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  :هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است
 پيش از استفاده از دستگاه، اين دفترچه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيد.  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
  از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيدبراي جلو گيري.  
  بيشتري مي باشدهنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه.  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد . استفاده نكنيد ) در حالت غير طبيعي(اسيب ديدههرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم

  .بايد توسط نزديكترين نمايندگي مجاز تعويض شود
 از آويزان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيد.  
 ه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيداز اين دستگاه براي اموري ك.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
 اين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده است.  
 اطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند.  
 را زير دستگاه قرار ندهيد هرگز سيم.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 داري كنيد اين دفترچه را نگه.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است.  
 از دسته ها استفاده نماييد فقطو  به سطوح داغ دست نزنيد.  
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 كنيدتحت هيچ شرايطي شير ايمني را نبنديد و يا مسدود ن.  
  شود خنكصبر كنيد تا , قبل از اينكه قطعه اي را برداريد و يا بگذاريد.  
  مانند برنج و يا , شود مي  براي پخت موادي كه بعد از پخت حجمشان زياد .ظرف را پر نكنيد درون 3/2بيش از

اد مسير بخار پر كردن بيش از حد ممكن است باعث انسد .ظرف را پر نكنيد 2/1بيش از , سبزي هاي خشك شده 
  .در اين دفترچه راهنما مراجعه كنيد " طرز استفاده "به قسمت  .كند رود و ايجاد خطر در نتيجه فشار باال وشود 

  رشته , نخود فرنگي جدا شده , آرد جو يا حبوبات , پرك جو , بعضي مواد مانند سس سيب , توجه داشته باشيد
كنند و ممكن است باعث انسداد مسير بخار مي  كف ايجاد ،پختماكاروني يا ريواس ليمويي در زمان , فرنگي 
  .مواد غذايي را نبايد در زود پز بپزيد گونه اين .شوند

  اجاق برقي و يا فر داغ قرار ندهيد, دستگاه را در كنار و يا روي اجاق گاز.  
  نماييد دقت, قرار داردآن مواد و يا مايعات داغ  ونكه درزماني در موقع حمل دستگاه.  
 باعث سوختگي شوداست ممكن  از ان استفاده غير صحيح .دهدمي  پخت را تحت فشار انجام عمل اين دستگاه. 

در اين دفترچه راهنما  " طرز استفاده "به قسمت  .قبل از استفاده بعضي لوازم خاص را در دسترس داشته باشيد
  .مراجعه كنيد

 با  در اثر تماس شده سيم ظرف شويي ممكن استكنده  ت هايقسم .با سيم ظرف شويي دستگاه را تميز نكنيد
   .كند ايجاد الكتريكيشوك  دستگاه، قسمت هاي برقي

 دستگاه را , براي جدا كردن آن  .را به برق بزنيد هبعد دو شاخ, برق دستگاه وصل كنيد به  سيم را بتداهميشه ا
ان را از سيم  گاه هيچ از برق دو شاخه جدا كردن براي .دو شاخه را بگيريد و از برق خارج كنيد, خاموش كنيد 

  .نكشيد
 دنكه گرفته نشده باش كنيدكنترل را  هميشه قبل از استفاده محل هاي خروج بخار.  
  نشان , مي شود بازاگر در زود پز سخت  .در آن را باز نكنيد,  نشده خنكتا فشار داخلي زود پز خارج نشده و زود پز

 "به قسمت  .تواند خطر ساز باشد مي زيرا باز نكنيد دادن فشار بارا زود پز در  .دهنده وجود فشار در زود پز است 
  .در اين دفترچه راهنما مراجعه كنيد " طرز استفاده

 از زود پز براي سرخ كردن تحت فشار با روغن استفاده ننماييد.  
  زندمي صدمه  دستگاها به زير, از زود پز بدون آب استفاده نكنيد.  
 وارد نكنيد هكفگير و مالقآن در  .از زود پز براي ذخيره سازي استفاده نكنيد.  
 داريد دست و صورت خود را از مسير بخار دور نگه,  مي شودبخار آب خارج , كه از زود پز  زماني.  
  داريد تا چنانچه بخار  در را كمي از خودتان دور نگه, هميشه  .كنيددقت , باز كردن در زود پز هنگام, پس از پخت

  .آبي مانده باشد به صورت شما نخورد
 باز نكنيد را است در حال پخت ي كههرگز در زود پز.   
  كنيدنوشانيد و مسدود پنشير فشار را.  
 به در و ديگ دست نزنيد ,بجز مواقع پس از پخت.  
  حرارت مواد بيشتر از پخت معمولي است, در زود پز  .شود خنكصبر كنيد تا , غذاچشيدن براي.  

  استفادهقبل از اولين 
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تمام اجزا جدا شدني , براي تميز كردن گرد و غبار  .را باز كنيد اتمام پوشش ه, را از بسته خارج كنيد  با دقت زود پز و قطعات آن
سيم برق يا دو شاخه  .سيم برق و بدنه زود پز را با دستمال خشك تميز كنيد .ديگ داخلي و واشر را با آب گرم بشوييد, مانند در 

  .نبريدرا در آب يا مايعات ديگر فرو 
  دستگاهتنظيم 

  صفحه نمايشگر

  
  .دستگاه شروع به گرم كردن مي كند برنامهاين  با روشن شدن): Heat(گرم كننده .1
 گرم نگه در وضعيت  زود پز بطور خودكار, ن رسيد زمان تنظيم شده به پايا هوقتي ك:(Warm)گرم نگه دارنده .2

  .مي شودروشن نگه دارنده  دهنده گرم  چراغ نشان و قرار مي گيرددارنده 
 .پخت برنج انتخاب مي شودزمان مورد نظر براي با روشن شدن اين برنامه  :(Rice)برنج .3
  .پخت گوشت انتخاب مي شود زمان مورد نظر با روشن شدن اين برنامه :(Meat)گوشت .4
  .پخت سبزيجات انتخاب مي شود مورد نظر براي زمان برنامه با روشن شدن اين ):Veggie(سبزيجات .5
  .پخت سوپ انتخاب مي شود مورد نظر براي با روشن شدن اين برنامه زمان :(Soup)سوپ .6
  .خاب مي شودخورشت انت پختمورد نظر براي  با روشن شدن اين برنامه زمان :(Stew)خورشت  .7
در مي توان  دستگاه در حال كار كردن است و هنگامي كه نشانگر روشن شد يعني:(Delay Time)زمان تاخير .8

  .كردتاخير ايجاد  ،زمان
  .هنگامي كه نشانگر روشن شد يعني دستگاه در حال كار كردن است :(Time)زمان .9

  .دهدرا نشان مي  زمان مورد نظر براي پخت برنامه ها :نشانگر زمان .10
  كار كرد
 فشار و زمان معين براي هر كدام از موارد زير, كه شامل درجه حرارت , مي باشداز قبل تنظيم شده پخت  برنامه 5زود پز داراي 

  :زمان از قبل تنظيم شده به شرح زير است  .باشد مي
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 دقيقه6برنج
 دقيقه20گوشت

 دقيقه3سبزيجات
 دقيقه5سوپ

 دقيقه20خورشت
  .رسيده باشد شده معين از پيش تعيين به حد،شود كه فشارمي  زمان تنظيم شده از موقعي شروع: نكته 

 صفحه كنترل

 

 .با فشار دادن اين دكمه برنامه مورد نظر را مي توانيد انتخاب كنيد:)Function(برنامه .1
 .ساعت به تاخير بيندازيد 9اكثر تا پخت را حد با فشار دادن اين دكمه، مي توانيد زمان :)Delay Time(زمان تاخير .2
 .را اضافه كنيد زماني مدت اه برنامهبه هر كدام از  با فشار دادن اين دكمه،مي توانيد :)Time(زمان .3
در  يا شود ومي پخت متوقف برنامه اين دكمه با فشار دادن  ):KEEP WARM/CANCEL( انصراف/گرم كننده  .4

  .گيرد ر ميحالت گرم ماندن قرا
  .ين دكمه استفاده مي شودابراي روشن،خاموش كردن دستگاه از :  روشن/ خاموش .5

 

  در باره پخت تحت فشار
 نغال تريتبراي پر اش, اين روش پخت  .باشدمي ترين روش جهت سريع پختن يك غذاي خوشمزه  پخت تحت فشار مناسب

مي  دسر و هر چيز ديگري كه, انواع بنشن , برنج , سبزيجات تازه , مرغ , براي پختن ماهي  زپ از زود .است هم مناسب افراد
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مي  پول و مواد با ارزش غذايي, انرژي , زود پز باعث صرفه جويي در وقت  .خواهيد در عرض چند دقيقه پخته شود استفاده كنيد
  .شود

زمان پخت را , حرارت خيلي باال  .كندمي  يجاد بخار و توليد فشارا, جوشاندن مايعات در ديگي كه كامال مسدود و آبندي است 
 آب موجود در مواد غذايي را, زود پز  .كند فيبر غذاها شكسته شود و عطر و طعم غذا خارج گرددمي  بخار آب كمك .كندمي  كم

  .غذا هم خوشمزه تر و هم با ارزشتر باشد, گيرد و باعث مي شود كه نسبت به پخت معمولي مي 
  روش كار

جز ه ب .اضافه كنيد آن درونسپس مواد را  و بريزيدآب الزم به مقدار  ،در ديگ .پخت را فراهم كنيد الزمتمام مواد  .1
مواد غذايي كه هرگز  .چيزي نريزيددرون آن , حد مجاز مشخص شده روي ديگ از  بيشهرگز , موقع پخت برنج 

  .نريزيد در آن بيشتر حد مجاز 3/2از  را)مانند انواع بنشن ( شوند مي  در زمان پخت حجيم
واشر پالستيكي , هميشه قبل از نصب و يا استفاده  .شويد كه واشر پالستيكي در داخل در قرار گرفته است مطمئن .2

  .قرار دارد مناسبيمطمئن شويد كه پارگي ندارد و در شرايط  .را امتحان كنيد
  .در زود پز را قفل نماييد, عت با گرفتن دسته و چرخاندن آن در جهت عقربه هاي سا .3
  ) 1مانند شكل (  .قرار دهيد) آب بندي (  SEALدرجه خروج بخار را در موقعيت  .4
  .متغير بزنيد)هرتز  60(, ولت  240  -220را به برق  سپس آن, سيم برق را به دستگاه وصل كنيد  بتداا .5
 مايش شروع به روشن و خاموش شدنصفحه ن, بار فشار دهيد  را يك) روشن / خاموش ( ON/OFFدكمه گرد  .6

  .كندمي 
چراغ  .انتخاب كنيد در صفحه نمايشرا مورد نظرتان  برنامهمي توانيد )  برنامه(  FUNCTIONدكمه با فشار دادن  .7

HEAT  ) معين از پيش تعيين  به فشار زماني كه تا كندمي  گرم كردنزود پز شروع به  مي شود وروشن ) حرارت
 زمان پخت از اين لحظه شروعو  ماندمي  بطور خودكار ثابتفشار ,  رسيدكه به فشار مورد لزوم  همين .برسد شده
  .گرددمي  و شمارش معكوس زمان بر روي صفحه نمايش ظاهر, شود مي 

براي  .شود بطور خودكار و يا با دست خارج كردمي  داخل دستگاه را بخار, بعد از اينكه پختن تحت فشار كامل شد  .8
مانند ( قرار دهيد ) خالي كردن (  VENTدرجه خروج بخار را در موقعيت , دن بخار و كم كردن فشار خارج كر

 .) 2شكل 
  كنيددقت , شود مي  چون بخار داغ از دستگاه خارج, كنيد مي  را كم بخاركه با دست  زماني.  
 شود كه با دست دريچه خروج بخار  توصيه نمي, كنيد مي  كه غذاهاي آبداري مانند خورشت و يا سوپ تهيه زماني

  .را باز كنيد
و صداي خروج , )  2شكل ( يابد مي  قرار گيرد فشار كامال كاهش VENTدر موقعيت ،كه درجه خروج بخار  زماني .9

فقط تحت اين شرايط است  .و در زود پز بطور آزاد و بدون هيچ نيرويي باز خواهد شد, شود  بخار ديگر شنيده نمي
آن در جهت مخالف عقربه هاي ساعت در  چرخاندنبا گرفتن دسته و  .شود با اطمينان باز كردمي  راكه در زود پز 

  .زود پز را باز كنيد
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  اگر به راحتي باز , براي باز كردن در زود پز فشار نياوريد  .شود در زود پز تا تخليه فشار باز نمي, به منظور ايمني
  .وجود داردمعني است كه هنوز در داخل دستگاه فشار دين شود ب نمي

    
1    2 

  اضافه كردن زمان
افزايش زمان در  .پخت را افزايش دهيدمدت ) زمان(  TIMEتوانيد با فشار دادن دكمه  مي, پخت مورد نظر  برنامهبعد از انتخاب 

 .تا جمع كل زمان پخت مورد نظرتان در روي صفحه نمايش ببينيد )دست را از روي دكمه بر نداريد(دقيقه اي مي باشد  10بازه 
براي سوپ تا , دقيقه  45براي سبزيجات تا , ساعت  1براي گوشت تا , دقيقه  20توانيد كل زمان پخت را براي برنج تا مي  شما

  .ساعت و براي خورشت تا يك ساعت و نيم افزايش دهيد 1
  زمان تاخير

در بازه زمان شروع پخت را ) زمان تاخير (  DELAY TIMEتوانيد با فشار دادن دكمه مي  ,ت مورد نظر پخ برنامهبعد از انتخاب 
تاخير زمان مورد نظرتان را روي صفحه نمايش , )دست را از روي دكمه بر نداريد( ندازيديبساعت به تاخير  9تا دقيقه اي  1زماني 
  .شودمي  شمارش معكوس آغاز, دن كرد كه دو نقطه شروع به خاموش و روشن ش زماني.ببينيد

  قطع كردن/  نداشت نگاهگرم 
 WARMدهنده  چراغ نشان كه رودمي  نداشت زود پز بطور خودكار به روي گرم نگاه, كه پخت تحت فشار كامل شد  زماني

, كنيد و يا هر گونه انجام پخت را متوقف نماييد  لمنتق نداشت براي اينكه خودتان دستگاه را به گرم نگاه .روشن خواهد شد
  .مي باشدساعت  4 نداشت حد اكثر زمان گرم نگاه .را فشار دهيد KEEP WARM/CANCELدكمه 

  عالمت گذاري ديگ پخت و پز
كه نشان دهنده خط حد  " MAX PC 2/3 "يك طرف عالمت گذاري شده  .داخل ديگ پخت و پز دو دست عالمت وجود دارد

 هيچ, پزيد مي  كه برنج زماني .طرف ديگر براي برنج عالمت گذاري شده است .پر كردن هر نوع غذايي غير از برنج است اكثر
  .نه از در زود پز, استفاده كنيد  )اختياري(پر كنيد از در شيشه اي 1/2اگر قصد داريد بيش از , پر نكنيد  1/2وقت بيشتر از 

  تهيه برنج
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از پيمانه هاي ,  نماييدفقط از پيمانه داده شده استفاده داشته باشيد  براي اينكه برنج خوبي, برنج را داريد وقتي قصد پيمانه كردن 
از , پيمانه برنج تهيه كنيد  6خواهيد مي  وقتي, براي مثال  .نماييدتوجه عالمت گذاري داخل ديگ به و استفاده نكنيد  رداستاندا

 .عالمت باالتر نروداز د كه يدقت كن .عالمت گذاري شده آب اضافه كنيد “ 6 “كه  آنجاييپيمانه داده شده استفاده كنيد و تا 
  .جمع آب و برنج تا حد عالمت باشد

 2براي بيش از  .يك قاشق غذا خوري روغن يا كره اضافه كنيد) خشك ( پيمانه برنج  2به عنوان يك قانون كلي براي پخت 
  .شودمي  اين عمل باعث جلوگيري از ايجاد كف در زمان پخت .ا كره اضافه كنيدقاشق غذاخوري روغن ي 2, پيمانه برنج 
  نكات

  باشد محكم شدهدستگاه كامال  شويد كه درقبل از شروع مطمئن.  
  را انتخاب كنيد و  برنامه هايكي از , كار  براي اين .كنيدممكن است مايل باشيد كمي گوشت را با مواد ديگر سرخ

در موقع  .روغن و سپس بقيه مواد را اضافه كنيد تا سرخ شود .بگذاريد داغ شود, بدون اينكه در زود پز را ببنديد 
  .سرخ كردن در زود پز را نبنديد

  چندين نوع مواد  همورد غذاهايي ك در .سعي كنيد مواد غذايي را در قطعات مساوي ببريد, براي پخت يكنواخت
  .شوند ريز ببريدمي  كه ديرتر پخته را و موادي, شوند درشت مي  زودتر پختهكه موادي را , اوليه در آنها بكار رفته 

 توانيد براي پخت استفاده كنيدمي  مايعات متفاوتي را.  
 توانيد زمان مي  بطور كلي .ركيبي استفاده نماييدصورت ته توانيد از زود پز بمي  ,كه با زود پز آشنا شديد  بعد از اين

سعي كنيد  .هميشه در زود پز بايد آب باشد, به ياد داشته باشيد كه براي تهيه بخار  .پخت را تا حد دو سوم كم كنيد
  .پيمانه آب الزم است 1دقيقه كاركرد  15براي هر : اين فرمول را رعايت كنيد 

 گياهان  .مقدار چاشني و گياهان معطر را كم كنيد, شوند مي  شني ها غليظكه در پخت تحت فشار چا از آنجايي
  .هستند معطر تازه بهتر از خشك

  زمان پخت تحت فشار ثلث زمان پخت معمولي است, بطور كلي.  
  درصد به زمان پخت اضافه كنيد 10, خواهيد غذا بپزيد مي  )متر  1,000( فوت  3,500اگر در ارتفاع باالتر از.  
 پس از رسيدن به زمان مورد دلخواه , در مدت كمتر از آنچه در دستگاه از قبل تنظيم شده بپزد , خواهيد غذا مي  اگر

  .را بزنيد CANCELدكمه 
 تا درجه , زيرا  .لزومي ندارد زمان پخت را تغيير دهيد, نماييد مي  اگر در دستور غذايي از گوشت يخ زده استفاده

زمان پخت موقعي  .شود فشار داخلي ظرف تامين نمي,  سداالتر از نقطه جوش آب نردرجه ب 40حرارت مواد داخلي 
, در حقيقيت وجود گوشت يخ زده در غذا  .شود كه فشار داخلي ظرف به حد از قبل تنظيم شده برسدمي  شروع

  .زمان رسيدن به حد فشار داخلي را به تاخير مي اندازد
  قرار داشته باشند مناسبيشير شناور تميز و در وضعيت هميشه كنترل نماييد كه واشر الستيكي و.  
 خروج بخار مي شودمسير زيرا كف آن باعث انسداد , را با در بسته بپزيد  ،سعي نكنيد كه مواد ماكاروني مانند.  
  هرگز باالتر از خط مشخص شده , در موقع پخت تحت فشارPC كنيد و تا  سوپ درست مي خواهيد اگر .پر نكنيد

  .فشار را دستي تخليه نكنيد زيرا مايع داغ پاشيده مي شود, را پر كرده ايد  يي آنخط باال
  طرف شما نيست باز كنيده ب ههميشه در زود پز را در حالتي ك!!! تحت فشار باز كنيد را هرگز سعي نكنيد كه در.  
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 امر اينكه  .بخار همراه مايعات خارج مي شود مقدار كميممكن است , كنيد مي  وقتي بخار آب را دستي تخليه 
  .كه صدمه نبينيدبسيار دقت كنيد طبيعي است اما بايد 

  مراقبت و تميز كردن

را از دستگاه و سپس آن از برق خارج كنيد سيم را  بتداا .شود خنك صبر كنيد تا زود پز كامال, قبل از تميز كردن  .1
  .جدا سازيد

 .تمام قطعات را خشك كنيد .واشر الستيكي و در زود پز را با آب گرم و مواد شوينده با دست بشوييد,  زديگ زود پ .2
در آب يا  را هرگز سيم يا دو شاخه .سيم دستگاه را با يك دستمال مرطوب تميز و سپس خشك كنيد, اگر الزم بود  .3

  .نبريد فرومايعات ديگر 
واشر را كنترل نماييد كه دچار پارگي ،بعد از هر بار استفاده  .اندازيدبيدر درپوش جا دقيق واشر الستيكي را بطور  .4

پوش  همچنين در .قرار دارند مناسبيمطمئن باشيد كه تنظيم كننده فشار و شير آن در شرايط كار كرد  .نشده باشد 
ضد انسداد دريچه تخليه  شقبل از اينكه در پو. ضد انسداد دريچه تخليه بخار را برداريد و شير تخليه را تميز نماييد

مسير شير تخليه را مسدود , مطمئن شويد كه ذرات مواد غذايي و يا اجسام خارجي , بخار را در جاي خود بگذاريد 
 .كند تا ذرات مواد غذايي در مسير شير تخليه قرار نگيردمي  در پوش ضد انسداد كمك .نكرده باشد

مهم است كه مسير تخليه بخار را كنترل كنيد  و  بسيار .استفاده مسير شير تخليه تميز است ربايد مطمئن باشيد كه بعد از هر با
  .اگر الزم شد با استفاده از يك وسيله باريك ذرات چسبيده به ديواره ها را جدا كنيد تا مسير خروج بخار بطور كامل باز باشد

واشر , از آناستفاده اينكه بدون  دليل  به, آن را انبار كنيداگر  .را انبار نكنيد آن, در زود پز را بسته ايد  زماني كه .5
 .د شديباعث كاهش عمر مفيد واشر خواه, الستيكي را تحت فشار قرار داده ايد 

 


