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اجاق گاز های طرح فر رمگا

ROMEGA Stove
Users Guide

مصرف کننده گرام�، لطفا پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید.
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مصرف کننده گرام�
ازحسن انتخاب شما برای استفاده از محصوالت  رمگا سپاسگزاریم.

لطفا دفترچـه را جهت  استفاده از خدمات گارانت�  نگهداری نمایید.

توجه: نصب و سرویس دستگاه
محصول رمگا باید توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت

رمگا نصب و سرویس گردد، در غیراین صورت شامل گارانت� نخواهد شد.
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هشدارهای ایمن�
این وسیله باید طبق مقررات ت�یین شده اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه    ✦

مناسب است مورد استفاده قرار بگیرد. لطفا قبل از نصب و استفاده از محصول دستورالعمل های 
مربوطه رامطالعه نمایید.

استفاده از این محصول برای افراد نا آگاه، کودکان و افراد کم توان ذهن� و جسم� مناسب نم� باشد،    ✦

مگر با دستورالعمل و سرپرست مسئول در قبال ایمن� انجام شود.
این دستگاه برای استفاده خانگ� و پخت و پز در نظر گرفته شده است، از این دستگاه برای گرم    ✦

کردن اتاق و سایر موارد استفاده ننمایید.
هنگام استفاده، بدنه ممکن است داغ شود از ریختن آب سرد، غذای منجمد روی شیشه و دست    ✦

زدن به مشعل و قطعات  خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن دستگاه، آن را از برق خارج نمایید.   ✦

جهت تمیز کردن وسیله از بخارشوی استفاده ننمایید.   ✦

جهت جلوگیری از خراش و شکسته شدن  شیشه، از برخورد اجسام تیز و نوک تیز به لبه های     ✦

شیشه و تمیز کردن با تمیز کننده های ساینده، خراشنده و تیز خودداری نمایید.
تمام� ت�میرات در این محصول باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود، از ت�میرات     ✦

خودسرانه اجتناب نمایید.
نصب  باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود در غیر این صورت شامل گارانت� نخواهد شد.   ✦

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

استفـاده از یک وسیله گازسوز پخت و پـز موجب تولید گـرما و رطـوبت در محـل نصب م� گردد.    ✦

اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه به خوبی تهویه م� گردد : دریچه های تهویه طبی�� را باز نگاه داشته 
و یا یک وسیله مکانیک� و تهویه ( نظیر هود تهویه کننده مکانیک� ) نصب نمایید.

نکات ایمن� برای کودکان
این محصول به گونه ای طراح� شده که باید توسط بزرگساالن استفاده شود، به کودکان خود اجازه    ✦

ندهید که آن را روشن و استفاده کنند.
قسمت های مختلف فر پس از استفاده داغ م� شوند از تماس اطفال با فر جلوگیری نمایید.   ✦

هنگام باز بودن درب فر از قرار دادن اشیای سنگین یا نشستن اطفال بر روی آن خودداری نمایید.   ✦
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موارد ایمن� اتصاالت گازی
هرگونه مداخله در نصب، تنظیم و تبدیل به انواع دیگر گاز مصرف� باید توسط سرویسکاران مجاز    ✦

انجام پذیرد.
قبل از استفاده از اجاق گاز مطمئن شوید که ولوم مشعل ها در حالت خاموش قرار دارد.   ✦

طول شلنگ گاز نباید از 150 سانت� متر بیشتر باشد.   ✦

پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز مصرف�، فشار گاز مصرف� با وسیله سازگار    ✦

باشد.
هنگام استشمام بوی گاز ضمن حفظ خونسردی ، شیر اصل� گاز را بسته ، پنجره ها را باز نمایید،  از    ✦

روشن نمودن فندک، کبریت و هرگونه وسیله برق� خودداری نمایید .  با حوله خیس هوا را از پنجره خارج 
نمایید و حت� از جا به جا کردن البسه که باعث ایجاد جرقه شده خودداری نمایید. همچنین فورا شرکت 

مل� گاز ایران و خدمات پس از فروش را مطلع نمایید. 
محصوالت گازسوز این شرکت قبل از خروج از کارخانه با نوع گاز شهری ( G20) تنظیم شده است و    ✦

در صورت استفاده از گاز مایع (G31) باید از سیلندر و رگالتور مطابق با استاندارد  استفاده شود و تبدیل 
توسط سرویسکاران مجاز انجام گیرد.

شیر گازی فقط باید به اجاق وصل باشد و هیچ مصرف کننده گاز دیگری به آن وصل نباشد.   ✦

از شلنگ مخصوص و من�طف گاز که بر روی محصول قرار دارد استفاده گردد.   ✦

هیچ نقطه ای از شلنگ نباید به دمای 50 درجه سانت� گراد برسد.   ✦

شلنگ نباید در معرض لبه های برنده و گوشه های تیز و سایر موارد مخاطره آمیز و تحت کشش و    ✦

پیچش و له شدگ� قرار گیرد.
فاصله افق� قسمت های باالی اجاق گاز با دیواره های قابل اشت�ال باید حداقل  15 سانت� متر باشد.   ✦

از افزایش دادن قطر سوراخ نازل ها خودداری نمایید.   ✦

موارد ایمن� اتصاالت الکتریک�

نصب و تمام امور الکتریک� باید توسط نماینده مجاز و مجرب انجام شود.   ✦

محصول نباید در محل های بدون سیم ارت ( اتصال به زمین ) نصب گردد.   ✦

در صورت بروز هرگونه خرابی، محصول را از برق درآوردید.   ✦
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ولتاژ برق محل نصب و برچسب مشخصات محصول را کنترل نموده و در صورت عدم مغایرت آنها    ✦

اقدام به نصب نمایید.
سیم برق استفاده شده در محصول  مقاوم به حرارت و نسوز م� باشد.   ✦

سیم اتصال زمین به رنگ زرد و سبز م� باشد، در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین    ✦

را نصب نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه در آخرین مرحله آن را جدا نمایید.
توصیه م� شود برای ایمن� بیشتر برای اتصال کابل برق از رابط چند پریزه استفاده ننمایید.   ✦

هرگز با کشیدن کابل برق دوشاخه را از پریز جدا ننمایید.   ✦

هشدار: سیم اتصال به زمین را هرگز به لوله گاز متصل ننمایید.   ✦

مشخصات فن� و اب�اد
اب�اد تقریبی محصول ( طول، عرض و ارتفاع)ز

گنجایش فر
ولتاژ ورودی

فرکانس ورودی
نوع و فشار گاز مصرف�

قطر نازل و ارزش حرارت� شعله ها
شعله کوچک
شعله متوسط
شعله بزرگ
شعله پلوپز

سانت� متر  60  89   79
لیتر 120

220-240 V
50-60 Hz

20 M bar ��گاز طبی

90 mm
100 mm 
120 mm
140 mm

1/27 Kw
2 Kw

2/64 Kw
3/91 Kw
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نصب
نصب محصول باید توسط افراد متخصص و با توجه به دستورالعمل های دفترچه راهنما و استانداردهای 

الزم انجام پذیرد.

دستورالعمل های نصب:
اجاق را در محل� قرار دهید که در جریان هوا و کوران باد نباشد.   ✦

پوشش بسته بندی و روکش های مربوطه را از روی اجاق بردارید و اجاق را از روی پالستیک و یا پالت    ✦

چوبی جدا کنید.
دیواره ها و اطراف اجاق باید قابلیت تحمل حداقل  75 درجه سانتیگراد را داشته باشد.   ✦

محصول را در جایی قرار دهید که دسترس� به سیم برق آن به سادگ� میسر باشد.   ✦

از تا شدن سیم برق یا تماس آن با قسمت های داغ اجتناب کنید.   ✦

از قرار دادن محصول در نزدیک� مواد خطرناک و اشت�ال پذیر اجتناب کنید در غیر اینصورت    ✦

مسئولیت خطرهای احتمال� بر عهده شرکت نم� باشد.
حداقل فاصله عمودی اجاق  تا هود  75 سانت� متر م� باشد.   ✦

در جابجایی اجاق گاز به هیچ عنوان از ولوم ها استفاده ننمایید زیرا امکان شکستن شفت ولوم    ✦

وجود دارد.

توصیه های استفاده از محصول
جهت جلوگیری از اتالف انرژی و جلوگیری از زبانه کشیدن آتش و آسیب به ظروف، از ظرف    ✦

متناسب با سایز مشعل  استفاده نمایید.

قبل از روشن کردن مشعل ها از طرز قرارگیری صحیح سرشعله ها اطمینان حاصل نمایید.   ✦

مشعل
حداقل و حداکثر قطر ظروف ( سانت� متر )ب

کوچک
10-1212-2422-2624-28

پلوپزبزرگمتوسط
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در صورت استفاده نکردن از اجاق گاز ولوم شعله ها در حالت خاموش قرار گیرد.   ✦

هنگام استفاده، محصول داغ م� شود از دست زدن به مشعل و قطعات خودداری نموده و کودکان    ✦

را از آن دور نمایید.

باقیمانده مواد غذایی در صورت خشک شدن و ماندن برای مدت طوالن� ممکن است به سطوح    ✦

لعابی دستگاه آسیب رساند از تمیز بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

پخش کننده های چدن� را بدون  پایه الستیک� استفاده ننماییدزیرا بدون پایه، ناپایدار م� باشند.   ✦

چنانچه یک� از ولوم های اجاق گاز سفت شده است آن را فشار ندهید و  با خدمات پس از فروش     ✦

تماس  حاصل نمایید.

✦   لطفاً در اجاق گازهای شیشه ای، شیشه اجاق را پس از استفاده تمیز نمایید.

وسایل جانبی موجود در محصول و راهنمای نصب و استفاده صحیح

پخش کننده های چدن�
جهت قرار گیری روی صفحه اجاق و محل قرارگیری ظروف آشپزخانه.

سرشعله ها
پنج سرشعله  شامل سرشعله کوچک،فنجان�،متوسط،بزرگ و پلوپز
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راهنمای استفاده از اجاق گاز طرح فر رمگا
اجاق های فاقد صفحه دیجیتال

1- ولوم تنظیم زمان هشدار دهنده صوت�: با چرخاندن این ولوم در جهت عقربه های ساعت مدت زمان 
پخت غذای خود را به وسیله زمان سنج انتخاب و تنظیم نمایید، پس از گذشت زمان ت�یین شده توسط 

شما صدای زنگ به صدا در م� آید.
2- ولوم مربوط به شعله مورد نظر را به داخل فشار دهید، همزمان با فعال شدن فندک آن را خالف عقربه 

های ساعت بچرخانید  و  در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

اجاق های دارای صفحه دیجیتال

نکته: دکمه هایی که شماره گذاری نشده اند فاقد عملکرد م� باشند.
نمایش زمان باق� مانده زمان منتخب هنگام استفاده از زمان سنج.  || 1- نمایشگر   ساعت 

2- نمایش دمای محیط.
3-  فعال یا غیرفعال کردن زمان سنج هشدار دهنده صوت�.های ساعت بچرخانید  و  در دمای مورد نظر 

برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

12

3 4 5 6 7 8 9
180 c 08:30

10

1 2
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4-  فعال کردن شعله زماندار: شما م� توانید زمان خاموش شدن یک شعله دارای این قابلیت (شعله  

بزرگ)  اجاق گاز را از قبل ت�یین نمایید تنها کافیست این دکمه را لمس نموده و با دکمه های افزایش یا 

کاهش زمان،  زمان خاموش شدن شعله را ت�یین نمایید.

5- لغو تمام� زمان های ت�یین شده بر ای شعله زمان دار یا هشدار دهنده صوت�.

6-  تنظیم ساعت دستگاه

7- کاهش زمان در صورت فعال کردن زمان سنج ها.

8- افزایش زمان در صورت فعال کردن زمان سنج ها.

9- ولوم مربوط به شعله مورد نظر را به داخل فشار دهید، همزمان با فعال شدن فندک آن را خالف عقربه 

های ساعت بچرخانید  و  در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول

قبل از نظافت اجاق اطمینان حاصل نمایید که اجاق به اندازه کاف� سرد شده است.   ✦

برای تمیز کردن اجاق های صفحه شیشه ای از شیشه پاک کن استفاده ننمایید.   ✦

برای تمیز کردن صفحه اجاق گاز از پنبه، اسفنج و یا دستمال نرم استفاده  نمایید.   ✦

پیش از هرگونه نظافت دو شاخه  را از پریز جـدا نموده و تا زمان� که از خشک کردن اجـاق مطمئن    ✦

نشده اید هرگز آن را به پریز برق متصل ننمایید.

توجه نمایید سر شعله ها برای استفاده مجدد کامال خشک شده باشند.   ✦ 

از وسایل تمیزکننده خراش دهنده، ساینده و تیز و همچنین از مای�ات پاکیزه کننده حاوی مواد    ✦

سخت و اسید استفاده ننمایید.

ریخته شدن مواد غذایی مانند شیر و آب بر روی سرشعله ها و عدم نظافت به موقع آن ها    ✦

موجب سوختگ� و کدر شدن سرشعله ها م� شوند.



پس از هر بار نظافت قطعات صفحه گاز اطمینان حاصل نمایید که سرشعله ها و پولک� دقیقاً سر    ✦

جای خود قرار گرفته اند در غیر این صورت ممکن است فندک عمل نکرده و یا با روشن شدن انفجاری 

شعله مواجه شوید.

همواره ترموکوپلها و سیم چین� و جرقه زن را تمیز نگه دارید.   ✦

مطمئن ترین راه جهت پاک کردن چربی حاصل از پخت و پز و نگهداری از استیل نظافت روزانه    ✦

م� باشد؛ عدم نظافت روزانه و حرارت دیدن چربی ها باعث ایجاد سوختگ� و لک در استیل خواهد 

شد.

استفاده از ظروف بزرگتر از ظرفیت شعله ها و شعله پخش کن ها یک� دیگر از دالیل ایجاد    ✦

سوختگ� و ت�ییر رنگ استیل دور شعله م� باشد؛ شرکت هیچ گونه مسئولیت ت�میر یا ت�ویض در 

صورت سوختگ�، ایجاد لک و ت�ییر رنگ استیل نخواهد داشت.

پخش کننده های چدن� روی اجاق گاز را حتماً با اسکاج نرم تمیز نمایید اسکاچ های زبر موجب    ✦

خش دار شدن آن ها م� شوند.

مدت ماندگاری لکه ها نباید بیشتر از یک یا دو ماه باشد و به منظور لکه گیری بهتر و تمیز ماندن    ✦

شبکه های چدن� باید ماه� یک بار شستشو  شوند.
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ضمانت نامه رمگا
گارانت� محصول مشروط به نصب، ت�میر و تکمیل جزییات کارت ضمانت توسط تکنسین های مجاز 
خدمات پس از فروش این شرکت م� باشد و در غیر این صورت مراکز خدمات پس از فروش هیچگونه 

مسئولیت� در قبال ت�هدات مندرج در ضمانت نامه نخواهند داشت.

شرایط ضمانت محصول:
ضمانت  تا 24 ماه پس از نصب محصول م� باشد.   ✦

موارد ضمانت شده شامل قطعات اصل� و فن� م� باشد.   ✦

ضمانت لوازم برق� به مدت 9 ال� 12 ماه از تاریخ نصب م� باشد.   ✦

هزینه ایاب و ذهاب طبق ت�رفه شرکت به عهده مشتری م� باشد.    ✦

مواردی که مشمول این ضمانت نامه نم� باشد:
دستگاه توسط افراد یا مراکز غیرمجاز نصب یا ت�میر شده باشد.    ✦

خسارات� که در اثر حمل ونقل، حوادث طبی��، سهل انگاری، استفاده نادرست و نوسانات برق�    ✦

ناش� شود. 
در صورت� که کارت گارانت� مفقود و یا به هر دلیل� مخدوش یا ناخوانا باشد.    ✦

قسمت های خارج�، قطعات مصرف�، تزئین�، پالستیک�، شیشه ها، المپ فر، دستگیره ها،    ✦

سین� های فلزی، طبقات و جوجه گردان.

روش های نصب:
تماس با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش برای مشتریان استان تهران و مشهد.   ✦

تماس با نمایندگان سایر استان ها ( برای اطالع از نمایندگان خدمات پس از فروش استان خود وارد    ✦

سایت رمگا  به نشان� ROMEGA.IR قسمت نمایندگان پس از فروش شوید.)
ثبت ا اطالعات خود و محصول در بخش نصب سایت رمگا.   ✦

ارسال حرف N به سامانه پیامک� 10006821.   ✦

تلفن های دفتر مرکزی خدمات پس از فروش: 02177740822 - 02177740830
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کارت نصب و ضمانت
( مخصوص نمایندگان مجاز )

کارت نصب و ضمانت
( مخصوص مصرف کننده)

تاریخ تولید: ........ / ........ / ........ شماره سریال: ........................................  مدل: .................  فروشگاه: ..................................
ب: ........ / ........ / ........ نام و نام خانوادگ� خریدار: ..................................................   

ص
تاریخ خرید: ........ / ........ / ........  تاریخ ن

س: ........................................................................................
تلفن: ............................ همراه: ...................................... آدر

ت.
صول اس

ضـــای شما به منزله تحویل  سالــــم مح
ت نموده و سالم تحویل بگیرید، ام

س
سین موارد قید شده را ت

ش تکن
لطــفا هنگام آمــوز

پ و فـــــــــن
ت بـــــرد الکتریکـــی، المــــ

س
✦ تـــ

ت  
شعل و المن

ت عملکرد م
س

✦ ت
گ، چپق� و سرشلنگ� رابط 

شت� شلن
ت ن

س
✦  ت

ت: ..................................................................................................................................................
توضیحا

صرف کننده
ضای م

ام
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
سین  

ضا و مهر تکن
ام

 
 

 
 

 
 

 
  

تاریخ تولید: ........ / ........ / ........ شماره سریال: ........................................  مدل: .................  فروشگاه: ..................................
ب: ........ / ........ / ........ نام و نام خانوادگ� خریدار: ..................................................   

ص
تاریخ خرید: ........ / ........ / ........  تاریخ ن

س: ........................................................................................
تلفن: ............................ همراه: ...................................... آدر

ت.
صول اس

ضـــای شما به منزله تحویل  سالــــم مح
ت نموده و سالم تحویل بگیرید، ام

س
سین موارد قید شده را ت

ش تکن
لطــفا هنگام آمــوز

پ و فـــــــــن
ت بـــــرد الکتریکـــی، المــــ

س
✦ تـــ

ت  
شعل و المن

ت عملکرد م
س

✦ ت
گ، چپق� و سرشلنگ� رابط 

شت� شلن
ت ن

س
✦  ت

ت: ..................................................................................................................................................
توضیحا

صرف کننده
ضای م

ام
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
سین  

ضا و مهر تکن
ام
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مصرف کننده گرام�؛
بخش وارد  رو  روبه  بارکد  کردن  اسکن   با 
 نصب سایت رمگا شده و اطالعات محصول
منتظر و  نمایید  ثبت  نصب  برای  را   خود 

 تماس ما باشید
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کارت نوبت 1 سرویسکارت نوبت 2 سرویسکارت نوبت 3 سرویس

ب: ........ / ........ / ........ شماره سریال ...................................
ص

صرف کننده: .................................. تاریخ ن
نام و نام خانوادگ� م

ت: ................................................
س : ........ / ........ / ........ شماره فاکتور صادر شده: ..................  شرح خدما

تاریخ انجام سروی
....................................................................................................................................................................................
سین مجاز .........................................................

ت تکن
صا

شخ
ض شده: ......................................................... م

ت ت�وی
قطعا

ضا و مهر
ام

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ب: ........ / ........ / ........ شماره سریال ...................................
ص

صرف کننده: .................................. تاریخ ن
نام و نام خانوادگ� م

ت: ................................................
س : ........ / ........ / ........ شماره فاکتور صادر شده: ..................  شرح خدما

تاریخ انجام سروی
....................................................................................................................................................................................
سین مجاز .........................................................

ت تکن
صا

شخ
ض شده: ......................................................... م

ت ت�وی
قطعا

ضا و مهر
ام

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ب: ........ / ........ / ........ شماره سریال ...................................
ص

صرف کننده: .................................. تاریخ ن
نام و نام خانوادگ� م

ت: ................................................
س : ........ / ........ / ........ شماره فاکتور صادر شده: ..................  شرح خدما

تاریخ انجام سروی
....................................................................................................................................................................................
سین مجاز .........................................................

ت تکن
صا

شخ
ض شده: ......................................................... م

ت ت�وی
قطعا

ضا و مهر
ام
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مصرف کننده گرام�؛
بخش وارد  رو  روبه  بارکد  کردن  اسکن   با 
 خدمات پس از فروش سایت رمگا شده و
سرویس برای  را  خود  محصول   اطالعات 

 ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید





تلفن خدمات پس از فروش:

021-77725835021-77725822
021-77740830021-77740822 |

|

سامانه پیامک: 10006821


