺖ

۱

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
_اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ھﺎی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﻤﮧ آﻣﺎده را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ روی
_ﻃﺒﻘﮧ ﺑﺎﻻ ﭘﻬﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﮧ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺨﺖ ،آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﻻﯾﮧ
ﺑﭙﺰﯾﺪ .ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از 
ﭘﺨﺖ ،از اﺟﺎق درآورده و ﺣﺪودا  ۱ﺗﺎ  ۲دﻗﯿﻘﮧ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎزاری
 -۱ﺷﯿﺮ را ﺑﮧ اﻧﺪازه ای ﮔﺮم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮧ وﻟﺮم ﺷﻮد) .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮد
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮم(
 -۲داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف ﻧﺴﻮز ﻣﺎﺳﺖ و ﺷﯿﺮ ﮔﺮم را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط  ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۳درب آن را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺮم ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 -۴ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻی ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ  .
ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎردھﯿﺪ.
 -۵ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ آن را ﺳﺮو ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

۳۸

در ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﮬﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻂﻮﺭ  ۰/۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﻤﭙﻮت ﺳﯿﺐ ﻁﺒﺦ ﮐﻨﯿﺪ.

دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ  Sweet Cookرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
_ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺨﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن
_آﻣﺎده ﺳﺎزی آﺳﺎن و راﺣﺖ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
_را ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع
ﻏﺬا و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ
” (APPLE COMPOTE) “1ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “0.7kgرا ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

۳۹

ﭘﺨﺖ
اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﻧﻮع
۱

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

ﮐﻤﭙﻮت ﺳﯿﺐ  ٠/۵ﺗﺎ  ۱/٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم _ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ

دﻣﺎی اﻃﺎق

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
_ﺳﯿﺐ
_ﺷﮑﺮ
آب

_۱/۰
_۰/۹
_۰/۸
_۰/۷
_۰/۶
_۰/۵
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
_۲۰۰
_۱۸۰
_۱۶۰
_۱۴۰
_۱۲۰
_۱۰۰
ﮔﺮم
ﮔﺮم
ﮔﺮم
ﮔﺮم
ﮔﺮم
ﮔﺮم
_۹۰۰
_۸۰۰
_۷۰۰
_۶۰۰
_۵۰۰
_۴۰۰
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ

 -۱ﺳﯿﺒﻬﺎ را ﻗﻄﻌﮧ ﻗﻄﻌﮧ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﮑﺮ ،ﻗﻄﻌﮧ ھﺎی ﺳﯿﺐ و آب را
_داﺧﻞ ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .آن را ﺑﺎ  ﯾﮏ درﭘﻮش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
 -۲ﻏﺬا را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﮧ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۳ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 ۲

ﮐﯿﮏ

 ٠/۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

_ ۲۳×۱۳ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی
_ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ در ﺳﺨﺖ
_ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮدن از
ﭘﺎﯾﯿﻦ

دﻣﺎی اﻃﺎق

ﻣﻮاد ﻻزم
ﭘﻮدر ﮐﯿﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه  ۲۵۰ﮔﺮم
_ ۲ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
_ ۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﯾﺎ ﺷﯿﺮ
 ۳۰ﮔﺮم روﻏﻦ )ﻣﺎﯾﻊ(
 -۱ﻣﻮاد ﺧﺸﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮدر ﮐﯿﮏ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ ،آب و روغ  را در ﯾﮏ ﻇﺮف
ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﻮد.
 -۲ﮐﺮه را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف ﻣﺎھﯽ ﺗﺎﺑﮧ ﮔﺮد  ۲۳×۱۳ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
 -۳ﻏﺬا را روی ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۴ﻣﻨﻮو وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.

۴۰

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﻧﻮع

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

۳

ﺷﮑﻼت
ﻣﻐﺰ دار

 ٠/۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن
روی ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﺋﯿﻦ

دﻣﺎی اﻃﺎق

۴

ﺷﮑﻼت
ﻧﺨﻮدی

 ٠/۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن
روی ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﺋﯿﻦ

دﻣﺎی اﻃﺎق

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم
 ۲ﻋﺪد ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
 ۱۵۰ﮔﺮم ﺷﮑﺮ
 ۱۲۰ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻧﺎرﮔﯿﻞ
 ۱/۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری واﻧﯿﻞ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آب ﻟﯿﻤﻮ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آرد
 -۱ﺳﻔﯿﺪه ھﺎی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ھﻤﺰن ﺑﺰﻧﯿﺪ.و ﺳﭙﺲ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد را
ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۲ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﮧ ﮔﺮد آﻏﺸﺘﮧ ﺑﮧ روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
 -۳ﻏﺬا را روی ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۴ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم
 ۲۰۰ﮔﺮم آرد ﻧﺨﻮد
 ۱۰۰ﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪه
 ۱۰۰ﮔﺮم روﻏﻦ
 -۱ﭘﻮدر ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۲آرد ﻧﺨﻮد را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﻮده و دوﺑﺎره ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۳ﺧﻤﯿﺮ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮧ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮧ  ۳ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﮧ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه درآورﯾﺪ.
 -۴ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﮧ ﮔﺮد آﻏﺸﺘﮧ ﺑﮧ روﻏﻦ را ﺑﺮ روی
ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 -۵ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.

۴۱

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﻧﻮع

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

۵

ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ

 ٠/۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن
روی ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﺋﯿﻦ

دﻣﺎی اﻃﺎق

۶

ﻣﺴﻘﻄﯽ

 ۱/۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ

دﻣﺎی اﻃﺎق

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم
 ۱ﻋﺪد ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
 ۱۲۵ﮔﺮم روﻏﻦ
 ۱۰۰ﮔﺮم ﺷﮑﺮ
 ۱ﮔﺮم ﺷﮑﺮ
 ۱/۴ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری واﻧﯿﻞ
 ۱/۲ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺑﯿﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮدر
 ۲۵۰ﮔﺮم آرد ﺳﻔﯿﺪ

 -۱ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﻮد .و ﺳﭙﺲ روﻏﻦ ،ﺷﮑﺮ ،ﺑﯿﮑﯿﻨﮓ
ﭘﻮدر ،واﻧﯿﻞ و زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۲آرد را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﮧ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۳ﺧﻤﯿﺮ را در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﮧ ﮔﺮد آﻏﺸﺘﮧ ﺑﮧ روﻏﻦ ﮐﮧ ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﮧ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮧ اﯾﺪ ،ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﻪ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۵ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ﺷﮑﺮ را روی آن ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﺑﮧ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮش دھﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم
 ۱۰۰ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
 ۲۰۰ﮔﺮم ﺷﮑﺮ
 ۴ﺗﺎ  ۳ﻓﻨﺠﺎن ) ۶۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( آب
 ۱/۲ﻓﻨﺠﺎن ) ۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( ﮔﻼب
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر ھﻞ
 ۵۰ﮔﺮم ﮐﺮه
 ۵۰ﮔﺮم ﺧﻼل ﺑﺎدام
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری زﻋﻔﺮان

 -۱ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را در آب ﺳﺮد ﺣﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۲ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺻﺪای ﺑﯿﭗ،
ﻣﻮاد را ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۳ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﭗ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﻮده و ﻇﺮف را دوﺑﺎره داﺧﻞ
اﺟﺎق ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۴ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ).ﻣﻘﺪار آب ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮧ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﺳﺘﮧ دارد(
۴۲

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﻧﻮع

درﺟﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

۷

ﻣﺮﺑﺎی آﻟﺒﺎﻟﻮ

 ۱/٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

_ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص
    ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ

دﻣﺎی اﻃﺎق

۸

رﻧﮕﯿﻨﮏ

 ٠/۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

_ﻇﺮف ﺷﯿﺸﮧ ای
ﮐﻢ ﻋﻤﻖ

دﻣﺎی اﻃﺎق

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
ﻣﻮاد ﻻزم
 ۱ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﮔﯿﻼس
  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﮔﺮم ﺷﮑﺮ
 -۱ﮔﯿﻼﺳﻬﺎ را ﺷﺴﺘﮧ و ھﺴﺘﮧ ھﺎی آن را درآورﯾﺪ.
 -۲ﺷﻜﺮ را ﺑﯿﻦ ﻻﯾﮧ ھﺎي ﮔﯿﻼس ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﻇﺮف اﯾﻤﻨﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺮ،
ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ۳ .ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﯿﺪ.
 -۳ﻏﺬا را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﮧ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ.
 -۴ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .
 -۵ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم
  ۲۵۰ﮔﺮم آرد ﺳﻔﯿﺪ
 ۱۵۰ﮔﺮم روﻏﻦ
 ۱۰۰ﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪه
 ۲۰۰ﮔﺮم ﺧﺮﻣﺎی ﺳﯿﺎه
 ۵۰ﮔﺮم ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر ھﻞ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﮧ

 -۱روﻏﻦ و آرد را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﮧ ای ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
 -۲ﻏﺬا را روی ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﮧ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ  .
 -۳ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
 -۴ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﯿﭗ ،ﻣﻮاد را ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺟﻬﺖ اداﻣﮧ ﭘﺨﺖ دﮐﻤﮧ  
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎردھﯿﺪ.
 -۵ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد و ﺷﮑﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪه ،دارﭼﯿﻦ و  
_ھﻞ را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺼﻒ ﻣﻮاد را
_داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف ﻗﺮار داده و ﺧﺮﻣﺎھﺎ را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮاد
را اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺎ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﮧ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

۴۳

ﭘﺨﺖ
ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ

در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد.

دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

_ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﮕﺮ
_ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﭙﺨﺘﻪ و ﯾﺎ
_ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺨﺘﻪ ،اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ
_ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن
اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ،دارﯾﺪ.

دﮐﻤﻪ  Sensor Cookرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ
” (FRESH VEGETABLES) “4ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.
_)ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﭘﺨﺖ وﭘﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد(.

۴۴

ﻧﻮع
۱

ﮔﺮم ﮐﺮدن
دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺞ

ﻣﺤﺪودﯾﺖوزن

درﺟﻪ
ﻟﻮازم ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮارت ﻏﺬا

_ ۱ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن
) ۲۰۰ﮔﺮم ﺗﺎ
  ۸۰۰ﮔﺮم(

_ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص
    ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ

ﺳﺮد ﺷﺪه

_ ۱ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن
) ۲۵۰ﮔﺮم ﺗﺎ
 ۱۰۰۰ﮔﺮم(

_ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص
    ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ

ﺳﺮد ﺷﺪه

۳

_ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ

 ۱ﺗﺎ  ۴ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
)ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻮزن  
_ ۲۰۰ﺗﺎ  ۲۳۰ﮔﺮم(

-

دﻣﺎی اﻃﺎق

۴

ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه

 ۱ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن

_ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص
    ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ

دﻣﺎی اﻃﺎق

۵

ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت آﻣﺎده

 ۱ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن

_ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص
    ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ

ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه

_ ۲ﮔﺮم ﮐﺮدن دوﺑﺎره
ﺗﺎس ﮐﺒﺎب/ﺳﻮپ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ
_ﻏﺬا را درﯾﮏ ﻇﺮف اﻧﺪازه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ .آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ
_ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺳﻮراخ دار ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را
ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ﻣﻮاد را ھﻢ زده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۳دﻗﯿﻘﮧ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
_ﻏﺬا را درﯾﮏ ﻇﺮف اﻧﺪازه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ .آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ
_ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺳﻮراخ دار ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را
_ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ﻣﻮاد را ھﻢ زده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۳دﻗﯿﻘﮧ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
_
_ھﺮ ﮐﺪام از ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯿﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻮراخ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮧ ای ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
_ﺑﮧ اﻧﺪازه  ۱اﯾﻨﭻ از ﮐﻨﺎره ھﺎ ،روی ﺳﯿﻨﯽ ﺷﯿﺸﮧ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ  .ﻣﻨﻮ و وزن را
_اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۵دﻗﯿﻘﮧ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
_
_ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﮧ ﺧﻮاﺳﺘﮧ ﺷﺪ ،ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ را ﺷﺴﺘﮧ و آب اﺿﺎﻓﯽ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻏﺬا را
_درﯾﮏ ﻇﺮف اﻧﺪازه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺑﺴﺘﮧ ﺑﮧ اﻧﺪازه ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ ﻣﻘﺪاری
_آب اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
_) ۱ﺗﺎ  ۲ﻓﻨﺠﺎن  ۲ :ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ۳ ،ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن  ۴ :ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری(
_ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺳﻮراخ دار ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ
_ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ھﻢ زده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۳دﻗﯿﻘﮧ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
_
_آن را از ﺑﺴﺘﮧ درآورده ،زﯾﺮ آب ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.
_ﻏﺬا را درﯾﮏ ﻇﺮف اﻧﺪازه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺑﺴﺘﮧ ﺑﮧ اﻧﺪازه ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ
_ﻣﻘﺪاری آب اﺿﺎﻓﮧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
_) ۱ﺗﺎ  ۲ﻓﻨﺠﺎن  ۲ :ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ۳ ،ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن  ۴ :ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری(
_ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺳﻮراخ دار ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻨﻮ و وزن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،دﮐﻤﮧ
ﺷﺮوع را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ،ھﻢ زده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۳دﻗﯿﻘﮧ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

۴۵

ﯾﺨﺰداﺋﯽ ﺧﻮدﮐﺎر
دﮐﻤﻪ  STOP/CLEARرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

دﮐﻤﻪ  Auto Defrostرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

ﮔﻮﺷﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ،ﻣﺎھﯽ ﻭ ﻧﺎﻥ

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  MENU/TEMPرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ”(POULTRY) “2

ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

اﺳﺘﻔﺎدہ ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮدان

ﻇﺮف آﺑﭽﮑﺎن
)ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ(

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “1.4kgرا ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.
_دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

START/Q-START

۴۶

 .١ﮔﻮﺷﺖ

ﮔﻮﺷﺖ

 .٢ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ

ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ

 .٣ﻣﺎھﯽ

ﻣﺎھﯽ

 .۴ﻧﺎﻥ

ﻧﺎﻥ ﺗﻜﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﯿﺴﻜﻮﺋﯿﺖ ،ﺑﺎﮔﺘﻬﺎ ،ﻭ ﻏﯿﺮﻩ.

۴۷

ﺗﺎﯾﻤﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺎﯾﻤﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی  3:30دﻗﯿﻘﻪ  را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد.

دﮐﻤﻪ  Kitchen Timer/Clockرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

_دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
_زﻣﺎن ﺳﻨﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
_ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  99:00دﻗﯿﻘﻪ را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

_اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ  TIME/WEIGHTرا ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺒﻞ ” “3:30را ﺑﺮ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﮬﺮ ﮔﺮدد.

دﮐﻤﻪ  START/Q-STARTرا ﻓﺸﺎر دﮬﻴﺪ.

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎﯾﻜﺮﻭﻭﯾﻮ

۵۲

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍ ﻭ ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻜﺮﻭﻭﯾﻮ

۵۳

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍ ﻭ ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻜﺮﻭﻭﯾﻮ

۵۴

ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ

۵۵

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ

LF-5703SCS, LF-5703SCB, LF-5703WCB

520
1400 watt

max. 2000 watt (1250 watt)
max. 2650 watt
1950 watt

۵۶
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