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  ای
�� ������ت 

� د����ه��� از ا����ده از  -١��  د()، ای% د$�#"� راھ �� را *+�,�
 .$#��ی�� 

د����ه را روی ی9 �,8 �567، ��ی�ار و #�3(��2 ا�1*�ل ��0/#  -٢
� �? 1<د از (#اردادن زود�> روی روز;��. ;��ی���@>A ًا��Cو ��; � آن ا �

��IJ ��0ود�1ن � �$H زی# د����ه و G#م �1ن  E<دداری C �� زی#ا
 .�#دد����� از �K آن 

;>دی9 آب زود�> را در �*#ض ;<ر �5�/�0 آ$��ب، ;>دی9 آ�A و K#ارت،  -٣
�1�P�� ��6% ا�) رو3% داغ روی آن C ?ی�R اری� ، و درH�;. 

۴- #G و ی� از (#ار <�� �T+ روی �,<ح از آوی>ان �1ن ��5 روی #�$�% آن 
�� C ی#�G>VR داغ. 

� C<د�Cن �1ن ;>دی9  ھ ��م -۵���X��C ،1ً د����ه Y)ای%  .� ��#ا
 . ;�C Y�� � ،(0<د�Cن  ا����ده�#ای د����ه 

� و د����ه در آب و ��ی# ��ی*�ت، �Rا -۶E�1 دن ��5، دو#�" از $#و 
�� C دداری>E. 

 .��ده ;6 ��زود�> را E<د�Aن A*��# و از و��^2 �3#�[�ز ا�� -٧
� �K `C@2 از  -٨C ا#" �� C دداری>E <ر در زود�>aV���ت و >TK %�b� از

آن  �E #�0#وج ��bر��b% آ;�d ��6% ا�) ��IJ ��0ود�1ن ��Kظ 
 .1<د

��� از ظ#ف داVE? زود�> را  -٩ #hCا �K 8,�)MAX( � �<اد � آب و 
�# C#دن ��� از �K، ��6% ا�) ��IJ ا;�0اد . �# ;H3  �� 6ای?
 #�0� n2 دیEر دا�o$ ���p رود و ای[�د E#وج ��bر 1<د و در ;��[

� C #,E. 
� زور آن را  بدر ھ ��م �Cر زود�>، - ١٠���ز �]��R 6 �� ;6#ده و آن را; . #Gا

� زود�>  بدر��b��E#r� .ا�) ;�oن وR<د $�oر در زود �> ? 
و ،�<��پ د���dی��ن را روی E #�1#وR? و 1 �ور  ھ ��م �Cر زود�>، - ١١

��6% ا�) ����E>� IJ?  ،زی#ا;�Hاری�  بی $V>ی در(0�) ھ�
 .G#دد

� �t از ��ی - ١٢V@�$X�� ظ#ف داVE? و در� زی#اد�) ;>;�� ب �ن �Cر زود�>، 
 .�A ��ت زی�دی داغ ھ�0 �

١٣ - �� C ?�; از د����ه ا����ده �C ?;ون آوردن ز��#��، ھ ��م ;Yu ی� 
� را از �#ق ��o6از A��C <#دن، �K�� دو��^2 و ��� E�1و�. 
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�#ای آن ط#ا�o; ?Kه ا�)، ا����ده  - ١۴ �C ای ا�<ری#�از ای% د����ه 
 �� 6;. 

�#ای  - ١۵ x/$ 2 � >لای% د����هEی  .ا�)  ا����ده در دا�y$ از آن در
��ز ا����ده ;6 ��. 

 .�#خ C#دن �o$ (7Aر ا����ده ;6 �� از ای% د����ه �#ای - ١۶
١٧ - nاری� دیH�; #م �1ن روی د����ه ھ�ی دی�#G ای#� .زود�> را 
� �Kل E<د رھ� ;6 �� - ١٨� .د����ه در �Kل �Cر را 
� (2T از ا����ده، ��0# ھ�ی E#وج ��bر را  - ١٩o��ر�?ھ#�  �C �� C

� 1��� ;�oه �$#G. 
٢٠ -  ،#�d� ��#ای ;��[ t�E <ا�1% در زود�HG 9 را ��� ازoE اد>�

 .;��ی��
�[�ی? - ٢١�R د����ه  ھ ��م�6�+�Kار دارد، در آن �<اد و ی� ��ی*�ت داغ  در#)

��C�� C ط���Kا ًX. 
  

��  .ای' د&�ر%" را �رای �را$#" �#�ی �" آن ����اری �
�ی

  

  ���+� در �*رد ��� �رق زود��

ی� د�) و ���G#�1ن ��5 �#ق، ای% ، �#ای �G>VR#ی از درھ��r�� 5ه �1ن 
  د����ه دارای

�#ق �A� V#، از ��5 �#(? . ی9 ��5 �#ق �A>Cه ا�)  5�� ��در @<رت ;��ز 
� ا������o� ده و در د��#س>T; #�G �� د�) و �C ��1�� Y)و �#ا �� C ده

  .C<د�Cن (#ار;��#د
  

� ���" ا-���ط��%  

، �1# 1 �ور و �<��پ ��bر را G#$��?ا����ده، ��Kظ |�  ازھ# ��ر ��� 
� 1�T; �0ود� �C �� C ?ر�#� �Aو @�7� G#م C  �ه را ��ک C ��  دیnزی# . 

 ?Rر�E ?~1 �1��� آن ;��T0rه � .  
�1�� ��$#Gد (#ار>E (ی در��R ر در�b�� �<��پ C �� C (T)ا#�.  

�t از ��ی�ن ��A �� C#T@ ?A�� ،(b د����ه E 9 �1ه و ��bر �E ًX��Cرج 
  .1<د

���0ر داغ � زی#ازود �> V�E? ا���Kط C ��  بھ ��م ��زC#دن در nر درون دی�b
  .ا�)
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� در @<رت @��� دی�نE�1 اب �1ن د����5  ،دو#E ق ی�#� آ;#ا ��ه، $<راً 
� *A���G#ه� #��*A ر�? و#��T#ی��[�ز  ��E<ش ;�<ده و د����ه را �#ای .  

� را E�1در�) و@8�7 ،دو �� C ر�? . در �#ی> وارد#�� را E�1دو ً�TA#�
�1�� 9oE و <��A �C ی����;.  

��o6�� را از �#ق E�1م ا����ده، دو�J ھ ��م.  
� E#اب C ��1��  .;�oه ��1 ��#ا(Y وا1# ھ�ی آب � �ی 

  
  وی/.� ھ�ی زود��

(b� x، 1#ای��را د����ه زود�> 1 #�d�$#اھ5 �? ، ، �#ی*�# و ��+��#  
|�% ��K �<اد ای% د����ه �� آب � �ی و درز�G#ی 2��C، ھ ��م �b)  .��زد

 #��C ا را در ز��نH3،یHa� ، #�o���H3 (bا �� آب  .آ��ده �? C �و د��ی 
��$) �<اد را C ��K#ده ،#��C آن �? دھ� و �>ه �� ? �o +د.  

� ھ�ی A ��5 +�0? ��ده و راK)، ز��ن � � و �Cای% د����ه دارای د
n�1 دی��  !!از آن +Hت �T#ی� .� ��Y و �Rدار �? 

  .ا�) $ �وری و ��ز و �Cر ای� ? ١٠�#E<ردار از ، ای% د����ه 
� K#ارت، �G>VR#ی اب��زو �Cرھ� 2��1 (�2 درای% Rر و در�o$ �$�7� ، ز

� A (VJ��م �1ن آب و ��E<ش �E<د�Cر د����ه، @�7�  �1ن�<H3 %�Eا 
 �Rق و در#��/�وم در �#ا�# $�oر زی�د و $�<ز �G>VR#ی C  �ه از ا$>ای� R#ی�ن 

�1��  .K#ارت �? 
  

�1 از ا����ده �رای ��ر اول�  

� د() �� �ی ��#ون آورده و د$�#"� راھ �� را  ��0�� و��^T;�R 2? را از �VC
*+�,� �� 2��C ;��ی��. #��ی��$R>A ارھ��o2 ھ� و ھ�د��<را+* ��.  
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2T) <ر ا����ده از زود��� G#$��?، از ;Yu وا1# آب � �ی و ��Kظ |�  از ھ# 
� آ;�d را . د����ه �,�~% 1<ی� بروی در��t از ا����ده، �<اد "��T0ه 

�� C ار. ��ک�d�; <��A آن ھ� را �o��ھ ،%�$#G>�  .ی��#ای ����o#ی از 
 ��o6; ر زی�د�o$ ��و  ��#ود261 او+�� آن ازد�)  زی#اوا1# آب � �ی را 

  . �E@��� را از د�) �? دھ�
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                     EPC-10B-882                                 زود�� ����
                    

5 

 

  �2#�ت د����ه

  
 R�� آوری آب ظ#ف -١٣            بد����#ه در -١
 د����#ه -١٤       �<�1 د����#ه -٢
�  - ١٥                دیn ب در -٣;�� 
�#ق -١٦     �<��پ $�oر        -٤ 5�� 
٥- a�< ر   ی�b� ��ی� -١٧     E#وج 
 E#وج ��bری >;��dار;�ه وا1# آب � �ی و �a -١٨       �o$ #�1ر � �? -٦
 �<G �| �1#$��? -١٩               �1# 1 �ور -٧
٨- nی -٢٠                زود�> دی� � وا1# آب 
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٩-  nار;�ه  - ٢١               �27 دی�d�;#1ی و �7<ر وا� � آن آب 
١٠ - /VK           ?,و� � در�<ش آ+<�� �<�? - ٢٢     
١١ -  �7�@5�� A 
7� G#م 1<;�ه - ١٢�@ 
 

  زود�� ب�4*ه ��ز3ردن ای
' در

١- ��o6�� را از �#ق E�1دو. 
٢- �� C ?+�E ر را�o$. 

��زC#دن �#ی� -ا+` )?6��#ای H3اھ�ی �3# آ(  
 را در و|*�) ��ز (#اردھ�� �<��پ •
� t�E را روی در •+>K 99 بی E #Aزود �A اری�H��G�A  #�1#دد  

 .1 �ور X��Cً ��ی�% �#ود
��زC#دن �Jدی –ب   

 ب��زC#دن در -٣
� ھ�ی  بدررا ���#ی�،  بد����#ه در •�#/J (C#K فXE (dR را در

�� C � V� p��� ط#ف ���ز 1<د و  �V�) �A ��;�E#r� (J��. 
� �o$ 2��Cر درون ظ#ف،  •�VbA بدر��� از nز ;6 �� دی�� .را 
� د����ه  •C ?��� ھ <G#ر ا�)، ھ�o$ (7A ر را  �<��پ�o$

��o6; ون#��. 
• ،?6�� �t از اA��م �C#K ،(b) �<��پ  �#ای H3اھ�ی آV@�$X�را  

��#ون ��1�P زی#ا;�ھ��  ��� را . ��6% ا�) ��ی� درون ظ#ف E�1دو
��o6� .�K��ً از �#ق 

•  (b� م��Aاز ا t� �V@�$X� ،?Cرا>E ار زی�د �<اد�/� (b� ھ ��م ،
 .C�H3 �A �� C #T@ ?ا E 9 1<د. �o$�� 6ر را �Eرج ;

  
  ا��6ل و ر&7 ا��6ل

�28 �3  9:;  

E1 (اب ا�#E ر�o$ ��Cد  

E2 #�0K در ?+�uAا  

E3 #�0K ل�uAدن ا>���ز   
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E4 م �1ن زی�د د����ه#G  

  ا��6=ت و راه -> آن

  

  راه ->  د@�> ا-�
�@�  ;?�9  ردی<

  

١  

  

  

  در�<ش "�) ;�? 1<د

  1# را دو��ره ;C Yu ��وا  واE #1<ب ;�o; Yuه ا�)

 �;��� ز�� $�oر V��#�1 1 �ور  

  وارد �? �o$ � Cر

� را �� د�) C#K) دھ��V��  

  بدر ��bر �t از E#وج   ٢

��ز ;�? 1<د  

 �;��ھ <ز ، 1 �ور �1# ز
(�p��  

 �;��� �1# 1 �ورز�  را 

  ��ی�% $�oر دھ��

  

  

٣  

  

  

� در T+ راز�b��Eرج �?  ب ،
  1<د

  آب � �ی را ;C Yu �� وا1#  0)آب � �ی ;Yu ;� وا#1

  �<اد،آب � �ی  وا1#روی 

� ا�)�bای? ریH3  

  را ��ک C ��وا1# آب � �ی 

  را A*<ی� C �� وا1#  آب � �ی ��ره �1ه ا�) وا#1

�0� ;�oه ا�)درب ، �  را E<ب ��E#r;�� بدر  E<ب 

  

  

۴  

  

  �Eرج   ��bر از �1# 1 �ور 

  �? 1<د

  ، آب � �ی 1 �ور وا1#روی 

H3(ه ا���T0" ا  

  را ��ک C �� وا#1

  آب � �ی 1 �ور ��ره �1ه وا#1

  ا�) 

  را A*<ی� C �� وا#1

  

۵  

  

� 1 �ور ��p ;�? آی�;��  ز

  آب و �<اد را ا|�$� C ��  آب و �<اد �C$? در زود�> ;�0)

� درT+ ر �<��پ و  ب از�b� ،  

  �Eرج �? 1<د

� *A���G#ه �[�ز �  د����ه را 

�T#ی�  
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  ��ده از د����ه�4*ه ا��

� و  بد����#ه در: ب��زC#دن در -١�$#G آنرا  ��#/J (C#K (dR را در
��o6� p��� ط#ف � tP� ا;�� و#r� %6�� �K �A (J�� ھ�ی) 261

  ).٢و  ١
  

  
٢-  nی>ی�دی#���� . زود�> را �Eرج C#ده و آب و �<اد E<راC? در آن  <G#ھ

�K .�# ;6 ��را  دیn) ی9 � [5(۵/١ی� C��# از  )"�dر� [5( ۵/۴از 
� داC#� ?VE#دن �<اد ;���� روی  n) دی�XJ"FULL "ص  ) �#(bo�
� ھ ��م �b) . �1ه ا�) C ی[�ت<T� و �;#��#ای �<ادی ��; � 

� � [5(٣/]K۵��oن زی�د �? 1<د، ظ#ف را ��� از � ( #�
 .)�A۵  261٣ ھ�ی (;6 ��

 

 
 

 �ه را �7� G#م C @و  دیn، �27 دیn زود�> در  دی���n از HGا%�1  -٣
�� C 9oE .ه و  یرو�  C م#G �C�? . "�>ی ;�Hاری� دیn زی#@�7

nرا  دی�� C �]��R س 1<د��ب �>E ه�  C م#G �7�@ �� �A) 261۶.( 
۴-  %�0�� : دیn بدرC ��1�� Y)ی�#ا� �� در��? درون  وا1# آب �

� بدر�$#G�1 (#ار��در�<ش را �� د����#ه ���#ی� و روی  ).261٧ (
� ھ�ی  �K٣٠ود زود�> ��Hاری� و �#/J (C#K فXE (dR در �Rدر
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 (�XJ #���A ��;�E#r در �#ا )J��"LOCK TO THIS LOCATION " (
 .(#ار�G#د) �27 (�2 

 .R�� آوری آب را ;Yu ;��ی�� �27 -۵
 

 
� . را در و|*�) ��ز (#اردھ�� �<��پ زود�> -۶C ?��� 2 ھC ھ��C ر�o$

 �;��� ��ی�% C ?� (C#K ��1# ی���، ز� ).261٩ (1 �ور 
 

  
�� زود��A�+  

  �ر���" �3ر3رد ھ�ی زود��

 ��>رگ  A ��5ای% د����ه دارای ی7�@ 9 �C ده>� 2��) (K��0ر را�
7� ، ذ�E#ه از ��� A*��% �1ه ای روی ای% �CرC#د ھ�ی . ا����ده ا�)�@ 

� را�K? و �� ی�o$ 9ر روی � �C (�1ه ا���Cای �<رد  دH3 ،��<ط#�
��1 �)XJ ارد ارHG ?� ن�Aر���Eو در ا ��b� .، (b� ھ�ی ���;#� 2��1 :

�#;�، 9�C، �#غ،  (b�5�VK ،ت��>TK ، ب، ذرت�TC س�A ،ھ?، �<پ�� ،
 .G<1) و ��; � ای% ھ�

� ز��ن و K#ارت ذ�E#ه �1ه در د����ه ، �� ;<ع �<اد C ��1�� �� دا�1R>A
 ��#]A ��E<د ، ز��ن �H3 (bای? و ;<ع ���aA ، (b# ��6 � وpزم ا�) 1�� 

�� C 5�� A را.  



                                     EPC-10B-882                                 زود�� ����
                    

10 

 

  
  

  د��*را@#
> ا����ده از �ر���" ھ�ی ;
*�� �BC 9Dا

١-  �b�� �1ه در ��G 2K7<ه ا����ده از د����ه"�#ا;" �� C ل�T;را د. 
٢- ��;<��#ق  ��� را E�1ا ��5 . دو���� �? 1<د ا�@>A ،ن� ��ای اط#�

� رE�1دو tP� ده#C 2@زود�> و ��� �#ی> و@2 ;� ا�#ق را � .�ی��
٣- �� C ب�b�;را ا (b� ھ�ی ���;#��� $o#دن . ی6? از ��Cد  ،��<ط#�

�#ای �b) ( �1ه را ;�oن �? دھ� A ��5ز��ن  @�7� ;��ی� ًXh�
� ). ;�oن داده �? 1<د 00:18�#;� �Jد ��;#� Y0K#� (b� ز��ن

�#Y0K �/�ار �<اد، آب و  .ھ�ی �V�b`، ����وت E<اھ� �<د (b� ز��ن
 #��aA ا�). 6 ���;<ع �<اد ��#ای ;�<; x/$ #زی (b� ول ز��ن�R. 
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��Cد  �;#�  9�C  ت��*E-  ?1)  �<پ  ��ھ>G  ره�C  

  ز��ن از ��� 

A5��  �1ه  

)�  )د(�/

  ٢٠  ۴٠  ۶٠  ١٠  ۴۵  ۵٠  ١٢  زی�د

  ۵٠  ۵۵  ٧٠  ١۵  ۵٠  ۵٠  ١٨  ا���;�ارد

5C  ٢٣  ۶٠  ۶٢  ٠۵  ٨  ٨٠۵   �A٩٩  

  

  

� �t از $o#دن  � � -۴�;����Cد ��، د����ه ��;#�� �Cر �? ا$��. 

•  �� �t از � � ��;���;#�زود�>  .��aA# دھ�� �b) را، 1�� �A ?<ا;�� 
� � � C ?� رش را 1#وع�C ، #��aA از t� ��;��. 

•  (b� ا���;�ارد��ت (+�K5 �1ه درد����ه ،در�� A (ای . ا�#�
 (b� ب�b�;زی�دا (J#��� ،5C  ا���;�ارد ،ی� ��C5 �,8  د�� A

(b� "Cooking Level "ردھ���o$ 5ھ#� (o� را. 

�ھ ��م �A ?� (b<ا;�� �� زدن  •�Cد  >a+"Cancel" >a+ ری را�R ���;#� ،
� �J (+�Kدی �#G#دی�� .و 

� 1#وع  ،��;��  �t از � �د����ه  •�� C ?� (b� . � LCDروی @�7
 (C#K 9ی <�; �� رو;� G#م E,? دوط#$C ن �? دھ��o;دن#C  ،

� V,� �K<ب ;#���ه ا�� ھ <ز $�oر د���� .1#وع �1ه ا�)�ه ، 
 .ا�) 

�� ا$>ای� $�oر درون زود�>،  • �;����p آ��ن �?  1 �ور�1# ز ��1#وع 
� C.  

  

�� زود��A�+  

•  �7�@ ،��#�� p �Kزم �� $�oر دا2E دیn زود�> C ?��� ھLCD  ��
 .، �Jد ز��ن را ;�oن E<اھ�دادE (C#K,? دوط#$� �Rی 261 

 .�b) را ;�oن دھ�ز��ن ��(? ��;�ه  @�7� ;��ی� ،�Jد 
� زود�> در �Kل �Cر ا�)، �? A<ان �� زدن  •C ?��� ھ>a+ ��Cد 

"Cancel" د و#C �,) ری را�R ���;#�� و|*�) د����ه را ، �در �Kل "
 .ورددرآ) Standby" (ا;���ر

•  ��#�� G<ش ���6% ا�) از زود�> در �Kل �Cر @�ای 9�A 9�A آرا�? 
� �Jدی ا�)C. 



                                     EPC-10B-882                                 زود�� ����
                    

12 

 

•  nار �<اد در دی�/� #Gدن، ا#Cز�����1، ��6% ا�) ھ ��م  5C #ا� #�
��T0r  بدر$�oر  nدی �� nدی ،n�6ن دادن دیA ?�C �� (+�K %در ای 

��ز E<اھ��1 ب دیn، درو ا��/#ار �[�د آن. 
� ط<ر E<د�Cر �� @�ای �<ق، در و|*�)  -۵��t از ��ی�ن ز��ن �b)، زود�> 

� �Rی آن G#م ;�� دا�1% (#ارE<اھ� G#$) و ;b� #�;�o) ;���ی� و �
� دا�TJ %�1رت در �Kل G#م �;)Keep Warm (#1<د ظ�ھ ?�.  ��@>A

� ��ت زی�دی در ای% �K+) رھ� ;6 �� ���6%  زی#ا�? 1<د زود�> را 
�1�� ��? روی H3ا دا�1>V,��; #��¯A (ا� . 

  

  

9D� ز��ن ��A�+  

١- 2Kن �1ه در  �#ا��� .را ا;[�م دھ��" ه;7<ه ا����ده از د����"
�ی6? از  -٢�Cی�� د��ب ;�b�;را ا (�#d$ ھ�ی . ���;#��#ای ا;��bب ی9 

�� C �*Rای? �#اH3 ھ�ی ���;#�� �CرC#د � .H3ای?، 
�� $o#دن  -٣��Cد "  (b� 8,� ) "Cooking Level  (،  (J#� را (b�

�� $o#دن ��<ا+? ای% . A ��5 ;��ی����Cد �7�@ ،LCD  Y�A#A ��
�� ;�oن دادن ھ# ی9 از  .درا ;�oن E<اھ�دا" 5C" و " ا���;�ارد"، "زی�د"

� آن ھ5 روی @�7� ظ�ھ# �? G#دد��<ط #� (b� ز��ن ،�d;ز��ن . آ
� ھ�ی �b) ����وت ا�)��;#��#ای ھ# ی9 از  (b�. 

۴-  �� ط<ر E<د�Cر، در و|*�) G#م ;���t از ��ی�ن ز��ن �b)، زود�> 
 G)Keep#م ;�� دا�1% در �Kل "دا�1% (#ارE<اھ� G#$) و �TJرت 

Warm(" #1<د ظ�ھ ?�. 
 

8�ر 6روع �9D �3ر3رد �+ )DELAY TIME  (  

� ���o; (J;�ھ �ه ز��ن ��(? ��;�ه � <d]� <� 1#وع ای% زود �� (b�
 �A �C (را �<�1 �? دھ� ٢۴ا� (J��.  

��6;:  
� ز��ن  •C 1<د ?� ��@>A (b� در1#وع #�E�A از �����J)  ١٢را 

�� 6; 5�� A. 
• � ���ت ط<p;? در زود�> ;��dاری�، اG# د��ی ا�Aق زی�د ���1 و H3ا را 

 .روی H3 (���Cا ا�# ;��,V<ب E<اھ�دا1)
� ھ�ی H3ای? #ای�"  ��E�A(b# 1#وع " A ��5 ز��ن  -١��;#� 
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•  2Kن �1ه در �#ا��� .را ا;[�م دھ��";7<ه ا����ده از د����ه " 
• � �  ،���;#�� �t از ا;��bب �;����Cد " (b� 1#وع #�E�A)Delay 

Time(" ردھ�� و�o$ را �� C 5�� A دن ای% . ز��ن را#o$ ��، ��Cد 
� @<رت � �C ی� ظ�ھ# �? 1<د��; �E<اھ�  00:30ز��ن روی @�7

�  .ی* ? ز��ن او+�� ;�J�� 5) $#ض �? 1<د. �<د�VC %� r�ھ
"#�E�A(b� 1#وع  ")Delay Time(  ?� ن داده�o; ی���; �روی @�7

� ھ�ی�� $�oردادن  .1<د�C1#وع ز��ن ، "-"±� "+"  د (J�� 5�; را ،
� ز��ن �<رد ;�#�Aن �#��� ;�J�� 5) ا|�$� ی� 5C ;��ی��� �A . 2)ا�K

�� $�oردادن E<د . �J�� 5�; (b) ا�)�E�A# در1#وع ز��ن  ��Cد
"(b� 1#وع #�E�A " )Delay Time  (ز��ن �� (J�� 5�; ��;ا>A ?� <�; 
"(b� 1#وع #�E�A " $�|ا� �� C . �� ٢۴در @<رت ر���ن ز��ن 

Jان ز��ن را ا$>ای� داد و ز��ن @�# �? 1<د��>A ?�; #دی� ،(. 
 .ز��ن ;�o;�اده �1ه روی @�7� ;��ی�، ز��ن �H3 (bا E<اھ��<د •
� ��ی � �t از $o#دن  � � •�C) " دb� 1#وع#�E�A(" Delay Time( ،

 �� روی @�7�VC %ی� ��<(` �1ه و ای��; �"o�9 زدن @�7
�;�� ?� (��  .;��ی� ��� �� �Cھ� �? از ای% +�7��*�، ز��ن 1#وع 

� C. 
�#ای +a< ز��ن،  • ��Cد" >a+  ")Cancel ( ��;<� .را 
� �1ه ا�) -٢�b� اH3 ،��#� #�@ ��� ز��ن C ?��� از آن . ھ t�

 ($#G اھ�>Eار#) %دا�1 �� ط<ر E<د�Cر در و|*�) G#م ;��د����ه 
� . �? 1<د ظ�ھ#) Keep Warm( و �TJرت در �Kل G#م ��;�ن�@>A

 .H3ا را زی�د در ای% و|*�) ;�Hاری��? 1<د 
•  #��� ز��ن A ��5 �1ه �#ا (b� 6% ا�) ز��ن ��ی�ن�� `V�b� 2یpد ��

� ط<ر  .;o<د�ا�b� #G% ��� از ز��ن A ��5 �1ه @<رت �G#د، د����ه 
($#G اھ�>Eار#) %دا�1 � .E<د�Cر در و|*�) G#م ;�

  
9D� ز��ن ��A�+  ر"�رای�اھ�ی دیBC"  

� ز��ن �b)، ز��;? C (ب ا�>V,� �K ��H3ای درون �t از ر���ن $�oر 
� 1<د�b� �A ز دارد��; ، nد  .دی#Cر�C"#اھ�ی دی�H3" ب ھ�ی? را در�b�;ا ،

� �? A<ا;�� �# ا��س �<اد �<R<د در دیn، ز��ن C (#ار �? دھ� ��ر 1���Eا
 �<اد H3ای? ، ھ�A ?� %� r<ا;�� �#V,� (b�. Y0K<ب را A*��% ;��ی��
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� ط<ر VC?، ھ# "� . و b� �K) �<رد ;�#�Aن، ز��ن را C %��*A ��ذا^/� E<د �
�1��#�o�� nار �<اد در دی�/� �C(ی ;��ز ا�#�o�� (b� ز��ن �� ،.  

١-  2Kن �1ه در  �#ا��� .را ا;[�م دھ��" ;7<ه ا����ده از د����ه " 
٢- ��Cد (�#d$ )Menu ( د#Cر�C ردھ�� و�o$ اھ�ی دی�#"راH3 " را

A ب و ز��ن را�b�;ا�� C 5�� . ردادن�o$ �� ��Cز��ن "-"±� "+" ھ�ی  د ،
� ز��ن �<رد ;�#�Aن  را ی9 د(�/� ی9 د(�/� ا|�$� ی� 5C ;��ی��� �A

���#�.  %�� .د(�/� ا�) �A٩٩  �7�٢٠وده ا;��bب ز��ن 
•  #Gدا#�G ا;[�م #�E�A �� (b� اھ�� 1#وع>b�� ، ��Cد"#�E�A در1#وع

 (b�" )Delay Time ( ردھ�� و�o$ از را t�� �  5�� A ز��ن را ��;��
�  .;��ی���VC" )b� در1#وع#�E�A "Delay Time ( (  �روی @�7

� ��ت �� @<رت "o�9 زن �� ;�oن داده �? 1<د � �;��ی� �;��. 
� C ?� ھ��C �� .�t از o" `)>A�9 زدن، ز��ن 1#وع 

و �TJرت در �Kل G#م  ��ر �<ق �? ز;� ٣در ��ی�ن ز��ن �b)، زود�>  -٣
 ،د����ه  و �? 1<د روی @�7� ;��ی� ظ�ھ#) Keep Warm(��;�ن

� . در ای% �K+) (#ار �? �G#د� #Gدا#Cر�C  م ��;�ن ;��ز#G ل�K در
�;�اری�، �Cد "  >a+) "CANCEL   (ردھ���o$ ³  .را�در�<ش دیn را �,�

�� C ز�� ?VT) �1ه ���G روش. 
 

  ) Keep Warm(".رم ��" دا�6' " �3ر3رد

(b� م��Aاز ا t� ق>�� د����ه در . 1 ��ه �? 1<د،، @�ای C ?��� ھ
� )Standby(و|*�) در �Kل ا;���ر�Cردادن د�o$ ��G#م ;�� /+a<" (#اردارد، 

، �? A<ا;�� �CرC#د در �Kل G#م ��;�ن را )Cancel/Keep Warm( "دا%�1
� K#ارت دیn در ای% و|*�)، ��%  .$*�ل ;��ی��R۶٠در  �Aاھ�  ٨٠>E �Rدر

�<د . ��@>Aاری�H�; (�*|ا را زی�د در ای% وH3 1<د ?�.  
 

��3ردن زود��
�اری و +���   

١- ��o6�� را از �#ق E�1دن دو#C<��A از ���. 
٢- �� C<��A ار��م و ;#; ���#و;? زود�> را �� ی9 ��ر" �;��� را در آب . ;��

 .$#و ;T#ی�
. ظ#ف R�� آوری آب را �Rا C#ده و A��C < �� و �[�داً ;Yu ;��ی�� -٣

#� �/VK�� C<��A ار��; �+>K �� .C>ی زود�> را 
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� آب � �ی، �o$ #�1ر ��7ود، ��Kظ |�G#$��? و  -۴/VK ،n2 در دیEدا
�� C 9oE ًX��C ی�� و>o� .�1# 1 �ور را �� آب 

� دا2E . دیn زود�> را �� ا�# ی� �#س V$ #�3>ی �o<ی�� -۵C ��1�� Y)ا#�
� �T; ���@ nدی. 

  
  ا��6ل و ر&7 آن

 
<�Z�  <- راه  

 �� و ��5 �#ق@��E�1دی�ن دو  

�ob? از ��G 5#م A# از ��ی# (0�) ھ��).  

?��E>� ی>�  زود�> G ?V�E#م �? 1<د و 

  .�? دھ� 

�#ق @�ای �3# �*�<ل �? دھ� ��  �t از و@2 

  .و +#زش دارد

  $<راً د����ه را ��E<ش

�� #��*A ای#�  ;��ی�� و آ;#ا 

  .*A���G#ه �[�ز �T#ی�

hC و ��$#Gد#G <ی� �#ی �E�1ا�)دو `�.  �� C س ��ک#� ��  .آن ھ� را 

  
  

  �DZ]�ت &��

  
  K[5  (�رت  و+��ژ

  +��# ۴  وات ٨٠٠  ھ#A> ۵٠و+)  ٢٢٠

  +��# ۵  وات ٩٠٠  ھ#A> ۵٠و+)  ٢٢٠

  +��# ۶  وات ١٠٠٠  ھ#A> ۵٠و+)  ٢٢٠
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4�[ زی\9� ^�-  
� �*�<+? دور +��در @<رت از �Cر ا$��دن ھ���o? د����ه، آن را ھ�#اه �� ز

� C#دن �<اد ��زی�$�? �27 ز;�E ?G<د، آن را . ;� �ازی�+���³ روش ز�,� �6V�
��Hاری� �;�Gا�R در ظ#ف.  
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