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خط مشی شرکت

مأموریت:

شرکت البا گاز با شعار کیفیت پایدار و با بهره گیري از منابع انسانی متخصص و تکنولوژي روز و به پشتوانه تجربه بیست ساله شرکت عادل گاز، در 

سال 1382 پا به عرصـه تولید ملی گذاشت. ماموریت این شرکت تولید انواع لوازم خانگی با کیفیت شامل اجاق گازهاي رومیزي و مبله، فر توکار،

سینک و هود آشپزخانه می باشد.

چشم انداز:

دستیابی به شرکتی سرآمد و پیشرو در حوزه لوازم خانگی و تبدیل شدن به انتخاب اول مصرف کنندگان ایرانی تا سال 1402 به عنوان چشم انداز 

شرکت مدنظر قرار گرفته است.

ارزش ها:

مشتري مداري، درك نیازها و انتظارات ذینفعان، رعایت نظم و مقررات، خالقیت و نوآوري، تعهد و مسئولیت پذیري، صداقت و شـفافیت در گفتار 

و رفتار، کار تیمی ، بهبود مستمر و حفظ کرامت انسانی از ارزش هاي بنیادین شرکت الباگاز می باشد.

اهداف کالن:

جهت تحقق چشم انداز شرکت، اهداف کالن ذیل به عنوان سرلوحه امور مدنظر قرار می گیرد :

1- افزایش رضایت ذي نفعان

2- افزایش فروش و سودآوري

3- افزایش بهره وري و بهبود مستمر فرآیندهاي کاري

4- ارتقاء توانمندي منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت

5- ارتقاء نظم، ایمنی و بهداشت محیط کاري

6- تبعیت از قوانین و سایر الزامات مرتبط 

استراتژي ها:

1- ارائه محصوالت و خدمات متمایز با رقبا

2- توسعه محصوالت با تمرکز بر محصوالت توکار

3- توسعه بازار از طریق حضور در بازارهاي خارجی

4- نفوذ در بازارهاي داخلی از طریق توسعه شبکه فروش

به همین منظور و جهت حرکت در چارچوب اهداف کالن شرکت، استقرار، نگهداري و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه مطابق با الزامــات

استانداردهاي ISO 45001:2018 ،ISO 9001:2015، و مدل 5S در شرکت البا گاز مدنظر قرار گرفته است.

لذا با استعانت از درگاه خداوند متعال و ضمن اعالم تعهد به بهبود مســــتمر سیستم مدیریت یکپارچه، از کلیه اعضاي خانواده الباگاز همفکري و 

همدلی در راستاي نیل به مقاصد این خط مشی را خواستارم.
 افشین شعبانی - مدیر عامل



مشتري گرامی

با سالم

دقـت در انتخـاب و حسن سلیـقه شما را در استفاده از محصوالت شرکت البـا گاز تبریک میگوییم . به شما

اطمینان می دهیم در فرایند طراحی و تولید این محصول ،   ارتقاء سطح کیفی محصول و رضایت مشتریان خود

را به عنوان اولین و مهم ترین هدف انتخاب کرده ایم و در این راستا از خالقیت و تجربه متخصصین،کارشناسان

و مهندسین کار آزموده و بروزترین تکنولوژي استفاده شده است.

هدف تمام این فعالیت ها ، تولید محصول با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می باشد. 

با آرزوي موفقیت 

شرکت البا گاز 

2

سخنی با مشتري
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نکات ضروري

1- این دفترچه راهنما قسمتی از متعلقات اجاق گاز شماست و بهتر است آن را در یک محل مناسب نگهداري

همچنین خواهشمندیم قبل از استفاده از اجاق گاز کلیه مطالب آن را به دقت بخوانید.نمائید.  

2- این وسیله براي استفاده توسط افراد با ناتوانی فیزیکی ( از جمله کودکان )  ، حسی یا عقلی نیست مگر اینکه

با حضور سرپرست یا مسئول در قبال ایمنی آنها و یا با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.

3- به هنگام استفاده همزمان از هود ، اجاق خوراك پزي و سرخ کن هاي گازي یا اجاق هایی با سایر سوخت ها

تهویه اتاق باید به طور مناسبی انجام شود . 

4 - وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین (ارت) وجود ندارد به کار گرفته شود.

5 - جهت نصب صحیح اجاق گاز با شماره دفتر خدمات مشتریان که در صفحه 36 ذکر شده است،تماس حاصل فرمایید.

6 - این وسیله باید طبق مقررات اجباري نصب شده و فقط در فضایی که داراي تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد. پیش 

از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل هاي مربوط به آن را مطالعه کنید.

7 - تجهیزات جانبی ممکن است هنگام استفاده از بریانکن داغ شوند، توجه داشته باشید بچه هاي کوچک دور نگه داشته شوند.

8 - این وسیله به یک مسیر تخلیه محصوالت احتراق وصل نمی شود و باید طبق مقررات جاري نصب گردد. در مورد الزامات

مربوط به تهویه می بایست دقت خاصی مبذول نمود.

9 - شلنگ متصل به وسیله باید بصورتی نصب گردد که در تماس با قطعه هاي متحرك کابینت (نظیر کشو) قرار نگیرد و نباید از 

فضاهایی که امکان خم یا مسدود شدن آن می باشد عبور نماید.
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دستورالعمل جهت ایمنی و نگهداري دستگاه:

1- در زمان فعالیت المنت ها و تا زمان داغ بودن صفحه سرامیک بعد ازخاموش کردن المنت ها ، از دست زدن به سطح

 سرامیک و ریختن مایعات روي آن خودداري فرمایید.

2- از ریختن مایعات چرب نظیر روغن روي سطح سرامیکی صفحه برقی خودداري نمایید زیرا باعث احتراق و آتش سوزي

 می شود. 

3-پس از پایان پخت از قرار دادن اشیا و لوازم روي مناطق پخت خودداري نمایید زیرا باعث آتش سوزي می شود. 

4- استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افرادي که تجربه استفاده از این گونه دستگاه ها را ندارند ، به هیچ وجه 

مناسب نمی باشند. 

5- هرگونه ماده غذایی باقی مانده یا ذوب شده روي سطح شیشه اي نظیر پالستیک، آلومینیوم،  شکرو قطرات چربی ناشی

 از پخت و پز را توسط وسیله اي مناسب مانند کاردك پاك نمایید. 

6- تحت هیچ شرایطی از اسفنج هاي زبر و خشن و یا مواد شوینده شیمیایی اشتعال زا نظیر اسپري جهت تمیز کردن دستگاه

 استفاده نکنید و فقط با پارچه کمی نمدار سطح سرامیک را تمیز نمایید. 

7- پیشنهاد می شود از ظروف آشپزخانه کامال مسطح با قطر هم اندازه یا مقداري بزرگتر از منطقه حرارتی استفاده نمایید. 

In
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توصیه هاي ایمنی :

  شرایط تنظیم این وسیله روي برچسب مشخصات (پالك مشخصالت) درج شده است .

  پیش از نصب اطمینان حاصل فرمایید که شرایط نوع گاز مصرفی ، فشار گاز مصرفی و تنظیم وسیله با آن سازگار 

  باشند . 

  استفاده از یک وسیله گاز سوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب میگردد ،  لذا اطمینان  حاصل 

  فرمایید که آشپزخانه به خوبی تهویه میگردد . براي این امر ، دریچه هاي تهویه طبیعی (مانند پنجره ها) را باز  نگه 

  دارید و یا از وسایل تهویه مکانیکی ( مانند هود ) استفاده نمایید . در صورت استفاده طوالنی مدت ممکن است نیاز

  به تهویه اضافی ( مانند افزایش مکش تهویه مکانیکی و یا بازکردن پنجره هاي بیشتر ) باشد.

  این وسیله به یک مسیر تخلیه محصوالت احتراق وصل نمی شود و باید مطابق مقررات جاري نصب گردد. در  مورد

  الزامات مربوط به تهویه باید دقت خاصی مبذول نمود.

آنچه که مصرف کننده باید بداند :

- جهت نصب صحیح اجاق گاز ابتدا با مرکز خدمات مشتریان ارتباط برقرار فرمایید.

- این دفترچه راهنما قسمتی از متعلقات اجاق گاز شماست و بهتر است آن را در محل مناسب و دور از دسترس قرار 

  دهید . همچنین خواهشمندیم قبل از استفاده از اجاق گاز کلیه مطالب آن را به دقت مطالعه فرمایید .

- اجاق گاز داراي کارت ضمانت با شماره سریال مشخص می باشد و عینا باید با شماره سریال داخل  دستگاه یکسان

  باشد.

- مواردي که مشمول ضمانت می شود در صفحات پایانی مندرج گردیده لذا خواهشمند است به مفاد آن توجه فرمایید.

-

-

--

-
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1- پنجره ها را باز نمایید .

2- از روشن نمودن کبریت و فندك و دست زدن به کلید هاي برق خودداري فرمایید .

3- شیر سیلندر گاز و یا شیر اصلی گاز قطع نمایید . 

4- برق را خارج از محل نشتی گاز قطع نمایید.

5- با یک پارچه یا حوله مرطوب گاز را به خارج از محیط هدایت کنید .

6- شرکت ملی گاز ایران و خدمات پس از فروش را مطلع کنید .

- طبق آمار بدست آمده، متاسفانه بسیاري از حوادث ناگواري که در منزل به وجود  می آید، فقط با کمی دقت میتوان از 

خطرات احتمالی جلوگیري نمود.

- شیلنگ گاز را از نظر ترك خوردگی یا تا شــدگی مورد بررسی قرار داده و حتما در زمان اتصال ازبست مخصوص جهت

محکم کردن شیلنگ استفاده نمایید.

- هرگز با کشیدن کابل، دوشاخه را از پریز جدا نکنید.

- هرگز مواد آتش زا نظیر بنزین، تینر الکل و ... را در کنار اجاق گاز قرار ندهید.

- هنگام استشمام بوي گاز ضمن حفظ خونسردي شیر اصلی گاز را بسته، پنجره ها را باز کنید و با حوله خیس هوا را از 

محل خـارج کنید و هیـچ وسیله برقی را روشن یا خاموش نکنید، حتی از جا به جا کردن البسه که ایجاد جرقه مینماید 

خودداري کنید.

- قبل از استفاده از اجاق گاز مطمئن شوید که ولوم مشعل ها در حالت خاموش قرار دارند.

- از استفاده سر شیلنگ سه راهی جهت سماور و غیره.... جدا خودداري نمایید. 

در صورت استشمام بوي گاز ، موارد زیر را رعایت فرمایید :-
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- درب رو : این درب از جنس سیکوریت تهیه شده که هنگام 

   استفاده از مشعل ها باید باز نگه داشته شود .

- شبکه ها : از شبکه ها به عنوان تکیه گاه براي قرار دادن ظروف

روي صفحه مشعل اجاق استفاده می شود . هنگام استفاده از ظروف بزرگ روي شعله پلوپز اجاق هاي

با صفحه استیل ، از واسطه شبکه چدنی در نظر گرفته شده براي این مدل استفاده نمایید.

- صفحه رویه (تاب) : در دو نوع لعابی و استیل تولید میگردد.

- مشعل هاي رویه : شامل مشعل پلوپز ، بزرگ ، متوسط و کوچک (قهوه جوش) می باشد.

آشنایی با قطعات اجاق گاز :

معرفی محصول

- ولوم مشعل هاي رویه (فوقانی) : براي کنترل  مشعل هاي رویه استفاده می شود.
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- ولوم مشعل هاي            و            : براي روشن کردن مشعل بریان کن و نیز تنظیم مشعل فر روي دماهاي مختلف

   استفاده می گردد.

- ولوم تایمر : براي تنظیم زمان پخت شعله زماندار استفاده می شود و پس از طی زمان تنظیم شعله خاموش می شود.

- ولوم جوجه گردان : براي روشن کردن موتور جوجه گردان استفاده می شود.

- کلید المپ : براي مشاهده محیط داخل فر استفاده می شود.

- کلید جرقه زن : براي روشن کردن تمامی مشعل هاي رویه ، فر و بریان کن می باشد .

- شلف : براي طبقه بندي محفظه فر مورد استفاده قرار می گیرد .

- قالب جوجه گردان : به عنوان تکیه گاه سیخ هاي جوجه گردان استفاده می شود.

- سینی چربی گیر  فر : براي قرار دادن ریر سیخ جوجه گردان هنگام استفاده از گریل می باشد.

- درب فر : تهیه شده از شیشه سیکوریت در انواع رنگ ها و طرح هاي مختلف.

- شیشه دوبل : تهیه شده از شیشه سیکوریت و مقاوم در برابر حرارت 

- گرمخانه : براي گرم نگه داشتن غذا می باشد. 

- پایه قابل تنظیم : براي تراز کردن اجاق می باشد.

I

وقتی مشعل روشن است ، به هیچ وجه نباید درب رویه بسته شود . R -

G

H
IJ

اجاق گاز با تایمر مکانیکی
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روشن کردن مشعل هاي فوقانی

محل قرار گرفتن مشعل هاي مربوط به هریک از شیرها ، روي صفحه سوئیچ برد مشخص است.

پس از باز کردن شیر اصلی گاز ، ولوم شیر مورد نظرتان را به داخل فشار داده و در خالف جهت حرکت  عقربه ها ساعت 

سپس کلید مربوط به فندك را فشار داده تا شعله روشن شود. در صورتی که اجاق گاز شما مجهز به سیستمبچرخانید و 

براي مشعل هاي فوقانی است ، بعد از فشار دادن ولوم شیر به سمت داخل و روشن شدن شعله ، در همان حالت  ترموکوپل

چند ثانیه نگه دارید تا ترموکوپل گرم شده و شعله روشن بماند.شیر را

در مدل هاي مجهز به میکرو سوئیچ پشت شیر نیازي به فشار دادن کلید فندك وجود ندارد و با فشار ولوم به سمت داخل

فندك به صورت خودکار عمل میکند.

در صورت قطع برق میتوان از کبریت براي روشن کردن مشعل ها استفاده نمود.

هنگامی که ولوم شیر روي نشانه      قرار میکیرد مشعل خاموش خواهد شد.

الزم به ذکر است در مـدل هاي مـجهز به تـایمر حتما باید تایمر در حالت     (شعله) یا روي یک زمـان خـاص تنظیم

مشعل جلو راست
 (قهوه جوش)  

مشعل عقب راست
(متوسط)      

 مشعل هاي فر و گریلمشعل پلوپز
گریل : به سمت جهت عقربه هاي ساعت

فر به سمت خالف عقربه هاي ساعت

مشعل عقب چپ
(متوسط)    

مشعل جلو چپ
(بزرگ)    

مشعل جلو راست
 (قهوه جوش)  

مشعل عقب راست
(متوسط)      

مشعل عقب چپمشعل پلوپز
(متوسط)    

مشعل جلو چپ
(بزرگ)    

راهنماي استفاده

مشعل هاي فر و گریل 
گریل : به سمت جهت عقربه هاي ساعت

فر به سمت خلاف عقربه هاي ساعت
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شود تا سر شعله روشن شود در غیر این صورت اگر تایمر روي عالمت         یا        باشد امکان روشن شدن سرشعله 

وجود ندارد.

توصیه هاي مهم در خصوص استفاده از مشعل ها 

1- استفاده از ظروف متناسب با مشعل ها عالوه بر کاهش مصرف گاز موجب می شود شعله از اطـراف زبـانه نکشد و به 

ظرف شما آسیب نرساند . در صورت استفاده از ظروف بزرگ روي پلوپز از شبکه پلوپز استفاده نمایید(اجاق هاي استیل)

حداقل و حداکثر قطرمشعل

ظروف

قهوه جوش

متوسط

بزرگ 

پلوپز

10-14

15-19

20-22

23 و بزرگتر

جرقه زن

ترموکوپل

فنجانی ( کاسه اي )
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2- در صورتی که از اجاق گاز استفاده نمی شود ولوم شیرها باید در حالت خاموش قرار گیرد.

طریقه صحیح قرار گرفتن مشعل هله) بعد از شست شو مطابق شکل می باشد:

استفاده از شعله هاي فر              و بریان کن    

مشعل هاي فر و بریان کن به وسیله شیر ترموستات که مجهز به ترموکوپل است روشن می شود . عملکرد شیر ترموستات

فقط مربوط به مشعل فر و بریان کن می باشد و بر عملکرد سایر مشعل ها تاثیر ندارد.

در مدل هایی که مجهز به سیستم خنک کننده                     هستند ، فن چند دقیقه پس از روشن شدن مشعل به

صورت اتوماتیک به کار افتاده و موجب خنک شدن سطوح فوقانی ، جلو ، کنار و کلید ولوم ها می شود .
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روشن شدن مشعل فر ( مدل هاي فر دار )                :

براي روشن کردن مشعل فر، ابتدا درب فر را کامال باز نموده، ولوم شیر ترموستات را فشار دهید و آن را در جهت عکس 

عقربه هاي ساعت بچرخانید و همزمان کلید جرقه زن را فشار دهید تا مشعل روشن گردد. براي روشن ماندن شعله الزم

است ولوم شیر را در همان حالت چند دقیقه نگه دارید. حال میتوان درب فر را به آرامی بست.

توجه :

- مشعل فر براي پختن غذا، کیک یا شیرینی با استفاده از گرماي غیر مستقیم استفاده می شود.

- در اولین استفاده از فر یا بریان کن براي بر طرف شدن بوي نامطبوع ناشی از پشم شیشه، مشعل را به مدت 30 ثانیه

روشن نمایید.

- قبل از استفاده از فر از عدم وجود کاغذ و مواد آتش زا در ناحیه گرمخانه مطمئن  شوید.

- در صورتی که عملیات مربوط به روشن شدن فر را انجام دادید و فر روشـن نشد باید حداقل 1 دقیقه صبر کنید و بعد

عملیات مذکور را مجددا تکرار نمایید.

- در صورت قطع برق میتوان با عبور دادن کبریت از سوراخ تعبیه شده روي کف کابین مشعل را روشن نمود. 

- در طول مدت پخت غذا چنـانچه نیاز به دستـرسی به غذا و باز کـردن درب فـر باشد حتی االمکان سعی کنید زمان باز 

ماندن درب کوتاه باشد، چرا که طوالنی شـدن این زمان باعث افت حــرارت و هدر رفتن سوخت شده و کیفیت غذا پایین

خواهد آمد. ضمن اینکه به ولوم ها و پیشانی اجاق نیز آسیب می رساند.

- به منظور باال بردن رضایت شما هموطنان عزیز و ارتقاء سطح ایمنی اجاق یک میکروسوییچ در ناحیه پیشانی فر تعبیه

شده است. این میکرو سوییـچ موجب می شود هنگامی که درب فر بسته است سیسـتم برق داخل کابین از کار افتـاده و

هیچگونه جرقه اي زده نشود. لذا جهت روشن کردن فر یا گریل حتما باید درب فر را باز نگه داشت، سپس به وسیله کلید 

جرقه زن مشعل را روشن نمود. حال میتوان درب فر را بست.

- در مدلهایی که میکروسوئیچ خودکار زیر ولوم شیر ترموستات وجود دارد نیازي به کلید جرقه زن نیست.
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روشن کردن مشعل بریان کن

ابتدا درب فر را کامال باز کنید سپس ولوم شیـر ترموستات را فشار داده و آن را در جهت عقربه هاي ساعـت روي حالت

گریل بچرخانید و در همین حین کلید جرقه زن را فشار دهید پس از روشن شدن مشعل ، ولوم شیر ترموستات را چند

ثـانیه به همان حالـت نگه دارید تا ترموکوپل گرم شود سپس درب فـر را ببندید . مشعل گریـل مجهز به یک ترموکوپل 

ایمنی است . چنانچه پس از 15 ثانیه نگه داشتن فندك مشعل روشن نشد یک دقیقه صبر کرده و عملیات فوق را مجددا

تکرار نمایید.

توجه: 

- حداکثر وزن جوجه جهت استفاده 1500 گرم می باشد .

- در اولین استفاده از بریان کن           مشعل بریان کن را همانند مشعل فر به مدت 30 دقیقه روشن کرده و سپس

  از بریان کن استفاده نمایید.

- مشعل بریان کن براي بریان کردن جوجه ، گوشت ، پختن کباب کوبیده ، کباب برگ و همچنین طالیی کردن رویه 

  کیک و شیرینی استفاده می شود.

- براي جلوگیري از ریزش روغن حاصل از غذا و همچنین طبخ مناسب حتما سینی را در محل مربوطه قرار داده و به 

  اندازه 2 لیوان آب درون آن بریزید.
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طریقه استفاده از جوجه گردان ( مدل هاي فردار ) 

اجاق گاز آلتون ظرفیت پخت حداقل 2 عدد جوجه کامل را دارا می باشد.

در مدل هایی که مجهز به فن داخل فر                      هستند ، حالت اول ، عمل روشن کردن فن را  انجام می دهد .

حالت دوم فن را به همراه یکی از موتور ها روشن می شود و حالت سوم فن و دو موتور همزمان روشن می شوند.

توضیح اینکه فن داخل فر موجب یکنواختی دما در کلیه نقاط کابین و طبخ مناسب تر غذا میگردد ، این فن هم براي 

       و هم براي        کاربرد دارد.

ابتدا باید قالب را مطابق شکل زیر روي بدنه نصب نماییم (1و2و3).

سپس جوجه را مطابق شکل زیر در سیخ جوجه گردان         قرار داده و با استفاده از دو چنگک مخصوص        ثابت

نمایید.نگه دارید. سپس مطابق شکل یک سر سیخ را درون سوراخ موتوروسر دیگر آن را به قالب جوجه گردان    متصل 
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حال میتوان مشعل بریان کن را روشن نمود . با چرخاندن ولوم جوجه گردان روي عالمت                     موتور وسط

و یا عالمت               دو موتور کناري و یا عالمت            هر سه موتور شروع به کار میکنند.

پس از پخته شدن جوجه دسته هاي پالستیکی را مانند شکل       به سیخ بسته و سیخ حاوي مرغ را از  داخل کابین 

خارح نمایید.

هنگام استفاده از مشعل بریان کن دسته پالستیکی سـیخ جوجه گـردان ، داخــل فر یا روي سیـخ قرار نداشـته باشد. در

مدل هایی که مجهز به ترمومتر عقربه اي میباشد بوسیله این ترمومتر از دماي داخل فر آگاه می شوید . با توجه به عملکرد

مکانیکی ترموستات  اختالف دماي         درجه سانتی گراد بین ترموستات و ترمومتر عقربه اي منطقی است و در اینگونه

موارد ، ترمومتر مورد اعتماد و صحیح می باشد.



طریقه استفاده از تایمر مکانیکی :
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الف - تایمر (زنگ اخبار)

تایمر اجاق با چرخاندن ولوم مربوطه در جهت عقربه هاي ساعت عمل میکند .

1- مدت زمان پخت غذاي خود را به وسیله تایمر انتخاب و تنظیم نمایید.

2- تایمر ، زمان تعیین شده توسط شما را با صداي زنگ اعالم خواهد کرد.

توجه: 

قبل از اینکه زمان خود را انتخاب کنید ، یکبار ولوم تایمر را تا انتها در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید . تایمر در جهت 

عقربه هاي ساعت بین 0 تا 60 دقیقه قابل تنظیم می باشد . لذا تایمر را بیش از یک دور نچرخانید.

1- در حالت عادي (صفر) مشعل هیچگونه عملکردي ندارد یعنی شعله پایدار نمی ماند (مشعل روشن نمیماند)

2- در صورت چرخاندن ولوم تایمر در جهت عقربه هاي ساعت ، شعله داراي

     زمان میباشد و پس از اتمام زمان دلخواه شعله قطع میگردد.

3- در صورت چرخاندن ولوم تایمر در جهت عقربه هاي ساعت ، حالت تایمر

    خارج شده و فقط شعله پایدار می ماند . (مشعل روشن می ماند)

توضیح: تایمر زمان دار معموال سه ساعته می باشد چنانچه اجاق گاز شما داراي

تایمر زمان دار دو ساعته بود فقط یک ساعت از زمان آن کم می شود و عملکرد

هر دو مدل به یک طریق می باشد. 



طریقه استفاده از تایمرلمسی 9 کلید:
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تنظیم ساعت : براي تنظیم ساعت ابتدا کلید        را به مدت 4 ثانیه نگه دارید تا نمایشگر ساعت به حالت چشمک زن 

در آید . همزمان میتوانید با استفاده از کلیدهاي          ساعت مورد نظر را تنظیم نمایید و براي تثبیت عدد انتخاب شده

یک بار کلید     را بزنید بالفاصله نمایشگر دقیقه چشمک زن میگردد که تنظیم دقیقه نیز با کلید هاي         انجام می شود

 ، پس از گذشت سه ثانیه اطالعات ذخیره خواهد شد.

جوجه گردان : با فشار       موتور جوجه گردان اول روشن یا خاموش می شود .

با فشار        جوجه گردان دوم هم شروع به کار یا خاموش می شود.

فن داخل فر : با فشار کلید       فن داخل محفظه فر روشن می شود و با فشار مجدد این کلید فن خاموش میگردد.
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المپ : با فشار دادن کلید     المپ داخل محفظه روشن می شود و با فشار مجدد خاموش می گردد.

تنظیم تایمر قطع شعله : کلید      را یک بار لمس کنید ، نمایشگر دقیقه به حالت چشمک زن در می آید با استفاده از 

کلیدهاي         میتوانید زمان مورد نظر جهت خاموش شدن یکی از شعله ها به صورت خودکار تا 99 دقیقه را تنظیم نمایید

 ، براي تثبیت تغییرات اعمالی کافی است 3 ثانیه صبر کنید.

تنظیم تایمر هشدار : کلید      را یک بار لمس کنید تا نمایشگر دقیقه به حالت چشمک زن در آید همزمان با استفاده از 

کلید هاي              زمان مورد نظر جهت هشدار را تا 99 دقیقه تنظیم نمایید .براي تثبیت تغییرات اعمالی کافی است 3 

ثانیه صبر کنید.

ترمومتر : با فشار کلید       دماي داخل فر را میتوان  مشاهده نمود و با فشار مجدد میتوان ساعت نمایشگر را دید .

قفل کودك : با لمس همزمان کلید هاي             قفل کودك فعال شده و با نگاه داشتن این دو کلید به مدت 4 ثانیه قفل

کودك غیر فعال می شود .

نکته : نمایش دماي داخل فر تنها مربوط به مدل هایی است که المنت برقی دارند .
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طریقه استفاده از تایمرلمسی 8 کلید:

Motor (L)

Motor (R)

Multifunction Controller

Auto Off

Temp

High

Low

Fan

Lamp

روشن کردن موتور هاي جوجه گردان : هر موتور جوجه گردان داخل فر را میتوانید با فشردن کلید هاي   

روشن کرد.

روشن کردن فن داخل فر : موتور فن داخل فر با لمس کلید            فعال میگردد.

روشن کردن المپ داخل فر : المپ داخل فر با لمس کلید                 روشن و خاموش میگردد.

قطع کن شعله و تایمر زمان دار : قطع کن شعله با یک بار لمس کلید           فعال میگردد، و پس از فعال سازي به

کمک کلیدهاي                     زمان مورد نظر تنظیم می شود.

تایمر زمان دار با دوبار لمس کلید                 فعال میگردد و پس از فعال سازي به کمک کلید هاي 

زمان مورد نظر تنظیم میگردد.

Auto Off

Fan

Lamp

HighLow

Motor (L) Motor (R)

Auto Off
HighLow
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قفل کودك : با لمس همزمان دو کلید                        به مدت 3 ثانیه قفل کودك فعال و با تکرار این عمل غیر فعال 

میگردد.

نمایش دما : با لمس کلید              درجه حرارت داخل فر نمایش داده  می شود.

تنظیمات ساعت : با لمس همزمان کلیدهاي                     دستور تنظیم ساعت نمایشگر فعال میگردد و اعداد ساعت

شمار به حالت چشمک زن در می آید . سپس با لمس کلید هاي                    به صورت مجزا ساعت تنظیم میکردد .

جهت تنظیم دقیقه نیز با لمس کلید               در نمایشگر اعداد دقیقه بحالت چشمک زن در می آید که  با  کلید هاي

                     تنظیم میگردد.

نحوه استفاده از برد المنتی

1-ابتدا کلید        را لمس کرده و سپس کلید          یا          را به  انتخاب لمس کنید تا المنت مورد نظر فعال شود و
 به حالت چشمک زن دربیاید پس ازآن ازعدد 1 الــی9 یک عدد را انتخاب نمایید  ( بر اساس قدرت شعله مورد نظر ) 

وپس ازگذشت حدود 3 ثانیه المنت موردنظرروشن می شود. این عمل را می توان براي المنت دوم نیز بصورت همزمان 

 و مجزا انجام داد. 

2- جهت خاموش کردن المنت ها دو راه وجود دارد: الف) ابتدا کلید مورد نظر را لمس کرده (          یا          ) و  سپس

 دکمه عدد         را لمس نمایید.  ب) کلید         را لمس نمایید ، در این صورت تمام فرمانهاي داده شده به  برد لغو

 خواهد شد. 

3- جهت تغییر قدرت المنت نیاز است ابتدا دکمه          یا          را لمس نموده وسپس عددمورد نظررا  انتخاب و

 لمس کنید ( عدد1 الی  9) الزم بذکر است عدد 1 کمترین حرارت و عدد 9 بیشترین حرارت را در  المنت ها ایجاد

 می کند. 

Temp

Motor (L) Motor (R)

HighLow

Auto Off

0

نکته : نمایش دماي داخل فر تنها مربوط به مدل هایی است که المنت برقی دارند .

HighLow

HighLow
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4-جهت تنظیم زمان خاموش شدن المنت ها بصورت خودکار،ابتدا میبایست بالمس دکمه       یا       المنت مورد

نظررا انتخاب نمودوسپس دکمه        را لمس کنید و بالفاصله با لمس عدد از 0 الی 9 ، زمان 1 الی 99 دقیقه را

 انتخاب نمایید . این عمل را براي دو المنت بصورت مجزا می توان انجام داد. (با زمان دادن هر المنت، چراغ

 مربوط به همان المنت روشن خواهد شد) 

5-جهت قفل کردن صفحه کلید ، دکمه         را به مدت حدود 2 ثانیه لمس نمایید . با این عمل در نمایشگر 

قسمت ساعت حروف         مشخص شده ودکمه هاي برد غیر فعال می شوند (بجز دکمه         ) وچراغ دکمه قفل

 نیزروشن خواهد شد.همچنین جهت بازکردن قفل الزم است مجددا کلید        را به مدت 2 ثانیه را لمس نمایید.

نکته :

 طریقه عملکرد المنت ها بدین صورت است که با تنظیم قدرت المنت ها (انتخاب عدد 1 الی 9) اگر المنت در 

حالت عدد 9 باشد، المنت مربوطه براي مدت زیادي روشن خواهد ماند و هرچه به عدد1 نزدیکتر شود ، زمان روشن

 بودن المنت نیزکمترخواهد بودکه این امر باعث کاهش میزان مصرف برق به مقدار زیادي خواهد شد. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

L0
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تنظیم ساعت

 کلید Clock را به مدت 3 ثانیه نگهدارید آنگاه نمایشگرساعت بحالت چشمک زن درمی آید 

همزمان می توانید با استفاده Down وUp ساعت مورد نظر را تنظیم نمایید و برايتثبیت 

عدد انتخاب شده یکبار کلید Clock را بزنید بالفاصله نمایشگر دقیقه چشمک زن می گردد 

که تنظیمدقیقه نیز به همین منوال می باشد.

تنظیم تایمر

کلید  ALARM را بزنید آنگاه نمایشگر دقیقه تایمر بحالت چشمک زن در می آید همزمان 

با استفاده از کلید هاي Down و UP دقیقه مورد نظرتان را تا 99 دقیقه به دلخواه تنظیم 

نموده و بعد از تنظیم با گذشت 3 ثانیه تایمر شمارش معکوس را براي اعالم هشدار آغازمی کند

قفل کودك

 کلیدClock & Lock را یکبار بزنید کلیدها قفل می گردد  و همزمان LED مربوط به قفل 

کودك نیز چشمکزن  می گردد و براي غیر فعال  کردن قفل کودك کلید  مربوطه را به مدت 

3  ثانیه نگه دارید سپس قفل کودك غیر فعال میگردد.

طریقه استفاده از تایمرلمسی 4 کلید:
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محفظه گرمخانه ( مدل هاي فردار ) 

محفظه گرم خانه مطابق شکل ، در زیر محفظه فر قرار دارد و در زمانی که مشعل فر روشن می باشد جهت گرم نگه داشتن 

غذا بعد از پخت مورد استفاده قرار میگیرد.

توجه: 

هرگز از گرم خانه براي نگهداري اجسام قابل اشتعال مانند سفره پارچه روزنامه و غیره استفاده نفرمایید.

طریقه جدا کردن درب فر از اجاق

چنانچه میخواهید درب فر را جدا نمایید الزم است ابتدا درب فر را کامال باز کنید سپس لوال       را به طرف باال فشار دهید

تا روي زبانه بازوي بلند لوال        قفل شود . آنگاه درب فر را به صورت نیمه باز در وضعیت 45 درجه قرار داده و سپس آن

را با دودست خود به طرف بیرون بکشید و از جاي خود خارج کنید.

A

B
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در مدل هایی که مجهز به شیشه دوبل متحرك است میتوانید مطابق شکل شیشه دوبل را از اجاق جدا نمایید و پس از 

نظاقت به همان ترتیب روي اجاق نصب نمایید.

طریقه جدا کردن درب رویه از اجاق 

شما میتوانید مطابق شکل درب رویه را از اجاق جدا نمایید.

جدول مقایسه درجات سانتی گراد با فارنهایت

درجه حرارت هاي روي پیشانی اجاق گاز به سانتی گراد می باشد . جهت تبدیل آنها به فارنهایت از جدول زیر استفاده

 نمایید.
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توجه : به زمان هاي فوق 15 دقیقه زمان پیش گرم شدن محفظه فر را نیز اضافه نمایید.

زمان و درجه حرارت پخت غذا در فر :

نام مواد غذایی
درجه حرارت 

(سانتی گراد)

محل استقرار روي 

کشوها از باال

زمان پخت

( دقیقه )

کیک میوه اي

کیک اسفنجی

کلوچه پف کرده 

کلوچه معمولی

گوشت ورقه شده 

مرغ

ماهی

پیتزا

ساندویچ

190

220

200

170

220

200

200

200

200

2

3

3

3

3

2

2

2

2

20

10-15

60

75

30

20

10

20

20
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نحوه غیر فعالسازينحوه فعالسازي و عملکرد آیکون و عالئمدکمه هاي درگیر

با لمس کلید فرمان    

صفحه کلید غیرفعال می شود 

و صفحه نمـایش نیز خـاموش 

میگردد.

نمایش آیکون قفل در نمایشگر 

با لمس 3 ثانیه ممتد عملکرد تمام کلید فرمانها قفل

می شود (به جز دستور          )نمایش دماي داخـل

کابین فر برقی بعد تعیین برنامه (زمان و دما)مناسب

در حال اجـراي برنامه با لمس کلید قفل به مـدت 5

ثانیه دماي کابین را نمایش می دهد. 

با 3 ثـانیه لمس ممتد کـلید

مربوطه این عملکرد غیرفعال

می گردد.

تغیرات به صورت افزایشی

تغییرات به صورت کاهشی

با لمس کلید         کلیدهاي

 صفحه آماده بکار می شود.

لمس دوم خاموشلمس اول روشن

لمس دوم خاموشلمس اول روشن

نمایش آیکون موتور و فعالیت 

باالي فر گازي در نمایشگر

نمایش دما و فعالیت فر گازي 

در نمایشگر

خاموش و روشن

قفل
Lock

نام عملکرد 

باال

پایین

 موتور جوجه 

گردان

تغییر برنامه پخت

تغییر برنامه پخت

راهنماي استفاده از اجاق گاز مدل دو فر
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نحوه غیر فعالسازينحوه فعالسازي و عملکرد آیکون و عالئمدکمه هاي درگیر

نمایش آیکون فن و فعالیت فن فر

گازي در نمایشگر گازي

با لمس فن ، فن گردش هواي 

داخل فر گازي شروع بکار می کند

با لمس دوباره کلید فن ،

فن گردش هواي داخل فر گازي

غیر فعال می شود

با لمس کلید        نمایشگر             در قسمت فـرگـازي 

شروع به چشمک زدن میکند . با لمس کلیدهاي          و        

           اعداد افزایش  و کاهش یافته (  لمس ممتد باعث

سرعت گرفتن افزایش اعـداد می شود ) در  صـورتی که 5  

ثـانیه هیچ کلیدي لمس نشود دستور تایمر با زمـان تعیین

شـده فـعال می شود و شمـارش معکـوس آغـاز می گـردد 

و پس از پـایان زمان آهنگ شماره 1 بصدا در می آید.

با 3 ثـانیه لمـس ممتد کـلیـد 

مربوطه این عملکرد غیــرفعال

می گردد.زمانیکه زنگ به صـدا 

در آمـد بـا لـمس هـر کـدام از

کلیدهازنگ غیرفعال می گردد.

نمایش آیکون المپ در نمایشگر فرگازي 

لمس دوم خاموشلمس اول روشن

نمایش آیکون شعله زمان دار در

نمایشگر فر گازي

بعد از رسیدن زمان مورد نظر به زمان 

تعیین شده 20 ثانیه آهنگ شماره 2 نواخته شود

با لمس کلید             نمایشگر             شروع به

چشمک زدن می کند . بـا لمس کلید هاي 

 و         اعـداد افـزایش یـافته ( لمـس ممتد باعث 

سرعت گرفتن افزایش دقـایق می شود) در صورتـی 

که 5 ثـانـیه هیچ کلیـد لمـس نشـود دستور شعـله 

زماندار با زمان تعیین شده فعال می شود و شمارش

معکوس آغاز میگردد و پس از پایان زمـان شـعله به 

همراه نواختن آهنگ شماره 2 قطع میگردد.

بـا 3 ثــانیه لمس ممتد کــلید 

مـربوطـه این عملکرد غیر فعال

میگردد . زمـانی که زنـگ بصدا

در آمــده با لمس هـر کـدام از 

کلید ها زنگ غیر فعال میگردد.

نام عملکرد 

فن داخل فر
Fan

هشدار
Alarm

المپ
Lamp

قطع کن 

اتوماتیک

Auto Off

Auto Off

Low

High

نمایش آیکون آالرم در نمایشگر

بعد از به پایان رسیدن زمان تعیین شده

20 ثانیه آهنگ شماره 2 نواخته می شود .

Low

High
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نحوه غیر فعالسازينحوه فعالسازي و عملکرد آیکون و عالئمدکمه هاي درگیر

بـا لمس کلید              اگر سیم سنسور در قسمت گازي به سوکت

متصل باشد  نمـایشگر                   دمـا در قسمـت گـازي شـروع 

به چشمک زدن می کند و اگر در قسمت برقی نمایشگر      

قـسمت بــرقی شـروع بـه چشمک زدن و آمـاده کـار می شود .  در

قسمت برقـی پس از تعیین برنامه منـاسب و دمـا حـال بـاید دمـاي 

سنسور را تعیین نـمود که نـمایشگر فـقط دمـا سـنسور را نـمایـش 

مـی دهد . لمـس کـلید هاي       و      اعـداد افزایش یافته ( لمس

ممتد باعث سرعت گـرفتن افـزایش اعداد می شود ) در صـورتی که

3  ثانیه هیچ کلیدي لمس نشود دستور                  با دماي تعیین

شده فعـال مـی شود و پس از رسیدن به دمـاي تعیین شـده آهنگ

شماره 2 نواخته می شود فر بـرقی خـاموش می شود . در فر گـازي 

زمانی میزان دماي فر با توجه به تـرموستات مکانیکی  تعیین گردید

  دماي سنسور تعیین شده در صورتی که 3 ثانیه هیچ کلیدي لمس

 نشود  دستور               با دماي تعیین شده فعال می شود و  پس 

از رسیدن به دماي تعیین شده فقط آهنگ شماره2نواخته می شود .

با 3 ثانیه لمس ممتد کـلید

مربوطه  ایـن عملـکـرد غیر

فعال میگردد . زمانیکه زنگ

بصدا در آمـده بـا لمس هـر

کـدام ازکـلید هـا زنگ غـیر

فعال می گردد .

C

نمایش آیکون             در نمایشگر

 فـرگازي و یـا برقی بعد از رسیـدن

 دماي مــورد نظر بـه دمـاي تعیین

 شده20 ثانیه آهنگ شماره 2نواخته

 شود.

Meat Probe

نام عملکرد 

Meat Probe

C

C

Meat Probe

Meat Probe

C

نـمـایش آیـکـون                در

نمایشگر

بعد از رسیـدن دماي مـورد نظـر

و تعیین شـده ، شـعله   (شعـلـه 

مورد نظر) خـاموش و 20 ثـانـیه 

آهنگ شماره 2 نواخته شود .

ابتدا سوکت نـري سیم سنسور حـرارتی در قسمت سـوکـت سنسور 

باال درروي سوییچ برد قرار داده می شود حال با لمس کلیـد 

نمـایشگر              در قسمت فـر بـرقی دمـــا شـروع به چشـمک 

زدن می کند . با لمس کلید هاي        و         اعداد افزایش یـافته

( لمس ممتد بـاعـث سرعت گرفتن افــزایش اعـداد مـی شود )  در 

صـورتی که 3 ثانیه هیچ کلیدي لمس نشود دستور            با دماي

تعیین شده فعال می شود و پس از رسیدن دماي  تعیین  شده شعله

خاموش و آهنگ شماره 2 نواخته می شود.                   

C

با 3 ثانیه لـمس ممتد کلید

مربـوطه  این عمـلکـرد غیر

فعـال میگردد.زمـانیکه زنگ

بصدادرآمده با لمس هرکدام 

ازکـلـید هـا زنـگ غیرفعـال 

می گردد .
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نحوه غیر فعالسازينحوه فعالسازي و عملکرد دکمه هاي درگیر نام عملکرد 

با لمس کلید              نمایشگر           در قسمت فر  برقی به صـورت  پیش 

فرض قرار می گیرد  ( غیر قابل تغییر ) در ایـن حالت بـا لمـس کلید       در 

قسمت فر بـرقی امـکان تنظیم زمـان یخ زدایی از 1 تا 60 دقیقه بـه دلـخـواه 

میسر است . با لمس کلید هاي  + و -  اعـداد زمان افـزایش یا کــاهش یـافته 

(لـمس ممتد باعث سرعت گـرفتن افـزایش اعداد می شود) درصـورتی که  3 

ثانیه هیچ کلیدي لمس نشود  دستور تایمر با زمان تعیین شده فعال می شود.

در این حالت دماي 80 درج از المنت پـایین حاصـل می شود و  ایـن بـرنامه 

خـارج از بـرنـامه هاي فـر برقی به طـور مستقیم با لمس کلید فـرمان انـجـام

می شود .

C

یخ زدایی
لمس دوم خاموش و یا 

Power

با لمس یک بـار کلید این فـرمان مدت زمان خاموش شدن فر برقی       فـعال 

که با لمس کلید هاي          و            مــدت زمان تعیین و در صورتی کـه3 

ثـانیه هیچ کلیـدي لمس نشود دستور تایمر با زمان تعیین شده فعال  می شود

با لمس دوبار کلید این فرمان مدت زمان روشن شدن فــر برقی            فعـال 

و ساعت اصلی به صورت چـشمک زدن در می آید (درجهت تایمر روشن  شدن

فـر ) و پس تعیین زمان روشن شدن فر حـاال تـایمر زمـان روشن مـاندن  فــر

برقی                  با تعیین شود که پس از مـدت تعیین شده  در صـورتی  که 

ثـانیه هیچ کلیدي لمس نشود دستور تایمر با  زمـان تعیین شده فعال می شود 

STARD

min

این فـرمان در راستاي تنظیم 

زمان ، در زمان تنظیم برنامـه

پخت می باشد . عـمـل پرش 

تنظیم برنامه ازدما به زمان را

انجام می دهد.

پخت سریع
Speed Cook

STARD

Speed Cook

آیکون و عالئم

نمایش آیکون            و 

حالت فر برقی در نمایشگر

 فر برقی 

C

min

بـعـد از رسیـدن زمـان مـورد 

نظر به زمان تعیین شده5ثانیه

آهنگ شماره 1 نواخته شود .

Defrost

min

نمایش آیکون در نمایشگر فر برقی 

نمایش آیکون                 و حالت 

فن برقی در نمایشگر فر برقی 
Speed Cook

پس از انتخاب هر یک از برنامه هاي پخت فر برقی با لمس کـلیـد              هر

 3 المنت فر برقی با تمام قدرت عـمـل می کـند تا به دماي 30 درجه مـانده به

 دمـاي تنظیم شده و بـرنامه مورد نظر بـرسد و پس از اینکه به دمـا مـورد نـظر 

رسید به مدت  3 ثانیه صداي اهنگ نواخته و عملکرد به حالت برنامه مـورد نـظر

 بر می گردد و آیکـون            در نمایشگر خـاموش می شود . ایـن عمـلکرد در 

جهت گرم کردن سریع فر به دماي مورد نظر است .

Powerبا لمس کلید
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C

min

پس از انتخاب برنامه مناسب و میزان حرارت و مدت  زمـان مناسب پخت در فـر

برقی می بایست کلید فرمان          لمس نمود تا برنامه دلخواه ذخیره شود و در

نمایشگر آیکون               در  همان برنامه پایدار می شود . پس از هر بار روشن

کردن فر برقی و  انتخاب همان برنامه پخت ، برنامه             شده اجرا می شود.

با لمس 3 ثانیه این کلید دستور

         لغو به حالت پیش  فرض

         بر میگردد .
C

min

Speed Cook

قرمزآبی 
با لمس 3 ثانیه اي همزمـان کلـید فرمـانهاي           و                  رنگ صفحه 

نمایش از آبی به قرمز و باالعکس تغییر می کند .

تایمر در حالت پیش فرض صدا با لمس 5 ثــانیه فرمــان که پس از آمــاده بکــار 

شـدن تـایمر         و قبـل اینکه هیچ یک از فرمان هاي تایمر فعال شود غیر فعال

می شود و در نمایشگر آیکون           پدیدار و صداي پد قطـع می شـود . 

(power)

پس ازآماده بکارشدن تایمر 

و قبل اینکه هیچ یک از فرمان 

هاي تایمر فعال شود با لمس 5 

ثانیه فرمان        از حالت      

خارج می شود .

(power)

TimeSilent

نمایش آیکون       و حالت فر 

برقی در نمایشگر فر برقی

تصویر برد دیجیتال دوفر :
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- براي تمیز کردن صفحه رویه اجاق ، شبکه ها و سر شعله ها را از روي اجاق بردارید 1- تمیز کردن صفحه رویه اجاق:

  پاك کننده استاندارد استفاده نمایید.و براي شستشوي اجزا اجاق از مواد

- این اجزا را با استفاده از روزنامه یا پارچه و مایع شیشه پاك کن تمیز نمایید.2- تمیز کردن اجزا رنگی و شیشه اي اجاق :

- فر اجاق را بعد از هر با مصرف وقتی که فر کامال خنک شد ، با دستمال مرطوب تمیز نمایید 3- تمیز کردن فر اجاق :

مجددا روشن شود لکه ها و چربیها به سختی تمیز می شوند.زیرا اگر فر به همین حالت

توجه: 

- قبل از هرگونه نظافت دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید.

- هرگز شبکه ، سر شعله و دیگر قطعات اجاق را بوسیله ماشین ظرفشویی نشویید.

- بعد از نظافت اجاق تا زمانی که از خشک شدن اجاق مطمئن نشده اید هرگز آن را به شلنگ گاز و پریز متصل نکنید .

- توجه داشته باشید سوراخ هاي سر شعله با اجسام خارجی مسدود نشده باشد.

- از باقی ماندن سرکه ، قهوه ، شیر ، آب نمک ، آبلیمو و آب گوجه فرنگی ، روي قطعات لعابی خودداري شود.

- در هنگامی که اجاق گرم است آن را تمیز نکنید.

- از شستن شبکه، سرشعله و دیگر قطعات با مواد اسیدي خود داري نمائید.

راهنماي نظافت محصول

 4- تمیز کردن شبکه هاي چدنی: شبکه ي چدنی را در ظرفی از آب قرار دهید، باید توجه داشته باشید که سطح آب از ارتفاع 

شبکه چدنی باالتر باشد. به ازاي هر یک لیتر آب دو قاشق چایخوري جوش شیرین (یا یک قاشق غذاخوري سرکه سفید) به آن اضافه 

کرده و به خوبی آن را هم بزنید تا کامل حل شود. پس از دو ساعت شبکه ي چدنی را از آب در آورده و با اسکاچ معمولی و بدون سیم 

به همراه مایع ظرفشویی به طور کامل شستشو دهید. پس از آبکشی لکه هاي چربی از بین رفته اند.

- توجه داشته داشته باشید که مدت ماندگاري لکه ها نباید بیشتر از یک یا دو ماه باشد و به منظور لکه گبري بهتر و تمیز ماندن 

شبکه هاي چدنی باید ماهی یک بار شستشو شوند
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 انتخاب محل منالسب جهت استقرار اجاق 

- اجاق را در محلی قرار دهید که در جریان باد یا کوران هوا نباشد .

- پریز برق حداقل در یک متري اجاق قرار داشته باشد و اگر پریزي در پشـت اجاق یا کابینت قرار دارد به هیچ وجه

       استفاده نشود .

- دیواره ها و اطراف اجاق باید قابلیت تحمل حداقل 75 درجه سانتی گراد را داشته باشند.

- حداقل فواصل الزم بین اجاق و دیواره هاي اطراف با توجه به ابعاد اجاق به ترتیب عبارت است از دیواره هاي پشتی 

      15 سانتی متر ، دیواره جانبی 10 سانتی متر ، فاصله عمودي باالي اجاق تا هود 75 سانتی متر باشد.

راهنماي نصب محصول



روش نصب و راه اندازي اجاق گاز
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کلیه محصوالت این شرکت باید توسط نمایندگان مجاز خدمات مشتریان شرکت البا گاز نصب شوند.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقررات ایمنی خاصی را براي مراحل نصب و راه اندازي وضع نموده است که

سرویس کاران این شرکت داراي گواهی صالحدید فنی و تخصصی الزم می باشند.

برداشتن پوشش بسته بندي          

ابتدا پوشش بسته بندي و روکش هاي مربوطه را از روي اجاق بردارید و اجاق را از روي پالستفوم و یا پالت چوبی جدا

کنید .

تنظیم پایه ها

این اجاق مجهز به پایه هاي قابل تنظیم می باشد که به منظور سهولت در نظافت زیر اجاق همچنین تراز کردن و تنظیم

ارتفاع دلخواه تعبیه گردیده است.

توجه :

جهت جا به جایی ، اجاق را حداقل 5 سانتی متر از سطح زمین بلند نمایید . به هیچ عنوان در جا به جایی اجاق گاز از 

ولوم ها استفاده ننمایید زیرا امکان شکستن شفت ولوم وجود دارد.



تبدیل اجاق از گاز طبیعی (شهري) به مایع (کپسولی) یا بالعکس :
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نظر به اینکه در طراحی و تولید اجاق (الباگاز) از شعله هاي فنجانی شکل استفاده گردیده ، لذا به تنظیم هواي اولیه  نیاز

ندارد و به دلیل دسترسی آسان به نازل ها به سـادگی مـی توان (مطابق شکل زیر) نسبت به تبدیل نازل ها اقدام  نمـود.

توجه داشته باشید در صورت نیاز به تنظیم نازل ها این عمل حتما باید توسط نمایندگان مجاز خدمات مشتریان (الباگاز)

صورت پذیرد در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

مراحل تعویض نازل :

الف : شبکه و سرپوش لعابی و کالهک را از روي صفحه رویه بردارید  (مطابق شکل      )

ب : نازل را با استفاده از آچار بکس 7 باز کنید (مطابق شکل      )



35

ج : نازل را بر اساس نوع گازي که مصرف می نمایید مطابق جدول زیر نصب نمایید .

توجه :

- از افزایش دادن قطر سوراخ نازل ها خودداري فرمایید .

- اجاق آماده استفاده با گاز طبیعی (شهري) می باشد.

گاز طبیعی با فشار 18 میلی بارگاز مایع با فشار 28 میلی بار

قطر نازل مشعل

کوچک 

متوسط

بزرگ

پلوپز

فر

بریان کن

0/50

0/70

0/80

0/93

1/0

1/2

1/4

1/22

0/90

1/67

2/3

3/1

4/5

3/4

0/70

0/90

0/80

1/5

2/67

3/26

5/12

4/42

(KW)ارزش حرارتی (KW)ارزش حرارتی

  1/6 (1/7)

1/3 (1/4)
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توجه :

- کلیه اجاق هاي این شرکت از ناحیه سر شلنگی پلمپ شده اند و این پلمپ باید به وسیله سرویسکار مجاز باز شود. در 

  غیر اینصورت اجاق از گارانتی خارج خواهد شد.

- درصورت استفاده از گاز مایع باید از سیلندر و رگوالتور مطابق با استاندارد استفاده کرد (درگاز شهري نیازي به رگوالتور 

  نمی باشد.)

- به هیچ وجه از رگوالتور فشار قوي جهت اتصال کپسول گاز مایع استفاده ننمایید.

- شیلنگ اتصال اجاق به منبع گاز نباید در معرض شعله ها و یا سر رفتن غذا باشد.

اتصال اجاق به گاز و برق :

 اتصال به گاز :

اجاق بوسیله شیلنگ استاندارد بطول 1/5 متر که مجهز به بست فلزي می باشد به انشعاب گاز متصل نمایید و محل 

ادامه جمله: اتصال را با کف و صابون تست نشتی نمایید.
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 اتصال به برق:

اجاق را با استقاده از دو شاخه به مدار الکتریکی ساختمان متصل نمایید . ولتاژ برق مصرفی بر روي پالك استاندارد درج 

گردیده است . به منظور افزایش ضریب ایمنی در اجاق گاز از کابل هاي داراي سیم ارت استفاده شده است .

لذا دوشاخه باید بوسیله پریز به ارت ساختمان متصل شود.

درصورت تعویض کابل برق به نکات زیر توجه نمایید :

- کابل باید داراي سه رشته براي اتصال فاز ، نول  و ارت باشد .

- مقطع هر سیم نباید کمتر از 0/75 میلیمتر باشد.

- حداقل مقاومت حرارتی سیم دوشاخه باید 90 درجه سانتی گراد باشد.
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خدمات مشتریان



(( هدف ما جلب رضایت شماست ))

مصرف کننده گرامی 

توصیه می شود قبل از استفاده از محصول ، دفترچه را مطالعه نموده و حتما جهت نصب و راه اندازي

محصول با مرکز خدمات مشتریان البا گاز با شماره تماس 71396-021 ارتباط برقرار فرمایید.

از آنجا که نظرات و پیشنهادات شما عزیزان مصرف کننده مهمترین عامل در ارتقاء کیفیت محصوالت ما می باشد 

لذا ما را از راهنمایی هاي ارزشمند خود از طریق کانال هاي ذیل بهرمند سازید.

1- شماره تماس 71396-021 کلید 2 و برقراري ارتباط با روابط عمومی سازمان

2- ارسال ایمیل به آدرس 

3- ارتباط از طریق پورتال وب خدمات مشتریان البا گاز به آدرس 

Elbaservice@elbagas.ir
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انتقادات / پیشنهادات

قسمت روابط عمومی ، گزینه ثبت پرونده www.elbaservice.ir



شرایط نصب و گارانتی

مصرف کننده گرامی لطفا موارد ذیل را مطالعه و به دقت عمل نمایید.

خدمات مشتریان البا گاز ، پشتیبان محصوالت تولید شده در شرکت البا گاز ضمن تبریک و تشکر از حسن انتخاب شما به 

اطالع میرساند :

1- پس از خریداري و حمل محصول به محل مورد نظر ، محصول را از بسته بندي خارج نموده و سپس با شماره تلفن 

مرکز تماس : 71396-021 تماس حاصل فرمایید.

2- نصب محصول پس از تماس مصرف کننده با مرکز تماس حداکثر تا 24 ساعت کاري صورت میپذیرد.

3- مسئولیت پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به عهده مشتري می باشد ( هزینه نصب رایگان است )

4 -هزینه ایاب و ذهاب تکنسین در مناطق تحت پوشش مطابق تعرفه مصوب شرکت بوده و خارج از مناطق تحت پوشش

به ازاي هر کیلومتر مطابق با تعرفه مصوب شرکت به هزینه اضافه میگردد.

شرایط ضمانت محصول :

1 - مدت زمان ضمانت از تاریخ نصب 24 ماه می باشد.

2 - در صورت برزو ایراد حداکثر زمان مراجعه جهت  برطرف نمودن آن 48 ساعت کاري می باشد و در مواردي که رفع ایراد 

نیاز به قطعه داشته باشد مدت زمان ارائه خدمات 72 ساعت کاري خواهد بود.

مواردي که مشمول گارانتی نمی باشند:

1- آسیب دیدگی بدنه

2- شکستگی شیشه

3- حوادث ناشی از حمل و نقل

4-تغییر محصول به حالتی غیر از استاندارد تعیین شده در شرکت

توجه: ضمانت محصول مشروط به نصب و تعمیر توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت می باشد و در غیر این

صورت خدمات مشتریان البا گاز در قبال تعهدات مندرج در ضمانتنامه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
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راهنماي نصب و تعمیر محصول

مصرف کننده گرامی

لطفا جهت نصب و تعمیر محصول به یکی از روش هاي زیر اقدام فرمایید :

جهت نصب محصول

ارسال پیام کوتاه حرف     و یا شماره سریال محصول به سامانه 10000927

جهت تعمیر محصول

ارسال پیام کوتاه حرف      به سامانه 10000927

(N)

(T)

مصرف کننده گرامی در صورت نصب توسط افراد غیرمجاز محصول خارج از ضمانت بوده و 

شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
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و یا برقراري تماس با شماره ذیل :

71396 021-



نام و نام خانوادگی خریدار :

تاریخ نصب :

تاریخ خرید :نام فروشگاه :

لطفا در حفظ و نگه داري کارت ضمانت دقت فرمایید.

لطفا جهت استفاده از محصول هنگام آموزش تکنسین حضور داشته و موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید:

مصرف کننده گرامی در نظر داشته باشید امضا شما به منزله تحویل گرفتن محصول به صورت صحیح و سالم می باشد.

توضیحات :

نام و نام خانوادگی تکنسین

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده

 امضاء

لیبل سریال
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کارت ضمانت محصول

(نسخه مشتري)

تست نشتی راکورد ، شلنگ و سرشلنگی رابط

تست عملکرد برد الکتریکی ، المپ و فن

تست عملکرد مشعل / المنت

خدمات مشتریان البا گاز

سامانه پیام کوتاه : 10000927

تلفن : 021-71396



نام و نام خانوادگی خریدار :

تاریخ نصب :

تاریخ خرید :نام فروشگاه :

لطفا در حفظ و نگه داري کارت ضمانت دقت فرمایید.

لطفا جهت استفاده از محصول هنگام آموزش تکنسین حضور داشته و موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید:

مصرف کننده گرامی در نظر داشته باشید امضا شما به منزله تحویل گرفتن محصول به صورت صحیح و سالم می باشد.

توضیحات :

نام و نام خانوادگی تکنسین

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده

 امضاء

کارت ضمانت محصول

(نسخه خدمات مشتریان الباگاز)

لیبل سریال

تست نشتی راکورد ، شیلنگ و سرشیلنگی رابط

تست عملکرد برد الکتریکی ، المپ و فن

آدرس :

شماره تماس :
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تست عملکرد مشعل / المنت

خدمات مشتریان البا گاز

سامانه پیام کوتاه : 10000927

تلفن : 021-71396



واحد مرکزي خدمات پس از فروش : 021-71396

آدرس کـارخانه: کیلومتر60 جاده تهران فیروزکوه، ناحیه صنعتی دماوند، 

خیابان ششم غربی 

آدرس دفتر مرکزي خدمات پس از فروش: تهران، فلکه اول تهرانپارس، 

خیابان امیري طائمه، نبش خیابان کیخسروي پالك 13، واحد 5 

ساخت ايران
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