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  :قطعات شرح

  
  قاشق ، پيمانه،سبد پالستيكي:لوازم جانبي .1
  دريچه متحرك بخار .2
  پوشيده شده با اليه نچسب جدا شدني ظرف .3
 اليه فلزي متحرك، بخار .4
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  در .5
  كننده دما تنظيمحرارتي و  صفحه .6
  دسته .7
  جا قاشقي .8
  صفحه هدايتي .9

  بدنه .10
  سيم متحرك .11
  دكمه باز كننده .12

  مهم
 اين دستگاه مطابق با اصول و شرايط ايمني Gb4706.1-1998 ،Gb17625.1-

2003  ،Gb4343.1-2003  وGb4706.19-2004 ساخته شده است.  
 محل خود را با ولتاژ دستگاه مطابقت دهيد ولتاژ.  
 استفاده  .دستگاه براي مصارف خانگي ساخته شده و براي مصارف صنعتي ساخته نشده است اين

خرابي ناشي از عدم رعايت دستور العمل، هيچ گونه مسئوليتي در مقابل  غير متعارف ار دستگاه و
  .ضمانت آن نخواهد بود دستگاه و

 اين دستگاه، دستگاه  ه ازهنگام استفاد. مطمئن شويد كه پريز شما اتصال به زمين داشته باشد
  .ديگري را به صورت مشترك به يك پريز وصل نكنيد

 باال رفتن بار  اين امر باعث. اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه به درستي به برق وصل شده باشد
  .مصرفي برق شده و باعث سوختن قطعات مي شود

 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد، آن را از برق خارج كنيد.  
 هنگام استفاده ، دستگاه را بدون توجه رها نكنيد.  
 دستگاه را از دسترس كودكان دور نگاه داريد.  
 دستگاه را در مكان هايي كه پايدار، خشك و مقاوم به حرارت است بگذاريد.  
 دستگاه را بدون ظرف يا با ظرف خالي استفاده نكنيد.  
 هنگامي كه دستگاه كار مي كند ظرف آن را خارج نكنيد.  
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 زيرا به دستگاه صدمه مي زند. دستگاه را نزديك منابع حرارتي قرار ندهيد.  
 دستگاه ها و يا اجاق گرم نكنيد ظرف دستگاه را با ديگر.  
 باعث صدمه زدن به المنت دستگاه  صفحه حرارتي بايد با ظرف تماس مستقيم داشته باشد زيرا

  .مي شود
 ه مواد غذايي در دستگاه نريزيدتا زماني كه ظرف در دستگاه قرار ندارد هيچ گون.  
 به درجه هاي ظرف توجه كنيد.  
 به قسمت هاي فلزي .دستگاه هايي كه حرارت توليد مي كنند مي توانند باعث سوختگي شوند

  .آن دست نزنيد
 صورت و دست خود را از آن دور نگاه .دستگاه هنگام كار از خود بخار و حرارت ساطع مي كند

  .داريد
 مقابل مجراي خروجي بخار قرار ندهيد اصورت و دست خود ر.  
 اشياي ديگر قرار ندهيد دستمال و مقابل مجراي خروجي بخار.  
 بدنه دستگاه را در زير آب قرار ندهيد و داخل آن آب نريزيد، فقط در داخل ظرف آب بريزيد!  
 ديكن يريجلو گ شخوانيپ اي زياز لبه م,  ميماندن س زانياز آو..  
  شاخه ، سيم آن را نكشيدبراي خارج كردن دو.  
 بعد از استفاده از دستگاه و قبل از تميز كردن، دستگاه را از برق خارج كنيد.  
 اول دستگاه را از برق خارج  چه قسمتي از دستگاه شعله ور گرديد، براي خاموش كردنن چنا

  .خاموش كنيد كنيد و سپس شعله را با دستمال تر
  نگاه داشتن قرار ندهيد زيرا برنج طراوت خود را از  گرم ساعت در حالت 24دستگاه را بيشتر از

  .دست مي دهد
 در موارد زير از دستگاه استفاده نكنيد:  

 در صورت صدمه ديدن سيم دستگاه  
 در صورت افتادن دستگاه و داشتن عاليم صدمه و يا به درستي كار نكردن  
 و يا توسط افراد  ه شوددر صورت بروز اين مشكالت دستگاه بايد به تعميرگاه مجاز فرستاد

  .مجرب تعمير شود
 فقط با لوازم جانبي اصلي از دستگاه استفاده كنيد. 
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  در صورت نوسان برق و يا خشك كار  كه است يكحرارتي ،الكتري فيوز مجهز بهاين دستگاه

و نياز به مراجعه به تعميرگاه مجاز است و شامل ضمانت نمي  كردن دستگاه قطع خواهد شد
كنيد و نگذاريد  لولتاژ وصدستگاه را به تنظيم كننده خودكار  ،لوي گيري از اين امرباشد براي ج

  .دستگاه خشك كار كند

 روش كار با دكمه ها

  
A. Start : با زدن .).چراغ آن روشن مي شود(با زدن اين دكمه برنامه شما شروع به كار مي كند

  .دستگاه به صورت خودكار شروع به كار مي كند Startدكمه 
B. Off :دستگاه متوقف مي شود ركا.  
C. Keep Warm :بعد از اتمام پخت به صورت خودكار فعال مي شود.غذا را گرم نگه مي دارد.  
D. Menu :زدن اين دكمه برنامه پخت خود را انتخاب كنيد اب: 
 Rice Cooking :پخت برنج 
 Quick Cooking :پخت سريع 
 Small Quantity Of Rice :براي برنج اندك 
 Cake :ككي 
 Glutinous Rice :كته جبرن 
 Soaked Rice :برنج خيسانده شده 



 

5 

  CRC-86W-390  پلو پز  
 Clay Pot Rice : ته ديگ(پخت برنج مانند پخت در ظرف سفالي( 
 Congee : در شرق آسيا(پخت برنج(  
 Soup Cooking :سوپ 
 Stew Cooking :آرام پز  
 Steam Cooking :بخار پز  
 Reheating :گرم كردن مجدد  
E. Program :زماني . با اين دكمه شما مي توانيد زمان تاخير، در اجراي برنامه را مشخص كنيد

 Hourرا فشار داديد زمان آخرين برنامه مشخص مي شود و با دكمه  Programكه دكمه 
  .را تنظيم كنيد) دقيقه  5در بازه هاي (دقيقه  Minuteساعت و با دكمه 

F. Timer : زمان پخت برايCongee, Soup, Stews و Steam تنظيم مي شود .
ساعت و با دكمه  Hourاول زمان از پيش تعريف شده را نمايش مي دهد، مي توانيد با دكمه 

Minute  را تنظيم كنيد) دقيقه  1در بازه هاي (دقيقه.  
G. Hour وMinute :با نگهداشت . براي تنظيم زمان برنامه و تاخير برنامه استفاده مي شود

  .زمان سريع تر تغيير مي كند Minuteدكمه 
H.  راست از چپ به(صفحه نمايش:( (End Time) زمان پايان برنامه، زمان پخت

(Cooking Time)و ساعت (Time)  
ساعت، شـروع بـه چشـمك    .ثانيه نگهداريد 3را به مدت  Minuteيا  Hourدكمه :تنظيم ساعت دستگاه

را تنظـيم  ) دقيقـه   1در بـازه هـاي   (قـه  دقي Minuteساعت و بـا دكمـه    Hourبا دكمه  .زدن مي كند
اي را فشار ندهيد تـا زمـان تاييـد     هرا فشار دهيد ،يا يك دقيقه هيچ دكم Offبراي تاييد زمان، دكمه .كنيد
  .شود
  :نكته

 را نشان مي دهد با فشار  ندر حالت گرم نگاه داشتن، صفحه نمايش هميشه زمان گرم نگاهداشت
دقيقه نشان مي دهد سپس به  1ساعت را به مدت  Minuteيا دكمه  Hourدادن دكمه 

  .حالت اوليه خود باز مي گردد
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 در حالت Congee, Soup, Steam, Stew, Soaked Rice و Reheating 

يا دكمه  Hourصفحه نمايش هميشه زمان باقي مانده را نشان مي دهد با فشار دادن دكمه 
Minute  حالت اوليه خود باز مي گردد دقيقه نشان مي دهد سپس به 1ساعت را به مدت.  

  اگر برق قطع شود تا دو ساعت برنامه شما در دستگاه مي ماند و مي تواند بعد از وصل شدن برق
  .به كار خود ادامه دهد

  آماده كردن دستگاه
 پخت برنج،پخت سريع،براي برنج اندك،كيك،برنج كته،:برنامه است كه عبارتند از 13اين دستگاه مجهز به 

و  ن، گرم نگاهداشـت گرم كردن مجدد ،بخار پز ،جوشاندن ،سوپ منجمد شده، ج مانند ظرف سفالي،پخت برن
  .بعد از پايان پخت، دستگاه به طور خود كار به حالت گرم نگاه داشتن در مي آيد.شروع با تاخير است

  :قبل از اولين استفاده
  .دستور العمل را به دقت بخوانيد و مراحل آن را دنبال كنيد

  باز كردن دستگاه از بسته بندي
  دستگاه و تمام لوازم جانبي را از جعبه خارج كنيد.  
 1 لتعبيه شده روي بدنه باز كنيد شك در دستگاه را با فشار دادن دكمه  
 2شكل  .ظرف ، شير بخار و اليه فلزي متحرك، بخار را جدا كنيد  
 بشوييدو آب  جظرف ، شير بخار و اليه فلزي متحرك بخار را با اسفن.  
 آن را خشك كنيد.  
 تمام قطعات را در جاي خود، قرار دهيد.  

  .سيم را به دستگاه وصل كنيد
  نصب جا قاشقي

 3شكل .وصل كنيد جا قاشقي را در محل خود به بدنه دستگاه  
  .تا زماني كه مراحل قبل كامل نشده است، دستگاه را روشن نكنيد:نكته
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 1شكل 2شكل  3شكل

  ظرف مقياس گنجايش
  عالمت درجه هاي ظرف برحسب پيمانه و ليتر است، كه مشخص كننده آب مورد نياز ظرف

براي برج از نشان پيمانه و براي مواد ديگر از نشان ليتر استفاده . براي برنج و مواد ديگر است
  4شكل .كنيد

 پيمانه برنج در هر . پيمانه پالستيكي همراه با دستگاه ،فقط براي اندازه گيري برنج است نه آب
  .گرم برنج است 150حدود 

 تعداد پيمانه هاي برنج تا نشان مورد نظر، آب بريزيد با توجه به.  
 آب و برنج نبايد از نشان حداكثر ظرف فرا تر رود. 

 
 4شكل

  آماده سازي قبل از پخت 

  :هنگام پخت برنج
  ممكن است صدمه وارد شودبهتر است كه برنج را در ظرف نشوييد، زيرا به بدنه و اليه نچسب.  
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 برج شسته شده را در ظرف قرار دهيد و تا نشان مربوط به آن، آب بريزيد.  
 هم مي توانيد با توجه به سليقه خود بريزيد مقدار آب را.  
 هرگز آب را از نشان حداكثر، فرا تر نريزيد.  

  هنگام استفاده از بخار پز
  آّب، با سبد بخار پز جلوگيري شودآب را به اندازه در ظرف بريزيد تا از تماس.  
 5شكل .سبد بخار پز را روي ظرف قرار دهيد  
 مواد را در سبد قرار دهيد. 

 
 5شكل

  براي همه موارد
  را تميز كنيد و دقت كنيد كه شي اي به انتها آن  )مخصوصا كف آن(بدنه خارجي ظرف

  .نچسبيده باشد
 6شكل . درستي قرار گرفته باشد هنگام قرار دادن ظرف در دستگاه ،دقت كنيد كه به  
 گو المنت تماس داشته باشد رظرف را به آرامي بچرخانيد تا مطمئن شويد با حس.  
 گجابجا شده باشد ردقت كنيد هنگام قرار دادن ظرف، حس.  
 ،بخار به درستي قرار گرفته باشد مطمئن شويد كه اليه فلزي متحرك.  
 7شكل .در، دستگاه را بنديد  
  برق بزنيددستگاه را به.  
 دستگاه را روشن نكنيد. تا زماني كه مراحل باال را به درستي انجام نداده باشيد. 
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 6شكل 7شكل

  پختن
تعــداد پيمانــهپختبرنامه

 هاي برنج
وزن برنج

 گرم
اندازه سـطح

 آب 
تعـــــداد

 نفرات
 زمان پخت

 دقيقه 55-745-56 5750برنج سفيد
 دقيقه 35-725-56 5750پخت سريع

بــرنج بــه مقــدار
 اندك

 دقيقه 1-235-45 1 1150

 دقيقه 55-745-6 5 5750برنج سياه

 دقيقه 55-745-6 5 5750برنج مخلوط

ــداكثر 450 -كيك حــــ
 تركيبات

 دقيقه 2-350

 دقيقه 730-6 5 5750برنج كته

ته(ظرف سفالي
 )ديگ

 دقيقه 4-545-60 3 3450

متناسـب بـا   (ساعت  4-1  - - -سوپ
 ) سليقه خود

 دقيقه 25-20 -)حداكثر(4 - -بخار پز
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  پخت برنج 
 برنج و آب را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويRice Cooking قرار بگيرد.  
  دكمهStart را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت. 

 

 
 8شكل

  پخت سريع 
 برنج و آب را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويQuick Cooking قرار بگيرد.  
  دكمهStart را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت.  
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 9شكل

  مقدار اندك برنج
 برنج و آب را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 ددستگاه را به برق وصل كني.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويSmall Quantity Of Rice قرار بگيرد.  
  دكمهStart را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت.  

 

 
 10شكل

  كيك 
 برنج و آب را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
  دستگاه را بستهدر.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويCake قرار بگيرد.  
  دكمهStart را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت. 
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 11شكل

  برنج كته 
  مقدار كافي در ظرف بريزيدبرنج و آب را به.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويSoaked Rice قرار بگيرد.  
  دكمهStart را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت. 

 
 12شكل

   )ته ديگ(پخت در سفال
 برنج و آب را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويClay Pot Rice قرار بگيرد.  
  دكمهStart را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
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  بقيه مواد را اضافه كنيد هشدار به شما اعالم مي كند كهدر ادامه كار با يك صداي.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت. 

 
 13شكل

  ) شرق آسيا( پخت برنج
 برنج و آب را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويCongee قرار بگيرد.  
 دقيقه است شما مي توانيد آن را  30ساعت و  1پيش فرض زمان دستگاه  زمان را تنظيم كنيد

 Minuteساعت و با دكمه  Hourبا دكمه  .ساعت مي تواند باشد 4حداكثر زمان . تغيير دهيد
  .را تنظيم كنيد) دقيقه  1در بازه هاي (دقيقه 

 دكمه Start را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
 با فشار دادن دكمه . صفحه نمايش، زمان باقي مانده را نشان مي دهدHour  يا دكمه

Minute  دقيقه نشان مي دهد و سپس به حالت اوليه خود باز مي گردد 1ساعت را به مدت.  
  مي رود ننگاهداشتدر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم. 

 
 14شكل
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  سوپ
 مواد الزم را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويSoup قرار بگيرد.  
 ساعت است شما مي توانيد آن را تغيير دهيد 1پيش فرض زمان دستگاه  زمان را تنظيم كنيد .

در (دقيقه  Minuteساعت و با دكمه  Hourبا دكمه  .ساعت مي تواند باشد 4حداكثر زمان 
  .را تنظيم كنيد) دقيقه  1بازه هاي 

  دكمهStart را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند.  
 با فشار دادن دكمه . صفحه نمايش، زمان باقي مانده را نشان مي دهدHour  يا دكمه

Minute دقيقه نشان مي دهد و سپس به حالت اوليه خود باز مي گردد 1مدت  ساعت را به.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت.  

 
 15شكل

   آرام پز
 مواد الزم را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويStew قرار بگيرد.  
 ساعت است شما مي توانيد آن را تغيير دهيد 2پيش فرض زمان دستگاه  زمان را تنظيم كنيد .

در (دقيقه  Minuteساعت و با دكمه  Hourبا دكمه  .ساعت مي تواند باشد 12حداكثر زمان 
  .را تنظيم كنيد) دقيقه  1بازه هاي 
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  دكمهStart ار دهيد تا دستگاه شروع به كار كندرا فش.  
 با فشار دادن دكمه . صفحه نمايش، زمان باقي مانده را نشان مي دهدHour  يا دكمه

Minute  دقيقه نشان مي دهد و سپس به حالت اوليه خود باز مي گردد 1ساعت را به مدت.  
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت. 

 
 16شكل

   بخار پز
 آب را به مقدار كافي در ظرف بريزيد.  
 سبد بخار پز را در دستگاه قرار دهيد.  
 در دستگاه را بسته.  
 دستگاه را به برق وصل كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويSteam قرار بگيرد.  
 آن را تغيير دهيدساعت است شما مي توانيد  1پيش فرض زمان دستگاه  زمان را تنظيم كنيد .

 Minuteساعت و با دكمه  Hourبا دكمه  .دقيقه مي تواند باشد 30ساعت و  1حداكثر زمان 
  .را تنظيم كنيد) دقيقه  1در بازه هاي (دقيقه 

  دكمهStart صفحه نمايش، زمان باقي مانده را  .را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند
دقيقه نشان  1ساعت را به مدت  Minuteيا دكمه  Hourبا فشار دادن دكمه . نشان مي دهد

  .مي دهد و سپس به حالت اوليه خود باز مي گردد
 مي رود ندر پايان كار ،دستگاه به صورت خودكار روي وضعيت گرم نگاهداشت. 

 



 

16 

  CRC-86W-390  پلو پز  
 17شكل

   نگرم نگاهداشت
 دارد و غذا را گرم نگاه مي بطور خودكار فعال شده در پايان هر برنامه اين برنامه.  
  ساعت گرم نگاه مي دارد 24غذا مي توان را تا.  
  با فشار دادن دكمهOff كار اين برنامه قطع خواهد شد. 

 
 18شكل

  گرم كردن مجدد 
 از اين برنامه براي گرم كردن برنج و سوپ استفاده كنيد.  
 ظرف را بيشتر از نصف ظرفيتش پر نكنيد.  
 به برنج نصف پيمانه آب اضافه كنيد.  
  دكمهMenu  را فشار داده تا پيكان رويReheating قرار بگيرد.  
  دكمهStart صفحه نمايش، زمان باقي مانده را  .را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار كند

دقيقه نشان  1ساعت را به مدت  Minuteيا دكمه  Hourبا فشار دادن دكمه . نشان مي دهد
  .مي دهد و سپس به حالت اوليه خود باز مي گردد

 غذا را هنگام گرم كردن هم بزنيد. 

 
 19شكل
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  تاخير در اجراي برنامه 
 با فشار دادن دكمه Program دقيقه شب كار  30و  8ساعت  20:30مثال (مي توانيد زمان

  .پايان پخت را مشخص كنيد )پخت پايان  مي رسد 
  بعد از انتخاب برنامه دكمهProgram  را فشار دهيد زمان را با دكمهHour  ساعت و با

  .را تنظيم كنيد) دقيقه  5در بازه هاي (دقيقه  Minuteدكمه 
 زمان پخت را با دكمه Timerبا دكمه  .تنظيم كنيدHour  ساعت و با دكمهMinute 

  .را تنظيم كنيد) ه دقيق 1در بازه هاي (دقيقه 
  دكمهStart را فشار دهيد تا برنامه تاييد شود.  
  چراغ باالي دكمهProgram روشن خواهد شد.  
 ساعت باشد 1از  زمان تاخير بايد بيشتر.  
  :نكته

 صفحه نمايش بطور متناوب زمان حال و زمان باقي مانده را نشان مي دهد.  
  زماني كه برنامه فعال شود چراغProgram شده و صفحه نمايش به حالت عادي  خاموش

 .خود در مي آيد
 براي اجراي اين برنامه بايد ساعت دستگاه تنظيم شده باشد. 

 
 20شكل

  كامل كردن پخت
 21شكل .در را باز كنيد  
 خارج كرده و در را ببنديد با قاشق پالستيكي غذا را.  
 غذاي باقي مانده در ظرف، براي كشيدن مجدد گرم مي ماند.  
  دكمهOff را فشار دهيد.  



 

18 

  CRC-86W-390  پلو پز  
 دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  :نكته

 بخار خروجي بيش از حد داغ است.  
 22شكل .دست خود را جلوي بخار خروجي نگذاريد زيرا موجب سوختگي دست شما مي شود  
 مي رود ندستگاه به صورت خودكار روي حالت گرم نگاهداشت. 

 
 

  21شكل 22شكل

  :تميز كردن دستگاه
 23بخار شكل ظرف،سبد بخار پز،اليه فلزي متحرك، تميز كردن  
 ،توصيه مي شود از .بخار را بشوييد با آب گرم ، اسفنج و ماده شوينده ظرف و اليه فلزي متحرك

  .مواد ساينده و سيم ظرف شويي استفاده نشود
 اگر غذا به داخل ظرف چسبيده آن را بخيسانيد، سپس بشوييد.  
 به آرامي ظرف را خشك كنيد.  
 گاه را در آب قرار ندهيد و همچنين در آن آب نريزيددست.  
 سبد بخار و ظرف را مي توانيد در ماشين ظرف شويي بشوييد. 
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 23شكل

  :براي ظرف موارد زير را رعايت كنيد
  هنگامي كه آن را در ماشين ظرف شويي قرار مي دهيد مراقب باشيد كه سطح نچسب آن صدمه

  .نبيند
  سطح داخلي دستگاه خودداري كنيداز تماس اجسام تيز با.  

  مهم
بعد از استفاده از دستگاه، ظرف تغيير رنگ دهد ما به شما اطمينان مي دهيم ايـن تغييـر ،هـيچ     ممكن است

  .گونه صدمه اي به سالمت شما و كارايي دستگاه نمي زند

  :مراقبت از ظرف
 24 شكل.از قاشق پالستيكي يا چوبي استفاده كنيد تا به ظرف صدمه نزند  
 براي اينكه ظرف دچار خوردگي نشود در آن سركه نريزيد.  
 ما به شما اطمينان . آب و بخار ممكن است بعد از استفاده از دستگاه، ظرف تغيير رنگ دهد ربر اث

 .مي دهيم اين تغيير، هيچ گونه صدمه اي به سالمت شما و كارايي دستگاه نمي زند

 
 24شكل
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  :مراقب از قطعات ديگر دستگاه
 از مواد .بدنه خارجي و داخل دستگاه را با دستمال نمناك تميز كنيد و سپس خشك كنيد

  25شكل .شيميايي فعال و ساينده استفاده نكنيد
 از آب براي تميز كردن داخل دستگاه استفاده نكنيد.  

 
 25شكل

  :مدار داخلي دستگاه
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 يك سال ضمانت نامه
اين دستگاه به مدت يك سال از تـاريخ  , مراقبتي طبق دستور العمل در صورت رعايت كردن نكات ايمني و 

  .خريد، داراي ضمانت است 

  شرايط كاالي داراي ضمانت
 اعتبار اين ضمانت نامه تا تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بود.  
  جداگانه ارايه مي شودصورت كارت به ( دفترچهداشتن ضمانت نامه كارت يا(  
  توسط كارشناسان شركت اقدام به تعمير  شرايط ضمانتكاالي معيوب تنها پس از تست و تاييد

  .خواهد شد

  موارد خارج از ضمانت
  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .1
  مخدوش بودن شماره سريال و برچسب .2
هر گونه ضربه فيزيكي، شكستگي، خراشيدگي، تاب برداشتن، زنگ زدگي و سوختگي قطعات  .3

  ي كاال در اثر نوسانات برقالكترونيك
  خرابي ناشي از رعايت نكردن به دستورات در دفترچه راهنما .4
  انجام هر گونه تعميرات و دستكاري توسط افراد غير مجاز .5

  نكات مهم
  بدون هيچ گونه رسيدگي به مشتري باز گردانده مي شوند 2و1كاال هاي مشمول بند  
  د شدباطل خواه 5،4،3،2ضمانت كاال هاي مشمول بند.  
  حمل كاال تا تعميرگاه به عهده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري

  .مشتري ارسال نخواهد شدبراي 
  به دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني

  .شود
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 كاال تحت هيچ شرايطي تعويض نمي گردد. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي( 

موارد زير بايد توسط فروشنده پر شود در غير اين صورت فاقد اعتبار اسـت  
:  

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 


