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  مهم

دستورالعمل های زیر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت  •
  .آن ها را برای مراجعه آینده نگهداری کنيد بخوانيد و

قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنيد که ولتاژ مشخص شده  •
  .روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد

. دستگاه را فقط به پریزی که اتصال زمين داشته باشد وصل کنيد •
هميشه مطمئن شوید که دو شاخه در پریز برق محکم قرار داده 

  .ستشده ا
 برای اجتناب از ایجاد خطر باید.اگر سيم برق صدمه دیده باشد •

مرکز سرویس تایيد شده توسط شرکت یا افرادی به آن را توسط 
  .تایيد شده دیگر ، تعویض نمایيد

یا آن را زیر شير آب  .هرگز محفظه دستگاه را در آب فرو نبرید •
  .نشویيد

حرارتی ،  قبل از روشن کردن پلوپز ، مطمئن شوید که صفحه •
  .سوئيچ مغناطيسی و دیگ داخلی تميز و خشک می باشند

از پلوپز برای سرخ کردن مواد غذایی استفاده نکنيد و از تماس  •
  .قطعات پلوپز با روغن داغ جلوگيری به عمل آورید

قبل از تميز  .روشن نکنيد آن پلوپز را بدون قرار دادن دیگ داخلی •
خه خارج کنيد و بگذارید سرد کردن پلوپز ، هميشه آن را از دو شا

  .شود
  .دیگ داخلی را جهت پخت و پز روی شعله مستقيم قرار ندهيد •
دریچه بخار را در حين کار با چيزی ، مانند یک تکه پارچه ،  •

  .مسدود نکنيد
دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید نگذارید که سيم  •

ميز یا  برق دستگاه در جائيکه قرار داده شده است از لبه
  .پيشخوان آویزان باشد

اگر  .این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است •
حرفه ) نيمه ( از دستگاه درست استفاده نشود یا برای مقاصد 

نحوی بر خالف آنچه که دستور العمل های ه ای یا از آن ب
ضمانت  .استفاده از دستگاه قيد شده است استفاده گردد
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  .پلوپز را روی یک سطح صاف قرار دهيد •
سطوح مورد استفاده ممکن است در هنگام کار دستگاه داغ  •

  .شوند

  
  قبل از اولين استفاده

به ( قبل از اولين استفاده ، قسمت های مختلف پلوپز را کامال تميز کنيد 
مطمئن شوید  به کارقبل از شروع )  .مراجعه کنيد" تميز کردن  "فصل 

  .که تمام قطعات آن خشک می باشند
  استفاده از دستگاه

  پختن برنج

.١  .برنج را اندازه گيری کنيد پيمانه،با استفاده از  
کاسه برنج پخته شده توليد  ١برنج پخته نشده معموال برابر  پيمانههر 

  در داخل دیگ داخلی فراتر نروید از مقادیر مشخص شده .می کند
.٢  .برنج را کامال بشویيد 

از یک ظرف جداگانه برای شستن برنج استفاده کنيد تا به روکش 
  .آسيب نرسدنچسب دیگ داخلی 
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  .برنج شسته شده را در دیگ داخلی بریزید .٣
به تعداد پيمانه برنج سپس سطح  مربوطتا سطح مشخص شده  .۴

  .برنج را صاف کنيد
پيمانه  ۴اندازه سطح  تا .می پزید برنج ر شما چهار پيمانهاگ .برای مثال

  )٢شکل ( .که روی مقياس مشخص شده است آب اضافه کنيد
  

  مقدار آب داخل ظرف   )بر اساس پيمانه(مقدار برنج 
  ليتر/. ٨تا سطح    پيمانه ۴
  ليتر ٢/١تا سطح   پيمانه ۶
  ليتر ٨/١تا سطح   پيمانه ١٠
  

شده درون دیگ فقط برای یک نوع  سطح عالمت گذاری: توجه  •
شما هميشه می توانيد سطح :  برنج عالمت گذاری شده است

آب را برای انواع مختلف برنج و بر اساس سليقه خود تنظيم 
  .کنيد

بررسی کنيد که دیگ داخلی  .دیگ داخلی را روی پلوپز قرار دهيد .۵
  .با صفحه حرارتی در تماس باشد

داخلی خشک و تميز است و هيچ مطمئن شوید که بخش خارجی دیگ 
  .جسمی روی صفحه حرارتی و سوئيچ مغناطيسی قرار ندارد

  .پلوپز را ببندید و دو شاخه را در پریز قرار دهيد در .۶
  .چراغ پخت روشن می شود

 .اهرم کنترل را به پایين فشار دهيد تا عمل پخت آغاز گردد .٧
  )٣شکل (

ش شده و ن رسيد ، چراغ پخت خامونگامی که پخت به پایاه •
  )۴شکل .(روشن خواهد شد خودکارچراغ گرم بطور 

  .) ۵شکل ( را باز کنيد و برنج را هم بزنيد  در .٨
این کار را درست بعد از روشن شدن چراغ  .برای گرفتن بهترین نتيجه

را محکم ببندید تا عمل گرم کردن ادامه  درسپس  .گرم کن انجام دهيد
این کار باعث  .خار آن خارج شودهم زدن برنج اجازه می دهد تا ب .یابد
  .کردن برنج می شود ری

  بخار پزی
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به ( را فقط می توان با عملکرد پخت برنج استفاده کرد بخار پزی عمل 
 )مراجعه کنيد " پختن برنج " بخش 
هنگام اندازه  .در بخش پختن برنج را دنبال کنيد ۵تا  ١مراحل  .١

ه فضای کافی برای قرار دادن کبرنج ، مطمئن شوید  گيری
  .سينی بخار باقيمانده است

  .شود را روی یک سينی بخار قرار دهيد زغذایی که باید بخار پ .٢
  .نباید روی هم انباشته شودمواد  یکسانبخار پزی برای اطمينان از 

  ) ۶شکل ( سينی بخار را در دیگ داخلی و روی برنج قرار دهيد  .٣
آن را روی سينی  .ه می کنيداگر شما از سينی دیگری استفاد .۴

  .بخار قرار دهيد
 .دستگاه را ببندید در .۵
  .را دنبال کنيد" پختن برنج " در بخش  ٧ همرحل .۶

غذای بخار پز شده هنگامی که پخت برنج به اتمام برسد آماده خواهد 
  .بود

را باز کنيد و با دقت غذای بخار پز شده را از روی سينی  در .٧
 .ه یا یک تکه پارچه استفاده کنيداز دست کش آشپزخان .بردارید

  .می باشدچون سينی و سينی بخار بسيار داغ 
  .مراقب بخار داغ باشيد •

  تميز کردن

  .تا زمان خنک شدن پلوپز به مقدار کافی ، صبر کنيد
  .پلوپز را از برق جدا کنيد .١
دیگ .سينی بخار و دیگ داخلی را از بدنه اصلی خارج کنيد .٢

  .قرار دهيدآب ولرم  داخلی را برای چند دقيقه در
برنج و جمع کننده  کفگيرداخلی ، دیگ داخلی ، سينی بخار ،  در .٣

  .بخار را با یک تکه ابر در آب داغ حاوی مایع ظرفشویی تميز کنيد
از مواد تميز کننده سابنده ، ساینده یا لوازم فلزی برای تميز کردن دیگ 

صدمه می  داخلی استفاده نکنيد چون این مواد به روکش نچسب دیگ
  .زنند
فقط از یک تکه پارچه نمدار برای تميز کردن خارج و داخل بدنه  .۴

  .اصلی پلوپز استفاده کنيد
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صفحه حرارتی را با یک تکه پارچه  .هيچگاه بدنه اصلی را در آب فرو نبرید
  .خشک تميز کنيد
  محيط زیست

سایر زباله های خانگی دور نریزید  در پایان عمر دستگاه، آن را با •
ن را در محل های تعيين شده دور بریزید با انجام این کار شما و آ

  ) ٧شکل ( به حفظ محيط زیست کمک می کنيد 
  عيب یابی

اگر پلوپز بطور صحيح عمل نمی کند یا کيفيت پخت مطلوب نيست ، به 
اگر نتوانستيد با استفاده از این راهنمای عيب  .جدول زیر مراجعه کنيد

با فروشنده محلی یا تلفن راهنمای شرکت یابی مشکل را حل کنيد ، 
  :تماس بگيرید

  
  راه حل   علت  مشکل 

چراغ بخت روشن 
   .نمی شود

مشکل اتصال به برق 
   .وجود دارد

بررسی کنيد پلوپز به 
برق وصل شده باشد 
و دو شاخه محکم در 
پریز قرار داده شده 

   .باشد
هنگامی که عمل 
بخت به پایان می 

رسد ، چراغ گرم کن 
   .شن نمی شودرو

چراغ دستگاه خراب 
   .است

 با نزدیکترین تعميرگاه
   .تماس بگيرید

چراغ دستگاه خراب    .برنج پخته نمی شود
   .است

با نزدیکترین تعميرگاه 
   .تماس بگيرید
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آب به مقدار کافی   
  .اضافه نشده است

طبق مقياس موجود  
در داخل دیگ داخلی ، 

به ( آب اضافه کنيد 
از  استفاده" فصل 

مراجعه " دستگاه 
  ) کنيد 

حالت پخت فعال   
  .نشده است

اهرم کنترل را به  
پایين فشار دهيد تا 
  .عمل پخت آغاز گردد

دیگ داخلی با صفحه   
حرارتی بطور مناسب 

   .تماس ندارد

مطمئن شوید که هيچ 
جسم خارجی روی 

ا روی یصفحه حرارتی 
سوئيچ مغناطيسی 

   .قرار ندارد
ه مطمئن شوید ک    

صفحه حرارتی و 
سوئيچ مغناطيسی 
تميز و خشک می 

   .باشند
المنت داغ شونده   

   .صدمه دیده است
با نزدیکترین تعميرگاه 

   .تماس بگيرید
کافی  اندازهغذا به 
   .نشده است زبخار پ

اد غذایی بسيار وم
زیادی در سينی بخار 

پز قرار داده شده 
  .است

اد غذایی را بطور وم 
 یکسان پخش کنيد و

در هر بار پخت ، مقدار 
اد غذایی را وزیادی از م

   .بخار پز نکنيد
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  یک سال ضمانت نامه

این , در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل 
بمدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه گارانتی  پلو پزدستگاه 
  .است
ادرست و خرابی شکستگی قطعات ،بی احتياطی،استفاده ن:تذکر

  .ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد
غير مجاز خطرناک است و دستگاه از  تعمير دستگاه توسط افراد:تذکر

  .خارج خواهد شدگارانتی کليه خدمات شرکت و 
موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غير این صورت فاقد اعتبار 

  :است 
  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :امضا  مهر و
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  یاداشت
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  یاداشت
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