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 آتش مهر درباره 
هم بودن«   کردیم. ما »لذت با  باربیکیوبا شعار »لذت با هم بودن« شروع به تولید انواع کباب پز و    1392در سال  

نوآوری، شکوفایی و  ای بیمتخصص و توانمند ما تجربهرا ابتدا از خودمان شروع کردیم. کادر   نظیر از همدلی، 

هدف ما   بالد.میمداری را در فضای کار خلق کرده و توانسته است محصولی تولید کند که خود به آن  مشتری 

و  بخش از آشپزی سالم را به اای دلنشین و لذتو تجربه  منتقل کنیماین است بتوانیم این لذت را به مشتری  

 .هدیه دهیم

با مقایسه، مطالعه و بررسی محصوالت برتر جهانی ادامه دادیم.   .ما با تعریف و تعیین محصول متمایز آغاز کردیم

معتبری خصوصاً تجاری  دقیق، شرکای  تحقیقات  ماشین  با  تأمین  با کیفیت  در عرصه  قطعات  و  مناسب  آالت 

 پیش  به  قدرت  با  و  دادیم  تشکیل  …ای فنی مهندسی، تحقیق و توسعه، تولید، فروش و  های حرفهبرگزیدیم. تیم

 .تاختیم

که بتواند شعار سازمانی آتش مهر )لذت با هم بودن( را تحقق بخشد و  است  تمرکز اصلی ما بر روی محصوالتی

در راستای کسب    ISO9001با کسب گواهینامه استاندارد  ایم.  مد نظر قرار داده کسب رضایت مشتری را همیشه  

زنیم تا راز درخشش محصوالتمان متمایز بودن آنهاست. ما به تمام جهان سر می استاندارد جهانی گام برداشتیم.  

ترین و جدیدترین  نیم که تیم آتش مهر دائما در حال رصد بهکادعا می   ترأج ها را تولید کنیم. بله به  بهترین

در جهان و به روز کردن دانش و فناوری خود است. نگاه ما به آینده و رقابت با    باربیکیودستاوردها و تولیدات  

 .بین المللی است  برترین محصوالتِ

آالت مناسب، مواد اولیه ها و در شرایط سخت کنونی مواردی چون تامین ماشیندر این سال ،  مسیر  هایسختی   از

  تالش در  همواره  خدا  یاری  به.  است  بوده   …  و های بین المللی در شرایط تحریم  با کیفیت، همکاری با شرکت

 .بیاییم کوتاه خود استاندارهای از تا شود باعث موانع این ندادیم اجازه هرگز و بودیم موانع رفع برای

باشد. الگویی موفق   این دوران دشواردر    ،توانسته است الگوی موفقی از تولیدبالد که  شرکت آتش مهر به خود می

  نیاز   و  خواست   به   توجه   مبتکرانه،   تولیدات  کار،  نیروی  آموزش  انگیزه،   با   و   پویا  کار  نیروی  تیمی،  کاردر زمینه  

 ....  و مشتری

می ببخشیم و لبخند رضایت و شادی  مهر و دوستی گر تمام امید و انگیزه ما این است که محافل شما را با آتشِ 

 .هایتان ببینیمبر چهره
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 سخنی با مشتریان 
 

 سالم   با 

  فرایند   در  دهیممی   شما اطمینان  به.  وییمگمی  آتش مهر را تبریک  شرکت  محصوالت  انتخاب  در  شما  سلیقه  حسن

  ترین مهم   و  اولین  عنوان  به  را  خود  مشتریان  رضایت  و  محصول کیفی  سطح  ارتقاء  محصول،  این  تولید  و  طراحی

 روزترینهب   و  آزموده  کار  مهندسینو    متخصصین،کارشناسان  تجربه  و  خالقیت  از  راستا  این  در  و  نموده  انتخاب  هدف

  شما   رضایت  جلب   و  مناسب  کیفیت  با  ،محصول  تولید  هافعالیت  این  تمام  هدفایم.  کرده  استفاده  تکنولوژی

آتش مهر تهیه شده است.  کباب پز گازی استیلاین دفترچه راهنما برای استفاده از  .باشدمی  ارجمند مشتریان

  است. ضروری آنجهت استفاده صحیح از دستگاه توجه به نکات مطرح شده در 

 

 

 

 موفقیت  آرزوی با                                                                                          

 آتش مهر آداک   شرکت                                                                                        
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 معرفی محصوالت آتش مهر 

 محصوالت اصلی 
ها به صورت زیر  بندی آنکه دسته  شوندتولید می   دو گروه گازی و ذغالی  آتش مهر در  شرکت  اصلی  محصوالت

 : است

 های گازی باربیکیو

 سری افروزش  •

 
ها در داشتن میزکار، اجاق . تفاوت این مدل دن شوتولید می   مدل  8در    گازی سری افروزش  باربیکیوهای

متری )طول  سانتی   90و    60ها در دو سایز  پایه است. تمامی مدل ، کابینت و  پزی، اجاق تابشیخوراک

 شوند.ارائه می محفظه پخت( 
 

 تاشو کارپایه ساده و دو میز :    100افروزش  ( 1
 تاشو  کارو دو میز  تنابیک پایه:    101افروزش  ( 2

 تاشو پزیخوراکیک اجاق و  تاشو میز کارپایه ساده، یک :    102افروزش  ( 3

 تاشو  پزیو یک اجاق خوراک تاشویک میز کار کابینت،  پایه:    103افروزش  ( 4

 تاشو  و یک اجاق تابشی تاشو میز کارپایه ساده، یک :    200افروزش  ( 5

 تاشو  و یک اجاق تابشی تاشو میز کاریک کابینت،  پایه:    201افروزش  ( 6

 تاشو و یک اجاق تابشی تاشو پزیخوراکپایه ساده، یک اجاق :    202افروزش  ( 7

 تاشو و یک اجاق تابشی تاشو پزیخوراکیک اجاق کابینت،  پایه:   203افروزش  ( 8

 سری ونوس  •

 شوند.گازی سری ونوس در دو مدل تولید می  باربیکیوهای

   100ونوس   ( 1

  ز یدو سا  در  که هر دو مدل  ،دارای دو مدل با پایه و بدون پایه است  100گازی ونوس    باربیکیو

 .شوندی )طول محفظه پخت( ارائه م یمتریسانت 90و  60

   کباب پز گازی استیل  ( 2

و  )طول محفظه پخت(   یمترسانتی 80و   70،   60،  55،  45 سایزدر پنج  کباب پز گازی استیل 

 شود.میتولید ق دو جنس استیل مات و استیل برا با
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 ذغالی  باربیکیوهای

 آتشدان  سری  •

کابینت و پایه    ها در داشتنتفاوت این مدل   .دن شوتولید می در دو مدل    ی سری آتشدان ذغال   باربیکیوهای

 شوند.متری )طول محفظه پخت( ارائه می سانتی 90و  60ها در دو سایز است. تمامی مدل  ساده پایه

 تاشو میز کارپایه ساده و دو : 100آتشدان  ( 1

 تاشو  میز کارکابینت و دو پایه : 101آتشدان  ( 2

    www.atashmehr.com  در مشاهده تصاویر، اطالع از قیمت و خرید آنالین  

 و ملزومات باربیکیو  جانبی تجهیزات 
 و استفاده خودبر حسب نیاز  یدتوان می  شما .دنباشهای محصول نمیفرضپیش جزو تجهیزات جانبی آتش مهر

کنار محصول اصلی استفاده کنید. داده و در سفارش  هر یک از آنها را 

که در مدل مشبک و تابه ای    هستندبرای پخت استیک  صفحاتی از جنس چدن   :  ک پز چدنی ی است  •

  شوند.تولید می

 شود. کاور کباب پز ضد آب بوده و متناسب با اندازه هر کباب پز تولید می : کاور  •

 شود.می تولید    قرار دادن ذغال و استفاده از کباب پز گازی به صورت ذغالی  برای  سبد ذغال  :سبد ذغال  •

 . است در سایت آتش مهر موجود و قابل سفارش  کبابو  ماهیتوری   : توری  •

کمک    ،هنگام آشپزی  آن  وجودجزو وسایلی هست که  از جنس استیل نگیر    انبر استیک    :  بر استیک ن ا  •

 بسیاری به سرعت عمل شما خواهد کرد. 

از سایت آتش مهر  های استیل در سایزهای مختلف برای پخت کباب، جوجه کباب و جگر  سیخ   :  سیخ •

 هستند. قابل سفارش 

ت کباب  حبه نظافت رااستفاده از چربی زدای پیشنهادی   مناسب باربیکیو:  و چربی زدای  پاک کننده  •

کند. پز کمک می

 قطعات یدکی 
آتش   مشتریانشرکت  خیال  آسودگی  برای  نیاز،  خود   مهر  مواقع  در   در  شده  استفاده  یدکی  قطعات  تمامی 

 را برای فروش در وب سایت خود قرار داده است.  تمحصوال
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 پیش از راه اندازی 
باعث اگر بستهد.  ن گردبندی مناسب تحویل مشتری میتمامی محصوالت آتش مهر در بسته بندی مخدوش و 

 آسیب فیزیکی محصول شده بود به واحد فروش آتش مهر اطالع دهید.  

         

 بسته بندی   -1شکل

 مراحل راه اندازی  

 در آوردن از کارتن: -۱

 بندی در بیاورید. انتقال دهید و به دقت از بسته  نصب محصول را به محل

 جدا کردن پوشش پالستیکی -2

حتما این پوشش را جدا کنید. اگر این پوشش جدا   ،پوشش پالستیکی هست دارای محصول ازهایی اگر قسمت 

 . نشود هنگام استفاده ذوب شده و شما را دچار مشکل خواهد کرد 

 : ) سرشعله چدن و سرشعله استیل(هانصب سرشعله -3
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روی هر شعله یک   کنیددقت    .موجود در بسته بندی را بر روی  برنرها  قرار دهید  یا استیل  های چدنیسر شعله 

 . گیردعدد سر شعله قرار 

 

   چدنهای نصب سر شعله  -2شکل 

 

   استیلهای ه ل نصب سر شع -3شکل

از    ل یاست  یهاسرشعله:  توجه   تغاستفادهپس  اثر گرما  در  ادهندی رنگ م  ریی،  آنها    رییتغ  نی.  در کارکرد  رنگ 

 باشد.می غیر قابل اجتناب  و شتهندا یریتاث

به سرشعله چدن  نکته  نسبت  استیل  دود کمتر: مزیت سر شعله  و زمان پخت  ایجاد  انتقال حرارت یکدست   ،

 است. ترسریع
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 اتصال به گاز 
 . دیکن هیته را گازمخصوص  لنگیو ش بست ،قبل از اقدام به نصب

 شهری:اتصال به گاز 

 دیشو مطمئن .دیکنمحکم از هر دو سمت کرده و با بست  متصلکباب پز  یگاز و ورودریگاز را به ش لنگیش

 نداشته باشند. یانتقال گاز نشت ریو ش لنگیش

 :اتصال به کپسول گاز مایع

اگر قصد استفاده از گاز  .  است  ه به صورت پیش فرض برای استفاده از گاز شهری آماد  گازی آتش مهر   کباب پز 

در    .شود  هنگام سفارش درخواست دهید تا محصول شما برای استفاده از گاز مایع آماده  بهتر استمایع دارید  

 یک رگوالتور  از  و  گردد  ض یتعو  کباب پز  یهانازلباید    صورتیکه قصد دارید در آینده از گاز مایع استفاده کنید

آتش    یشنهادیپرگوالتور    گیری از خطرات احتمالی حتما از. برای پیشاستفاده شود  و شیلنگ فشار قوی  مناسب

و فشار مناسب را فراهم   تیشده و ظرف  شیمحصوالت آتش مهر آزما  یکه بر رو  (   میرگوالتور قابل تنظ  )،  مهر

 التور را می توانید از طریق سایت آتش مهر تهیه نمایید. واین رگ .، استفاده کنیدمی نماید

 

رگوالتور مناسب محصوالت آتش مهر  -4شکل  
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   کباب پز گازیروشن کردن 
نمی  اتوماتیک  فندک  دارای  استیل  گازی  پز  کردن  .  باشدکباب  روشن  ا  آنبرای  است  بلند  فندکز  بهتر  های 

 ولوم را بچرخانید. درفاصله نزدیک برنرها قرار دهید و از کنار سرشعله فندک را استفاده کنید. 

 نکات  مهم هنگام استفاده  

 . دقیقه با شعله متوسط روشن نمایید 10را به مدت کباب پز  ،قبل از شروع پخت و پز -1

این کار موجب    بریزید.  کباب پز مقداری آب در سینی تعبیه شده در زیر محفظه پخت  هنگام استفاده    -2

آب سینی را به صورت مرتب چک    تر سینی و همچنین داشتن غذایی ترد و نرم خواهد شد.نظافت راحت

از استفاده از کباب پز بدون وجود آب در سینی    کنید و در صورت کم شدن، مقداری آب به آن اضافه کنید.

 د. کنی ن خودداری  آ 

 . دیگاز را ببندشیر گازی حتما کباب پزاز استفاده از هر بار عدب  -3

تا زمان خنک شدن  کباب پز  باشد، از نزدیک شدن کودکان به  بدنه آن داغ می  کباب پزهنگام استفاده از    -4

 کامل جلوگیری کنید. 

آشپزی  -5 دستکش    هنگام  کنیداز  استفاده  پخت  باش  یمناسب  لباسو    مخصوص  داشته  تن  )  دیبه    از . 

 .( دیاستفاده نکن و ... قابل اشتعال وگشاد  یهالباس

برای نصب محصول     هرگز،  صورت استفاده از گاز مایعدر    -6 از رگوالتورهای غیر استاندارد و فشار قوی 

 و حتما از شیلنگ فشار قوی استفاده شود.  استفاده نشود

کنید که سیخ کباب دقت باشد. سرشعله ها می  رویفضای   دقیقا بهتر کباب،  محدوده مناسب برای پخت-7

  تری داشته باشید.بهدر این ناحیه قرار گیرد تا پخت 
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 توصیه های ایمنی 

 لوله گاز فشار وارد نشود. کباب پز دقت نمایید تا به برنرها و  حمل و نقل  هنگام -1

شما )شهری  خریداری شده متناسب با نوع گاز مصرفی    کباب پزقبل از نصب دستگاه مطمئن شوید   -2

 (باشدمی  )نوع گاز مصرفی طبق سفارش مشتری باشد.می یا مایع( 

 دیطمئن شو. مباشدیم قرار دادن آن یمناسب برا  محلانتخاب ، کباب پزدر نصب   یمنی اقدام ا نیولا -3

  است   بیش  یرااکه د  یدر محل  کباب پز  ز نصبا  ،ثابت قرار گرفته است  ی صاف ویدر جا  کباب پز

 . خطر سقوط به همراه دارد رایز د،یکنخودداری 

  . متر باشدسانتی  30  حداقل  طرفین  هایای باشد که فاصله آن از دیوارباید به گونه  کباب پز محل نصب   -4

دستگاه   ارمحل استقر  .شود  جادیا  کباب پز حرارت    یمناسب برا  هیشود تهویفاصله باعث م  نیا  تیعار

این وسیله برای کار در محیط    ،شدید هوا محفوظ باشد  بایستی دارای تهویه مناسب بوده و از جریانات

دقت کنید که استفاده از این وسیله به دلیل توان    ، باشد و دارای ترموکوپل نمی   باز طراحی شده است 

 . د نمای ایجاد خطر می   باالی آن، در محیط بسته 

توجه داشته باشید که حداقل فاصله عمودی الزم بین صفحه رویی اجاق تا سطوح قابل اشتعال باید  -5

 سانتی متر باشد. 80

 

 
 فاصله استاندارد توصیه شده برای کباب پز های استیل  -5شکل
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باربیکیو و    کباب پز تولید کننده پیشرو     

 

 

  حداکثر )  لنگ با قطر و جنس مطلوب یید از لوازم و تجهیزات استاندارد نظیر بست مناسب، شیقت نماد -6

 مناسب برای اتصاالت گاز استفاده شود.  و شیلنگ خور (متر 5/1به طول 

 آزمایش نمایید تا از عدم نشتی آن مطمئن شوید. صابون کف با را شیلنگ به لوله گاز محل اتصال -7

 . دییو مواد حساس به حرارت  استفاده نما اهانیگ یکینزد باد، انیبه دور از جر یرا در محل  کباب پز -8

 .باشند کباب پزو کودکان در کنار  یخانگ  واناتیح دیهنگام پخت و پز اجازه نده -9

گاز   یبار( و برا 0/ 016متر ستون آب )ی لی م 160باید حداقل  یگاز شهر یدستگاه برا  یفشار گاز کار -10

باشد و از رگ  0/ 03متر ستون آب )  یل یم  300حداقل    دیبا  مایع شده    هیالتور استاندارد و توصوبار( 

پخت   یرا  برا  یمقدار ممکن است حرارت کاف نیکه فشار کمتر از ا دیتوجه کن  شرکت استفاده شود.

 . نکند جادیو پز ا

 صورت مشاهده هر گونه ایراد احتمالی، با کارشناسان شرکت تماس بگیرید. در  

 ل محصو نگهدارینظافت و 
)کاور(  با روکش    داری کنید و روی آن رادور از باران و رطوبت و در جای خشک نگه به    را    کباب پز •

 .مناسب بپوشانید

 

 گازی استیل  کباب پز کاور -6شکل

 . را تمیز کنید کباب پزهر بار استفاده، تمامی قسمت های  از بعد •

 .شوندمیجدا ترراحتکامال گرم است  کباب پزدر حالی که ها مواد غذایی و چربی •

   خودداری کنید. یداً  اک های چدن  از تماس آب با سرشعله  •

 تمیز کنید.  فرچه سیمیسرشعله های چدن را با  •
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باربیکیو و    کباب پز تولید کننده پیشرو    
 

 

 گارانتی 
  سال  3 تا نماید می  تعهد  مهر آتش شرکت شد  خرابی و مشکل دچار شما اگر به هردلیلی کباب پز گازی استیل 

   .به شما ارائه دهد گارانتی بی قید و شرط

 شرط کباب پز گازی استیل شامل و گارانتی بی قید  

 تمامی قطعات  •

 تمامی مشکالت •

 بدون هیچ بهانه ای •

 بدون هزینه  •

 زمان ممکندر کوتاه ترین  •

 .خواهد بود

 : نحوه فعال سازی گارانتی محصوالت آتش مهر

اند، نیازی به فعال سازی نموده  اقدام به خرید  وب سایت آتش مهر مشتریانی که به صورت آنالین از طریق   -1

 .شودگارانتی نداشته و گارانتی آن ها از زمان خرید شروع می 

  های دیگر سایتو یا از طریق    های مجاز شرکت آتش مهر(  )از نمایندگی  مشتریانی که به صورت حضوری -2

و  فعال سازی گارانتی توانند با مراجعه به سایت آتش مهر از طریق منویاند میاقدام به خرید محصوالت نموده

ازی گارانتی با پر کردن فرم مربوطه درخواست خود را ثبت نمایند. بعد از بررسی و تایید گارانتی، پیامک فعال س

 .برای شما ارسال خواهد شد

 :نحوه استفاده از گارانتی محصوالت آتش مهر

شوید و با پر  خدمات گارانتی  از طریق منوی درخواست خدمات گارانتی در سایت آتش مهر، وارد قسمت ثبت
آن ارسال  و  فرم  می   ،کردن  ثبت  محصول  گارانتی  از  استفاده  پیادرخواست  تا  بمانید  منتظر  نتیجه شود.  مک 

 .درخواست گارانتی برای شما ارسال شود 
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