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نکات مھم اﯾمنی
ھنگام استفاده از وسائل برقی ،ھميشه باﯾستی نکات مھم اﯾمنی از جمله
موارد زﯾر کامال ً رعاﯾت گردد:
• لطفاً دفترچه راھنما را به دقت مطالعه فرماﯾيد.
• به سطوح داغ دست نزنيد .از دستگيره ﯾا دستکش استفاده نماﯾيد.
• مراقب باشيد که دستگاه ،سيم برق و دوشاخه ھرگز در آب ﯾا ماﯾعات
دﯾگر فرو نرود.
• ھنگام استفاده از دستگاه در مجاورت کودکان ،مراقب آنھا باشيد.
• ھنگام تميزکردن ﯾا عدم استفاده از دستگاه  ،دوشاخه را از برق بکشيد.
پيش از جداکردن و سوارکردن قطعات و تميزکردن ،اجازه دھيد که
دستگاه خنک شود.
• درصورت صدمه دﯾدن دستگاه ،سيم برق ﯾا دوشاخه ،دستگاه را به ھيچ
وجه به کار نيندازﯾد و آن را از طرﯾق تعميرکار مجاز تعمير ﯾا سروﯾس
نماﯾيد.
• دستگاه را در مجاورت منابع حرارتی نگذارﯾد.
• از قطعات توصيه شده به وسيله سازنده ،استفاده نماﯾيد.
• در فضای باز از دستگاه استفاده نکنيد.
• از آوﯾزان شدن سيم برق از ميز و محل استقرار دستگاه جلوگيری
نماﯾيد .مراقب باشيد که سيم برق با سطوح داغ تماس نداشته باشد.
• ھنگام جابجاﯾی دستگاه ،حاوی غذا و ماﯾعات داغ فوق العاده مراقب
باشيد.
• از دستگاه فقط برای آن چه که در اﯾن دفترچه راھنما گفته شده است
استفاده نماﯾيد.
• ابتدا سيم برق را به دستگاه وصل کرده سپس دوشاخه را به برق
بزنيد .برای جداکردن دستگاه از برق ،دکمه روشن  /خاموش را روی
خاموش " "OFFقرارداده سپس دوشاخه را از پرﯾز بکشيد .برای کشيدن
دوشاخه از پرﯾز ،خود دوشاخه را در دست بگيرﯾد و از کشيدن سيم برق
خودداری نماﯾيد.
• ھميشه از ظرف مخصوص پلوپز استفاده کنيد.
• از پرﯾزی که اتصال به زمين دارد استفاده نماﯾيد.

اﯾن دستگاه فقط برای استفاده خانگی است !
اﯾن راھنما را نگھداری نماﯾيد.
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استفاده بار اول
بسته بندی دستگاه را با دقت باز کرده و ھمه قطعات را خارج سازﯾد .کليه
قطعات ) درپوش داخلی ،دﯾگ پلوپز ،ظرف جمع آوری قطرات آب ،سينی
بخار ،پيمانه و کفگير ( را شسته و مطابق بخش تميزکردن و نگھداری
تميز کنيد.
ھشدار  :بدنه دستگاه ﯾا سيم برق را در آب ﯾا ماﯾعات دﯾگر فرو نکنيد.
توجه :
برای کارکرد صحيح دستگاه ،به نکات زﯾر توجه فرماﯾيد:
 .١مقدار برنج و آب را مشخص کنيد.
 .٢پلوپز و مخصوصاً ظرف جمع آوری قطرات آب را پس از ھر بار استفاده
تميز نماﯾيد.
 .٣پلوپز را روی ﯾک سطح صاف و پاﯾدار بگذارﯾد.
 .۴دستگاه را در معرض آب ،رطوبت زﯾاد و منابع حرارتی قرارندھيد .دﯾگ
پلوپز را مستقيماً روی شعله نگذارﯾد.
 .۵دستگاه را دور از دسترس کودکان قراردھيد.
 .۶منافذ رﯾختن قطرات آب را ھميشه تميز کنيد و از مسدودشدن آن
جلوگيری نماﯾيد.
 .٧اگر دکمه پخت ،روی وضعيت گرم کردن ) (KEEP WARMباشد ،حرارت
کمی به ظرف می رسد و پلو خوب پخته نمی شود.
 .٨ھنگام کار ،دستگاه داغ می شود .از دست زدن به درپوش خودداری
نماﯾيد .دست و صورت خود را مستقيماً روبروی بخار خروجی نگيرﯾد.
 .٩ھميشه ته بيرونی دﯾگ پلوپز و صفحه حرارتی دستگاه را تميز نگھدارﯾد
و از قرارگرفتن ھر چيزی بين آنھا جلوگيری نماﯾيد.
 .١٠ھنگامی که دوشاخه به پرﯾز وصل است و موقعی که در دﯾگ پلوپز،
مواد رﯾخته اﯾد ،پلوپز را کج ﯾا سر و ته نکنيد.
 .١١ظرف را بيش از حد مجاز ) (MAXIMUMپر نکنيد.
 .١٢ھنگام پخت ،درﯾچه باﯾد محکم بسته شود .با درپوش باز ،دستگاه را به
کار نيندازﯾد.
 .١٣درپوش را با پارچه نپوشانيد.
 .١۴مراقب باشيد به سيم برق صدمه وارد نشود .در صورت صدمه دﯾدن،
سيم برق را خودتان تعمير نکنيد.
 .١۵تالش نکنيد طول سيم برق را کم و زﯾاد نماﯾيد .سيم را از حرارت زﯾاد
دور نگھدارﯾد .از پيچيده شدن ،تا شدن و کشيده شدن سيم برق
جلوگيری کنيد .از گذاشتن اشياء سنگين روی سيم برق جلوگيری
نماﯾيد.
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 .١۶دوشاخه را به طور کامل در پرﯾز وارد نماﯾيد.
 .١٧ھنگام پخت ،از حرکت دادن دستگاه خودداری کنيد.

جداکردن درپوش پلوپز
 .١برای برداشتن درپوش ،ابتدا ظرف جمع آوری قطرات آب که زﯾر درپوش
قراردارد ،از بدنه جدا نماﯾيد)شکل .(١

شکل ١

 .٢درپوش را با فشاردادن دسته آن به داخل و بلندکردن مستقيم درپوش،
از پلوپز جدا کنيد)شکل  ٢و .(٣

شکل ٣

شکل ٢

 .٣از برداشتن درپوش داخلی ﯾا واشر سيليکونی خودداری نماﯾيد)شکل
.(۴
درپوش را در ماشين ظرفشوﯾی نگذارﯾد .درپوش داخلی را با آب گرم و
ماﯾع ظرفشوﯾی بشوﯾيد و آبکشی کنيد.
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شکل ۴
 .۴در صورت نياز ،شير تقطير را جداکرده و مجرای بخار را بشوﯾيد .برای اﯾن
کار ،شير را در جھت عکس حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانيد و به
طرف باال بکشيد)شکل .(۵

شکل ۵

نصب درپوش پلوپز
 .١به منظور نصب درپوش پلوپز ،دسته درپوش را در شيار مربوط به آن روی
بدنه دستگاه واردکرده و مستقيماً به طرف پاﯾين فشاردھيد تا با صدای
کليک جا بيفتد.
توجه  :با کشيدن درپوش به طرف باال)بطور مالﯾم( ،از جا افتادن دسته در
شيار اطمينان حاصل کنيد .اگر درپوش درست قفل نشده باشد ،حرکت
دادن پلوپز خطرآفرﯾن است.
 .٢ظرف جمع آوری قطرات آب را با فشاردادن مستقيم آن به داخل پلوپز از
باالی دسته درپوش ،در جای خود قراردھيد.
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شکل ١

شكل ٢

استفاده از پلوپز
 .١با پيمانه پلوپز ،برنج را اندازه بگيرﯾد .برنج را خوب بشوﯾيد.
 .٢برنج شسته شده را در دﯾگ پلوپز برﯾزﯾد و آب الزم به آن اضافه نماﯾيد.
 ۵فنجان برنچ نپخته معادل  ١٠فنجان برنج پخته شده است ۵ .پيمانه
پر ،برنج در دﯾگ پلوپز برﯾزﯾد.
 .٣تا خط نشانگر  ۵فنجان روی دﯾگ ،آب در آن برﯾزﯾد .ھميشه اول برنج را
در دﯾگ رﯾخته سپس آب اضافه نماﯾيد.
 .۴دﯾگ را در پلوپز بگذارﯾد.
 .۵درپوش را ببندﯾد تا صدای کليک شنيده شود.
 .۶دوشاخه را به برق زده و دکمه پختن " "Cookرا فشار دھد .چراغ
نشانگر شروع پخت روشن می شود.
 .٧با پاﯾان ﯾافتن پخت برنج ،پلوپز به طور خودکار به وضعيت گرم ماندن
" "Keep Warmدرمی آﯾد .اﯾن وضعيت تا بيرون کشيدن دوشاخه از پرﯾز
ادامه خواھد داشت.
 .٨با فشردن دکمه رھاسازی روی دسته پلوپز ،آن را باز نماﯾيد .مراقب
باشيد ھنگام بازکردن پلوپز ،بخار داغ به صورت شما صدمه نزند.
 .٩ظرف جمع آوری قطرات آب را بيرون آورده و تميز کنيد.
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تميز کردن و تعمير دستگاه

•

دﯾگ پلوپز ،ظرف بخار پز ،پوشش آلومينيومی و محافظ سررﯾز را با آب گرم ،ماﯾع
ظرفشوﯾی و اسفنج بشوﯾيد.

•
• دﯾگ پلوپز را خشک کنيد.
• بدنه دستگاه را درآب فرو نبرﯾد و روی آن آب نرﯾزﯾد.
• دﯾگ پلوپز و جای بخار را می توانيد در ماشين ظرفشوﯾی بشوﯾيد.

اگر به دﯾگ پلوپز غذا چسبيده است ،ابتدا مدتی آنرا در آب بخيسانيد.

در مورد دﯾگ پلوپز لطفاً به موارد زﯾر توجه نماﯾيد :

•

ھنگامی که دﯾگ پلوپز را در ماشين ظرفشوﯾی قرار می دھيد مراقب باشيد به
آن صدمه وارد نشود.

•

برای حفظ دوام دﯾگ پلوپز ،از خرد کردن مواد درآن خودداری نماﯾيد.

• ھنگام قراردادن دﯾگ در دستگاه پلوپز ،مراقب باشيد درست مستقر شده و با
بدنه تماس کامل داشته باشد.
مھم :
اگر رنگ داخل دﯾگ پلوپز ،پس از چندﯾن روز استفاده تغيير کند جای نگرانی
نيست.
نگھداری و تميز کردن ظرف پلوپز

•
• برای تميز کردن دﯾگ ،از سرکه استفاده نکنيد.
• پس از چندﯾن بار استفاده ،رنگ سطح ظرف تغيير
از قاشق چوبی ﯾا پالستيکی استفاده کنيد.

می کند که عادی است و

تأثيری در کارکرد آن ندارد.

نگھداری و تميز کردن بقيه قطعات

•
•

برای تميز کردن بدنه پلوپز ،داخل سرپوش و سيم برق ،از پارچه نمدار استفاده
نماﯾيد و از مواد شوﯾنده استفاده نکنيد.
برای تميزکردن بدنه ،روی آن مستقيماً آب نرﯾزﯾد.
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