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ایمنی در محصوالت هانس برای ما اهمیت ویژه ای داشته و سعی نموده ایم محصوالتی 

ایمن را برای استفاده شما مشتری ارزشمند طراحی و تولید نماییم. عالوه بر این از شما 

تقاضامندیم در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی احتیاط الزم را به عمل آورده و به موارد 

 د. زیر توجه فرمایی

لطفا تمامی دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه نموده و این 

 دفترچه را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

 به نکات ایمنی زیر توجه فرمایید: دستگاه،ر هنگام استفاده از د

 مراجعه کنید.تمامی نکات ایمنی را مطالعه نموده و به دفترچه راهنما  .1

 این دستگاه مطابق با قوانین و قوائد ایمنی دقیق است. .2

تواند توسط کودکان باالی هشت سال، افرادی با توانایی محدود این دستگاه می .3

در صورت نظارت و بدنی، ذهنی و حسی  و یا افرادی با کمبود تجربه و دانش، 

این دستگاه جلوگیری  . از بازی کودکان بامورد استفاده قرار گیرد آموزش قبلی

به عمل آورید. تمیز کردن و تعمیر این دستگاه نبایدتوسط کودکان انجام می 

 پذیرد.

سال خودداری  8از قرار دادن این دستگاه و کابل برق آن در دسترس کودکان زیر  .4

 نمایید.

 جایی دستگاه در حین کار خودداری نمایید.از جابه .5

هایی از آشپزخانه قرار و باید در قسمت این دستگاه به شکل ثابت نصب نمیشود .6

گیرد که حداقل حرارت نود درجه سانتیگراد را بتواند تحمل نماید و جریان هوا 

 در اطراف دستگاه شما در جریان باشد.
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 حداقل دو سانتیمتر بین غذا و سقف دستگاه فاصله باشد. .7

ود که طبیعی در استفاده اولیه دستگاه ممکن است از آن بو و یا دودکمی خارج ش .8

 رود.باشد و سریعاً از بین میمی

دقیقه در دمای  15برای شروع استفاده از دستگاه در ابتدا آنرا خالی به مدت  .9

 درجه فعال کنید. 230

ولتاژ شبکه برق محلی باید با ولتاژ ثبت شده بر روی دستگاه مطابقت داشته   .10

 (ACباشد. )

از کار بادستگاه در صورت افتادن و وجود عالئم ضرب دیدگی و یا ایراد خودداری  .11

 نمایید. 

در صورت ناقص بودن یا ضرب دیدگی، کابل برق، حتمًا بایدتوسط دفاتر خدمات  .12

 پس از فروش محصوالت هانس تعویض گردد.

 از توانایی کافی سیم کشی برق متصل به دستگاه جهت انتقال جریان مورد نیاز .13

 این دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

برای اتصال دستگاه به برق از پریز ارت دار )متصل به زمین( جهت جلوگیری از  .14

 گرفتگی استفاده کنید.برق

 از تماس کابل برق با بخش های گرم دستگاه جلوگیری نمایید. .15

برای جداکردن دستگاه از برق، پریز را با دست نگه داشته و دوشاخه را خارج  .16

 ایید.نم

 در صورت نیاز تنها از کابل رابط ارت دار با کیفیت کابل دستگاه استفاده کنید.  .17

قبل از تمیز کردن، تعمیر و نصب قطعات جانبی دستگاه، دوشاخه را حتماً از پریز  .18

 خارج نمایید.

برای جلوگیری از شوک الکتریکی، از تماس کابل، دوشاخه و دستگاه با آب و هر  .19

 خودداری نمایید.مایع دیگری 

در هنگام استفاده، سطوحی که با دستگاه در تماس است ممکن است بسیار گرم  .20

 باشد.
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گاه به منظور شست و شوی دستگاه، آن را را در آب و یا هر مایع دیگری فرو هیچ .21

 نبرید.

گاه دستگاه را در معرض حرارت )مانند شعله آتش( یا نزدیک لوازم الکتریکی هیچ .22

های دیگر خودداری قرار ندهید و از قرار دادن آن برروی دستگاه)مانند پنکه( 

 نمایید.

های حرارتی، این دستگاه در هنگام کار دارای دمای به رغم برخورداری از عایق .23

 شود.های مختلف آن منجر به سوختگی میباشد که تماس با قسمتبسیار باال می

رود. از تماس با بدنه و شیشه دمای درب دستگاه و بدنه آن در هنگام کار باال می .24

 آن در هنگام کار جداً خودداری نمایید.

در هنگام خارج کردن سینی فر و ظروف پخت از دستگاه، بسیار احتیاط کنید.  .25

احتمال وجود رسوبات روغنی داغ در آن وجود دارد. حتماً از پارچه عایق حرارتی 

 در فر استفاده نمایید. های مناسب برای قراردادن و خارج کردن سینییا دستکش

در هنگام کار تا زمان خنک شدن دستگاه، از پاشیده شدن آب و مایعات به شیشه  .26

تواند آن جلوگیری نمایید زیرا ایجاد هرگونه شوک حرارتی )تغییر ناگهانی دما( می

 منجر به شکستن و ترکیدگی آن شود.

را با آب  در صورت آتش گرفتن هر بخشی از دستگاه، هرگز سعی نکنید آن .27

خاموش کنید. آتش را با قرار دادن پارچه مرطوب کنترل نمایید؛ دوشاخه را از 

 پریز جدا نموده و درب آن را باز نکنید.

های کابینت و نزدیک به دستگاه، جداً خودداری زا در قفسهاز قرار دادن مواد آتش .28

 نمایید.

د قابل اشتعال مانند دستگاه را برروی کابینت قرار داده به طوری که نزدیک موا .29

 پارچه، پرده و رومیزی نباشد.

 از قرار دادن دستگاه داخل کابینت جداً خودداری نمایید. .30

هرگز مواد قابل اشتعال )مانند کاغذ، مقوا، شمع، پالستیک( را در درون دستگاه  .31

 یا بر روی آن و اطراف آن قرار ندهید.
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 نمایید.از قرار دادن اشیاء مختلف برروی دستگاه خودداری  .32

 از آویزان کردن اجسام سنگین به درب دستگاه خودداری نمایید. .33

های درونی ها و دیوارههرگز از فویل آلومینیومی در سطح کف دستگاه، بین المنت .34

استفاده ننمایید زیرا به شدت به کار دستگاه آسیب زده و منجر به باالرفتن بیش 

 شود.از حد حرارت می

 جسمی را در آنها فرو نبرید. وا را نپوشانده و هیچهای هگاه روی دریچههیچ .35

از مواد پاک کننده قوی )به خصوص با ترکیبات جوش شیرین( و تمیز کننده  .36

دهنده فلزات را به  های زبر و پدهای صیغلفلزات استفاده نکنید و هرگز اسفنج

 کار نبرید. 

ز خدمات پس از از تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه خودداری نموده و تنها ا .37

فروش شرکت هانس استفاده نمایید. در غیر این صورت دستگاه از ضمانت خارج 

 شود.می

های خانگی یا مشابه ساخته شده است و در صورت این دستگاه به منظور استفاده .38

 شود.استفاده صنعتی از ضمانت خارج می

 باشد.دستگاه فاقد سیستم کنترل از راه دور می .39

رود، دمای بدنه دستگاه مخصوصاً پشت آن در هنگام استفاده باال میاز آنجایی که  .40

 بایستی پشت دستگاه مقابل یک دیوار باشد.
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 نصب و استفاده از دستگاه

دستگاه را بر روی یک سطح ثابت و پشت به دیوار قرار دهید به طوری که در اطراف 

سانتیمتر از هر طرف و پشت، و سی سانتیمتر از دستگاه، هوا جریان داشته باشد و ده 

باالی آن خالی باشد. بست کابل را باز کرده و دوشاخه را به پریز متصل کنید و برای از 

درجه سانتیگراد به مدت  230بین رفتن دود و بوی اولیه، آن را به صورت خالی در دمای 

وانید از دستگاه استفاده تدقیقه روشن نمایید. بعد از اتمام کار و خنک شدن می 15

 نمایید.

در اولین استفاده ممکن است از آن بو و یا دودکمی خارج شود. این امر کاماًل طبیعی 

 شود.بوده و به سرعت رفع می

 

 استفاده از فر

 دستگاه را بر حسب غذای مورد نظر و دستورالعمل مربوطه تنظیم نمایید.

 
 نمای نمایشگر دستگاه
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 هابرنامه

 برنامه تُست: 

کند. فضای بزرگ فر ها استفاده میست از تمامی المنتتوجه داشته باشید که قابلیت تُ

های یخ زده یا مافین، وافل 6برش نان،  6تا  4دهد که بین به شما این امکان را می

کنید، آنها را در طبقه وسط ست میست کنید. اگر فقط یک یا دو برش را تُکیک را تٌپن

 دهید.قرار 

برش( در فر قرار داده و درب را  6تا  4: درب دستگاه را باز کنید، نان را )بین 1مرحله 

 ببندید.

را انتخاب کنید. " Toast"را فشار دهید و با ولوم انتخابگر، " Mode": دکمه 2مرحله 

( در 1-7کنید، نشانگر درجه سوخاری شدن نان )هنگامی که برنامه تست را انتخاب می

 است. 4فرض شود. درجه سوخاری شدن به صورت پیشر ال سی دی نمایان مینمایشگ

را فشار داده، سپس " Timer":  برای تنظیم درجه سوخاری شدن نان دکمه 3مرحله 

 گراز ولوم انتخاب

استفاده کنید تا درجه سوخاری شدن نان را انتخاب کنید. درجه بر روی نمایشگر نشان 

 شود.داده می

و زمان در برنامه تست قابل تنظیم نیست. زمان بسته به درجه سوخاری شدن نکته: دما 

 شود. اید به صورت خودکار تنظیم میکه انتخاب کرده

را فشار دهید. عالمت برنامه تستر، " Start/Stop": برای شروع تست، دکمه 4مرحله 

شوند. میدرجه سوخاری شدن و زمان باقیمانده بر روی صفحه ال سی دی نشان داده 

 شود.بعد از اتمام تست، سه صدای بوق از دستگاه شنیده می
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 :برنامه پیراشکی 

 : درب فر را باز کرده و پیراشکی یا دونات را در فر قرار دهید.1مرحله 

را انتخاب کنید. " Bagel"فشار دهید و با ولوم انتخابگر، " Mode": دکمه 2مرحله 

کنید، نشانگر درجه برشتگی در نمایشگر ال انتخاب میهنگامی که برنامه پیراشکی را 

 باشد.می 4فرض شود. درجه پیشسی دی نمایان می

را فشار " Timer":  برای تنظیم درجه برشتگی پیراشکی یا دونات دکمه 3مرحله 

گر استفاده کنید تا درجه برشتگی را انتخاب کنید. درجه بر داده، سپس از ولوم انتخاب

 شود.ر نشان داده میروی نمایشگ

نکته: دما و زمان در برنامه پیراشکی قابل تنظیم نیست. زمان بسته به درجه برشتگی 

 شود. اید به صورت خودکار تنظیم میکه انتخاب کرده

را فشار دهید. عالمت برنامه " Start/Stop": برای شروع پخت، دکمه 4مرحله 

روی صفحه ال سی دی نشان داده پیراشکی، درجه برشتگی و زمان باقیمانده بر 

 شود.شوند. بعد از اتمام پخت، سه صدای بوق از دستگاه شنیده میمی

 

 برنامه پیتزا:  

: درب دستگاه را باز کنید. ظروف مخصوص حاوی پیتزا را در دستگاه قرار داده 1مرحله 

 و درب آن را ببندید.
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را " Pizza"گر، را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب" Mode": دکمه 2مرحله 

 انتخاب کنید.

را فشار داده و با استفاده از ولوم، دمای مورد " Temp": برای تنظیم دما، دکمه 3مرحله 

 نظر را انتخاب نمایید.

 گر،را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب" Timer": برای تنظیم زمان، دکمه 4مرحله 

 زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

را فشار دهید. نشنانگر برنامه " Start/Stop": برای شروع پخت پیتزا، دکمه 5مرحله 

پیتزا، درجه حرارت انتخاب شده و زمان باقیمانده، بر روی صفحه ال سی دی نشان داده 

 شود.شوند. بعد از اتمام پخت، سه صدای بوق از دستگاه شنیده میمی
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 :نکته

توان از قابلیت گردش هوای گرم برای گرفتن نتیجه بهتر در پخت پیتزا، می -

(Convection.در این مرحله استفاده نمود ) 

توانید ( میConvectionاز ظروف مخصوص پیتزا و قابلیت گردش هوای گرم ) -

و سبزیجات  برای خشک کردن میوه و سبزیجات نیز استفاده کنید. کافی است میوه

اندازه دلخواه تهیه کرده و درون ظروف پیتزا قرار دهید، سپس زمان و حرارت را در 

مورد نظر را تنظیم کنید و گردش هوای گرم را فعال نمایید. )حرارت پیشنهادی 

 باشد.(درجه سانتیگراد می 65برای خشک کردن میوه و سبزیجات، 
 

 برنامه کوکی:

 ها را درون فر قرار دهید.حاوی کوکی: درب دستگاه را باز کرده و سینی فر 1مرحله 

را " Cookies"گر، را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب" Mode": دکمه 2مرحله 

 انتخاب کنید.

را فشار داده و با استفاده از ولوم، دمای مورد " Temp": برای تنظیم دما، دکمه 3مرحله 

 نظر را انتخاب نمایید.

گر، را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب" Timer": برای تنظیم زمان، دکمه 4مرحله 

 زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

را فشار دهید. نشنانگر برنامه کوکی، " Start/Stop": برای شروع پخت، دکمه 5مرحله 

ان داده درجه حرارت انتخاب شده و زمان باقیمانده، بر روی صفحه ال سی دی نش

 شود.شوند. بعد از اتمام پخت، سه صدای بوق از دستگاه شنیده میمی
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گرم نگه داشتن،گریل کردن،  پای و کیک، ها: برنامه

 گرم کردن غذا:یخ زدا و 

 : درب دستگاه را باز نموده و غذا را در دستگاه قرار دهید.1مرحله 

گر های فوق را با ولوم انتخاببرنامهرا فشار داده و یکی از " Mode": دکمه 2مرحله 

 تعیین کنید.

را فشار داده و با استفاده از ولوم، دمای " Temp": برای تنظیم دما، دکمه 3مرحله 

 مورد نظر را انتخاب نمایید.

را فشار داده و با استفاده از ولوم " Timer": برای تنظیم زمان، دکمه 4مرحله 

 انتخاب کنید.گر زمان مورد نظر را انتخاب

را فشار دهید. نشنانگر برنامه انتخاب " Start/Stop": برای شروع، دکمه 5مرحله 

شوند. بعد شده، درجه حرارت و زمان باقیمانده، بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می

 شود.از اتمام کار دستگاه، سه صدای بوق از آن شنیده می

 هی کبابی، کباب(:گردان )تهیه مرغ بریان، مابرنامه پخت ِ 

: با توجه به ابزار مربوطه، جوجه یا ماهی یا گوشت را به سیخ کشیده و توسط 1مرحله 

 محور میانی آنها را در محل پیش بینی شده قرار دهید. 

 را فشار دهید. "Rotisserie"گردان، دکمه  : برای استفاده از حالت پخت2ِمرحله 

گر، را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب "Temp": برای تنظیم دما، دکمه 3مرحله 

 دما را انتخاب کنید.
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گر، را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب "Timer": برای تنظیم زمان، دکمه 4مرحله 

 زمان را انتخاب کنید.

برنامه  حالت نشنانگر. دهید فشار را "Start/Stop" دکمه ، پخت شروع : برای5مرحله 

 نشان دی سی ال صفحه روی بر باقیمانده زمان و شده انتخاب حرارت درجه ن،پخت گردا

 .شودمی شنیده دستگاه از صدای بوق سه پخت، اتمام از بعد. شوندمی داده

 کیلوگرم را دارد. 3محور میانی تحمل وزن تا  توجه:

گردان را متوقف و با فشار مجدد توانید پختمی "Rotisserie"با فشاردادن دکمه  نکته:

 توانید آن را بار دیگر فعال کنید. آن می

 قرار دادن محور میانی در دستگاه:

در شکل پایین(  Aو  Bهای گردان )سوراخهای مخصوص پختمحور میانی را در سوراخ

های روغن و آب، سینی فر را در کف دستگاه قرار آوری قطرهدر فر نصب کنید. برای جمع

 دهید.
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گردان برای بیرون آوردن جایی میله پختِگردان، از دستگیره جابهپس از اتمام کار پختِ

 آن استفاده نمایید.

 
میله پخت گردان حتمًا هشدار: به منظور پیشگیری از سوختگی، برای جداکردن 

از یک دستکش عایق حرارت استفاده کنید. همچنین مراقب قطرات روغن و آب 

 چکند نیز باشید.مرغ که از غذا می
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 برنامه برشته کردن و بو دادن گردان:

به میزان دلخواه، طراحی  نکته: این برنامه برای بودادن قهوه، آجیل، ذرت و مواد مشابه

 شده است.

: سبد گردان مخصوص بو دادن و برشته کردن را به محور میانی وصل کنید، 1مرحله 

درب سبد را باز کرده و مواد مورد نظر را داخل آن قرار داده، درب را بسته و آن را در 

 محل پیش بینی شده داخل دستگاه قرار دهید. 
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 را فشار دهید." Rotisserie": برای استفاده از این حالت، دکمه 2مرحله 

گر، را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب" Temp": برای تنظیم دما، دکمه 3مرحله 

 دما را انتخاب کنید.

گر، را فشار داده و با استفاده از ولوم انتخاب" Timer": برای تنظیم زمان، دکمه 4مرحله 

 زمان را انتخاب کنید.

برنامه  حالت نشنانگر. دهید فشار را "Start/Stop" دکمه برنامه، شروع : برای5مرحله 

 نشان دی سی ال صفحه روی بر باقیمانده زمان و شده انتخاب حرارت درجه پخت گردان،

 .شودمی شنیده دستگاه از صدای بوق سه برنامه، اتمام از بعد. شوندمی داده

 فرض:های پیشبرنامه

 برنامه

مدت 

زمان 

فرض پیش

 )دقیقه(

دمای 

فرض پیش

 )سانتیگراد(

بازه 

زمانی 

قابل 

انتخاب 

 )دقیقه(

بازه دمای 

قابل انتخاب 

 )سانتیگراد(

حالت 

گردش 

هوای 

 گرم

حالت 

 گردانجوجه

         
 تست:

1:55 

200 - - - - 

3:05 

3:45 

4:25 

5:00 

10:15 

 پیراشکی:
 - دارد 65 – 230 1 – 60 200 18
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 برنامه

مدت 

زمان 

فرض پیش

 )دقیقه(

دمای 

فرض پیش

 )سانتیگراد(

بازه 

زمانی 

قابل 

انتخاب 

 )دقیقه(

بازه دمای 

قابل انتخاب 

 )سانتیگراد(

حالت 

گردش 

هوای 

 گرم

حالت 

 گردانجوجه

           
 پیتزا:

 - دارد 170 – 230 1 – 60 200 21

           
 کوکی:

 - دارد 65 – 230 1 – 60 175 16

           
 پای و کیک:

 - دارد 230 – 65 1 – 60 180 0:30

           
 گردان:پخت

 دارد  - 65 – 230 1 – 60 230 0:20

          
 کردن:گریل 

0:30 230 60 – 1 230 – 65 - - 

             
گرم 

 نگهدارنده:

1:00 80 720 – 1 110 – 65 - - 

           
 زدا:یخ

 - دارد 65 – 110 1 – 60 65 0:30

              
گرم کردن 

 غذا:

0:15 165 60 – 1 230 – 65 - - 

           
 تخمیر خمیر:

1:30 40 720 – 1 55 – 30 - - 
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 نکاتی برای استفاده:

 تغییر زمان و دما حین فرایند پخت: .1

دهید تا فرایند  فشار را "Start/Stop" تغییر زمان و دما حین فرایند پخت، دکمهبرای 

را فشار داده و با استفاده از " Temp" یا" Timer"پخت متوقف گردد. سپس دکمه 

 گر زمان یا دمای جدید را انتخاب کنید. برای ادامه فرایند پخت دکمهولوم انتخاب

"Start/Stop" دهید. باری دیگر فشار را 

 قفل کودک: .2

ثانیه  3را به مدت " Temp"برای استفاده از قابلیت قفل کودک در حین پخت، دکمه 

های نگه دارید. در صورت استفاده از قفل کودک، تا اتمام مدت پخت هیچ یک از دکمه

 3را به مدت " Temp"کند. برای توقف این ویژگی باری دیگر دکمه دستگاه کار نمی

 د.ثانیه نگه داری

 استفاده از قابلیت گردش هوای گرم: .3

تواند قبل یا در حین فرایند پخت فعال شود. برای استفاده از این ویژگی این ویژگی می

را فشار داده تا عالمت آن بر روی نمایشگر ظاهر شود، در صورت " Convection"دکمه 

دهید تا گردش را فشار " Convection"تمایل به توقف این ویژگی، باری دیگر دکمه 

 هوای گرم متوقف شده و نشانگر آن از روی نمایشگر ال سی دی دستگاه محو گردد.
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 استفاده از المپ دستگاه: .4

چراغ دستگاه را " Lamp"توانید با فشار دادن دکمه در حین پخت می

روشن کنید. برای غیرفعال کردن المپ، باری دیگر همین دکمه را فشار 

 دهید.

 گرمایش:ی پیشاستفاده از ویژگ .5

برای از پیش " Preheat"گرمایش توانید بسته به عادات غذایی خود، از ویژگی پیشمی

گرم کردن غذا قبل از پخت استفاده نمایید. از پیش گرم کردن پیتزا یا پیراشکی به 

 کند. تر شدن آن کمک میخوشمزه

 یابد.افزایش می : اگر محفظه داخلی دستگاه کثیف باشد، زمان فرایند پخت کمینکته

 زمان پیشنهادی برای پخت چند غذا:

 نوع غذا
تعداد یا ضخامت 

 غذا
 زمان دما )به سانتیگراد(

 دقیقه 2 – 3 200 عدد 2 – 3 ساندویچ

 دقیقه 2 – 5 230 عدد 2 – 4 ساندویچ تست

 دقیقه 3 – 5 200 عدد 2 – 3 همبرگر

 دقیقه 7 – 10 200 یک عدد ماهی

 دقیقه 7 – 12 200 سانتیمتر 2 گوشت همبرگر

 دقیقه 8 – 10 200 – 230 عدد 3 – 4 سوسیس

 دقیقه 20 – 30 150 یک عدد کیک

 دقیقه 10 – 15 230 سانتیمتر 1 – 2 استیک

 مرغ
نصف یک مرغ بزرگ 

 یا یک مرغ کوچک
 دقیقه 30 – 45 175 – 200
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 طرز استفاده از سینی فر و صفحه گریل:

 سینی فر

 

مرغ کبابی، گوشت گاو،  کیک و تقریبا  تهیه بالجهت  

 دارندپخت  یتتمام غذاهایی که درون فر قابل

مخصوص های نحوه استفاده از دستگیره 

جابجایی 

 

 گریلسینی 

 

سیب زمینی و غذاهای خشک تهیهجهت   

 

 استفاده همزمان از دو سینی

 

غذهای آبدار تهیهجهت   
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 طبقات دستگاه

طبقه مختلف جهت قرار گرفتن سینی ها بوده که با توجه به نوع این دستگاه شامل پنج 

ماده غذایی و یا میزان برشتگی و نوع طبخ غذا فاصله سینی ها از منابع حرارتی دستگاه 

تعیین می گردد. به عنوان مثال در هنگام نیاز به برشته کردن بیشتر سطوح مواد غذایی 

 از طبقات باالتر فر می توان استفاده نمود.

 
 

 نظافت و نگهداری دستگاه

همیشه بعد از اتمام کار با دستگاه، دوشاخه آن را از پریز خارج کنید. قبل از تمیز  -

 جایی دستگاه از خنک شدن آن اطمینان حاصل نمایید.کردن یا جابه

 لوازم جانبی دستگاه را بعد از هر مصرف به طور کامل تمیز کنید. -

های جداشونده آن را بعد از هر استفاده با های درون فر و تمامی قسمتدیواره -

های فر را تمیز و دار تمیز کنید. به خوبی دیوارهشوینده غیر اسیدی و دستمال نم

 خشک کنید.

دار و ماده شوینده مالیم کن یا دستمال نمشیشه بیرونی دستگاه را با شیشه پاک -

 ی زبر خودداری نمایید.هاهای اسیدی یا دستمالپاک کنید. از استفاده از شوینده
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به وسیله یک دستمال، دستگاه را به طور کامل تمیز کرده و خشک نمایید. قبل از  -

 بستن درب دستگاه از خشک شدن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

های دستگاه، آن را برای سهولت در پاک کردن دستگاه بعد از چرب شدن دیواره -

 درب بسته روشن نمایید.به مدت ده دقیقه با باالترین درجه با 

در صورت نگهداری فر در جعبه، آن را از برق کشیده و اجازه دهید کامالً خنک  -

گاه شود. آن را به خوبی تمیز کنید. جعبه را در جای خشک و خنک قرار دهید. هیچ

 دستگاه را هنگامی که هنوز گرم است درون جعبه قرار ندهید.

ید. قسمت اتصال کابل به دستگاه نباید تحت گاه کابل دستگاه را دور آن نبندهیچ -

 دیدگی و قطعی آن شود.تواند باعث آسیبفشار باشد. فشار بر روی کابل می

 

 

 

 

 توصیه های زیست محیطی

سایر پسماندهای خانگی  شان می دهد که این محصول نباید به همراه  این عالمت ن

سیب های احتمالی شود. به منظور جلوگیری از آ ضایعات  دور ریخته  شی از دفن  نا

ستفاده مجدد از  سان و همچنین برای ا سالمت ان ست و  شده به محیط زی کنترل ن

شده را در مواد  ستفاده  صول ا سئوالنه مح شمندیم به طور م منابع مواد اولیه، خواه

بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفاً آن را به مسئئئئوالن یا مراکز جمع آوری مواد 

 دهید.بازیافتی تحویل 

 



 

www.hunce.de 

info@hunce.de  
 

 ی دستگاه نامهی فعال سازی ضمانتنحوه

 خانگی لوازم فروش از پس خدمات از مندی بهره جهت شما، انتخاب از تشکر ضمن

 انجام زیر شرح به خود محصول ضمانتنامه فعالسازی جهت را مراحلی است الزم هانس،

 دهید.

 درج رقمی شش ضمانتنامه شماره ضمانت، کارت دریافت و محصول خرید از پس    

 پیامک طریق از خود، خانوادگی نام و نام همراه به را ضمانت کارت در شده

 پیامکی کاری، روز سه حداکثر مدت ظرف نمایید. ارسال 02177249234  شماره به

 دریافت عدم صورت در شد. خواهد ارسال شما به ضمانتنامه فعالسازی تأیید مضمون با

 را فعالسازی پیامک مجدداً است الزم و است نگرفته صورت فعالسازی تأیید، پیامک

 فروش از پس خدمات و ضمانت اعتبار مهلت سازد می نشان خاطر نمایید. ارسال

 ارسال مهلت حداکثر و بوده کاال فروش فاکتور تاریخ از پس ماه 18 هانس، محصوالت

 شده درج انقضای تاریخ از پیش ماه سه ،ضمانتنامه کردن فعال و فعالسازی پیامک

 .باشدمی کارت درپشت

 


