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TFT  ) مخففThin Film Transistor نوعی از صفحه نمایشگرهاي رنگی ال سی دي لمسی (
 باشد. میباشد که کیفیت و وضوح باالیی در نمایش تصاویر داشته وگران قیمت نیز می

اندازي راه و نصب دستورالعملهاي  

راهنما کتاب این از استفاده  
 از بخوبی آنها درنظرگیري با تا است کاربردي دستورالعملهاي و ایمنی نکات مورد در اطالعاتی حاوي راهنما دفترچه  این

 مطالعه را دفترچه این حتما فورس فرجنرال از استفاده از پیش لطفا. نمایید نگاهداري آنرا و کرده استفاده مزبور دستگاه
 ..دارید نگاه خود نزد بعدي مراجعات براي آنرا و فرمایید
:اند رفته بکار راهنما کتاب  این تنم در زیر نمادهاي و عالمتها  

  (مھم)  

  (توجھ)  

ایمنی دستورالعملهاي  
 منبع به دستگاه این اتصال مسئول ،نصاب. شود انجام ماهر و سرویسکار مجاز توسط فقط باید فورس فرجنرال نصب
.است مربوطه ایمنی هاي توصیه رعایت با برق تامین اصلی  

الکتریکی ایمنی  
.نکنید متصل برق منبع به آنرا شد اسیب دچار نقل و حمل طی در اشم دستگاه اگر  

..                 گردد متصل برق اصلی منبع به مجاز سرویسکار یک توسط فقط باید دستگاه این   
.                                      نکنید اندازي راه آنرا فر، دیدگی اسیب یا نقص و عیب بروز صورت در   

 در. گردد جدي خطراتی بروز به منجر میتواند اشتباه تعمیرات. شوند انجام مجاز تکنیسین توسط باید تعمیرات ايکاره
 بگیرید تماس فورس جنرال فروش از پس خدمات مرکز با باشد داشته تعمیر به نیاز شما دستگاه صورتیکه

 22792418 و22792415 و 22792412: تلفن
 یا کننده تولید شرکت توسط شده عرضه تجهیزات یا ویژه کابلی با باید باشد شده صنق و عیب دچار برق کابل گرا

 .گردد تعویض مجاز خدماتی نمایندگی
 باشند؛ تماس در فر با نباید برق هاي سیم و کابلها

 شود متصل برق اصلی منبع به شده تائید فیوز یا مدارشکن ي بوسیله باید فر
 نکنید استفاده انشعابات یا انهچندگ توپی داراي اداپتور از هرگز
 .شود جدا برق اصلی پریز از باید آن ي دوشاخه است، کاري تمیز یا تعمیر حال در دستگاه وقتی
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 هشدار
 فورس، فرجنرال با کار درحین. شود جلوگیري گرفتگی برق احتمال از تا شود خاموش المپ، تعویض از پیش باید فر

 .وندش داغ بسیار است ممکن داخلی سطوح
 فورس جنرال فر با کار حین در ایمنی نکات رعایت

 است شده ساخته و طراحی مشابه و خانگی فضاهاي در غذا پخت براي فقط فر این
 فر داخلی سطوح یا حرارتی المنتهاي کردن لمس از. میشوند داغ بسیار آن داخلی سطوح وسیله، این از استفاده طی در

 بپرهیزید
 نکنید نگاهداري فر در را اشتعال قابل مواد هرگز

 باشند داغ مدتی تا است ممکن آن کردن خاموش از پس و دستگاه از استفاده حین در فر سطوح
 میشود خارج آن از که داغی بخار و هوا باشید مراقب بسیار اجاق درب کردن باز هنگام دستگاه، این با پز و پخت درطی
 نشوند شما سوختگی موجب
 تماس اثر در آن بخار و شده تبخیر باال دماي ي نتیجه در الکل است ممکن هستند، الکل اويح که غذهایی پخت هنگام

 بگیرد اتش فر داغ قسمتهاي با
 نکنید استفاده میکنند کار پرفشار بخار یا پرفشار آب با که هایی تمیزکننده از خود، ایمنی براي

 نتیجه در است ممکن میکنید استفاده سینی از اگر. شوند هداد قرار سیمی گریل روي بر باید پیتزا مانند منجمد غذاهاي
 دهد شکل تغییر باال دماي تغییر ي

 میشود آن لعابی سطح دیدگی اسیب موجب امر این. نریزید آب فر داخلی ي محفظه کف روي بر هرگز
 باشد بسته غذا پخت درطی باید فر درب
 قرار آن روي بر را فلزي قوطی یا سینی نوع هیچ و پوشانیدن الومینیمی فویل با را فورس فرجنرال داخلی محفظه کف

 را فر کار کیفیت و شده لعابی سطوح دیدگی اسیب به منجر و میسازد مسدود را گرما خروج راه الومینیمی فویل. ندهید
   میدهد کاهش

 مرطوب بسیار کیکهاي پز و پخت هنگام. شوند پاك سختی به است ممکن که میگذارند جاي بر لکه خود از ها میوه اب
 کنید استفاده زیاد عمق داراي هاي تابه ماهی از

 ندهید قرار فر درب روي بر را پز و پخت ظروف
 نظارت تحت میتوانند آنها اما است نشده طراحی ناتوان افراد یا سال و سن کم کودکان توسط استفاده براي وسیله این
 نمایند استفاده دستگاه این از آگاه فرد یک

 نمایید استفاده فورس فرجنرال براي شده توصیه  (meat probe)حرارتیسنسور از طفق 
 شود پیشگیري گرفتگی برق احتمال از تا است خاموش المپ، تعویض از پیش دستگاه که نمایید حاصل اطمینان
 میشود اموشخ خودکار بطور شده داده نشان زیر در که زمانی مدت از پس نشد داده دستگاه به پخت زمان اگرمدت
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کودکان ایمنی به مربوط نکات  
 ها قفسه کردن خارج براي.دهید قرار مناسب محلی در را ان هاي قفسه است شدن سرد فردرحال که مدتی در همیشه
 نکند پیدا تماس داغ المنتهاي با دارید بدست که دستمالی یا محافظ دستکش باشیدتا مراقب

 یا حوله از. میشود داغ بخار از ناشی سوختگی به منجر مرطوب دستمال زیرا کنید استفاده خشک دستمال از همیشه
 نکنید استفاده حجیم دستمالهاي

 دارید نگاه دور دستگاه از را کودکان شرایط این در. میشوند داغ بسیار فر عملکرد حین در دسترسی قابل قطعات: هشدار
 موهاي اگر. نباشد اویخته و شل و سست قسمتهاي ارايد که کنید چک را دارید بتن که پوشاکی کار شروع از پیش

 اویخته استینهاي یا جواهراالت روسري، کراوات، مانند اویخته لباسهاي از و نباشد اویخته تا ببندید آنرا دارید بلندي
 نکنید استفاده

 آن یابه بایستند، آن يرو بر یا شوند اویزان فر درب بخصوص فورس نرال-ج فر مختلف قسمتهاي از دیگران ندهید اجازه
 جراحاتی آمدن وارد و دستگاه واژگونی به منجر یا رسانده اسیب دستگاه به میتواند کارها این. باالروند آن از یا دهند تکیه

 .میشود جدي
 هشدار

. کنید خودداري آن حرارتی المنتهاي لمس از. میشوند داغ استفاده طی در آن سطح دسترسی قابل قطعات و فر این 
 کودکان. باشند بزرگساالن کامل نظارت تحت مگراینکه کنند استفاده وسیله این از سال 8 از کمتر کودکان ندهید جازها
 هرگز. شوند گذاشته نظارت بدون و تنها است کار حال در ویا دارد قرار دستگاه که محلی در نباید خانگی حیوانات و

 نباشد خواه باشد کار حال در دستگاه خواه کنند، بازي فر قرارگیري محل نزدیکی در کودکان ندهید اجازه
 یا نظارت با فقط اگاهی و تجربه فاقد افراد یا ذهنی یا حسی جسمی، توانی کم داراي افراد و باالتر و سال هشت کودکان

 اجازه. نمایند دهاستفا وسیله این از میتوانند مربوطه ایمنی نکات و خطرات از اگاهی با و مطلع و بزرگسال افراد راهنمایی
 نظارت بدون و کودکان توسط نباید وسیله این نگهداري و تمیزکاري کارهاي. کنند بازي وسیله این با کودکان ندهید

  .شود انجام بزرگساالن
 

فورس فرجنرال کردن تمیز بھ مربوط ایمنی نکات  
 هشدار
 چون. نکنید نگهداري آن پشتی ي محفظه در یاو آن باالي کابینتهاي در یا فر داخل را کودکان ي عالقه مورد وسایل
 وارد انها به جدي صدماتی و بروند باال دستگا از خود ي عالقه مورد اشیاي به دسترسی براي کودکان است ممکن

 برده بکار داغ سطوح بر اگر کننده تمیز مواد از برخی. نکنید تمیز است داغ هنوز که حالی در را فورس شودفرجنرال
 حاصله داغ بخار شوند برده بکار داغ سطوح بر اگر نیز مرطوب اسفنجهاي یا ها پارچه. میکنند تولید سمی تیبخارا شوند

 میشود سوختگی موجب
فورس فرجنرال خارجی سطوح  

 کنید استفاده گرم صابون و آب یا مالیم اي شوینده و پارچه فراز خارجی سطوح و داخلی فضاي کردن تمیز براي
 کنید خشک حوله یا اشپزخانه کاغذي تمالدس با را سطوح سپس

 نکنید استفاده ساینده یا تیز و تند هاي کننده تمیز از
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 زنگ ضد فوالد از شده ساخته سطوح
 میرسانند اسیب سطوح به زیرا نکنید استفاده ساینده پدهاي فوالد، هاي براده داراي پشمی هاي پارچه از
 

 فر الومینیمی سطوح
 کنید تمیز) شوي شیشه( مالیم اي شوینده و میکروفیر هاي پارچه یا نرم دستمالی با را سطوح این

 
 هشدار
 باشد شده سرد تمیزکاري، شروع از پیش فورس فرجنرال که کنید حاصل اطمینان

 
 فورس فرجنرال داخلی فضاي

 نکنید؛ پاك دست با را درب درزگیر
 نکنید استفاده تمیزکاري اسفنجهاي یا ساینده پدهاي از

 نمایید استفاده بازار در موجود فر مخصوص هاي تمیزکننده از نبینند، اسیب لعابی سطوح باشید مراقب
 نمایید استفاده مخصوص هاي تمیزکننده از سرسخت هاي لکه زدودن براي

 
 فر درب ي شیشه
 تمیز براي یتوانیدم را میانی و داخلی هاي الیه. اند شده داده قرار یکدیگر روي که است شیشه الیه سه به مجهز فر درب

 .نمایید خارج کردن

 هشدار

 شوند باز باید ها گیره میکنید جدا آن محل از را فر درب زمان هر
 نکنید استفاده دستگاه ي شیشه کردن تمیز براي تیز نوك فلزي هاي خراشنده یا ساینده و تیز و تند هاي تمیزکننده از

 میگردد شیشه تگیشکس به منجر و میشوند آن سطح خراشیدگی موجب زیرا
 است ممکن درب از) دیگر قسمتهاي یا درب ي شیشه( قسمتها از برخی جداساختن فورس، فرجنرال درب نصب هنگام
 شود جراحات امدن وارد موجب
 توجه

 است ممکن کنید استفاده آن کردن جدا براي جلویی ي الیه هاي لبه قسمت در بخصوص زیاد حد از بیش نیروي از اگر
 شود شکستگی دچار شیشه

 
 جانبی لوازم
 براي. کنید خشک اشپزخانه ي حوله با و بشویید را پخت مخصوص لوازم و جانبی لوازم تمامی استفاده، بار هر از پس
 کنید خیس دقیقه 30 بمدت صابون و گرم آب در را آنها اسان کردن تمیز
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  لعابی سطح
 استفاده اثر بر است ممکن که است شده پوشانده تیره ريخاکست برنگ لعاب یک با جداسازي قابل کاور داراي ي محفظه

 باالتر و سانتیگراد درجه 200 مثال فر دماي بودن باال صورت در چربی بقایاي این. بنشیند آن روي بر چربی اي الیه فر از
 .بسوزند است ممکن پخت حین در

 بار هر از پس باید آن جانبی لوازم و فر .شود چربی هاي لکه این سریعتر سوختن به منجر است ممکن باالتر دماهاي
 آنها کردن تمیز و شده تر سخت و تر سفت باقیمانده چربی و غذایی مواد بقایاي اینصورت غیر در شوند تمیز استفاده
 شد خواهد غیرممکن گاهی و مشکل

 
 دست با کردن تمیز

 باشد شده فرسرد تمیزکاري، شروع از پیش کنید حاصل اطمینان
 گردد تمیز نایلونی نرم برس از استفاده با شوینده مایع و داغ آب محلول از استفاده با باید لعابی روکش رايدا ي محفظه

 دیگر ي ساینده مواد یا چاقو فوالد، ي براده داراي پشم ساینده، پدهاي زمخت، و سفت برسهاي ساینده، هاي شوینده از
 لعابی سطح به ها اسپري این درون شیمیایی مواد چراکه نکنید دهاستفا لعابی سطوح براي فر اسپري از. نکنید استفاده

 .میکنند وارد اسیب
 خارج را لعابی سطح داراي ي محفظه ابتدا در باید میکنید استفاده اسپري از فورس فرجنرال داخلی سطوح براي اگر

 .سازید
 

 باال دماهاي با کردن تمیز
 شده تمیز باال شرح طبق فر داخلی سطوح تمامی که کنید حاصل طینانا باال، دماي با لعابی روکش کردن تمیز از پیش

 آنها سازي برطرف و شده تر سخت فر، داخلی سطوح بر مانده بجاي بقایاي میشود باعث باال دماي اینصورت غیر در. اند
 .میشود ممکن غیر

 واثر شده ایجاد هاي لکه زدودن به باال دماي با آن دهی حرارت باشد، کثیف هنوز فر دست، با کردن تمیز از پس اگر
 .میکند کمک گریس و چربی
 را ها لکه این. نمیشوند تمیز روش این با مشابه مواد و شربتها جات، ادویه از مانده برجاي بقایاي که باشید داشته توجه
 .کنید تمیز نرم برس با همراه شونیده مایع و داغ محلول و دست با باید

 سازید؛ خارج فر از را بیجان قطعات و لوازم تمامی
 دهید، قرار حرارتی انتقال کارکرد روي بر را فورس فرجنرال

 کنید؛ تنظیم سانتیگراد درجه 250 روي بر را دما
 دارد بستگی ها لکه سرسختی میزان به آن زمان مدت. دارید نگاه روشن دما این با فررا ساعت یک تقریبا

 تنظیم پایان زمان تنظیمات از استفاده با را پایان زمان است بهتر کنید موشخا را کارفر پایان در میکنید فراموش اگر
 کنید

 شد خواهند ناپدید نیز ها لکه این بمرور باال دماي در فر از استفاده بار هر با ها، لکه ماندن برجاي صورت در وجود این با
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 دورریزي به مربوطه دستورالعملهاي
 بازیافت قابل بندي بسته مواد
 هستند بازیافت قابل دستگاه این بندي بسته براي استفاده مورد مواد
 بدهید خود محل قدیمی وسایل بازیافت مرکز به آنرا و دهید قرار مناسب اي بسته در را بندي بسته مواد

 
 هشدار

 نکنند ایجاد خطري تا نمایید استفاده قابل غیر را آنها قدیمی، وسایل دوریزي از پیش
 است بهتر زیست، محیط از محافظت براي. کنید جدا آنرا کابل و سازید جدا برق اصلی منبع از را هوسیل کار، این براي

 شوند دورریز صحیح ي شیوه به قدیمی وسایل
 شود دفع خانگی هاي زباله با نباید دورریزي براي نظر مورد ي وسیله

 بدست را دفع محلهاي و اوري جمع تاریخ به مربوط اطالعات خود محل ضایعات و ها زباله دفع مرکز از میتوانید شما
 اورید

 
   فورس       جنرال فر نصب

 براساس باید فورس جنرال فر. گیرد انجام شده تائید و سرویسکار مجاز توسط فقط باید دستگاه این الکتریکی نصب 
 کنید جدا را درب محافظ وینیل روکش نصب، از پس. شود نصب شده ارائه دستورالعملهاي

 
 زیرین کابینتهاي در فورس فرجنرال نصب

برق اصلی منبع به فر اتصال  
 شوند انجام ماهر نصابی توسط دارد قرار فر پشت قسمت در که پالکی بر مندرج اطالعات براساس باید الکتریکی اتصاالت

 برق اصلی بعمن به محلی جاري مقررات و مربوطه دستورالعملهاي با مطابق بخوبی دستگاه که شود حاصل اطمینان تا
 است شده متصل

 قطب هردو جریان قطع به مناسب شاخه دو یک باید نیست متصل برق اصلی منبع به دوشاخه ي وسیله به دستگاه اگر
 ایمنی هاي الزمه با تا شود متصل اتصال برق تامین قسمت به) میلیمتر 3 حداقل تماس شکاف با( باشد فاز و نول

 باشد داشته مطابقت
 H05VV-F, Min 1.1m,  (3 x) الکتریکی کابل. میکنند بکار شروع فر الکترونیکی قسمتهاي شد، تصلم برق وقتی  

2.5 mm2  باشد طویل کافی بمیزان باید. 
 هاي پایانه به سیمها اتصال از پیش و) تخت گوشتی پیچ یک از استفاده با( کنید باز کف قسمت در را فر پشت کاور

 کنید باز کامال را کابل ي گیره و پیچ مربوطه،
 است متصل برق اصلی منبع به دوشاخه یک ي وسیله به فر اگر. شود متصل فر ي پایانه به باید زمین به اتصال سیم

 قابل عدم از ناشی حوادث صورت در. باشد داشته قرار دسترس قابل جایی در باید شد نصب دستگاه اینکه بمحض
 .نمیکند قبول را مسئولیتی شرکت این سیم، با زمین به فر اتصال عدم یا دوشاخه بودن دسترس
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فوقانی کابینت در فورس فرجنرال نصب  
کنید رعایت را حداقل شکاف هاي الزمه  

گیرد قرار نظر مورد محل در تراز بصورت مناسب ي زاویه با باید دستگاه   
 فر قطعات و اتصاالت

 
 سطوح قفسه ها از پایین به باال شماره گذاري شده اند.

 عمدتا براي گریل بکار میروند. 5و  4وح سط
 

براي مشخص ساختن سطح قفسه ي مناسب براي غذاي مورد نظر به راهنماي پخت غذا که در این کاتالوگ ارائه شده 
 مراجعه نمایید.

 
 فر   TFTصفحھ نمایشگر 
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این حسگرها به تماس و حسگرهاي الکترونی به زیر صفحه نمایش، کار میکنید.  این فر از طریق صفحه نمایش 
انگشت حساس هستند. هر زمان حسگر لمس میشود آوایی قابل شنیدن به گوش میرسد. صداي آنرا میتوانید تنظیم 

 کنید یا کال خاموش نمایید؛ براي این امر به بخش تنظیم صداي صفحه کلید مراجعه نمایید.
 حسگرها

 معنا عالمت شماره
)1( 

 
 روشن/ خاموش کردن حسگر

)2 ( 
 

 حسگر یاداور دقایق
براي وارد سازي زمان جهت  یاداوري 

 دقایق
)3 ( 

 
 حسگر نور

 براي روشن ي خاموش ساختن چراغ
)4( MENU حسگر منو 

 براي بازگشت به منوي اصلی
)5( 

 
 حسگر بازگشت

 براي حذف آخرین مدخل
)6( 

 
 

 حسگر ایمنی کودك
 براي قفل کردن و نمایش حسگرها

 

 صفحه نمایش

 مامی اطالعات مربوط به کارکردها، دما، مدت زمان پخت و تنظیمات بر روي صفحه نمایش نشان داده شده است.ت

بر روي صفحه نمایش اشکار شد منوي اصلی ظاهر میشود و لیستی از  پس از اینکه دستگاه روشن شد و حسگر 
 گزینه هاي موجود نیز نشان داده میشود.

 گزینه هاي مورد نظر را از منو انتخاب کنید.با لمس صفحه نمایش میتوانید 
 منوي اصلی

 فن کانوکشن •
 گریل •

 گریلکانوکشن و فن  •

 پیتزا •

 کبابی •
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 پخت سریع •

 غذاهاي داراي بافت ظریف •

 حرارت سطحی •

 پخت چندگانه •

 یخ زدایی •

 تمیزکاري خودکار •

 دستور غذا •

 تنظیمات •

 عالمت
 نمایش ظاهر میشوند.نمادها و عالمتهاي زیر عالوه بر متن مربوطه بر روي صفحه 

 معنا عالمت

 

گزینه بر صفحه نمایش نشان داده میشود. این  4حداکثر 
گزینه موجود هست یا  4فلشها نشان میدهند ایا بیش از 

 خیر.
میتوانید با لمس هریک، به گزینه ي مورد نظر خود دست 

 یابید.

 
 در کنار گزینه ي انتخاب شده این عالمت ظاهر میشود.

 
 مت اطالعات بیشتر موجود را نشان میدهد.این عال

حذف  OKاین پنجره ي اطالعاتی را میتوانید با انتخاب 
 کنید.

 
 قفل بودن سیستم را نشان میدهد.

 نشان میدهد یادآور زمان تنظیم شده است. 
 ه تنظیمات دارد.وقتی کارکردي انتخاب میشود عالمتهاي زیر ممکن است بر روي صفحه نمایش ظاهر شوند که بستگی ب

 
 مرحله ي گرم کردن سریع

 

 مرحله ي گرم کردن

 
 مرحله ي سرد کردن

 
 زمان شروع
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 مدت زمان

 زمان پایان

 فن کانوکشن

 گریل

 گریلکانوکشن و فن 

 پیتزا

 کبابی

 پخت سریع

 یفپخت غذاهاي داراي بافت ظر

 حرارت سطحی از باال

 پخت چندگانه

 یخ زدایی

 تمیزکاري خودکار

 به نکات زیر توجه فرمایید. پیش از استفاده از دستگاه براي اولین مرتبه
 وارد سازي تنظیمات اولیه

 پس از اتصال به منبع تامین برق، بطور خودکار روشن میشود. جنرال فورسفر
 تنظیمات پیش فرض استاندارد است. این دستگاه داراي تعدادي

 براي تغییر تنظیمات:
منوي تنظیمات را انتخاب کنید تا لیست گزینه ها بر روي صفحه نمایش ظاهر گردد. •
تاریخ •
زمان •
فرمت ساعت •
زبان•
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ی (میزان نور)ایروشن •
آواي هشدار •
واحدهاي دمایی •
تنظیمات پیش فرض کارخانه •
موضوع•

نمایش داده  اهان تغییر آنها هستید. تنظیمات انتخاب شده با عالمت تیک تنظیماتی را انتخاب کنید که خو
 میشوند.

 تنظیمات را نمیتوان هنگامی که برنامه ي پخت در حال اجرا است تغییر داد.
 تاریخ

ا رتاریخ  وبر روي تاریخ کلیک کنید و از طریق صفحه کلید وارد سازي تنظیمات تاریخ، گزینه تنظیم را انتخاب کنید 
وارد شود. توالی واردسازي عبارتست از تاریخ، ماه، سال. در روند واردسازي در سمت چپ قسمت وسط، زمان حقیقی و 

 تاریخ نمایش داده میشوند.
 کلیک کنید تا به رابط تنظیم برگردید. OKبر روي 

 زمان
ترتیب ساعات و دقایق را رعایت کنید. بر روي گزینه ها کلیک کنید، رابط را از طریق صفحه کلید ورود زمان وارد سازید. 

کلیک کنید تا به رابط  OKصفحه نمایش زمان حقیقی در سمت چپ و وسط، زمان ورودي را نشان میدهد؛ بر روي 
 تنظیمات بازگردید.

 مت ساعترف
ان بر روي گزینه هاي سیستم رابط زمانی بترتیب زیر کلیک کنید. زمان مربوطه پس از انتخاب سیستم و سیستم زم

 را لمس کنید تا به رابط تنظیمات بازگردید. OKمربوطه با عالمت تیک ظاهر میشوند. پس از تکمیل کار، 
 زبان

بر روي گزینه ي تنظیمات زمان کلیک کنید تا رابط تنظیمات وارد شود و زبان مربوطه را انتخاب کنید. زبان مربوطه با  

 کلیک کنید تا به رابط تنیظمات بازگردید. OKي دکمه ي ظاهر میشود. پس از تکمیل کار بر رو عالمت تیک 
 ی (میزان نور)ایروشن

کلیک کنید و با حرکت دادن عالمت مربوطه، میزان نور  میزان تعیین نوردر قسمت رابط تنظیمات، بر روي گزینه هاي 
 کلیک کنید تا به رابط تنظیمات بازگردید. OKصفحه نمایش را تنظیم کنید. بر روي 

 شدارآواي ه
کلیک کنید  (buzzer volume settings)در قسمت رابط تنظیمات بر روي گزینه هاي آوا در تنظیمات آواي هشدار 

به رابط تنظیمات بازخواهید  OKو با حرکت ددادن عالمت مربوطه، میزان صداي آواي هشدار را تنظیم کنید. با کلیک بر 
 گشت.
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 واحدهاي دمایی
 مایی در قسمت رابط تنظیمات کلیک کنید و واحدهاي مربوطه را در قسمت گزینه هابر روي تنظیمات واحدهاي د

 به رابط تنظیمات بازخواهید گشت. OKانتخاب کنید تا عالمت تیک پدیدار شود. پس از تکمیل کار با فشار دکمه ي 
 تنظیمات پیش فرض کارخانه

را انتخاب کنید تغییر وارد شده ذخیره میشود. پس  YESبا کلیک بر روي گزینه هاي تنظیمات پیش فرض کارخانه اگر 
 به رابط تنظیمات باز خواهید گشت. OKاز تکمیل کار با فشار دکمه ي 

 موضوع
مورد نظر خود را انتخاب کنید تا عالمت تیک در کنار آن قرار گیرد. پس از تکمیل کار گزینه تنظیمات ،  رويبا کلیک بر

 ت باز خواهید گشت.به رابط تنظیما OKبا فشار دکمه ي 
 اجراي دستی سریع

 فر را روشن کنید. یک کارکرد و حرارت و دماي مناسب را انتخاب نمایید و پس از پایان برنامه، فر را خاموش کنید.
 انتخاب کارکرد

فر را روشن کنید. •
تنظیمات گریل را انتخاب نمایید. •

براي برنامه ي پخت وارد سازید یا تغییر دهید بر روي صفحه پس ازانتخاب کارکرد مورد نظر، گزینه هایی را که میتوانید 
 نمایش ظاهر میشوند؛ مثال:

دما •
دماي مرکزي (دماي مرکزي فقط زمانی ظاهر میشود که کاوشگر غذا مورد استفاده قرار گیرد؛ براي مشاهده  •

اطالعات در این زمینه به راهنماي کاربر، فصل کاوشگر غذا مراجعه نمایید).
 مدت زمان •
زمان آغاز •
زمان پایان •
مرحله ي گرم سازي •

ثانیه اجرا را اغاز  5کلیک کنید تا برنامه پس از  OKاگر تغییري در پارامترها ایجاد نکرده اید مستقیما بر روي دکمه ي 

 میتوانید این کار را انجام دهید کند. اگر میخواهید در پارامترهاي کارکرد تغییري ایجاد کنید با لمس دکمه هاي 
 و سپس بر روي تغییرات مربوطه در رابط کلیک کنید.

 تغییر دما

از طریق عالمت تغییر دما تا ده درجه سانتیگراد میتوانید از هر طرف، تغییر دما ایجاد کنید و از طریق تنظیم  •
نیز میتوانید دما را تغییر دهید. 5-/5+دما با استفاده از دکمه هاي 
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کلیک کنید، مقدار دلخواه را ذخیره کرده و به منوي فرعی  OKمه ي پس از ایجاد تغییر دما بر روي دک •
بازگردید.

 تغییر مدت زمان
از طریق صفحه کلید، زمان اجراي برنامه ي دلخواه را وارد کنید، با ورودي دیجیتال که در قسمت میانی و  •

سمت چپ تغییر زمان قرارداد در ابتدا ساعت و سپس دقیقه را وارد سازید.
کلیک کنید، مقدار دلخواه را ذخیره کرده و به منوي فرعی بازگردید. اگر نمیخواهید  OKدکمه ي بر روي  •

تنظیمات زمان، اجرا شود برنامه ي پیش فرض بمدت دو ساعت است.
 تنظیم زمان شروع

مت از طریق صفحه کلید، زمان اجراي برنامه ي دلخواه را وارد سازید با ورودي دیجیتال، در قسمت میانی و س •
چپ تغییر زمان، در ابتدا ساعت و سپس دقیقه را وارد سازید.

کلیک کنید، مقدار دلخواه را ذخیره کرده و به منوي فرعی بازگردید. OKبر روي دکمه ي  •
اگر زمان شروع را تنظیم نکنید زمان شروع پیش فرض براي زمان فعلی خواهد بود و زمان شروع برنامه در کارکرد 

 شان داده نخواهد شد.رابط منوي فرعی ن
 تنظیم زمان پایان

از طریق صفحه کلید، زمان اجراي برنامه ي مورد نیاز را وارد سازید با ورودي دیجیتال که در قسمت میانی و  •
 سمت چپ وجود دارد در ابتدا ساعت و سپس دقیقه را وارد سازید.

وي فرعی بازگردید.کلیک کنید، مقدار دلخواه را ذخیره کرده و به من OKبر روي دکمه ي  •
اگز زمان پایان را تنظیم نکنید زمان پایان پیش فرض براي زمان فعلی بعالوه ي زمان اجراي برنامه خواهد بود و زمان 

 پایان برنامه بر روي کارکرد رابط منوي فرعی نمایش داده نخواهد شد.
 تنظیم مرحله ي گرم سازي

کنید تا حالت گرم سازي مربوطه انتخاب شود و گزینه هاي گزینه هاي مرحله ي گرم سازي را در رابط کلیک •
کلیک کنید تا به منوي  OKمربوطه ب عالمت تیک نشانه گذاري شوند؛ پس از تکمیل کار بر روي دکمه ي 

فرعی کارکردي بازگردید. پیش فرض، سریع است.
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 تغییر پارامترها در اجراي برنامه

کلیک کنید تا به رابط پارامترهاي کارکرد بازگردید،  (Change)در زمان اجراي برنامه میتوانید بر دکمه ي تغییر 
 OKتنظیمات پارامتر را تغییر دهید در این حالت برنامه موقتا اجراي خود را متوقف میسازد و پس از فشار دادن دکمه ي 

زمان شروع،  تغییر حاصله ذخیره شده و اجرا ادامه میابد. شما میتوانید پارامترهایی همچون دما، مدت زمان/ کاوشگر،
 زمان پایان، مرحله گرم سازي را تغییر دهید.

 لغو برنامه ي در حال اجرا

به منو بازمیگردد. هنگامی که فر هنوز شروع به اجراي برنامه نکرده است با لمس کلید  •

نمودار زیر اشکار میشود. وقتی برنامه در حال اجرا است با لمس دکمه ي •
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برنامه  (No)ک کنید تا به منو بازگردد و اجراي برنامه متوقف شود. با کلیک بر روي خیر کلی (Yes)بر روي عالمت بله 
 ي انتخاب شده به اجرا ادامه میدهد.

 ویژگیهاي دیگر
 کارکرد قفل ایمنی کودك

به مدت سه ثانیه، پانل کنترل قفل میشود. در  وقتی فر در حالت انتظار یا استندباي است با لمس کلید  •

کار میکند و کلیدهاي دیگر اصال کار نخواهند کرد. فقط کلید  این مرحله

ثانیه، رابط کارکرد در حال اجرا قفل میشود. 3بمدت  وقتی فر در حال کار است با لمس کلید  •

از روي صفحه نمایش ناپدید شود در این حالت  ثانیه فشار دهید تا عالمت  3را بمدت  دکمه ي  •

ا از سر میگیرد.دستگاه کارکرد عادي خود ر

 زمانبند آشپزخانه
 تنظیم زمانبند آشپزخانه

، رابط تنظیم وارد میشود و با لمس کلیدهاي شماره دار، زمان را وقتی فر در حال کار است با لمس کلید  •
میتوانید تنظیم کنید، در ابتدا ساعت و سپس دقیقه را وارد سازید.

به رابط اصلی بازگردید. OKبا لمس کلید  •

؛ شمارش معکوس اغاز نمایش داده میشود و زمان با عالمت  مت راست و باالي صفحه نمایش، ساعت اولیهدر س

دقیقه شنیده میشود و  2شروع به چشمک زدن میکند، آوایی به مدت  میشود. پس از شمارش معکوس، عالمت 
یشود اما همچنان عالمت دقیقه، آوا متوقف م 2بر روي صفحه نمایش اشکار میگردد. پس از  زمان بصورت 

ساعت، نمایش داده میشود. اگر میخواهید عالمت آنرا  بر روي صفحه نمایش قرار دارد. پس از لمس  

 میتوانید این کار را انجام دهید. ظرف دو دقیقه متوقف سازید با لمس 
 لغو زمانبند آشپزخانه

ظیم میشود. با کلیک بر دکمه ي تن رابط تنظیم را وارد کنید و زمان بر روي  با لمس کلید •
OK .به رابط اولیه باز میگردید
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عالمت آن در گوشه ي باال و سمت راست  پس از لغو زمانبند آشپزخانه، یا پایان آن با لمس دکمه ي  •
 ناپدید میشود و زمان ساعت در گوشه ي سمت راست باال نشان داده میشود.

 لوازم جانبی
 ارائه شده اند:لوازم جانبی زیر همراه با فر 
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 مخصوص سرخ کردن سینی توري -2

 
 سینی مخصوص پخت غذا براي کیک و بیسکوئیت -3

 
 سینی گود براي سرخ کردن و جمع آوري آب و روغن ناشی از گوشت -4
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تی درون شیارهاي جانبی قرار گیرند. هنگام بیرون سینی مخصوص پخت، سینی گود و شبکه هاي گریل باید به درس
 کشیدن غذاي پخته از فر، مراقب باشید وسایل داخل فر و سطوح بسیار داغ میشوند.

 مثال
 : سینی گود1سطح 
 : سینی مخصوص پخت4سطح 

ینی کامال و هنگام استفاده از سینی گود یا سینی پخت براي جمع اوري مایعات حاصل از غذا اطمینان حاصل کنید که س
بدرتسی درون شیارهاي جانبی قرار گرفته باشد. در صورت برخورد این لوازم جانبی با سطح انتهایی فر یا کف فر، موجب 

 سانتیمتر فاصله داشته باشد. 2باید با سطح کف فر حداقل  1اسیب دیدن لعاب سطح میشود. سینیها و تابه ها در سطح 
 استفاده از لوازم جانبی

 یل، سینی مخصوص پخت، سینی گودشبکه ي گر

 فر قرار دهید. 1طبقه ي  فر و سینی گود را در 4قراردهی سینی گود یا سینی پخت: سینی پخت را در سطح یا طبقه ي 
 خاموش شدن فر بصورت ایمن: اگر زمان پخت وارد نشود فر پس از دو ساعت بصورت خودکار خاموش میشود.

مدار الکتریکی این فر داراي سیستم غیر فعال شدن حرارتی است. اگر دماي فر بصورتی غیر عادي باال برود  •
رتی را براي مدتی متوقف میسازد.سیستم بصورت خودکار، برق رسانی به المنتهاي حرا

تهویه ي خنک کننده: براي خنک کردن الیه ي خارجی فر، برخی از مدلها به یک فن مجهز هستند. هنگامی که فر داغ 
 بصورت خودکار فعال میگردد. فنمیشود 
 روشن است بین درب فر و پانل کنترل، جریان هوا برقرار میشود.فن وقتی 
نکه ي فر به کار خود ادامه میدهد تا فر بمیزان کافی خنک شود.پس از پخت غذا، پ: توجه
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 پیش از شروع کار با دستگاه
 تمیزکاري اولیه

 فر را پیش از استفاده براي اولین مرتبه، بطور کامل تمیز کنید.

هستند از  که داراي سطوح لعابی فرهاییاز مواد نوك تیز و ساینده استفاده نکنید زیرا فر اسیب میبیند. براي  
 مواد شوینده ي موجود در بازار استفاده کنید.

 تمیز کردن فر
 چراغ فر روشن میشود. (Light)درب فر را باز کنید. با لمس کلید چراغ  -1
تمامی سینیهاي فر، لوازم جانبی و شیارهاي جانبی را با آب گرم یا مایع شوینده تمیز کنید و با دستمالی نرم  -2

 خشک سازید.
 را با دستمالی تمیز و نرم تمیز کنید. سطوح داخلی فر -3
 قسمت جلوي دستگاه را با دستمالی مرطوب تمیز کنید. -4

بررسی کنید ساعت فر بدرستی تنظیم شده باشد. لوازم جانبی را  از فر بیرون آورده و پیش از استفاده، فر را با تنظیمات 
حال ممکن است بویی از داخل فر به مشام  درجه سانتیگراد روشن کنید. در این 200با دماي  (Convection) فن

 برسد که عادي است اما مطمئن شوید آشپزخانه در طی این مرحله داراي تهویه ي کافی است.
 تمیزکاري و مراقبت

 
 تمیزکاري درب فر

ز کردن، از براي کاربرد عادي، درب فر نباید بیرون آورده شود اما اگر الزم بود که آنرا بیرون آورید براي مثال براي تمی
 دستورات زیر پیروي کنید. درب فر بسیار سنگین است.

 چگونگی بیرون آوردن درب فر
 براي تمیزکاري کاملتر فر میتوانید درب فر را بیرون بیاورید:

 )1درب را بطور کامل باز کنید (شکل  •
 )2را که در سمت چپ قرار دارد و لوالي سمت راست را بطور کامل باز کنید (شکل  Aاهرم  •
 )3درب را بصورتیکه در شکل نشان داده شده نگاه دارید (شکل  •
 )4درب قالب شوند (شکل  Bدرب را به آرامی ببندید تا اهرمهاي لوالي سمت راست و چپ در قسمت  •

 درب را با اجراي موارد فوق بصورت معکوس سرجاي خود قرار دهید.
 

دستگاه درب کردن جدا  
کنید باز را لوال هردو هاي گیره   
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بگیرید ان ي میانه از را دستگاه درب طرفین دست، دو هر با . 2(  
شوند خارج خود جایگاه از کامال لوالها تا بچرخانید درجه 70 بمیزان تقریبا را درب)3.   

دستگاه درب کردن وصل   
      نمایید لوالها جایگاه وارد و کرده همسو لوالها با را دستگاه درب هستند باز هنوز ها گیره حالیکه در

ببندید را ها گیره و بچرخانید افق خط سمت به را درب  . 

 
میشود وارد عادي بطور لوال  

درب مختلف قسمتهاي سازي جدا  
کنید جدا درب از دست دو هر با را 1 شماره ي شیشه  
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کنید جدا درب از دست دو هر با را 2 شماره ي شیشه  
       کنید شل را شده تعبیه نوار

  

  

کنید خشک تمیز دستمالی با و کرده تمیز شوینده مایع یا گرم آب اب را سطوح   
فورس جنرال فر درب مختلف قسمتهاي اتصال  

کنید متصل دوباره را درب مختلف قسمتهاي میتوانید برعکس، بصورت فوق دستورالعملهاي انجام با  
 

المپ تغییر  
گرفتگی برق خطر    

ددهی انجام را زیر مراحل المپ، تعویض از پیش  
کنید خاموش را دستگاه  
بکشید برق از را ي دوشاخه  

 کنید محافظت آن اي شیشه سرپوش و المپ از فورس جنرال فر کف بر دستمال یک دادن قرار با
 اي شیشه سرپوش کردن تمیز و دستگاه کناري المپ تعویض

 کارد یک مانند مسطح تیز وكن ي وسیله یک بگیرید، دست یک با آنرا تحتانی انتهاي اي، شیشه کاور جداسازي براي
 بکشید باال را روکش و کنید وارد چهارچوب و شیشه بین را خوري میوه

 تعویض فر حرارت برابر در مقاوم و درجه 300 گرماي با ولت 230 وات، 25 المپ یک با را هالوژن حباب لزوم، صورت در
 کنید
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مهم ي نکته  
 نگیرد قرار حباب سطح روي بر شما انگشتان تا کنید استفاده دستمال از هالوژن حباب لمس هنگام همیشه

کنید تعویض را اي شیشه کاور   
 توصیه هاي آشپزي 

 در دستگاه فر مذبور تعداد زیادي برنامه هاي پخت قابل اجرامیباشد که به شما امکان پخت هر نوع غذایی را میدهد.
 گرم کردن فر قبل از پخت

رد غذاهاي خمیري که احتیاج به برنامه پخت چندکاره و سریع را دارند گرم کردن پیش از زمان پخت بخصوص در مو
 مورد استفاده قرار میگیرد . این عمل عالوه بر پخت سریع تر از اتالف انرژي نیز جلوگیري میکند.

 

 ردیفپخت غذا در استفاده بیش از یک 

 multifunctionیا   bakingباید از برنامه پخت را دارید  ردیف از فراگر قصد پخت غذا در چندین 
براي پخت میدهد.براي اینکار از برنامه پخت در در یک زمان را  ردیفاستفاده نمایید که به شما قابلیت استفاده از سه 

 ونکات زیر را به خاطر داشته باشید. استفاده نمایید)multi function(چند کاره 
شکیل شده است بنابراین براي پخت چند غذا در چند دستگاه فر از پنج ردیف براي گذاردن سینی داخل فر ت -

) دریافت کننده بیشترین دماي هواي 5) و پنجمین ردیف از باال (سطح 1(سطح ردیف ، اولین  ردیف از پایین 
 داغ میباشند که مواد غذایی در این دو ردیف زودتر از ردیفهاي دیگر خواهد سوخت.

رین گزینه براي انتخاب میباشد. براي مثال: اگر میخواهید گوشت را ردیفهاي دوم، سوم، چهارم بهتبه طور کلی  -
یی بریان کنید بهتر است گوشت (که احتیاج به دماي بیشتر براي پخت دارد) را در اهمراه با دیگر مواد غذ

 دومین ردیف از پایین و غذاهایی که نیاز کمتري براي پخت دارند را در ردیف چهارم از پایین قرار دهید.
 تفاده از گریلاس

 فر جنرال فورس دو حالت گریل دارد. 

 استفاده از حالت گریل 
در این حالت مواد غذایی را در ردیف سوم و چهارم از پایین فر دقیقا در قسمت وسط سینی قرار دهید زیرا در  -

 این حالت فقط قسمت مرکزي گریل روشن می شود.
سینی روغن گیر را در کف فر قرار دهید تا روغن و یا مایعی  توجه داشته باشید در حین استفاده از حالت گریل -

 که از مواد غذایی ریخته میشود داخل سینی روغن گیر بریزد.

 همراه با حالت گریل باال استفاده از فن کانوکشن 
 فن کمک کننده به گریل یا کانوکشن به سرعت پخت و به اصطالح مغز پخت کردن موادغذایی کمک میکند.

اده از گریل فقط روي سطح مواد غذایی برشته میشود که با وجود فن کانوکشن عالوه بر برشته شدن روي در استف
 غذا داخل مواد غذایی هم کامال مغز پخت خواهد شد.

 درجه سانتی گراد قرار دهید. 200بهتر است در این حالت دستگاه را در دماي 
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 پخت کیک و شیرینی
 گرم کنید.قبل از پخت کیک  فر را از قبل -
 درنظرداشته باشید هیچ گاه درب فر را حین پخت باز نکنید زیرا پف کیک از بین میرود.-
 مشکالت رایج در حین پخت کیک و شیرینی-
 )شیرینی خشک میشود.1

 درجه افزایش داده و زمان پخت را کم کنید. 10دما را تا 
 )شیرینی پف نمیکند.2

 درجه کاهش دهید. 10مواد را کم کرده یا دما را تا  در این حالت میتوانید میزان مایع داخل
 )شیرینی به سینی میچسبد.3

 نید و روي آن مقداري آرد بپاشید و یا از کاغذهاي روغنی مخصوص شیرینی پزي استفاده نمایید.سینی را چرب ک

 و فن کانوکشن در پخت پیتزا استفاده از گریل پایین 
 ل گرم کنید.براي پخت پیتزا همیشه فر را از قب-
 بهتر است از یک ظرف آلومنیومی سبک براي پخت پیتزا استفاده کنید.-

 :استفاده از سینی فر براي پخت پیتزا هم نیازمند زمان بیشتري براي پخت میباشد و هم پیتزا ترد نخاهد  نکته
 شد. بهترین گزینه ظرف آلومیونومی میباشد.

 باز نکنید. توجه داشته باشید حین پخت درب فر را مکررا-
 اگر مواد روي پیتزا از چندین الیه (سه یا چهارالیه) میباشد بهتر از پنیر موزوراال روي سطح خارجی اسفاده کنید.-
از ردیفهاي دوم و فر را از قبل به مدت ده دقیقه گرم نمایید و اگر میخواهید تعداد دو عدد پیتزا درون فر آماده کنید -

 درجه سانتی گراد برسانید. 220را به  و دما چهارم استفاده نمایید
 

 پختن ماهی و گوشت
 درجه سانتیگراد استفاده کنید. 200تا  180هنگان پختن گوشت سفید، پرندگان و ماهی از دماي 

براي پختن گوشت قرمز، باید توجه داشته باشید که سطح خارجی گوشت باید کامال پخته شده و داخل آن آبدار باشد 
درجه براي مدتی کوتاه استفاده شود و سپس از دماي کمتر  220تا  200ست در ابتدا از دماي باال یعنی بنابراین بهتر ا
 استفاده شود.

سینی بطور کلی، هرچقدر میزان سرخ شدگی مورد نظر بیشتر باشد دماي کمتري باید تنظیم شود. گوشت را در مرکز 
 ت و چربی حاصل از آن در سینی جمع اوري گردد.قرار دهید و سینی را زیر آن قرار دهید تا مایعا توري

بخوبی و درستی وارد شیار مربوطه شده باشد و در مرکز فر قرار گیرد. اگر تمایل  سینی تورياطمینان حاصل نمایید که 
دارید میزان حرارت را از زیر افزایش دهید فاصله ي توري را کاهش دهید. براي بدست آوري طعمی عالی (بخصوص در 

 گوشت اردك و جانوران شکاري وحشی) سطح فوقانی گوشت را با چربی گوشت خوك یا بیکن بپوشانید. مورد
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 وزن غذا تنظیمات پیچ
 (کیلوگرم)

جایگاه قفسه ي 
 پخت از کف

زمان پیش 
گرم سازي 

 (دقیقه)

تنظیمات پیچ 
 ترموستات

زمان پخت 
 (دقیقه)

استفاده از  -1
فن 

 کانوکشن

 

 اردك
 گاوگوساله یا 

 خوك
 یسکوئیتب

 تارت
 

 
    

پخت  -2
 چندگانه

 

پیتزا (بر دو 
 قفسه)
 الزانیا

 گوشت بره
جوجه کباب 
+ سیب 

 زمینی
 ماهی

 کیک آلو
شیرینی کرم 
دار (بر دو 

 قفسه)
 بیسکوئیت

کیک 
اسفنجی (بر 

 قفسه) 1
کیک 

اسفنجی (بر 
 قفسه) 2

 شکم پرپاي 

     

حرارت  -3
دهی از باال 

 

برشته شدن 
غذا براي 

 ت کاملپخ

- ۴/۳ ۱۵ ۲۲۰ - 
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 یخ زدایی -4

 

تمامی 
غذاهاي 
 منجمد

     

  گریل -5

 

و  ماهی سول
 ماهی ده پا

اسکوئید و 
 کباب میگو

فیله ماهی 
 کاد

سبزیجات 
 گریل

استیک 
 گوساله
 کتلت

 همبرگر
ماهی 

 خالخالی
ساندویچ 

 تست شده
 با چرخ دوار

کباب گوشت 
گوساله 
 سیخی

 کباب بره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ف -6
کانوکشن و 

 گریل

 

مرغ گریل 
 شده

 کاتلماهی 

1.5 
1.5 

3 
3 

5 
5 

200 
200 

60-55 
35-30 

 با چرخ دوار
کباب گوشت 

 گوساله
 مرغ کبابی

جوجه کباب 
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با سیب 
زمینی (سرخ 

 شده)

     
پختن  -7

 

 تارت
 کیک میوه
 کیک میوه

کیک 
 اسفنجی

پن کیک 
شکم پر بر دو 

 قفسه
کیک کوچک 

 بر دو قفسه
رینی شی

پنیري بر دو 
 قفسه

شیرینی خامه 
اي بر سه 

 قفسه
بیسکوئیت بر 

 قفسه 3
 3مرینگ بر 

 قفسه

  
 

   
 
 

 پخت سریع -8

 

غذاهاي 
 منجمد

 پیتزا
و  کدوسبز

 پاي میگو
 پاي اسفنجی 

 کوکوها
  الزانیا
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رولتهاي 
 طالیی

 مرغ

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

غذاي از پیش 
 پخته شده

بال مرغ 
 برشته

0.4 2 - 200 25-20 

 غذاهاي تازه
 بیسکوئیتها

 کیکهاي میوه
شیرینیهاي 

 پنیر

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

پیتزا  -9

 

 پیتزا
گوشت گاو یا 
گوساله ي 

 برشته
 مرغ

     
  

 

زمانهاي پخت تقریبی هستند و براساس سلیقه ي شخصی میتوانید آنها را تغییر دهید. هنگام پخت و استفاده از  توجه:
سینی مخصوص جمع اوري چربی و مایعات همیشه باید در طبقه ي اول فر از  ل همراه با فن کانوکشن،گریگریل یا 

 پایین قرار داده شود.
 دستور تهیه

 را انتخاب کنید. (Recipe)در منوي اصلی، دستور تهیه  •
راساس پیش گزینه ي مورد نظر خود را انتخاب کنید، وارد رابط تنظیمات شوید، درجه پخت را تنظیم کنید. ب •

 فرض، درجه پخت بر روي متوسط قرار دارد.
(بعدي) را کلیک کنید، دماي پخت را وارد کنید، این رابط بصورت  Nextپس از انتخاب درجه پخت، کلید  •

 پیش فرض با درجه و دماي پخت تطابق دارد اما میتوانید دما را تنظیم کنید.
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را وارد کنید، رابط، پیش فرض  کانوکشنپخت یا دماي را فشار دهید، زمان  Nextپس از تنظیم دما، کلید  •
 زمان پخت مربوطه را نشان میدهد اما میتوانید خود آنرا تنظیم کنید.

 غذا را بر روي قفسه قرار دهید. •
 ثانیه فشار دهید سپس برنامه اجرا میشود. 5را بمدت  OKکلید  •

 پارامترهاي دیگر را تنظیم کنید.نوع دستور تهیه غذا، نام غذا، زمان، دما و  13اکنون کارکرد 
 

غذای  کارکرد
تحت 
 پخت

وزن 
 (کیلوگرم)

جایگاه 
سینی 

پخت از 
 پایین

زمان  دمای پیش فرض
پخت 

 (دقیقھ)

زمان 
پخت 
پیش 

فرض 
 (دقیقھ) 

دمای پیش 
فرض 

 کاوشگر

 
روشن:  ۳ ۱ اردک

 
متوسط: 

 
 تیره: 

 

۷۵-۶۵ ۷۵  

روشن:  ۳ - بیسکوئیت 
 

متوسط: 
 

 تیره: 

۲۰-۱۵ ۲۰  

 
روشن:  ۱ ۴/۰ نان

 
متوسط: 

 
 تیره: 

۳۰-۲۵ ۳۰  

 روشن: ۲ ۱ مرغ
  

 متوسط:
 

  تیره:

۶۰-۴۵ ۶۰  

 
سیب 
 زمینی

روشن:  ۲ ۱
 

متوسط: 
 

 تیره: 

۶۰-۴۰ ۶۰  

روشن:  ۲ ۱ ماھی
 

متوسط: 

۳۵-۳۰ ۳۵  

 



  

 

28 

 
تیره: 

  

 

روشن:  ۳ ۵/۰ پیتزا
 

متوسط: 
 

 تیره: 

۲۰-۱۵ ۲۰  

 
گوشت 
 گوسالھ

روشن:  ۴ ۱
 

متوسط: 
 

 تیره: 

۹۰-۸۰ ۹۰  

استیک 
گوشت 

 گاو

روشن:   
 

متوسط: 
 

 تیره: 

۲۰-۱۵ ۲۰  

روشن:  ۴ ۱ ھمبرگر
 

متوسط: 
 

 تیره: 

۱۰-۷ ۱۰  

 
گوشت 
 گوسفند

روشن:  ۴ ۵/۱
 

متوسط: 
 

  تیره:

۸۰-۷۰ ۸۰  

 
کیک 
 میوه

 روشن: ۲ ۱
 

 متوسط:
 

  تیره:

   

کیک 
 اسفنجی

 روشن:  
 

 متوسط:
 

  تیره:

۳۰-۲۵ ۳۰  
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 ضمانت و خدمات
 سواالت رایج و رفع عیوب

 تحت هیچ شرایطی محفظه ي داخلی فر را باز نکنید!
اگر یا نصب انجام شوند. تعمیر و  مجاز جنرال فورسکارآزموده و سرویسکاران نصب، نگهداري و تعمیر فقط باید توسط 

ربه انجام شود خطرناك خواهد بود. شرکت سازنده مسئولیتی در قبال کارهاي غیرمجاز بر خود نمی توسط افراد بی تج
 پذیرد. فقط پس از پایان انجام کارهاي نگهداري و تعمیرات، دستگاه را به برق متصل سازید.

 علت احتمالی و راھکار مشکل
 فر ممکن است روشن نباشد. فر را روشن کنید. - فر داغ نمیشود

 ن است ساعت تنظیم نباشد.ممک -
 بررسی کنید ایا تنظیمات الزم انجام شده اند یا خیر. -
ممکن است فیوز برق خانھ پریده باشد یا مدار شکن دچار  -

عیب شده باشد. فیوز را تعویض کنید یا مدار را مجددا تنظیم 
نمایید. اگر این اتفاق مکررا رخ میدھد از برقکاری ماھر 

 کمک بگیرید.
امھ ی پخت، صدایی از پس از برن

 دستگاه شنیده میشود.
ممکن است پنکھ ی خنک کننده پس از پایان برنامھ ی پخت روشن 

 مانده باشد.
درب فر پس از پایان برنامھ ی 

 تمیزکاری باز نمیشود
دستگاه را خاموش کنید. اگر درب ھنوز قفل است و باز نمیشود با 

 دپارتمان خدمات تماس بگیرید.
 یکند.چراغ کار نم

 

یز را بکشید یا فیوز را قطع دستگاه را از برق جدا سازید. پر •
 کنید یا ایزوالتور را خاموش کنید.

المپ را برخالف جھت عقربھ ھی ساعت بچرخانید تا جدا  •
 شود.

 آنرا با یک المپ ھالوژن جدید تعویض کنید. •
آنرا در جھت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا در جای خود  •

 محکم شود.
 ا مجددا بھ برق وصل کنید.فر ر •

کیکھای و بیسکوئیتھا بصورت یکدست 
 قھوه ای میشوند.

ھمیشھ میزان اندکی ناھمگونی وجود دارد. اگر قھوه ای شدن غذاھا 
بیش از حد غیر یکدست است بررسی کنید ایا دمای صحیحی را 
انتخاب کرده اید و از قفسھ و طبقھ ی درستی در فر استفاده کرده اید یا 

 ر.خی
ھشدار وجود عیب بر روی صفحھ 

 نمایش ظاھر میشود.
 در برقراری ارتباط مشکل وجود دارد.

 جداسازی اتصال ارتباطی
 با مرکز خدمات محل خود تماس بگیرید.

حسگر دما (حرارت) بخوبی کار 
 نمیکند.

 خطای حسگر دما
 با مرکز خدمات محل خود تماس بگیرید.

ھشدار وجود عیب بر روی صفحھ 
 یش ظاھر میشود.نما

برنامھ ی انتخاب شده بواسطھ ی قطع 
 برق پریده است.

 را فشار دھید. OKبرای وارد شدن بھ منوی اصلی کلید 
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 مشخصات فنی
 ابعاد داخلی فر

 42.3cmعرض: 
 40.7cmعمق: 

 cm 39.2ارتفاع: 
 لیتر 67حجم داخلی فر: 

 V ~ 50/60 Hz 240 -220: ولتاژ و فرکانس منبع برق
 

 ي کلی پخت در فرها و ماکروفرهاراهنما
 

 سیستم پخت سنتی:
مناسب براي پخت انواع کیک می باشد که به گرماي یکنواخت نیاز دارند و این امکان را می دهد تا با صرف حداقل انرژي 

درجه سانتی گراد) 210-170غذا را بیش از سرو گرم نگاه دارید. (دماي مناسب   
 

 حرارت از کف فر:
 با حرارت از کف فر، براي پخت غذاهایی که حاوي مواد شیرین بوده مناسب می باشد پخت غذا فقط

 
         :گریل

براي گریل و برشته کردن مواد غذایی خصوصا انواع گوشت با ضخامت کم و متوسط مانند سوسیس و استیک مناسب می 
درجه سانتی گراد 220-170باشد. دماي مناسب   

 

                             Maxi grill  
براي گریل مقادیر زیادي از غذا استفاده می شود. در ضمن مصرف انرژي بیشتر، باعث کاهش زمان برشته شدن مواد 

  غذایی می شود
 

 گریل و حرارت از کف
 مناسب براي بریان کردن گوشت در هر سایز

 

       پخت سنتی با هواي گرم:
وشت مناسب می باشد. در این سیستم هواي گرم مورد نیاز براي پخت مواد غذایی براي پخت انواع کیک و بریان کردن گ

-160به طور یکنواخت در همه جاي فر توزیع شده که در عین حال دما و زمان پخت را کاهش می دهد. دماي مناسب 
 درجه سانتی گراد 200
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 سیستم گریل با هواي گرم: 
آن استفاده می شود. مناسب براي پخت مقادیر زیادي از انواع مرغ و یا براي بریان کردن گوشت و برشته شدن سطح 

 گوشت شکاري است. زمانی که سینی را در زیر توري قرار می دهید تا تکه و آب چکیده شده از مواد غذایی را جمع کند

 سیستم گریل با هواي گرم:
براي پخت مقادیر زیادي از انواع مرغ و یا  براي بریان کردن گوشت و برشته شدن سطح آن استفاده می شود. مناسب

 گوشت شکاري است. زمانی که سینی را در زیر توري قرار می دهید تا تکه و آب چکیده شده از مواد غذایی را جمع کند
 

 سیستم حرارت از کف به همراه هواي گرم:
ي مربا که فقط به پخش گرما از این عملکرد با پخش حرارت از قسمت کف فر براي پخت انواع کیک مغزار و یا حاو

 قسمت پایین فر نیاز دارند استفاده می شود. همیشه در این سیستم به گرمایش اولیه نیاز است

 

 توربین چندمنظوره:   
سیستم پخت توسط یک توربین چندکاره که حرارت و گرماي بهتري را از قسمت عقب فر به گردش در می آورد. این 

ذایی را در دماهاي گوناگون بدون ترکیب بو و مزه ي آن ها، فراهم می کند. عملکرد توربین سیستم امکان پخت موادغ
چندکاره به دلیل جلوگیري از تماس مستقیم حرارت در باالي سینی ها براي بریان کردن انواع گوشت بسیار مناسب بوده 

درجه سانتی گراد 200-150و یک برنامه کامل براي پخت انواع کلوچه و شیرینی می باشد. دماي مناسب   
 

 پخت پیتزا:
وات و توزیع حرارت از کف و قسمت عقب فر به همراه پخش هواي گرم، مناسب  3200این عملکرد با حداکثر انرژي 

 پخت انواع پیتزا، کیک هاي پوف دار و شیرینی هاي مغزدار می باشد
 

          
 سیستم گریل به همراه جوجه گردان:      

 مراه جوجه گردان براي برشته کردن تکه هاي بزرگی از گوشت مانند مرغ، گوشت گاو و بره استفاده می شودگریل به ه
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 سیستم گریل به همراه جوجه گردان:  
 گریل به همراه جوجه گردان براي برشته کردن تکه هاي بزرگی از گوشت مانند مرغ، گوشت گاو و بره استفاده می شود

 
 

 پخت آهسته:
واد غذایی در این سیستم در دماي پایین و با حفظ طعم و مزه مواد غذایی انجام می شود. این روش براي پخت پخت م

 انواع غذاها که در قابلمه طبخ می شود مناسب است

 : toastسیستم 
 دقیقه می باشند 2برنامه براي برشته کردن نان ها به صورت همزمان و فقط در  4فرهاي ترکیبی داراي 

 

 کردن یخ مواد غذایی:آب 
این برنامه مناسب براي گرمایش اولیه و یا آب کردن یخ مواد غذایی بوده و با ایجاد حرارت مالیم و در عین حال چرخش 

درجه سانتی گراد) براي ماهی، مرغ  35درجه سانتی گراد) براي گوشت و سطح پایین ( 45هواي گرم در دو سطح باال ( 
 د منجمد می شودو نان باعث آب شدن یخ موا

 

 :Self Clean  سیستم
در فرهاي فورس با ایجاد  Self Cleanبا این سیستم دیگر نیاز به تمیز کردن دستی فر نمی باشد. سیستم تمیز کن 

درجه سانتی گراد سبب از بین رفتن هرگونه کثیفی و مواد به جا مانده از پخت و پز، گریل و یا  500حرارتی معادل 
دیل آن به الیه نازکی از خاکستر می شود. با پاك کردن این الیه نازك خاکستر، فر کامال استریل شده و برشته شدن و تب

 همه باکتري و ویروس هاي مضر آن به همراه هرگونه بو و یا دود موجود در فر از بین می رود.
 

 گرمایش سریع اولیه:
هش می یابد. المنت گرمایی فر در باالترین سطح درصد کا 60به لطف این عملکرد مدت زمان گرم شدن فر تا سقف 

انرژي قرار گرفته تا به دماي دلخواه برسد. با این سیستم بدون نیاز به صرف انرژي بیشتر زمان انتظار براي گرم شدن فر 
 به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می کند

 

Stone Function: 
 فر می باشد پخت تنوري مناسب پخت نان و یا پیتزا  بر روي سنگ
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Warranty & Service 
FAQs and Troubleshooting 
On no account open the appliancehousing! 

Installation, maintenance and repairs may only becarriedout by a suitably qualified and competent person in strict 

accordance with current national and local safety regulations. 

Repairs and other work by unqualified persons could be dangerous. The manufacturer cannot be held liable for 

unauthorised work. Ensure current is not supplied until after maintenance or repair work has been carried out. 
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NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste .When cooking using the grill or fan assisted 

grill ,the dripping pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom . 

Recipe 
 In the main menu select the Recipe.

 Choose what you want, enter setup interface, set the degree of baking, defaults to "Medium".

 After choose the degree of baking, touch "Next", enter the baking temperature Settings interface, this interface default

according to choose matching degree of baking temperature, you can adjust temperature.

 After the set temperature, touch "Next", enter the baking time Settings or probe temperature setting, the interface shows

the corresponding default of food baking time, you can adjust.

 Place the food on the shelf according to the prompt.

 Touch "OK" buttom, 5 seconds after the program began to run.

Now set the function of 13 kinds of food recipes, food name, time, temperature, and other related parameters reference

"Recipe".
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Pastry is too dry 
Increase the temperature by 10℃and reduce the cooking time . 

Pastry dropped 
Use less liquid or lower the temperature by 10℃. 

Pastry is too dark on top 
Place it on a lower rack, lower the temperature, and increase the cooking time. 

Cooked well on the inside but sticky on the outside 
Use less liquid, lower the temperature, and increase the cooking time. 

The Pastry sticks to the pan 
Grease the pan well and sprinkle it with a dusting of flour or use greaseproof paper. 

I used more than one level (in the function "ventilated oven ") and they are not all at the same 
cooking point 
Use a lower temperature setting .It is not necessary to remove the food from all the racks at the same time. 

Cooking Pizza 
For best results when cooking pizza ,use the"Pizza Mode" : 

· Preheat the oven for at least 10 minutes ; 

· Use a light aluminum pizza pan ,placing it on the grid supplied with the oven .If the dripping pan is used, this will 

extend the cooking time, making it difficult to get a crispy crust; 

· Do not open the oven door frequently while the pizza is cooking ; 

· If the pizza has a lot of toppings (three of four ),we recommend you add the mozzarella cheese on top halfway through 

the cooking process . 

· When cooking pizza on two racks ,use the 2nd and 4th with a temperature of 220℃ and place the pizzas in the oven 

after having preheated it for at least 10 minutes 

Cooking Fish and Meat 
When cooking white meat ,fowl and fish  

use temperature setting from 180℃to 200℃. 

For red meat that should be well done on the outside while tender and juicy in the inside ,it is a good idea to start with a 

high temperature setting (200℃-220℃)for a short time ,then turn the oven down afterwards. 

In general, the larger the roast, the lower the temperature setting. 

Place the meat on the center of the grid and place the dripping pan beneath it to catch the fat.Make sure that the grid is 

inserted so that it is in the center of the oven .If you would like to increase the amount of heat from below, 

use the low rack heights .For savory roasts (especially duck and wild game), dress the meat with lard or bacon on the top. 
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· The oven is fitted with 5 racks .During fan assisted cooking, use two of the three central racks; the lowest and highest 

racks receive the hot air directly and therefore delicate foodstuffs could be burnt on these racks. 

· As a general rule ,use the 2nd and 4th rack from the bottom ,placing the foodstuffs that require greater heat on the 

2nd rack from the bottom .For example, when cooking meat roasts together with other food, place the roast on the 2nd 

rack from the bottom and the more delicate food on the 4th rack from the bottom. 

· When cooking foodstuffs that require differing times and temperatures ,set a temperature that is somewhere between 

the two temperatures required ,place the more delicate food on the 4th rack from the bottom and take the food requiring 

less time out of the oven first . 

· Use the dripping pan on the lower rack and the grid on the upper ; 

Using the"Fast Cooking"Mode 

Functional, fast and practical for those of you who use pre-packed products (such as for example: frozen or pre-cooked 

food) along with other food items. You will find useful suggestions in the"Practical Cooking Advice"table. 

Using the Grill 
This multi-function oven offers you 2 different grilling modes. 

Use the "grill "mode, placing the food under the center of the grill (situated on the 3rd or 4th rack form the bottom 

)because only the central part of the top heating element is turned on .  

Use the bottom rack (1st from the bottom), placing the dripping pan provided to collect any sauce and /or grease and 

prevent the same from dripping onto the oven bottom. When using this mode, we recommend you set the thermostat to the 

highest setting. However, this does not mean you cannot use lower temperatures, simply by adjusting the thermostat knob 

to the desired temperature. 

Setting"fan assisted grill ", is extremely useful for grilling foods rapidly ,as the distribution of heat makes it possible 

not only to brown the surface ,but also to cook the bottom part . 

Moreover, it can also be used for browning foods at the end of the cooking process, such as adding that gratin finish to 

pasta bakes, for example. When using this mode, place the grid on the 2nd or 3rd oven rack from the bottom (see cooking 

table ) then ,to prevent fat and grease from dripping onto the bottom of the oven and thus smoke from forming ,place a 

dripping-pan on the 1st rack from the bottom. When using this mode ,we advise you to set the thermostat to 200℃,as it is 

the most efficient way to use the grill ,which is based on the use of infrared rays .However, this does not mean you cannot 

use lower temperatures, simply by adjusting the thermostat knob to the desired temperature. 

Therefore the best results when using the grill modes are obtained by placing the grid on the lower racks (see cooking 

table) then, to prevent fat and grease from dripping onto the bottom of the oven and smoke from forming, place a dripping-

pan on the 1st oven rack from the bottom. 

Baking Cakes 
When baking cakes ,always place them in a preheated oven .Make sure you wait until the oven has been preheated 

thoroughly. Do not open the oven door during baking to prevent the cake from dropping .In general: 
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What we should know 
For safety reasons, the oven locks automatically when the oven to start working.You will only be able to open the door 

again once the temperature has fallen below 100℃. 

The exterior of the oven will become very hot. Make sure that nothing is placed against the front panel. 

Keep children at a safe distance. 

Never attempt to open the oven during the self-cleaning process. The cleaning process may be interrupted. 

Please do not attempt to push in the latch by hand. 

You cannot switch the oven light on during self-cleaning. 

Before self-cleaning 
Remove unsuitable accessories and all ovenware from the oven. 

Risk of fire. Loose food residue, grease and meat juices are flammable. 

Wipe the oven and the accessories that are to be cleaned at the same time with a damp cloth. 

Clean the door and along the edges of the oven around the seal. Do not scour the seal. 

Make sure that the oven door is closed before you start cleaning. 

Cleaning accessories at the same time 
The wire grill is not suitable for self-cleaning. 

Never clean metal sheets and dishes which have been coated with a non-stick coating using the oven's automatic self-

cleaning function 

( pyrolysis operation). 

High temperatures can cause poisonous gases to be formed from the non-stick coating-risk of serious damage to health. 

Practical Cooking Advice 
The oven offers a wide range of alternatives which allow you to cook any type of food in the best possible way. With time 

you will learn to make the best use of this versatile cooking appliance and the following directions are only a guideline 

which may be varied according to your own personal experience. 

Preheating 
If the oven must be preheated (this is generally the case when cooking leavened foods ),the"Multi-Cooking" mode and 

the"Fast cooking"mode can be used to reach the desired temperature as quickly as possible in order to save on 

energy . 

Once the food has been placed in the oven, the most appropriate cooking mode can then be selected. 

Cooking on More Than One Rack 
If you have to cook food using several racks, use either the"baking"mode or the"Multi-Cooking"mode, as these are 

the only modes that allow you to do so. When cooking delicate food on more than one rack, use the"baking"mode, 

which allows you to cook on 3 racks at the same time(the 1st 3rd and 5th from the bottom).Some examples are included in 

the"Practical Cooking Advice"table. When cooking other food on several racks, use the"Multi-Cooking"mode keeping 

the following suggestions in mind: 

Method 2 remove and assemble procedure: 
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· Flip the glass pane retainers outwards to open them(Fig.1) 

· Gently lift up the inner pane and remove it(fig.2) 

· Gently lift up the middle pane and remove it(fig.3) 

· Clean the glass and other components with an appropriate cleaner. Dry thoroughly, and place on a soft surface. 

Reassemble the door by following the above procedures backwards 

 

After good self-cleaning time Settings, touch the "OK" button, the oven tip out all accessories. 

 Touch "OK" button after, self-cleaning oven start function (self-cleaning time to start the countdown). 

 After the end of self-cleaning, buzzer voice prompt (about 2 minutes), touch ON/OFF sensor to exit. Since the clean  

work, will not be able to make any modification, only allowed through the switch button to close the self-cleaning function. 
 

 



42 

To dismantle the oven door (two methods) 
Method 1 remove and assemble procedure: 

· Remove the seal A(Fig.2)、B、C(Fig.3) by push the no.2 rods of left and right sides(fig.1)

· Remove the seal D by unscrew the no.2 bolts(fig.4)

· Gently pull out the inner and two middle panes of glass(fig.5)

· Clean the glass and other components with an appropriate cleaner. Dry thoroughly, and place on a soft surface.

Reassemble the door by following the above procedures backwards.
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Safety shutoff 
If a cooking time is not entered, the oven will shut itself off after two hours. 

● This oven’s electrical circuitry features a thermal shutoff system. If the oven heats to abnormally high temperatures, the 

system will shut off the power supply to the heating elements for a period of time or oven for all along. 

Cooling Ventilation 
To cool the oven outer layer, and some models equipped with a cooling fan. When the oven gets hot, the cooling fan is 

automatically enabled. 

When the fan is on, between the oven door and the control panel will appear normal airflow. 

Note: After baking, the oven fan has been working to cool sufficiently. 
Before You Begin 
Initial cleaning 

Clean the oven thoroughly before using for the first time. 

Do not use sharp or abrasive cleaning materials. These could damage the oven 

surface. For ovens with enamel fronts, use commercially available cleaning agents. 

To clean the oven 
1. Open the door，the oven lights comes on by touching the Light. 

2. Clean all oven trays, accessories and side runners with warm water or washing up liquid and polish dry with a soft clean 

cloth. 

3. Clean the oven interior with a soft clean cloth. 

4. Wipe the front of the appliance with a damp cloth.Check that the clock is set correctly. Remove accessories and operate 

the oven at the convection setting at 200 °C for 1 hour before using. There will be a distinctive odor; this is normal, 

but ensure your kitchen is well ventilated during this conditioning period. 

Cleaning and Care 
Cleaning the oven door 
For normal use, the oven door should not be removed but if removal is necessary, for example, for cleaning, follow these 

instructions. The oven door is heavy. 

How to Remove the Oven door 
For a more thorough clean, you can remove the oven door. Proceed as follows: 

· Open the door to the full extent (Fig.1); 

· Open the lever A completely on the left and right hinge (Fig.2); 

· Hold the door as shown (Fig.3); 

· Gently close the door until left and right hinge levers A are hooked to part B of the door (Dig.4); 

Reassemble the door by following the above procedures backwards. 
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When using the deep pan or the baking tray to collect drippings from cooking foods,ensure that the pan or tray is properly 

placed in the side runners. Allowing these accessories to contact the bottom surface of the oven can damage the enamel of 

the surface. Trays and pans placed on level 1 should clear the bottom surface of the oven by at least 2 cm. 

Using the accessories 
Wire grill, baking tray and deep pan 
Positioning the Probe 
Insert the Probe into the Probe outlet。
Positioning the wire grill 
Insert the wire grill at any desired level. 

Positioning the baking tray or deep pan 
Insert the baking tray into level 4 of the oven and the deep pan into level 1 of the oven 
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Other features 
Child safety function 
 When the oven is in standby mode, touch and maintain for 3 seconds, the control panel is locked. 

At this point, only  key is effective, other keys are invalid. 

 When the oven into the working state, touch and  maintain for 3 seconds, lock on current operating interface or 

application interface. 

 Hold the  button for 3 seconds, The  on the right side of the display time disappear, can be normal operation. 

Kitchen timer 

Set the kitchen timer 

 When the oven is in working status, touch the  button, enter setup interface, touch the number keys set time, 

Input hours first, and then input minutes. 

 Touch the "OK"buttom, back to the original interface. 

The position of the upper right corner of the screen, the original clock time display  and the time", the countdown 

began, "  " after the countdown began to flicker, buzzer rang, lasts 2 minutes, and time has been displayed in 

"00:00". After 2 minutes to stop the alarm, but still showed "00:00", after touch the  display clock.If want to stop the 

prompt within 2 minutes, need to stop by touch  . 

Cancel kitchen timer 

 Touch  button to enter setup interface, sets the time to "00:00", click the "OK" button, return to the original 

interface. 

 After the kitchen timer is cancelled, or the kitchen timer end, after touching the  button, the symbol  at the 
top right corner will disappear, display clock time at the upper right corner. 
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The use of the probe 
 Will probe longer end in meat, insert one end of the short probe completely into the socket of the oven; The system 

detects the probe is connected, the "Duration" of the interface parameters automatically into the "Probe" parameters. 

 Touch the "Probe" options into the probe temperature setting interface. 

 Hold and adjust the slider to coarse adjustment of temperature, per slide about 5 ℃, through the fine adjustment of the 

temperature + 1/-1 buttons. 

 Transferred to the temperature you need, click the "OK" button, save the set value, and returns the function sub menu. 

Pull out the probe if the program is running, is offering the following tips, after press "OK" to return to the main menu page. 

 
Insert the probe if the program is running, is offering the following tips, after press "OK" to return to the main menu page. 

 
Change the parameters in the operation of the program 
In the process of program is running, you can click"Change" button to return to the interface of function parameters, change 

to parameter reset has run the function of the program, the program stops temporarily, parameter changes after press "OK" 

key program continues to run, can modify the parameters including: Temperature, Duration/Probe, Start time, finish time, 

Heating-up phase. 

Cancel the running program 
 When the oven is not began to execute a program, touch  key, it returns a layer on the menu. 

 When the program operation of the oven, touch  key, to prompt the diagram below: 
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Click "YES" to return to a layer on the menu, and terminate the program running, click "NO", to continue their selected 

program. 
Changing the temperature 
 Hold and adjust the slider to coarse adjustment of temperature, per slide about 10 ℃, through the fine adjustment of 

the temperature + 5/-5 buttons. 

 Transferred to the temperature you need, click the "OK" button, save the set value, and returns the function sub menu. 

Changing the duration 
 Through the keyboard input the required program running time, with the digital input, run in the middle of the left side of 

the time change,Input hours first, and then input minutes. 

 Click "OK" button to save the set value, and returns the function sub menu;If you don't run time Settings, the default 

program will run 2 hours. 

Set the start time 
 Through the keyboard input the required program running time, with the digital input, run in the middle of the left side of 

the time change,Input hours first, and then input minutes. 

 Click "OK" button to save the set value, and returns the function sub menu. 

If not set the start time, the default start time for the current clock time, and the Program start time is not displayed in the 

sub menu interface function. 

Set the finish time 
 Through the keyboard input the required program running time, with the digital input, run in the middle of the left side of 

the time change, Input hours first, and then input minutes. 

 Click "OK" button to save the set value, and returns the function sub menu. 

If not set the finish time, the default end time for the current clock time plus program running time, and the Program finish 

time is not displayed in the sub menu interface function. 

Set the heating-up phase 
 Touch heating-up phase options into the interface, the corresponding heating mode is selected, the corresponding 

options to play behind the "√", after complete touch "OK" button to return to functional sub menu. The default is Fast. 

Probe 
This feature is not applicable function：Grill、Fan grill、Deforst、Self clean 

Choosing this part of the function, if the probe insertion, is offering the following tips: 

 

 



  

 

48 

Brightness 
In the setup interface, click brightness options in contrast Settings interface, by adjusting the slider, set the screen 

brightness.Click "OK" to save to return to the interface of setup. 

Buzzer tone 
In the setup interface, click the sound options in the buzzer volume Settings, by adjusting the slider, set the buzzer volume. 

Click "OK" to save to return to the interface of setup. 

Temperature units 
Click temperature unils Settings into the Settings interface, choose the corresponding units in the options after playing "√", 

set up after the completion of the touch "OK" button to return to the interface of set. 

Factory default setting 
Click the default factory Settings options into the set, if you select "YES" said change all the Settings will be restored, set 

up after the completion of the touch "OK" button to return to the interface of setup. 

Theme 
Click on the theme Settings set into the interface, click the corresponding theme in the options after playing "√", set up 

after the completion of the touch "OK" button to return to the interface of setup. 

Quick manual operation 
Switch the oven on, select a function snd a temperature and switchthe oven off after the end of the programme. 

Selecting a function 
 Switch the oven on. 

 Select the grill setting. 

After selecting an oven function, options which can be entered or changed for the cooking programme will appear in the 

display, e.g.: 

 Temperature 

 Core temperature (Core temperture, only appears when the food probe is used, see user instruction booklet, chapter 

"Food probe") 

 Duration 

 Start time 

 Finish time 

 Heating-up phase 

If you don't modify the parameters, directly click the "OK" button, and program began to run after 5 seconds If you want to 

modify the function parameters, Touchc Flash button until the need to modify the parameters, and then click on the 

corresponding changes into the interface. 
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Before using for the first time 
To enter the basic settings 
The oven will switch on automatically when it is connected to the electricity supply. 

You appliance is supplied with a number of standard default settings. 

To change the settings: 

 Select the "Setting" menu, The list of options will show in the display. 

 Date 

 Time 

 Clock format 

 Language 

 Brightness 

 Buzzer tone 

 Temperature units 

 Factory default setting 

 Theme 

 Select the setting that you want to change, The selected setting will be displayed with "√". 

Settings cannot be altered while a cooking programme is in progress. 

Date 
Click date set the option to enter the date Settings interface, through the keyboard input set date;The input sequence is: 

date, month, year. 

In the process of input on the left side of the middle real-time display input date. 

Click "OK" to save to return to the interface of set. 

Time 
Click options, enter the interface, through the keyboard input time;Input order for hours and minutes;Real time display on 

the left side of the intermediate input time, click "OK" to save to return to the interface of set. 

Clock format 
Click on the time interface system options in the following time selection, the corresponding time after the system is 

selected, the corresponding time system behind "√", set up after the completion of the touch "OK" button to return to the 

interface of set. 

Language 
Click language Settings option to enter the Settings interface, the corresponding language is selected, the corresponding 

language to play behind the "√", set up after the completion of the touch "OK" button to return to the interface of set. 
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Symbol 
The following symbols will appear in the display in addition to the text: 

 

 
 
 
 

 



  

 

51 

Sensors 
 

  meaning 
① 

 
 

ON/OFF sensor 

For switching the appliance on and off. 
② 

 
 

Minute minder sensor 

For entering a time for the minute minder. 
③ 

 
 

Light sensor 

For switching the lighting on and off. 
④ MENU Menu                sensor                

For return to the main menu. 
⑤ 

 

 
 

Return sensor 

To delete the latest entry. 
 

⑥ 
 

 
 

Child safety sensor 

For lock the display and sensors. 

Display 
All information about functions, temperature, cooking durations and setting is shown in the display. 

After the appliance has been switched on with sensor or display, the Main menu appears in the display with a list of 

options available: 

Select a menu ● by touching the display. 

Main menu 
 Convectional heat 

 Grill 

 Fan grill 

 Pizza 

 Bake 

 Fast cooking 

 Delicate 

 Top heat 

 Multi cooking 

 Defrost 

 Self clean 

 Recipe 

 Setting 
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Parts and Features 
Oven 
 

 
 
Shelf levels are numbered from the bottom up. 

Levels 4 and 5 are used mainly for the grill function. 

Please refer to the cooking guides provided throughout this 

manual to determine appropriate shelf levels for your dishes. 

 

Oven controls 

 
 
The appliance is operated via the display ⑦ and the electronic sensors next to and below the display. These react to 

finger contact. An audible tone will sound each time a sensor is touched. The volume of the keypad tone can be adjusted 

or switched off altogether, see "Setting-Volume-Keypad tone". 
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Fitting on a Power Supply Cable 
Opening the terminal board: 

· Using a screwdriver ,prize the bolt on the side tabs of the terminal board cover ; 

· Using a screwdriver unhooking the no.2fixing hooks, pull open the cover of the terminal board. 

To install the cable, proceed as follows: 

· Remove the wire clamp screw and the three contact screws L-N - 

· Fasten the wires beneath the screw heads using the following color scheme :Blue (N) Brown (L) Yellow-Green 

· Fasten the supply cable in place with the clamp and close the cover of the terminal board . 

Connecting the supply cable to the mains 
Install a standardized plug corresponding to the load indicated on the data plate. When connecting the cable directly to the 

mains, install an omni polar circuit breaker with a minimum contact opening of 3 mm between the appliance and the mains 

.The omni polar circuit breaker should be sized according to the load and should comply with current regulations (the earth 

wire should not be interrupted by the circuit breaker). 

The supply cable should be positioned so that it does not reach a temperature of more than 50℃with respect to the room 

temperature ,anywhere along its length , or protected by insulation sleeping having an appropriate rating. 

Before making the connection, check that: 

· The electrical safety of this appliance can only be guaranteed if the cooker is correctly and efficiently earthed ,in 

compliance with regulations on electrical safety. Always ensure that the earthling is efficient; if you have any doubts call in 

a qualified technician to check the system .The manufacturer declines all responsibility for damage resulting from a system 

which has not been earthed. 

· Before plugging the appliance into the mains ,check that the specifications indicated on the date plate (on the appliance 

and /or packaging )correspond to those of the electrical mains system of your home . 

· Check that the electrical capacity of the system and sockets will support the maximum power of the appliance ,as 

indicated on the data plate .If you have any doubts, call in a qualified technician. 

· If the socket and appliance plug are not compatible ,have the socket replaced with a suitable model by a qualified 

technician . The latter,in particular, will also have to ensure that the cross section of the socket cables are suitable for the 

power absorbed by the appliance. The use of adapters, multiple sockets and /or extensions, is not recommended. If their 

use cannot be avoided, remember to use only single or multiple adapters and extensions which comply with current safety 

regulations .In these cases, never exceed the maximum current capacity indicated on the single adapter or extension and 

the maximum power indicated on the multiple adapter .The plug and socket must be easily accessible. 
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N. B :Installation in compliance with the consumption declaration 

In order to ensure adequate ventilation ,the back panel of the cabinet unit must be removed .Installing the oven so that it 

rests on two strips of wood is preferable .If the oven rests on a continuous ,flat surface ,there must be an aperture of at 

least 45×560mm . 

 
 
The panels of the adjacent cabinets must be made of heat-resistant material .In particular ,cabinets with a veneer exterior 

must be assembled with glues which can withstand temperatures of up to 100℃. 

In compliance with current safety standards, contact with the electrical parts of the oven must not be 
possible once it has 
been installed. 
All parts, which ensure the safe operation of the appliance, must be removable only with the aid of a tool. 

To fasten the oven to the cabinet, open the door of the oven and attach it by inserting the 4 wooden screws into the 4 

holes located on the perimeter of the frame. 

Electrical Connection 
Those ovens equipped with a three-pole power supply cable are designed to operate with an alternating current .The wire 

for earthling the appliance is yellow-green in color.  
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WARNING 
Before disposing of old appliances, make them inoperable so that they cannot be a source of danger. 

To do this, disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead. 
To protect the environment, it is important that old appliances are disposed of in the correct manner. 

 The appliance must not be disposed of with household rubbish. 

 You can obtain information about collection dates and public refuse disposal sites from your local refuse department or 

council. 

 
Meaning of crossed –out wheeled dustbin: 

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. 

Contact you local government for information regarding the collection systems available. 

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumb, hazardous substances can leak into the groundwater and get 

into the food chain, 

damaging your health and well-being. 

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals 

at least free of charge. 

Installing the Oven 

Electrical installation of this appliance must be performed only by a licensed electrician. 

The oven must be installed according to the instructions supplied. 

Remove the protective vinyl from the door after installation 

Safety instructions for the installer 

 Installation must guarantee protection against exposure to electrically live parts. 

Installation of Built-in Ovens 
In order to ensure that the built-in appliance functions properly, the cabinet containing it must be appropriate .The figure 

below gives the dimensions of the cut-out for installation under the counter or in a wall cabinet unit. 
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Catalytic enamel surface 
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel that can become coated with oil and fat distributed 

by circulating air during convection heating. These deposits will burn off at oven temperatures of 200 °C and higher, for 

example, when baking or roasting. 

Higher temperatures will result in faster burning.The oven and accessories should be cleaned after each use. Otherwise 

further baking and roasting will cause the deposits to bake on even harder and cleaning may become difficult and in 

extreme cases impossible. 

Cleaning by hand 
Make sure the oven is cool before cleaning. 

● The catalytic enameled cover casing should be cleaned using a solution of hot water and washing-up liquid applied with 

a soft nylon brush.Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives or other 

abrasive materials.Do not use oven spray on catalytic enamel as the chemicals used in oven sprays will damage catalytic 

enamel and render it ineffective.If using oven sprays on the interior oven surfaces, the catalytic cover casing must first be 

removed from the oven. 

Cleaning with high temperatures 
Before cleaning the catalytic cover casing with high temperatures, make sure that all interior oven surfaces have been 

cleaned as described above. Otherwise, the high temperatures can bake deposits onto the interior oven surfaces and make 

them impossible to remove.If, after manual cleaning, the oven is still heavily soiled, heating it to a high temperature will 

help remove soiling caused by oil and grease splashes. 

Note that deposits of spices, syrups and similar substances are not removed by this process. These should be removed by 

hand with a mild solution of hot water and washing-up liquid applied with a soft brush. 

● Remove all accessories from the oven. 

● Set the oven to conventional function. 

● Set the heat to 250 °C. 

● Run the oven for approximately 1 hour. The length of time will depend on the degree of soiling. 

It is a good idea to set the finish time for the process using the end time setting, in case you forget to switch the oven off 

at the end.Any remaining soil will gradually disappear with each subsequent use of the oven at high temperatures 

Disposal Instructions 
Disposing of the packaging material 

 The material used to package this appliance is recyclable. 

 Dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste disposal facility Disposing 

of old appliances 
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Cleaning Safety 
CAUTION: 
Items of interest to children should not be stored in an appliance, in cabinets above an appliance or on the backsplash. 

Children climbing on an appliance to reach items could be seriously injured. 

Do not clean the appliance while it is still hot. Some cleaners produce noxious fumes when applied to a hot surface. Wet 

clothes or sponges can cause burns from steam. 

Oven exterior 
● For cleaning both the interior and exterior of the oven, use a cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water. 

● Dry with kitchen paper or a dry towel. 

● Do not use scourers, caustic cleaners or abrasive products. 

Stainless steel oven fronts 
● Do not use steel wool, scouring pads or abrasives. They may damage the finish. 

Aluminium oven fronts 
● Wipe the plate gently with a soft cloth or microfiber cloth and a mild window cleaning detegent. 

WARNING 
Make sure the oven is cool before cleaning. 

Oven interior 
● Do not hand - clean the door seal. 

● Do not use coarse scouring pads or cleaning sponges. 

● To avoid damaging the enameled oven surfaces, use commercially available oven cleaners. 

● To remove stubborn soil, use a special oven cleaner. 

Oven door glass 
The oven door is equipped with four sheets of glass placed against each other. The inner & middle sheets can be removed 

for cleaning. 

WARNING 

● Whenever the door is separated from the oven, the clips should be flipped open. 

● Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can cascratch the 

surface, which may resulting in shattering of the glass. 

● When the door is mounted, removing some of the parts (the door glass or some other part) from the door may result 

in injury 

.Attention The glass may break if you use excessive force especially at the edges of the front sheet. 

Accessories 
Wash all bakeware and accessories after each use and dry with a kitchen towel.To clean easily, soak in warm soapy water 

for about 30 minutes. 
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 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of 

the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 

 Children shall not play with the appliance. 

 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 

 The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of 

the appliance by a person responsible for their safety. 

 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

 Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without 

supervision. 

 WARNING: Accessible parts may become hot when the grill is in use. Children should be kept away. 

 WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid electric shock. 

 Always place oven racks in desired location while oven is cool. If a rack must be moved while oven is hot, do not let 

potholder contact the heating elements. 

 Always use dry potholders. Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let 

potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth. 

 WARNING: Accessible parts may become hot during use. You children should be kept away. 

 Secure all loose garments, etc. before beginning. Tie long hair so that it does not hang loose, and do not wear loose 

fitting clothing or hanging garments, such as ties, scarves, jewelry, or dangling sleeves. 

 When children become old enough to use the appliance, it is the legal responsibility of the parents or legal guardians to 

ensure that they are instructed in safe operation of the appliance by qualified persons. 

 Do not allow anyone to climb, stand, lean, sit, or hang on any part of an appliance, especially a door, warming drawer 

or storage drawer. This can damage the appliance, and the unit may tip over, potentially causing severe injury. 

 WARNING: The appliance and its accessible surface parts become hot during use. Care shall be taken to avoid 

touching heating elements. Do not allow children less than 8 years of age to use this appliance unless closely supervised 

by an adult. Children and pets should not be left alone or unattended in the area where the appliance is in use. They 

should never be allowed to play in its vicinity, whether or not the appliance is in use. 
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Safety during operation 
 This oven has been designed only for the cooking of household foods. 

 During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating elements or interior 

surfaces of the oven until they have had time to cool. 

 Never store flammable materials in the oven. 

 The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an extended period of time. 

 When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly. 

 When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high temperatures and the vapour can 

catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven. 

 For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners. 

 Frozen foods such as pizzas should be cooked on the wire grill. If the baking tray is used, it may become deformed 

due to the great variation in temperatures. 

 Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel surface. 

 The oven door must be closed during cooking. 

 Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it. The aluminium foil 

blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause poor cooking results. 

 Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven. When cooking very moist 

cakes, use the deep pan. 

 Does not rest bake ware on the open oven door. 

 This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without the adequate supervision of a 

responsible person ensuring that they are using the appliance safely. 

 Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock. 

 If a cooking time is not entered, the oven will shut itself off after the lengths of time indicated below. 

Child safety 
 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. 

 Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been 

placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning 

use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years 

shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance. 

 CAUTION- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given 

where children and vulnerable people are present. 
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Using This Manual 
This Owner’s Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the 

operation and maintenance of your appliance.  

Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future 

eference. 

The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual 
 
Safety Instructions 
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible for connecting the 

appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety recommendations. 

Electrical safety 
If the oven has been damaged in transport, do not connect it. 

Appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed electrician. 

 In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it. 

 Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you 

and others. If your oven needs repair, contact a Service Centre or your dealer. 

 If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available 

from the manufacturer or an authorized service agent. 

 Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven. 

 Install an omnipolar circuit-breaker with a minimum contact opening of 3 mm between the appliance and the mains .The 

omnipolar 

circuit breaker should be sized according to the load and should comply with current regulations (the earth wire should not 

be interrupted by the circuit breaker ). 

 The rating plate is located on the right side of the door. 

 The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned. 

 Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven. 

WARNING 
The appliance should be powered down before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock. During oven 

operation, the interior surfaces become very hot. 
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