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 ضمن تشکر از انتخاب شما  

 لطفا جهت راه اندازی دستگاه دستورالعمل ذیل را مطالعه نمایید.

Italian design 



 نکات مهم ایمنی

  شود،اين  رعايت بايستي  ايمني نكات پيوسته الكتريكي پخت دستگاه از استفاده هنگام در

 :شودشامل نكات زير نيز مي موارد 

 . نماييد  استفاده دستگيره يا دسته نزنيد، از دست داغ سطوح به •

  برده بكار  بايستي كودكان حضور خصوصاً هنگام  كار  انجام زمان در كامل نظارت •

 .شود

 يا هر آب درون دستگاه  بردن فرو  از الكتريكي شوك  گونه  هر از جلوگيري  جهت •

 .نماييد خودداري ديگر  مايعات نوع

 با سطوح و يا نباشد آويزان گرفتن قرار محل هاي  لبه از دستگاه سيم  نماييد دقت •

 . باشد  نداشته تماس داغ

بكار  از صحيح غير كرد عمل گونه هر يا دستگاه سيم ديدگي آسيب  صورت در •

از  پس خدمات مركز نزديكترين به را دستگاه . نماييد خودداري  دستگاه  بردن

 .نماييد ارسال تعميرات انجام جهتتينو سرويس  فروش

دستگاه   به است ممكن چراكه. شودنمي  توصيه جانبي  لوازم گونه هر از استفاده •

 برساند.   آسيب

از قرار دادن دستگاه در سطوح داغ يا در كنار اجاق گاز و دستگاه مايكروويو خود  •

 . داري نماييد

هر طرف از محل قرار دادن آن تا ديوار حداقل حدود چهار سانتيمتر دستگاه را از  •

 .جهت تبادل هوا فاصله بگذاريد

هاي مختلف شاخه را از برق بكشيد، جهت جدا كردن قسمت پس از استفاده دو •

 . شود سرد ستگاه اجازه دهيد دستگاه كاملً د

قرار دهيد سپس آنرا از برق بكشيد.   "OFF" را در وضعيت ابتدا كليددر اتمام كار  •

كردن از برق دوشاخه را گرفته و از گرفتن و كشيدن سيم خودداري  جخاربراي 

 . نماييد



نهايت دقت در هنگام جابجايي دستگاه در زمانيكه حاوي روغن يا مايعات داغ  •

 .باشد بايستي بعمل آيدمي 

 . آلومينيومي پوشش ندهيدهاي دستگاه را با فويل از قسمت دامهيچيك •

از سيم ظرف شويي ديواره هاي داخلي دستگاه از روكش خاص پوشيده شده ، لطفا  •

هايي از آن بداخل جهت تميز كردن دستگاه استفاده ننماييد زيرا ممكن است قسمت

 .هاي برقي دستگاه وارد شده و باعث ايجاد شوك الكتريكي گرددقسمت

 . كردن مواد دستگاه را بحال خود رها ننماييد  سرخ  در هنگام توست كردن نان و •

مواد غذايي حجيم و يا وسايل بزرگ نبايستي داخل دستگاه قرار داده شود زيرا باعث   •

 د.گردايجاد شوك الكتريكي مي 

در صورت تماس با هر گونه مواد آتشزا نظير پرده و غيره در هنگام انجام كار باعث   •

دن وسايل درون دستگاه در هنگام عدم استفاده شود. از قرار داآتش سوزي مي جاداي

 . از آن خود داري نماييد

 .نهايت دقت در هنگام استفاده از ظروف غير فلزي و شيشه اي بايستي بكار برده شود •

از قرار دادن اجسام زير درون دستگاه خود داري نماييد . مقوا، پلستيك، كاغذ يا  •

 موارد مشابه

 .داخل توستر از دستكش استفاده نماييدهميشه جهت جابجايي ظروف داغ  •

 . دستگاه را خارج از منزل استفاده ننماييد •

 .از اين دستگاه غير از موارد ذكر شده استفاده ديگري بعمل نياوريد •

 

 

 

 

 



 نصب و راه اندازی دستگاه:

 دقت نماييد كه دستگاه از برق كشيده شده باشد و كليد كنترل آن در وضعيت  •

"OFF"   قرار گرفته باشد . 

يا  هاي مربوطه را از دستگاه خارج نموده و آنها را درون مواد شوينده وطبقات و تابه  •

 .درون ماشين ظرفشويي جهت شستشو قرار دهيد

دستگاه را شاخه  دو هيد. درون دستگاه قرار دكليه وسايل را ابتدا خشك نموده و سپس  •

 . نماييد  به برق وصل

دستگاه را ترموستات  ولوم پس از قرار دادن وسايل داخل دستگاه توصيه مينماييم ابتدا •

چربي احتمالي حاصل از گونه تا هر دقيقه قرار دهيد 15براي مدت "MAX" در حالت

 . از بين برود  خط توليد

، و اين دود ظرف بيست دقيقه  باشدعادي مي  استفاده براي اولين باردود حاصل از  :توجه

 . از بين ميرودابتدايي 

 چگونگی استفاده از جوجه گردان

آنرا محكم  س با پيچسپ  قرار دهيد و  سيخ را در قسمت انتهايي  چنگك جوجه گردان •

 . كنيد 

 . باشدچك نماييد كه مواد غذايي دقيقأ در وسط ميله مياني قرار گرفته   •

تا از دو طرف چنگك ها درون مواد غذايي گيره دوم را به سمت مواد غذايي فشار داده  •

 را محكم نماييد.   قرار بگيرند سپس پيچ چنگك

 در سمت راست وان آون را در محل تعبيه شده كه به صورت چهار گوش سيخنتهاي ا •

 اده سپس سمت چپ سيخ را در محل خود قرار بدهيد. باشد قرار دمي 

 . قرار دهيد "MAX" ترموستات دستگاه را در حالتوم ول •

 ولوم سلكتور المنت دستگاه را در حالت پايين و باال همزمان تنظيم كنيد  •

 .قرار دهيدو فن كانوكشن دستگاه را در وضعيت جوجه گردان ولوم سلكتور  •



 . را بر روي زمان دلخواه تنظيم نماييدولوم تايمر  •

اتمام زمان انتخابي شما دستگاه خاموش و از طريق زنگ تايمر شما را  پس از •

 .نمايدمطلع مي 

در صورتيكه قبل از اتمام زمان انتخابي شما پخت مواد غدايي كامل شد ، ابتدا تايمر  توجه:

 .سپس درب  دستگاه را باز نماييد  قرار دهيد"OFF" را در وضعيت

ميله از سوي ديگر از محل  ه و خارج كردابتدا از يك سو را سيخ جوجه گردان  •

مواد غذايي آماده را خارج و  پسس چهار گوش قرار داده شده خود خارج نماييد. 

 . آنرا بر روي ظرف مورد نظر قرار دهيد

 كانوكشن فن 

هاي  دستگاه باشد غالباً مي فن كانوكشن در جهت جابجايي هواي گرم داخل وان آون  امكان

امكان را دارند. اين قابليت در جهت ارتقاء كيفيت پخت مواد غذايي طراحي ايتاليا اين 

 .شود كه در تمامي مراحل پخت از اين امكان استفاده شودباشد. توصيه مي مي 

 طبخ طریقه

 "باشدا در آون های برقی می بهترین كیفیت پخت غذ"

 . دهيد قرار دلخواه وضعيت در را جابجايي قابل طبقه •

 .ببنديد را دستگاه درب و داده قرار رگال فلزي  روي  را ظرف مواد غذايي •

 . قرار دهيد نظر مورد حرارت درجه حالت را ترموستات ولوم •

 ولوم سلكتور حرارت را به حالت همزمان المنت باال و پايين قرار دهيد.  •

 .نماييد  تنظيم  نظر مورد زمان روي  بر راولوم تايمر  •

 . بصدا در خواهد آمد مقدار مورد نيازان رسيدن به دستگاه در زمآالرم تايمر   •

 .شود خاموش دستگاه تا دهيد قرار "OFF"  وضعيت در آنرا  از پايان كار پس •

 



 

 یخ زدایی

 . دهيد قرار دلخواه وضعيت در را جابجايي قابل طبقه •

 .اريدبگذ رگال فلزي مواد منجمد را داخل سيني و يا ظرف قرار داده و روي  •

حاصل از ي كنيد ظرفي انتخاب نماييد كه مواد مايع : در جهت طول عمر دستگاه سعتوجه

 .، سرريز نشودزدايييخ

 . درجه بچرخانيد 250 به را ترموستات گردان كليد •

 المنت باال و پايين قرار دهيدولوم سلكتور حرارت را به حالت همزمان  •

 قرار دهيد.  كانوكشن را روي حالت روشن فن  ولوم سلكتور  •

 . نماييد  تنظيم دقيقه 10 روي  بر را  سنج  زمانكليد  •

 .شود خاموش دستگاه تا دهيد قرار OFF "" وضعيت در آنرا  از پايان كار پس •

 كردن گریل 

 قرار دهيد. به همراه غذا داخل دستگاه فلزي را  رگال   سيني يا •

 . درب دستگاه را نيمه باز قرار دهيد •

 قرار دهيد  دلخواه دستگاه را در اين وضعيت ولوم حرارت •

 . دستگاه را در وضعيت زمان مورد نياز سرخ كن قرار دهيد ولوم تايمر •

قرار دهيد تا  "OFF" پس از اتمام كار كليد زمان سنج دستگاه را در وضعيت •

 .دستگاه خاموش شود

 توست كردن  

 . قرار دهيد  250كنترل حرارت را در درجه ولوم  •

 دهيد  قرار دلخواه وضعيت اين در را دستگاه حرارت ولوم •



 .قرار دهيد رگالنظر جهت توست شدن را روي  مواد مورد •

 را با مقدار دلخواه توست شدن تنظيم نماييد. ولوم تايمر •

 . زنگ دستگاه در زمان رسيدن به مقدار مورد نياز توست بصدا در خواهد آمد •

قرار دهيد تا دستگاه خاموش " OFF" ايان كار كليد دستگاه را در حالتپپس از  •

 .گردد

 میز كردن دستگاهت

ميز نماييد تا هر گونه  اًل تآنرا كابار استفاده از دستگاه ضرورت دارد كه پس از هر  •

 . روغن اضافي در دستگاه تميز گردد و احتمال بوي ناخواسته از ميان برود

 . اجازه دهيد دستگاه ابتدا خنك شود و سپس آنرا تميز نماييد •

 دستگاه را درون آب فرو نبريد و يا آنرا زير شير آب قرار ندهيد  •

توانيد درون ماشين  غيره را مي، تابه و هاي متحرك مانند طبقاتقسمت •

 . شويي شستشو دهيدظرف

 .توانيد تميز نماييدسطوح خارجي دستگاه را با پارچه نم دار مي  •

استفاده از وسايل تميز كننده سخت يا وسايل تيز و برنده جهت تميز كردن از  •

 .دستگاه خود داري نماييد

 كاملً استفاده مجدداجازه دهيد كليه قسمت هاي شستشو داده شده قبل از  •

 .خشك گردد

                                         

                                     

 

 

                    



 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : گرامی كننده مصرف

 : نماييد اقدام ذيل طرق از  گارانتي دريافت و  دستگاه نامه ضمانت  ثبت جهت

  5000144410شماره به را خود خانوادگي نام  و نام  و دستگاه سريال شماره  -1

 . نماييد  پيامك

  تينو قسمت در مربوطه فرم تكميل   www.bertino.ir  سايت به مراجعه  -2

 سرويس

 

 

 

 

 

 

 

 تينو سرويس مشتريان خدمات مركز

95026765 (031) 

 كشور سراسر در قطعات مينتأ و فروش از پس  خدمات مركز 380 از بيش با

 .نماييد مراجعه  www.bertino.ir سايت به مراكز هاي  آدرس و اسامي از اطلع جهت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه صنعتي بازرگاني برتينو 

   -مجتمع اداري تجاري الماس بلورين  -خيابان صابونيان  -خيابان فدائيان اسلم  -تهران 

 (021) 55336317تلفن:                                        924/926واحد  -طبقه سوم

 

  - ساختمان اداري تجاري برتينو -كوچه ششم  -خيابان هاتف  -ميدان امام علي -اصفهان

 ( 031) 95026762  -4تلفن:                                                    15/1پلك 

  

 www.bertino.irوب سايت: 

Italian design 

http://www.bertino.ir/

