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براي کسب نتایج بهتر

از شما به خاطر خرید این دستگاه AEG سپاسگزاریم. این دستگاه براي سالیان متمادي عملکرد بی عیب و نقصی را

به همراه فن آوري هاي جدیدي که شیوه زندگی را آسان تر می کند و در سایر دستگاه هاي مرسوم یافت نمی شود،

براي تان به ارمغان می آورد. براي استفاده ي بهتر از این دستگاه، لطفاً دقایقی را صرف مطالعه ي این دفترچه راهنما

کنید. 

براي موارد زیر از پایگاه اینترنتی ما دیدن کنید:

براي دریافت توصیه هاي کاربردي، بروشور، عیب یابی، اطالعات مربوط به خدمات:

پشتیبانی از مشتري و خدمات رسانی

همیشه از لوازم یدکی اصلی استفاده کنید.

هنگام تماس با مراکز خدمات مجاز ما اطالعات زیر را در دسترس داشته باشید: مدل، PNC ، شماره سریال.

این اطالعات در برچسب مشخصات دستگاه موجود است.

اطالعات هشدار/ احتیاط- ایمنی

اطالعات عمومی و نکات

اطالعات زیست محیطی

www.aeg.ir/manual

www.aeg.ir/register

www.aeg.ir/shop

ثبت دستگاه به منظور خدمات رسانی بهتر:

خرید لوازم جانبی، لوازم یدکی و قطعات مصرفی دستگاه:

یا مدل و شماره سریال را به شماره 3000064098 پیامک نمایید.

این اطالعات بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.
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1.      اطالعات ایمنی

پیش از نصب و استفاده از دستگاه، توصیه هاي ارائه شده را با دقت مطالعه کنید. 

کارخانه در قبال آسیب و خسارت ناشی از نصب یا استفاده نادرست مسئول نیست. این 

دفترچه راهنما را براي استفاده هاي بعدي همواره در محلی مطمئن و در دسترس 

نگهدارید.

1.1 ایمنی کودکان و افراد آسیب پذیر

کودکان 8 سال به باال و افراد داراي ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد کم  Ÿ

تجربه و بی اطالع در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت 

افراد بالغ باشند یا توصیه هاي مربوط به استفاده ایمن از دستگاه را آموزش دیده و 

از خطرات احتمالی آگاه باشند.

اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازي کنند. Ÿ

تمامی لوازم بسته بندي را از دسترس کودکان دور کرده و آنها را به روش درست  Ÿ

معدوم نمایید.

وقتی دستگاه در حال کار یا در حال خنک شدن است، کودکان و حیوانات خانگی  Ÿ

را از آن دور نگهدارید.

اگر دستگاه داراي قفل کودك است آن را باید فعال نمایید. Ÿ

کودکان نباید بدون نظارت افراد بالغ اقدامات مربوط به نگهداري و تمیز کردن  Ÿ

دستگاه را انجام دهند.

وقتی دستگاه در حال کار است، کودکان 3 سال و کمتر را باید از آن دور نگهدارید. Ÿ

2.1 ایمنی کلی

هشدار: دستگاه و قسمت هاي قابل دسترس دستگاه در هنگام کار داغ می شوند.  Ÿ

مراقب باشید به المنت هاي حرارتی دست نزنید. کودکان کمتر از 8 سال نباید 

نزدیک دستگاه شوند مگر آنکه تحت نظارت دائم باشند.

دستگاه را توسط تایمر جانبی یا سیستم کنترل از راه دور مستقل راه اندازي  Ÿ

نکنید.
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هشدار: وقتی روغن یا چربی بر روي هاب در حال داغ شدن است، هرگز هاب را به  Ÿ

حال خود رها نکنید در غیر اینصورت منجر به آتش سوزي می شود.

هرگز شعله آتش را با آب خاموش نکنید، ابتدا گردونه کنترل هاب را بسته و سپس روي  Ÿ

شعله را با یک درپوش یا پتوي ضد حریق بپوشانید.

اخطار: روند آشپزي باید تحت نظارت قرار گیرد. پخت و پز کوتاه مدت نیز باید همواره  Ÿ

تحت نظارت باشد.

هشدار: خطر آتش سوزي: از قرار دادن و نگهداري لوازم بر روي هاب خودداري  Ÿ

کنید.

اشیاء فلزي مانند چاقو، چنگال، قاشق و درب ظروف را بر روي سطح هاب نگذارید  Ÿ

چرا که داغ می شوند.

براي تمیز کردن دستگاه از بخارشوي استفاده نکنید. Ÿ

پس از استفاده، با استفاده از کنترل هاب اقدام به خاموش کردن المنت هاب کنید  Ÿ

و صرفاً به سیستم تشخیص ظرف اکتفا نکنید.

Ÿ اگر سطح سرامیکی/ شیشه اي ترك خورد، به منظور پیشگیري از احتمال شوك 

الکتریکی، جریان برق دستگاه را قطع کنید.

درصورت آسیب دیدن سیم برق، تعویض آن باید توسط نمایندگی مجاز یا افراد  Ÿ

واجد شرایط صورت گیرد تا خطري متوجه کاربر نباشد.

هشدار: فقط از محافظ هاب طراحی شده توسط کارخانه سازنده اجاق یا مشخص  Ÿ

شده توسط سازنده دستگاه و مندرج در قسمت راهنما و یا از محافظ هاب به کار 

رفته در دستگاه استفاده نمایید. استفاده از محافظ هاي نامناسب منجر به بروز 

خطر می شود.

1.2 نصب

هشدار!

فقط افراد واجد شرایط باید این دستگاه را نصب 

کنند. 

هشدار!

خطر آسیب جسمی یا خرابی دستگاه.

تمامی لوازم بسته بندي را باز کنید. Ÿ

دستگاه معیوب را نصب یا استفاده نکنید. Ÿ

توصیه هاي نصب ارائه شده همراه دستگاه را رعایت  Ÿ

کنید.

حداقل فاصله این دستگاه و سایر لوازم را رعایت کنید. Ÿ

هنگام حمل دستگاه مراقب باشید چرا که سنگین است.  Ÿ

همواره از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید. 

درزهاي اطراف دستگاه را با درزگیر مسدود کنید تا  Ÿ

رطوبت نفوذ نکند.

2. توصیه هاي ایمنی
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زیر دستگاه را در برابر رطوبت و بخار محفوظ کنید. Ÿ

دستگاه را در پشت درب یا زیر پنجره نصب نکنید. چرا  Ÿ

که با باز کردن درب یا پنجره ظرف روي هاب سقوط 

خواهد کرد.

اگر دستگاه باالي کشو نصب شده است مطمئن شوید  Ÿ

که فاصله بین زیر دستگاه و کشوي فوقانی رعایت شده 

است تا هوا به خوبی جریان داشته باشد.

زیر دستگاه ممکن است داغ شود. بنابراین یک صفحه  Ÿ

عایق حرارتی در زیر دستگاه نصب کنید تا زیر دستگاه 

در معرض دسترسی نباشد.

مطمئن شوید که فضاي تهویه 2 میلیمتري بین  Ÿ

پیشخوان آشپزخانه و قسمت جلوي زیر دستگاه، تامین 

شده است. 

در صورت عدم رعایت فضاي تهویه، ضمانت نامه دستگاه 

باطل می شود.

2.2 اتصال جریان برق

هشدار!

خطر آتش سوزي و شوك الکتریکی.

تمامی اتصاالت الکتریکی باید توسط شخص واجد  Ÿ

شرایط انجام شود.

دستگاه باید داراي اتصال زمین (ارت) باشد. Ÿ

پیش از هرگونه اقدامی باید جریان برق دستگاه را قطع  Ÿ

کنید.

مطمئن شوید که اطالعات الکتریکی مندرج بر روي  Ÿ

پالك مشخصات با جریان برق منزل مطابقت دارد. در 

غیر اینصورت با یک متخصص برق مشورت کنید.

از نصب صحیح دستگاه مطمئن شوید. اتصال نادرست یا  Ÿ

شل کابل برق یا دوشاخه (در صورت بودن) موجب داغ 

شدن ترمینال می شود.

از کابل برق مناسبی استفاده کنید. Ÿ

از پیچیده شدن و گره خوردن کابل برق جلوگیري کنید. Ÿ

نصب قطعه ضد شوك الزامی است. Ÿ

با استفاده از بست مانع از آویزان شدن کابل شوید. Ÿ

وقتی دستگاه را در نزدیکی پریز نصب می کنید مطمئن  Ÿ

شوید که دوشاخه یا کابل برق با قسمت هاي داغ دستگاه 

یا سایر وسایل حرارتی در تماس نیست.

از سه راهی برق یا سیم سیار استفاده نکنید. Ÿ

مراقب باشید به کابل برق یا دوشاخه (در صورت بودن)  Ÿ

آسیب وارد نکنید. براي تعویض کابل معیوب با مرکز 

خدمات یا برق کار مجرب تماس بگیرید.

قطعه ضد شوك و قطعات عایق باید محکم و مطمئن  Ÿ

شده باشند طوري که بدون ابزار قابل باز شدن نباشند.

فقط در صورت پایان نصب دوشاخه را به پریز متصل  Ÿ

کنید. پس از نصب از قابل دسترس بودن دوشاخه 

مطمئن شوید.

اگر پریز برق شل است، دوشاخه را به آن متصل نکنید. Ÿ

براي قطع جریان برق دستگاه سیم آن را نکشید. همواره  Ÿ

دوشاخه را گرفته و به طور مستقیم به بیرون بکشید.

از وسایل عایق مناسب استفاده کنید: قطع کن مدار،  Ÿ

فیوز (فیوزهاي پیچی از محل خارج می شوند)، اتصال 

زمین و کنتاکتور.

نصب جریان برق باید داراي دستگاه قطع کن باشد تا  Ÿ

شما بتوانید جریان برق دستگاه را به طور کامل قطع 

کنید. فاصله بین کنتاکت هاي عایق باید حداقل 3 

میلیمتر باشد.

3.2 استفاده

هشدار!

خطر آسیب جانی، سوختگی و شوك الکتریکی. 

استفاده از محافظ نامناسب هاب موجب بروز حادثه 

می شود.

تمامی لوازم بسته بندي، برچسب ها و طلق محافظ  Ÿ

(درصورت بودن) را پیش از استفاده جدا کنید.

از این دستگاه فقط براي مصارف خانگی استفاده کنید. Ÿ

در مختصات دستگاه تغییرات ایجاد نکنید. Ÿ

از مسدود نشدن روزنه هاي تهویه دستگاه مطمئن شوید. Ÿ

وقتی دستگاه در حال کار است آن را به حال خود رها  Ÿ

نکنید.

 Off پس از هر بار استفاده، کنترل هاب را در وضعیت Ÿ

قرار دهید.

به قابلیت تشخیص ظرف اکتفا نکنید. Ÿ
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از قرار دادن قاشق یا درب قابلمه بر روي هاب خودداري  Ÿ

کنید چرا که بر اثر حرارت داغ می شوند.

وقتی دستان تان خیس است یا زمانی که دستگاه با آب  Ÿ

در تماس است، از راه اندازي آن خودداري کنید.

از دستگاه به عنوان میز کار یا محل نگهداري اشیاء  Ÿ

استفاده نکنید.

اگر سطح دستگاه ترك خورده یا شکسته است، بالفاصله  Ÿ

دوشاخه ي آن را از پریز خارج نمایید تا دچار شوك 

الکتریکی نشوید.

افرادي که داراي دستگاه تنظیم ضربان قلب هستند  Ÿ

هنگام کار با این دستگاه حداقل باید 30 سانتیمتر از 

سطوح القائی فاصله بگیرند.

هنگام قرار دادن مواد غذایی داخل روغن داغ، ممکن  Ÿ

است روغن به اطراف پاشیده شود.

هشدار!

خطر آتش سوزي و انفجار

روغن و چربی زمانی که داغ می شوند، بخارات قابل  Ÿ

اشتعال از خود ساطع می کنند. اشیاء داغ یا شعله را در 

هنگام پخت و پز از روغن و چربی دور کنید.

بخار حاصل از روغن داغ می تواند باعث شعله آنی شود. Ÿ

روغن کهنه اي که حاوي ذرات باقیمانده مواد غذایی  Ÿ

است در مقایسه با روغنی که براي نخستین بار مورد 

استفاده قرار می گیرد زودتر و در دماي پایین تري آتش 

می گیرد.

محصوالت قابل اشتعال یا محصوالت آغشته به مواد قابل  Ÿ

اشتعال را در نزدیکی دستگاه یا روي آن قرار ندهید.

هشدار!

خطر خرابی دستگاه

از قرار دادن ظروف داغ بر روي پانل کنترل خودداري  Ÿ

کنید.

از قرار دادن درب قابلمه داغ بر روي سطح شیشه اي  Ÿ

هاب خودداري نمایید.

از داغ کردن ظروف خالی خودداري کنید. Ÿ

از افتادن اشیاء یا ظروف برروي دستگاه جلوگیري کنید.  Ÿ

سطح دستگاه ممکن است آسیب ببیند.

هرگز هاب را بدون ظروف یا با ظروف خالی روشن  Ÿ

نکنید.

از قرار دادن فویل آلومینیومی بر روي دستگاه خودداري  Ÿ

کنید.

ظروف ساخته شده از چدن، آلومینیوم یا ظروفی که  Ÿ

سطح زیرشان معیوب است موجب مخدوش شدن سطح 

سرامیکی/ شیشه اي روي هاب می شوند. چنانچه مجبور 

بودید این ظروف را بر روي سطح هاب جابجا کنید 

همواره آنها را بلند کنید.

این دستگاه صرفاً براي مصارف آشپزي ساخته شده  Ÿ

است. براي سایر مقاصد مانند گرم کردن اتاق استفاده 

نکنید.

4.2 مراقبت و تمیز کردن

هشدار!

به منظور جلوگیري از تغییر ظاهر دستگاه، هاب را به  Ÿ

طور منظم تمیز کنید.

پیش از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده و صبر  Ÿ

کنید تا خنک شود.

پیش از انجام امور نگهداري، دوشاخه برق دستگاه را از  Ÿ

پریز خارج نمایید.

از پاشیدن آب و بخار بر روي دستگاه به منظور تمیز  Ÿ

کردن آن خودداري کنید.

دستگاه را با پارچه ي نرم و مرطوب تمیز کنید. فقط از  Ÿ

مواد شوینده خنثی استفاده کنید. از محصوالت زبر، 

اسکاچ، انواع حالل یا اشیاء فلزي استفاده نکنید.

5.2 معدوم کردن دستگاه

هشدار!

خطر آسیب جانی و خفگی

براي اطالع از نحوه معدوم کردن دستگاه با اداره بازیافت  Ÿ

منطقه سکونت تان تماس بگیرید.

دوشاخه برق دستگاه را از پریز خارج کنید. Ÿ

کابل برق دستگاه را از محل نزدیک دستگاه قطع کنید. Ÿ

6.2 خدمات

براي تعمیر دستگاه با مرکز خدمات تماس بگیرید. Ÿ

فقط از لوازم اصلی (غیر متفرقه) استفاده کنید. Ÿ
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3. شرح دستگاه

            1.3 ترتیب شعله هاي هاب

منطقه آشپزي القائی

پانل کنترل

قسمت آشپزي القائی متشکل از چهار قسمت با 

قابلیت تغییر در قرار دادن ظروف

2.3 ترتیب و چیدمان پانل کنترل

براي راه اندازي دستگاه از قسمت هاي سنسور استفاده کنید. نمایشگر، عالئم و صداها می گویند که کدام عملکرد در حال اجرا

است.

قسمت

سنسور

توضیحعملکرد

براي روشن و خاموش کردن هاب.

براي قفل کردن/ باز کردن قفل پانل کنترل.

فعال و غیر فعال کردن عملکرد.

تغییر میان سه حالت از یک عملکرد.

تنظیمات دما را نشان می دهد.

نشان می دهد که زمان کدام قسمت را تنظیم کرد ه اید.

زمان را به دقیقه نشان می دهد.

براي فعال و غیر فعال کردن عملکرد.

روشن / خاموش کردن

قفل/ دستگاه ایمنی کودك

نمایش تنظیمات دما

عالئم تایمر مربوط به 

مناطق پخت

نمایشگر تایمر

STOP+GO

PowerSlide

FlexiBridge
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قسمت

سنسور

توضیحعملکرد

عملکرد روشن/ خاموش کردن

نوار کنترل

نوار کنترل

براي روشن و خاموش کردن دستگاه.

براي تنظیم حرارت.

براي انتخاب منطقه پخت.

براي افزایش یا کاهش زمان.

براي تنظیم دما براي منطقه پخت القائی.

3.3 عالئم تنظیمات دما

نمایشگر                         شرح

منطقه پخت غیر فعال شده است.

منطقه پخت فعال است.

عملکرد STOP+GO فعال است.

عملکرد گرم کردن خودکار فعال است.

عملکرد Power فعال است.

ایرادي وجود دارد.

کنترل OptiHeat (نشانگر سه مرحله اي حرارت باقیمانده): ادامه آشپزي/ گرم نگهداشتن /

حرارت باقیمانده

قفل / مکانیزم ایمنی کودك فعال است.

ظروف نامناسب یا بسیار کوچک بر روي منطقه پخت قرار داده شده است یا اصالً
ظرفی قرار نگرفته است.

عملکرد خاموش کردن خودکار فعال است.

عملکرد PowerSlide فعال است.

4.3 کنترل OptiHeat (نشانگر 3 

مرحله اي حرارت باقیمانده)

هشدار!

خطر سوختگی ناشی از حرارت باقیمانده وجود 

دارد.

نشانگر میزان حرارت باقیمانده را نشان می دهد.

منطقه پخت القائی، حرارت الزم براي فرایند آشپزي را به 

طور مستقیم در زیر ظرف ایجاد می کند. 

سرامیک شیشه اي به واسطه ي حرارت ظرف، گرم می شود.
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هشدار!

به قسمت ایمنی مراجعه شود.

1.4 روشن و خاموش کردن
براي روشن یا خاموش کردن هاب دکمه ي       را 1 ثانیه 

لمس کنید.

2.4 خاموش شدن خودکار
این عملکرد دستگاه را در شرایط زیر خاموش می کند:

تمامی مناطق پخت خاموش می شوند،  Ÿ

چنانچه پس از روشن کردن هاب، تنظیمات دما را  Ÿ

انجام ندهید،

بیش از 10 ثانیه چیزي (قابلمه، پارچه، غیره) بر روي  Ÿ

هاب قرار دهید یا چیزي بر روي آن ریخته شود. 

سیگنال صوتی به صدا درآمده و هاب خاموش 

می شود. شیء را برداشته یا پانل کنترل را تمیز 

کنید.

هاب خیلی داغ شود (وقتی یک ظرف خالی داغ  Ÿ

شود). پیش از استفاده ي مجدد صبر کنید تا منطقه 

پخت خنک شود.

چنانچه از ظرف نامناسب استفاده کنید. نماد         Ÿ

روشن شده و پس از 2 دقیقه منطقه پخت به طور 

خودکار خاموش می شود.

اگر منطقه پخت را خاموش نکنید یا تنظیمات  Ÿ

حرارت را تغییر دهید. پس از مدت زمانی نماد        

روشن شده و هاب خاموش می شود.

ارتباط میان تنظیمات دما و تایمر پس از آنکه هاب  Ÿ

خاموش می شود:

3.4 تنظیمات حرارت
براي انتخاب تنظیمات دما یا تغییر آن:

4. استفاده روزمره

, 1 - 3

4 - 7

8 - 9

10 - 14

6 ساعت

5 ساعت

4 ساعت

1/5 ساعت

تنظیمات حرارت              هاب خاموش می شود

                                        پس از

دماي مناسب بر روي نوار کنترل را لمس کنید یا 

انگشت تان را بر روي نوار حرکت دهید تا به تنظیمات 

حرارت صحیح برسد.

4.4 نشان منطقه پخت
خط افقی نشان دهنده حداکثر اندازه ظروف است. 

شکستگی در خط افقی نشان دهنده حداقل قطر ظرف 

است.

به قسمت «اطالعات فنی» مراجعه شود.

5.4 گرم کردن خودکار
براي دستیابی به تنظیمات حرارت دلخواه در مدت زمان 

کوتاه تر، این عملکرد را فعال کنید. وقتی این عملکرد 

فعال شود، منطقه مورد نظر در ابتدا با حداکثر دما روشن 

می شود سپس با تنظیمات دلخواه تان به پخت ادامه 

می دهد.

براي فعال کردن عملکرد فوق، منطقه پخت باید 

سرد باشد.

براي فعال کردن عملکرد در یک منطقه پخت:     را لمس 

کنید ( نماد       روشن می شود).

بالفاصله تنظیمات دماي مورد نظر را لمس کنید. پس از 

3 ثانیه عالمت       روشن می شود. 

براي غیر فعال کردن عملکرد : تنظیمات دما را تغییر 

دهید.

Power 6.4 عملکرد

این عملکرد قدرت محدود آشپزي القائی را افزایش 

می دهد.

min. 

max. 
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این عملکرد براي مدت زمان محدودي و براي منطقه 

پخت خاصی قابل فعال شدن است. پس از سپري شدن 

زمان، منطقه پخت القائی به طور خودکار به تنظیمات 

باالترین دما باز می گردد.

به قسمت «اطالعات فنی» مراجعه شود.

براي فعال کردن عملکرد فوق براي یک منطقه 

پخت: دکمه ي      را لمس کنید. نماد       روشن 

می شود.

براي غیر فعال کردن: تنظیمات دما را تغییر دهید.

7.4 تایمر

تایمر شمارش معکوس

براي آنکه مشخص کنید براي یک نوبت آشپزي چه مدت 

زمانی منطقه پخت کار کند، از این عملکرد استفاده کنید.

ابتدا تنظیمات دما براي منطقه پخت را انتخاب کنید 

سپس عملکرد را انتخاب نمایید.

براي تنظیم منطقه پخت : دکمه       را چندین بار 

لمس کنید تا عالمت منطقه پخت مورد نظر روشن شود. 

براي فعال کردن عملکرد: براي تنظیم زمان (00 تا 99 

دقیقه) دکمه       مربوط به تایمر را لمس کنید. وقتی 

نشانگر منطقه پخت به آرامی شروع به چشمک زدن 

می کند، شمارش معکوس زمان آغاز می شود.

براي دیدن زمان باقیمانده : با       منطقه پخت را 

انتخاب کنید. عالمت منطقه پخت به سرعت چشمک 

می کند. نمایشگر زمان باقیمانده را نشان می دهد.

براي تغییر زمان : با       منطقه پخت را انتخاب کنید.    

      یا       را لمس کنید.

براي غیر فعال کردن عملکرد : با       منطقه پخت را 

انتخاب کرده و       را لمس کنید. زمان باقیمانده به 00 

باز می گردد. نشانگر منطقه پخت خاموش می شود.

وقتی زمان به پایان می رسد، سیگنال صوتی 

نواخته شده و 00 چشمک می زند.

براي توقف صدا :       را لمس کنید.

تایمر شمارنده 

براي نظارت بر مدت زمان کارکرد منطقه پخت از این 

عملکرد استفاده کنید.

براي انتخاب منطقه پخت :       را چندین بار لمس 

کنید تا عالمت منطقه پخت مورد نیاز روشن شود.

براي فعال کردن عملکرد :         مربوط به تایمر را 

لمس کنید. عبارت       روشن می شود. وقتی نشانگر 

منطقه پخت به آرامی شروع به چشمک زدن می کند، 

زمان شمارنده آغاز می شود. نمایشگر بین دو وضعیت       

و شمارش زمان (دقیقه) تغییر می کند.

براي دیدن مدت زمان عملکرد منطقه پخت : با       

منطقه پخت را انتخاب کنید. نشانگر منطقه پخت به 

سرعت چشمک می زند. نمایشگر مدت زمان کارکرد 

منطقه را نشان می دهد.

براي غیر فعال کردن عملکرد: با        منطقه پخت را 

انتخاب و        یا        را لمس کنید. نشانگر منطقه پخت 

خاموش می شود.

یادآور زمان

وقتی هاب روشن است و منطقه پخت در حال کار 

نیستند، از این عملکرد به عنوان یادآور زمان استفاده 

کنید. تنظیمات دما نماد       را نشان می دهد.

براي فعال کردن عملکرد :       را لمس کنید.       یا       

        مربوط به تایمر را لمس کنید. وقتی زمان به پایان 

برسد، سیگنال صوتی به صدا درآمده و 00 چشمک 

می زند.

براي توقف صدا :       را لمس کنید.

این عملکرد تاثیري بر کارکرد مناطق پخت ندارد.

STOP+GO 8.4

این عملکرد تمامی مناطق پخت را در کمترین میزان 

تنظیمات دما تنظیم می کند.

وقتی این عملکرد فعال باشد، قادر به تغییر تنظیمات دما 

نیستید.

این عملکرد موجب توقف عملکردهاي تایمر نمی شود.

براي فعال کردن عملکرد :        را لمس کنید. نماد     

روشن می شود.

براي غیر فعال کردن عملکرد مذکور :        را لمس 

کنید. تنظیمات دماي پیشین روشن می شود.
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9.4 قفل
شما می توانید هنگام عملکرد مناطق آشپزي، پانل کنترل 

را قفل کنید. این اقدام مانع از تغییر تصادفی تنظیمات 

دما می شود.

ابتدا تنظیمات دما را انجام دهید.

براي فعال کردن عملکرد :       را لمس کنید. عالمت 

مدت 4 ثانیه روشن می شود. تایمر روشن می ماند.

براي غیر فعال کردن عملکرد:       را لمس کنید.

تنظیمات پیشین دما روشن می شود.

وقتی هاب را خاموش می کنید، این عملکرد نیز 

خاموش می شود.

10.4 عملکرد ایمنی کودك

این عملکرد مانع از کارکرد تصادفی هاب می شود.

براي فعال کردن عملکرد : با دکمه       هاب را روشن 

کنید. تنظیمات دما را انتخاب نکنید. دکمه        را مدت 

4 ثانیه لمس کنید. عالمت       نمایان می شود.

با دکمه      هاب را خاموش کنید.

براي غیر فعال کردن عملکرد : با لمس       هاب را 

روشن کنید. تنظیمات دما را انتخاب نکنید. دکمه       را 

مدت 4 ثانیه لمس کنید. عالمت       نمایان می شود.

با دکمه      هاب را خاموش کنید.

رد کردن عملکرد فقط براي یک نوبت آشپزي : دکمه 

      را مدت 4 ثانیه لمس کنید. تنظیمات دما را در 10 

ثانیه انتخاب کنید. می توانید هاب را به کار بیندازید. وقتی 

با دکمه       هاب را خاموش می کنید، عملکرد دوباره به 

کار می افتد.

11.4 کنترل قطع صدا (غیر فعال و فعال 

کردن صداها)

هاب را خاموش کنید. دکمه       را مدت 3 ثانیه لمس 

کنید. نمایشگر روشن و سپس خاموش می شود. دکمه       

      را 3 ثانیه لمس کنید.       یا        روشن می شوند. 

براي انتخاب یکی از موارد زیر دکمه ي        مربوط به 

تایمر را لمس کنید:

Ÿ    - صداها غیر فعال (قطع) می شوند.

Ÿ    - صداها (وصل) می شوند.

براي تایید انتخاب تان صبر کنید تا هاب به طور خودکار 

خاموش شود.

وقتی عملکرد در حالت       تنظیم شود، صداها را فقط 

در حالت زیر می توانید بشنوید:

دکمه         را لمس کنید. Ÿ

یادآور زمان به پایان برسد. Ÿ

تایمر شمارش معکوس به پایان برسد. Ÿ

چیزي بر روي پانل کنترل قرار دهید. Ÿ

12.4 عملکرد مدیریت مصرف برق

مناطق پخت (آشپزي) بر اساس محل و تعداد مراحل  Ÿ

هاب، گروه بندي شده اند. به تصویر نگاه کنید.

هر مرحله حداکثر 3700 وات برق مصرف می کند. Ÿ

این عملکرد قادر است توان مصرفی را بین مناطق  Ÿ

آشپزي متصل به هم، تقسیم کند.

این عملکرد زمانی فعال می شود که مجموع مصرف  Ÿ

برق مناطق پخت متصل به یک مرحله، فراتر از 

3700 وات برود.

این عملکرد میزان برق سایر مناطق پخت متصل به  Ÿ

همان مرحله را کاهش می دهد.

نمایشگر تنظیمات دماي محدوده هاي کاهش یافته  Ÿ

در بین دو سطح تغییر می کند.
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5. منطقه متغیر پخت القائی

هشدار!

به قسمت ایمنی مراجعه شود.

FlexiBridge 1.5 عملکرد
منطقه متغیر پخت القائی شامل چهار قسمت است. این 

چهار قسمت قابل ترکیب به دو قسمت با اندازه متفاوت 

هستند یا اینکه می توان هر چهار قسمت را به یک منطقه 

بزرگ آشپزي ترکیب کرد. شما می توانید با انتخاب حالت 

مناسب با اندازه ظرف مورد استفاده، ترکیب قسمت ها را 

انتخاب نمایید. در این رابطه سه حالت وجود دارد : 

استاندارد (با روشن کردن هاب به طور خودکار فعال 

. Max Bridge و Big Bridge ،(می شود

انتخاب کردن تنظیمات دما با استفاده از دو نوار 

کنترل سمت چپ.

تغییر حالت ها

براي تغییر حالت ها از سنسور استفاده کنید: 

وقتی حالت ها را تغییر می دهید، تنظیمات دما به 

0 باز می گردد.

قطر ظرف و محل قرارگیري

حالت مناسب با اندازه و شکل ظرف را انتخاب کنید. 

ظرف باید تا حد امکان محل انتخاب شده را پوشش دهد. 

ظرف را در مرکز محل انتخاب شده بگذارید!

اگر قطر ظرف تان کمتر از 160 میلیمتر است آن را در 

مرکز یک قسمت بگذارید.

100- 160 میلیمتر

اگر قطر ظرف تان بیش از 160 میلیمتر است آن را در 

مرکز فاصله میان دو قسمت قرار دهید.

FlexiBridge Standard 2.5 حالت
این حالت با روشن کردن هاب فعال می شود. این حالت 

قسمت ها را به دو قسمت پخت مجزا متصل می کند. شما 

می توانید تنظیمات دما را به طور مستقل براي هر قسمت 

انتخاب کنید. از دو نوار کنترل واقع در سمت چپ 

استفاده کنید.

محل صحیح قرارگیري ظروف:

بیش از 160 میلیمتر
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موقعیت نادرست ظرف:

FlexiBridge Big Bridge 3.5 حالت
براي فعال کردن این حالت دکمه ي       را فشار دهید تا 

نشانگر حالت صحیح نمایان شود. این حالت، سه قسمت 

پشت را به یک منطقه پخت واحد (یکپارچه) متصل 

می کند. قسمت جلو متصل نمی شود و شما می توانید از 

آن به عنوان یک منطقه پخت مستقل استفاده کنید. شما 

می توانید براي هر منطقه به طور مستقل تنظیمات دما را 

انتخاب کنید. از دو نوار کنترل واقع در سمت چپ 

استفاده کنید.

محل صحیح قرارگیري ظرف:

براي استفاده از این حالت شما باید ظرف را بر روي سه 

قسمت متصل شده بگذارید. در صورتیکه ظرف قرار گرفته 

کوچکتر از دو قسمت باشد، عالمت        نمایان شده و 

پس از گذشت 2 دقیقه، محدوده خاموش می شود.

موقعیت نادرست ظرف:

FlexiBridge Max Bridge 4.5 حالت

براي فعال کردن این حالت دکمه ي       را فشار دهید تا   
نشانگر حالت صحیح نمایان شود. این حالت، تمام 

قسمت ها را به یک منطقه پخت واحد متصل می کند. براي 

انتخاب تنظیمات دما از یکی از دو نوار کنترل واقع در 

سمت چپ استفاده کنید.

محل صحیح قرارگیري ظرف:

براي استفاده از این حالت شما باید ظرف را بر روي چهار 

قسمت متصل شده بگذارید. در صورتیکه ظرف قرار گرفته 

کوچکتر از سه قسمت باشد، عالمت        نمایان شده و 

پس از گذشت 2 دقیقه، منطقه پخت خاموش می شود.
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موقعیت نادرست ظرف:

PowerSlide 5.5 عملکرد
این عملکرد به شما امکان می دهد با جابجا کردن ظرف به 

یک محل دیگر بر روي منطقه پخت القائی، دما را تنظیم 

کنید.

این عملکرد منطقه پخت را به سه منطقه با دماي متفاوت 

تقسیم می کند. هاب محل ظرف را شناسایی کرده و دما را 

با توجه به محل قرارگیري تنظیم می کند. شما می توانید 

ظرف را در قسمت جلو، میانی یا پشت قرار دهید. اگر 

ظرف را در قسمت جلو بگذارید، تنظیمات دما در 

بیشترین حد است. براي کاهش دما، ظرف را به قسمت 

میانی یا پشت جابجا کنید.

هنگام استفاده از این عملکرد فقط از یک ظرف 

استفاده کنید.

اطالعات عمومی:

ظرفی که براي این عملکرد مورد استفاده قرار  Ÿ

می گیرد باید حداقل داراي قطر 160 میلیمتر باشد.

نمایشگر تنظیم دما براي نوار کنترل ناحیه پشت  Ÿ

سمت چپ، موقعیت ظرف بر روي منطقه پخت 

القائی را نشان می دهد. جلو        ، وسط         ، 

پشت        .

نمایشگر تنظیم دما براي نوار کنترل ناحیه جلو  Ÿ

سمت راست، تنظیمات دما را نشان می دهد. براي 

تغییر تنظیمات دما از نوار کنترل جلو سمت 

چپ استفاده کنید.

وقتی این عملکرد را براي نخستین بار فعال می کنید،  Ÿ

تنظیمات دما براي موقعیت جلو         ، موقعیت 

میانی        و موقعیت پشت       است.

شما می توانید تنظمیات دما را براي هر موقعیتی به طور 

جداگانه تنظیم کنید. در نوبت بعدي که از این عملکرد 

استفاده می کنید، هاب تنظیمات دماي مورد نظرتان را از 

حافظه فراخوان می کند.
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فعال کردن عملکرد

براي فعال کردن این عملکرد، ظرف را در موقیعت مناسب 

بر روي منطقه پخت قرار دهید.       را لمس کنید. نشانگر 

باالي نماد روشن می شود. اگر ظرف را بر روي منطقه 

پخت نگذارید نماد        روشن شده و پس از گذشت 2 

دقیقه محدوده متغیر پخت القائی در وضعیت       قرار 

می گیرد.

هشدار!

به قسمت ایمنی مراجعه شود.

1.6 ظروف 

براي مناطق پخت القائی، یک میدان 

الکترومغناطیسی قدرتمند موجب سریع داغ شدن 

ظروف می گردد.

براي استفاده از منطقه پخت القائی از ظروف 

مناسب استفاده کنید.

جنس ظروف

مناسب، چدن، استیل، استیل لعاب دار، استیل ضد  Ÿ

لک، ظروف چند الیه (با نشان صحیح از سوي 

سازنده).

نامناسب: آلومینیوم، مس، برنجی، شیشه اي،  Ÿ

سرامیک، چینی.

ظروفی براي هاب القائی مناسب است که اگر:

مقداري آب در داخل ظرفی باشد و بر روي حداکثر  Ÿ

تنظیمات دما باشد، به سرعت به جوش بیاید.

آهنربا به کف ظرف بچسبد. Ÿ

قسمت چاپی روي منطقه متغیر پخت القائی 

ممکن است به دلیل کشیدن ظروف دچار تغییر 

رنگ یا کثیفی بشود. شما می توانید محل را به 

روش استاندارد تمیز کنید.

کف ظرف باید تا حد امکان ضخیم و تخت باشد.

ابعاد ظروف

6. نکات و راهنمایی ها

غیر فعال کردن عملکرد

براي غیر فعال کردن عملکرد نماد       را لمس کرده یا 

تنظیمات دما را در وضعیت       قرار دهید. نشانگر باالي 

نماد      خاموش می شود.

منطقه پخت القائی به طور خودکار با ابعاد زیرین ظرف 

منطبق می شود.

بهره وري منطقه پخت به قطر ظرف بستگی دارد. ظروفی 

که از حداقل مشخص شده کوچکتر هستند فقط بخشی از 

نیروي ایجاد شده توسط منطقه پخت را دریافت می کنند.

به قسمت «اطالعات فنی» مراجعه شود.

2.6 صداهاي ایجاد شده در حین کارکرد

اگر صداهاي زیر را می شنوید:

صداي ترق: ظرف از مواد متفاوتی ساخته شده است  Ÿ

(ساختار دوالیه اي)

صداي سوت: شما از منطقه پخت با توان باال استفاده  Ÿ

کرده اید و ظرف از جنس متفاوتی ساخته شده است 

(ساختار دوالیه).

صداي هوم: در حال استفاده از توان باالیی هستید. Ÿ

کلیک: تغییر وضعیت الکتریکی رخ داده است. Ÿ

هیس، بیز : فن در حال کار است. Ÿ

این صداها عادي بوده و به معناي خرابی هاب نیست.

(ECO تایمر) Öko Timer 3.6

هیتر (گرم کن) منطقه پخت به منظور صرفه جویی در 

مصرف انرژي پیش از به صدا درآمدن تایمر شمارش 

معکوس، غیر فعال می شود. تفاوت در زمان عملکرد به 

میزان تنظیمات دما و مدت زمان عملکرد پخت بستگی 

دارد.



 - 1

1 - 3

1 - 3

3 - 5

5 - 7

7 - 9

7 - 9

9 - 12

12 - 13
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4.6 نمونه هایی از موارد پخت
ارتباط بین تنظیمات دما و مصرف برق منطقه پخت 

خطی نیست. وقتی تنظیمات دما را افزایش می دهید 

متناسب با افزایش مصرف برق منطقه پخت نیست. 

یعنی اینکه منطقه پخت با تنظیمات حرارت متوسط، 

کمتر از نیمی از برق آن را مصرف می کند.

داده هاي ارائه شده در جدول صرفاً براي 

راهنمایی است.

7. مراقبت و تمیز کردن

هشدار!

به قسمت ایمنی مراجعه شود.

1.7 اطالعات عمومی
پس از هر بار استفاده از هاب، آن را تمیز کنید. Ÿ

همواره از ظروفی که زیرشان تمیز است استفاده  Ÿ

کنید.

خراشیدگی یا لکه هاي سیاه روي سطح هاب تاثیري  Ÿ

بر عملکرد آن ندارند.

براي تمیز کردن سطح هاب از تمیزکننده هاي  Ÿ

مخصوص استفاده کنید.

تنظیمات دما           مورد استفاده براي:                            زمان             نکات
(دقیقه)

گرم نگهداشتن غذاي پخته.

سس هلندي، ذوب کردن : کره، 

شکالت، ژالتین.

سفت کردن: املت پفدار، نیمرو.

جوشاندن برنج و غذاهاي داراي 

شیر، گرم کردن غذاهاي پخته و

آماده.

سبزیجات بخارپز، ماهی، گوشت.

سیب زمینی بخارپز.

پخت غذاي زیاد، انواع خوراك و 

سوپ

سرخ کردن مالیم: اسکالوپ،
کوردون بلو گوساله، کتلت، ریسول،
سوسیس، جگر، روکس، تخم مرغ،

پنکیک، دونات. 

کامال سرخ کرده، کوکو سیب

زمینی، استیک

جوشاندن آب، پخت پاستا، گوالش، چیپس

جوشاندن آب به مقادیر زیاد. عملکرد Power فعال شده است.

5 - 25

10 - 40

25 - 50

20 - 45

20 - 60

60 - 150

به مقدار الزم

5 - 15

درب ظرف را بگذارید.

هر چند وقت یکبار هم بزنید.

با ظرف دربسته بپزید.

به مقدار الزم

حداقل دوبرابر مقدار برنج باید آب 

باشد، شیر را خوب هم بزنید.

چند قاشق مایعات اضافه کنید.

براي 750 گرم سیب زمینی 250 

میلی لیتر آب اضافه کنید.

تا 3 لیتر آب می توان به مواد اضافه 

کرد.

در نیمه زمان پخت برگردانید.

در نیمه زمان پخت برگردانید.
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از کاردك مخصوص شیشه استفاده کنید. Ÿ

2.7 تمیز کردن هاب
موارد زیر را به سرعت تمیز کنید : پالستیک آب  Ÿ

شده، فویل پالستیکی، شکر و غذاي حاوي شکر. در 

غیر اینصورت، مواد یاد شده موجب آسیب هاب 

می شوند. مراقب باشید دچار سوختگی نشوید. 

کاردك مخصوص را با زاویه دقیق بر روي سطح 

شیشه اي قرار داده و تیغه را بر روي سطح حرکت 

دهید.

پس از سرد شدن کامل هاب اقدام به پاك کردن  Ÿ

بقایاي رسوب، آثار به جا مانده از آب، لکه  هاي چربی، 

رنگ هاي متالیک براق کنید. هاب را با پارچه مرطوب و 

شوینده هاي مالیم تمیز کنید. پس از تمیز کردن، با یک 

پارچه  نرم هاب را خشک کنید.

لکه هاي رنگی متالیک براق را پاك کنید: از محلول  Ÿ

آب و سرکه و یک دستمال مرطوب براي تمیز کردن 

سطح شیشه اي استفاده کنید.

هشدار!

به قسمت ایمنی مراجعه شود.

8. عیب یابی

1.8 چه باید کرد اگر ....

ایراد                                                علت احتمالی                                    راه حل

هاب روشن نمی شود یا

کار نمی کند.

سیگنال صوتی به صدا درآمده و هاب
خاموش می شود. وقتی هاب خاموش

می شود سیگنال صوتی به صدا 
در می آید.

هاب خاموش می شود.

ببینید آیا هاب به پریز متصل است.

به نقشه اتصاالت مراجعه شود.

ببینید آیا فیوز موجب اختالل است.

اگر فیوز به طور مکرر می سوزد با 

مرکز خدمات تماس بگیرید.

هاب را دوباره روشن کنید و ظرف 

کمتر از 10 ثانیه تنظیمات دما را 

انتخاب کنید. 

فقط یک سنسور را لمس کنید.

به قسمت «استفاده روزمره»

مراجعه کنید.

پانل کنترل را تمیز کنید.

اشیاء را از روي قسمت سنسورها

بردارید.

اشیاء را از روي قسمت سنسورها

بردارید.

هاب به پریز متصل نیست یا 

اتصال نادرست است.

فیوز سوخته است.

هم زمان دو سنسور را لمس

کرده اید.

عملکرد STOP+GO فعال است.

آب یا لکه  چربی بر روي پانل 

کنترل وجود دارد.

شیئی را بر روي یک یا دو 

سنسور گذاشته اید.

شیئی را بر روي سنسور

      گذاشته اید.
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روشن می شود.

روشن می شود.

روشن می شود.

نشانگر حرارت باقیمانده 

روشن نمی شود.

عملکرد گرم کردن خودکار 

کار نمی کند.

تنظیمات دما بین دو سطح 

تغییر می کند.

نواحی سنسور داغ می شود.

وقتی سنسور پانل را لمس 

می کنید، هیچ سیگنالی در 

کار نیست.

منطقه متغیر پخت القائی، 

ظروف را گرم نمی کند.

اگر منطقه پخت در زمان طوالنی داغ 

می شود با مرکز خدمات تماس بگیرید. 

صبر کنید تا منطقه پخت کامالً سرد 

شود.

باالترین تنظیمات دما داراي توان 

مشابهی با عملکرد مذکور است.

به قسمت «استفاده روزمره» مراجعه 

شود.

در صورت امکان ظروف بزرگ را در 

منطقه پشت قرار دهید.

سیگنال ها را فعال کنید.

به قسمت «استفاده روزمره» مراجعه 

شود.

ظروف را بر روي منطقه متغیر پخت 

القائی صحیح قرار دهید. موقعیت 

ظروف بستگی به عملکرد فعال شده 

یا حالت عملکرد دارد.

به قسمت « منطقه متغیر پخت 

القائی» مراجعه شود.

از ظروفی با قطر مناسب با عملکرد 

فعال شده یا حالت عملکرد استفاده 

کنید. ظروفی را که داراي قطري 

کمتر از 160 میلیمتر دارند بر روي 

یک قسمت از منطقه متغیر پخت 

القائی قرار دهید. به قسمت «منطقه 

متغیر پخت القائی» مراجعه شود.

هاب را خاموش و دوباره روشن کنید.

به قسمت «استفاده روزمره» مراجعه 

شود.

ظرف را بر روي منطقه پخت قرار 

دهید.

منطقه پخت گرم نیست چرا که 

براي مدت زمان کوتاهی روشن 

بوده است.

منطقه پخت داغ است.

باالترین تنظیمات دما انتخاب

شده است.

عملکرد مدیریت برق فعال

است.

ظرف خیلی بزرگ است یا اینکه

آن را نزدیک کنترل گذاشته اید.

سیگنال ها غیر فعال شده اند.

ظرف در موقعیت نامناسبی از 

منطقه متغیر پخت القائی قرار 

دارد.

قطر پایین ظرف مناسب با عملکرد 

فعال شده یا حالت عملکرد نیست.

عملکرد خاموش شدن خودکار 

فعال است.

قابلیت قفل کودك یا عملکرد 

قفل فعال است.

هیچ ظرفی بر روي منطقه پخت 

نیست.
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و یک عدد روشن است.

روشن می شود.

ظرف نامناسب است.

قطر پایین ظرف براي منطقه 

پخت بسیار کوچک است.

عملکردFlexiBridge  کار 

می کند. یک یا چند قسمت از 

حالت عملکرد که کار می کند 

ظرف را پوشش نمی دهند.

عملکرد PowerSlide کار 
می کند. دو قابلمه بر روي 

منطقه متغیر پخت القائی قرار 
گرفته است.

در هاب اشکالی پیش آمده است.

به دلیل قرار گرفتن ظرف خالی،

اشکالی در هاب ایجاد شده است. 

عملکرد خاموش شدن خودکار و 

محافظت از داغ شدن بیش از حد

 براي مناطق پخت فعال شده  اند.

از ظرف مناسب استفاده کنید. به 

قسمت «نکات و راهنمایی ها» 

مراجعه شود.

از ظروف داراي قطر مناسب استفاده 

کنید. به قسمت «اطالعات فنی» 

مراجعه شود.

ظرف را بر روي تعداد صحیحی از 

بخش هاي حالت عملکردي که کار 

می کند قرار دهید یا اینکه حالت 

عملکرد را تغییر دهید.

به قسمت «منطقه متغیر پخت 

القائی» مراجعه شود.

فقط از یک قابلمه استفاده کنید.

به قسمت «منطقه متغیر پخت 

القائی» مراجعه شود.

دوشاخه برق دستگاه را به مدت 

چند دقیقه از پریز بکشید. فیوز 

مربوط به دستگاه را از سیستم منزل 

قطع کنید. دوباره آن را وصل کنید. 

اگر بار دیگر نماد        نمایان شد با 

مرکز خدمات تماس بگیرید.

هاب را خاموش کنید. ظرف را از 

روي هاب بردارید. پس از حدود 30 

ثانیه هاب را روشن کنید. اگر مشکل 

از ظرف بوده باشد، پیام خطا 

خاموش می شود. نشانگر حرارت 

باقیمانده ممکن است روشن باقی 

بماند. صبر کنید تا ظرف خنک شود. 

ببینید آیا ظرف با هاب مطابقت 

دارد. به «نکات و راهنمایی ها» 

مراجعه شود.

2.8 اگر نتوانستید راه حلی بیابید...

اگر نتوانستید مشکل دستگاه را خودتان برطرف کنید با 

مرکز خدمات تماس بگیرید. اطالعات مندرج در برچسب 

مشخصات را به مرکز خدمات اطالع دهید. همچنین کد 

سه رقمی مندرج در سرامیک شیشه اي (در گوشه سطح 

ششه اي) و پیغام خطا را اعالم کنید. از اینکه از هاب به 

روش صحیح استفاده می کنید مطمئن شوید. در غیر 
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اینصورت پرسنل مرکز خدمات از شما هزینه دریافت 

خواهند کرد. توصیه هاي مربوط به شرایط مرکز خدمات و 

هشدار!

به قسمت ایمنی مراجعه شود.

1.9 پیش از نصب
پیش از نصب هاب، اطالعات زیر را از روي برچسب 

مشخصات بنویسید. برچسب مشخصات در زیر هاب قرار 

دارد.

شماره سریال..................................................

2.9 هاب هاي توکار
فقط زمانی از هاب توکار استفاده کنید که آن را به طور

4.9 نصب 

حداقل
 500 

میلیمتر
حداقل 50 

میلیمتر

حداقل 2 
میلیمتر

9. نصب

صحیح نصب کرده و سطوح کار با استانداردها مطابقت 

داشته باشد.

3.9 کابل اتصال به برق
همراه هاب یک کابل براي اتصال به برق ارائه شده است.

براي تعویض کابل  برق معیوب از نوع کابل زیر (یا باالتر) 

. H05V2V2-F T min 90°C :استفاده کنید

با مرکز خدمات تماس بگیرید.

شرایط ضمانت در ضمانت نامه درج شده است.



A
B

A B

< > 

A
B

A B

 

21 فارسی

20 میلیمتر

حداقل 2 میلیمتر

حداقل 500 میلیمتر حداقل 30 
میلیمتر

20 میلیمتر

حداقل 2 میلیمتر

حداقل 500 میلیمتر

12 میلیمتر

28 میلیمتر

38 میلیمتر

12 میلیمتر

28 میلیمتر

38 میلیمتر

57 میلیمتر

41 میلیمتر

31 میلیمتر

57 میلیمتر

41 میلیمتر

31 میلیمتر

حداقل 12 

میلیمتر

حداقل 2 

میلیمتر

حداقل 

55 میلیمتر

حداقل 2 
میلیمتر

حداقل 38
میلیمتر

5 میلیمتر از پشت

میلیمتر +1 میلیمتر +8801   490



PNC 949 595 321 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz

7.4 kW
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10. داده  هاي فنی

1.10 برچسب مشخصات

 HK956600XB مدل

HK956600XB نوع

7.4 kW القائی

شماره سریال...........

AEG

ساخت آلمان

2.10 مشخصات مناطق پخت

2300320010125 - 210

2300320010125 - 210

حداقل 2400330010100

میانی پشت

جلو راست

منطقه متغیر 

پخت القائی

قدرت مناطق پخت ممکن است در برخی مواقع اختالف 

جزئی با داده هاي جدول داشته باشد. این تغییرات به دلیل 

جنس و ابعاد ظروف است.

براي کسب نتیجه مطلوب در آشپزي، قطر ظروف نباید 

بزرگتر از مندرجات جدول باشد.

HK956600XB

11. بهره وري انرژي

EU 66/201 1.11 اطالعات دستگاه طبق

توان نامی (حداکثرمنطقه پخت

تنظیمات دما) [وات]

 Power عملکرد

[وات]

حداکثر مدت زمان

 Power عملکرد 

[دقیقه]

قطر ظرف 

[میلیمتر]

مشخصات مدل

نوع هاب

تعداد مناطق پخت

تعداد مناطق پخت

فناوري گرمایش

قطر منطقه پخت مدور

طول و عرض منطقه پخت چپ

مصرف انرژي در منطقه

( EC پخت برقی) پخت

وسط پشت

جلو راست

وسط پشت

جلو راست

هاب توکار

2

1

القائی

21 سانتیمتر

21 سانتیمتر

طول 44 سانتیمتر

عرض 24 سانتیمتر

172/9 وات ساعت / کیلوگرم

172/6 وات ساعت / کیلوگرم



188.4 Wh / kg

 183.0 Wh / kg

23 فارسی

مصرف انرژي منطقه پخت 

(EC پخت برقی) چپ

مصرف انرژي هاب 

(EC هاب برقی)

 EN 60350-2 - وسایل پخت برقی خانگی - قسمت 2: 

هاب ها - روش هایی براي ارزیابی عملکرد

2.11 صرفه جویی در مصرف انرژي
با رعایت موارد زیر می توانید همه روزه در مصرف انرژي 

صرفه جویی کنید.

هنگام گرم کردن آب، فقط مقدار آب مورد نیاز را  Ÿ

گرم کنید.

در صورت امکان، درب ظروف را همواره بگذارید. Ÿ

پیش از روشن کردن منطقه پخت ابتدا ظرف را قرار  Ÿ

دهید.

ظروف کوچک را بر روي منطقه پخت کوچکتر قرار  Ÿ

دهید.

ظرف را به طور مستقیم در مرکز منطقه پخت قرار  Ÿ

دهید.

براي گرم کردن غذا یا ذوب کردن آن از حرارت  Ÿ

باقیمانده استفاده کنید.

12. مراقبت هاي زیست محیطی

مواردي که داراي عالمت       هستند، در چرخه بازیافت 

قرار دهید. لوازم بسته بندي را در سطل هاي مخصوص 

بازیافت قرار دهید. این اقدام به حفظ محیط زیست و

سالمتی انسان و به بازیافت زباله هاي برقی و الکترونیکی

کمک می کند. لوازمی را که داراي نماد       هستند را با

زباله هاي خانگی معدوم نکنید. براي معدوم کردن دستگاه، با

اداره بازیافت منطقه تان تماس بگیرید.
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محصوالت            را فقط با ضمانتنامه             خریداري نمایید.

مرکز ارتباط مشتریان 24 ساعته : 021-64098
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