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  شرح کلی

  

Lid  =درب پلوپز  

Overflow-proof lid  =محافظ سر ریز  

Aluminum lid  =سرپوش آلومينيومی  

Handle  =دستگيره  

Inner pot  =ظرف پلو  

Lid release button  =دکمه رھاسازی درب  

Spoon holder  =جای قاشق  

Operating panel  =صفحه نمایش  

Housing  =بدنه  

Base  =پایه  
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  قاشق برنج  پيمانه  سبد بخار  سيم برق  قاشق سوپ

  

 

  :مھم 

  :ھنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر 
زم است

پيش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راھنما را به طور کامل مطالعه  •
  .کنيد

  .ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دھيد •

شاخه و  برای جلو گيری از شوک الکتریکی از فرو بردن سيم ،دو •
  .دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنيد

  .مراقب آنھا باشيد ھنگامی که کودکان نزدیک دستگاه ھستند  •

حتما ،زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنيد و یا پيش از تميز کردن  •

  .دستگاه را از برق خارج کنيد

ر در حالت غي(ھرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سيم آسيب دیده  •

ھنگامی که سيم صدمه دید باید توسط . استفاده نکنيد ) طبيعی
  .نزدیکترین نمایندگی مجاز تعویض شود

از آویزان شدن سيم روی لبه ميز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح  •
  .داغ جلوگيری کنيد

از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده  •
  .نکنيد

توصيه نشده استفاده نکنيد زیرا موجب صدمه به شما و از لوازم جانبی  •
  .دستگاه می شود

این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذھنی و تجربه کم دارند  •
  .طراحی نشده است

  .اطمينان حاصل کنيد که کودکان با دستگاه بازی نکنند •

  .ھرگز سيم را زیر دستگاه قرار ندھيد •

  .ز منزل تعبيه نشده استاین دستگاه برای مصارف خارج ا •

  .این دفترچه را نگھداری کنيد •

  .این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است •
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 .از پلوپز در محل صاف، خشک و دور از آب استفاده کنيد •

ھنگامی که ظرف پلوپز در دستگاه نيست یا خالی است، دستگاه را به  •
 .کار نيندازید

 .آنرا جابجا نکنيد زمانی که دستگاه درحال کار است ،  •

 .ظرف پلوپز نباید بيش از حد داغ شود •

ظرف پلوپز باید کام=ً با سطح داغ دستگاه تماس داشته و چيزی بين  •
 .آنھا نباشد

ھنگامی که ظرف پلوپز درون دستگاه نيست، آب یا مواد دیگر را در  •
 .دستگاه نریزید

در  ه است ،اندازه ای که بصورت ع=مت نشان داده شدآب و برنج را تا  •
 .ظرف بریزید

 .به آن دست نزنيد. ھنگام پختن برنج، دستگاه داغ می شود •

لطفاً از آن . ھنگام پختن برنج یا غذا، از دستگاه بخار داغ خارج می شود •
 .فاصله بگيرید

 .آب را فقط در ظرف پلوپز بریزید •

  آماده سازی

 استفاده بار اول.  ١

  .فرمایيد و مطابق آن عمل نمایيداین دفترچه راھنما را به دقت مطالعه  •

 .بسته بندی را باز کنيد •

 .کليه قطعات و کتابچه را خارج کنيد •

 .دکمه بازکردن را فشار دھيد و در پلوپز را باز نمایيد •

ظرف نچسب پلو، خروجی بخار، در پوش آلومينيومی و محافظ سرریز را  •
 .بيرون بياورید

و، خروجی بخار و در با یک اسفنج و مایع ظرف شویی، ظرف نچسب پل •
 .پوش آلومينيومی را شسته و کام=ً خشک کنيد

  .آنھا را به جای خود برگرداندید •

  تدارک پخت

  ) :Cook(پختن .  ٢

 .بھتر است برنج را در ظرفی غير از ظرف پلوپز بشویيد •

برنج شسته را در ظرف پلوپز ریخته و به اندازه مناسب به آن آب اضافه  •
 .کنيد

 .حداکثر بيشتر شودنباید آب از خط  •
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   ) :Steam(بخار پز .  ٣

اندازه آب را در این حالت طوری انتخاب کنيد که از محل قرارگرفتن  •
 .سينی بخار با#تر نرود

 .سينی بخار را درون ظرف پلوپز بگذارید •
 .مواد خوراکی را روی سينی قراردھد •

  :قبل از شروع، به نکات زیر توجه نمایيد    

اطمينان حاصل کنيد ). مخصوصاً بدنه (باید تميز باشد بيرون ظرف پلوپز  •
 .که بين ظرف پلوپز و کف پلوپز چيزی وجود نداشته باشد

 .يد ظرف پلوپز را به درستی در جای خود قراردھ •
 . .تا ته آن با کف پلوپز خوب تماس داشته باشد بچرخانيدظرف پلوپز را  •
 . .شویدمطمئن ، از قرارگرفتن صحيح در پوش آلومينيومی  •
 .در پوش پلوپز را ببندید و چفت کنيد •
 .دو شاخه را به برق بزنيد •
  .قبل از اتمام مراحل فوق، از زدن دو شاخه به برق خودداری کنيد •

  

  برنامه ھای از پيش تعریف شده

  :پختن

 

"  "Cookوضعيترا انتخاب کنيد تا " Cook"را فشار داده و " Function"دکمه 
 .در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد
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مدت زمان پخت در صفحه نمایش (دقيقه است ٥٥مدت زمان پخت حدود 
این زمان بسته به مقدار برنج و آب، درجه حرارت آن ). نشان داده نمی شود

 .ر می کند و به صورت خودکار بکار خود پایان می دھدھا تغيي

  :پختن سریع

  

را انتخاب کنيد تا وضعيت " Fast cook"را فشار داده و " Function"دکمه 
"Fast cook "در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.  

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

مدت زمان پخت در صفحه نمایش (دقيقه است ٤٥مدت زمان پخت حدود 
این زمان بسته به مقدار برنج و آب، درجه حرارت آن ). نشان داده نمی شود

  .ھا تغيير می کند و به صورت خودکار بکار خود پایان می دھد

 :پخت نان
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 Crust"" را انتخاب کنيد تا وضعيت  Crust"" را فشار داده و " Function"دکمه 

  .در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید

 ٣٠ساعت و  ١در صفحه نمایش زمان  ” Cooking time”با فشار دادن دکمه 

. ساعت تنظيم کنيد ٢تا  ١بين بدلخواه زمان را .دقيقه نمایش داده می شود

) دقيقه ٥ھر بار "(Minute" و ) ساعت ١ھر بار "(Hour"فشردن دکمه ھای با 

 .به زمان اضافه می شود

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

 .در این برنامه می توان غذا ھایی از خانواده پيتزا را درست کرد

   :پختن کيک 

 

" Cake" را انتخاب کنيد تا وضعيت " Cake" را فشار داده و " Function"دکمه 

 . .در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

مدت زمان پخت در صفحه نمایش (دقيقه است ٥٠مدت زمان پخت حدود 
بسته به مقدار مواد غذائی درجه حرارت آن تغيير می ). نشان داده می شود

 .پایان می دھد در زمان مقرر ، کند و به صورت خودکار 
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 :ماست بندی

  

" ت را انتخاب کنيد تا وضعي" Yoghourt" را فشار داده و " Function"دکمه 

Yoghourt "در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.  

ساعت  ٨در صفحه نمایش زمان ”  Cooking time”با فشار دادن دکمه 

با . تنظيم کنيد، ميتوانيد ساعت  ١٢تا  ٦زمان را بين .نمایش داده می شود

) دقيقه ٣٠ھر بار "(Minute" و ) ساعت ١ھر بار "(Hour"فشردن دکمه ھای 

 .اضافه می شودبه زمان 

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

 :خيساندن برنج 

  

را انتخاب کنيد تا وضعيت " Soaked rice"را فشار داده و " Function"دکمه 
"Soaked rice " درآیددر صفحه نمایش به حالت چشمک زدن. 
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روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

در  این کارکرد،مدت زمان ( دقيقه است ٢٥حدود  این کارکرد،مدت زمان 
  ).نشان داده می شود، صفحه نمایش 

  :گرم کردن دوباره غذا 

  

" را انتخاب کنيد تا وضعيت  Reheat"" را فشار داده و " Function"دکمه 

"Reheat در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید. 

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

مدت زمان پخت در صفحه ( دقيقه است ٢٠حدود  این کارکرد ،مدت زمان 
  .)نمایش نشان داده می شود

  :سرخ کردن 
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در " "Fry را انتخاب کنيد تا وضعيت" "Fryرا فشار داده و " Function"دکمه 
 .صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید

با . قرار دارد" Vegetables"بر روی سبزیجات  ▼به صورت پيش فرض پيکان 

قرار می " Fish"بر روی ماھی  ▼پيکان " Food select"فشار دادن دکمه 
بر روی گوشت  ▼پيکان " Food select"با فشار دادن مجدد دکمه . گيرد

"Meat "قرار می گيرد.  

در صفحه نمایش زمان برای سبزیجات ”  Cooking time”با فشار دادن دکمه 
دقيقه نمایش داده می  ٣٠دقيقه و برای گوشت  ٢٥دقيقه ،برای ماھی  ٢٠

" با فشردن دکمه . تنظيم کنيد، ميتوانيد دقيقه  ٦٠تا  ٥ين زمان را ب.شود

Minute)" به زمان اضافه می شود) دقيقه ١ھر بار. 

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

 :پختن ماکارونی 

  

 Pasta"را انتخاب کنيد تا وضعيت "  Pasta"و را فشار داده " Function"دکمه 

  .در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید" 

دقيقه نمایش  ٨در صفحه نمایش زمان ”  Cooking time”با فشار دادن دکمه 
" با فشردن دکمه . دقيقه تنظيم کنيد ٢٠تا  ٨زمان را بين .داده می شود

Minute)" شودبه زمان اضافه می ) دقيقه ١ھر بار. 

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد
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ثانيه تکرار  ٣٠با جوش آمدن آب، زنگ اخبار دستگاه به صدا درمی آید و ھر 
شروع به چشمک زدن می کند تا شما ماکارونی ”  Start”می شود و چراغ 
را بزنيد و سپس ”  Start”پس از ریختن ماکارونی، دکمه . را در ظرف بریزید

  .دستگاه اززمانی که شما تنظيم کرده اید ، شروع بکار می کند 

  :آرام پز 

  

" Stew" را انتخاب کنيد تا وضعيت " Stew" را فشار داده و " Function"دکمه 

  .در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید

ساعت  ٢در صفحه نمایش زمان ”  Cooking time”با فشار دادن دکمه 

با . تنظيم کنيدميتوانيد ساعت  ١٢تا  ٢زمان را بين .نمایش داده می شود

) دقيقه ٣٠ھر بار "(Minute" و ) ساعت ١ھر بار "(Hour"فشردن دکمه ھای 

 .به زمان اضافه می شود

روشن شده و دستگاه به کار می ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
  .افتد
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  :پختن سوپ 

  

 Soup" را انتخاب کنيد تا وضعيت "  Soup" را فشار داده و " Function"دکمه 

  .در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید" 

ساعت  ١در صفحه نمایش زمان ”  Cooking time”با فشار دادن دکمه 

با . تنظيم کنيدميتوانيد ساعت  ٤تا  ١زمان را بين .نمایش داده می شود

) دقيقه ١٠ھر بار "(Minute" و ) ساعت ١ھر بار "(Hour"فشردن دکمه ھای 

 .به زمان اضافه می شود

شده و دستگاه به کار می روشن ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
  .افتد

  :بخار پز

  

" را انتخاب کنيد تا وضعيت "  Steam" را فشار داده و " Function"دکمه 

Steam  "در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.  
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دقيقه نمایش  ٥در صفحه نمایش زمان  ” Cooking time”با فشار دادن دکمه 
با فشردن . تنظيم کنيدميتوانيد دقيقه  ٥٠تا  ٥زمان را بين  . داده می شود

 .به زمان اضافه می شود) دقيقه ١ھر بار "(Minute" دکمه 

با . قرار دارد" Vegetables"ر روی سبزیجات ب ▼به صورت پيش فرض پيکان 

قرار می " Fish"بر روی ماھی  ▼پيکان " Food select"فشار دادن دکمه 
بر روی گوشت  ▼پيکان " Food select"با فشار دادن مجدد دکمه . گيرد

"Meat "قرار می گيرد. 

شده و دستگاه به کار می روشن ”  Start”چراغ . را بزنيد”  Start”دکمه 
 .افتد

 ١٠"را فشار داده و زمان " "Fryبرای درست کردن ته دیگ دکمه : توجه  

  .را انتخاب کنيد" دقيقه 

  :تاخير در پخت 

 .را فشار داده و یکی از منو ھای جدول زیر را انتخاب کنيد " Function"دکمه 

پختن   پختن  برنامه
  نان

آرام پز 
  کردن

پختن 
  سوپ

بخار پز 
  کردن

حداقل 
  زمان

٧٠ 

  دقيقه

٧٠ 

  دقيقه

١٣٠ 

  دقيقه

٧٠ 

  دقيقه

١٠ 

  دقيقه

حداکثر 
  زمان

٢٤ 

  ساعت

٢٤ 

  ساعت

٢٤ 

  ساعت

٢٤ 

  ساعت

٢٤ 

  ساعت

  

ماکارونی، خيساندن برنج ، بخار پز،  ،برای پخت سریع، پختن کيک : توجه *
 .استفاده کرد Presetماست بندی و گرم کردن دوباره غذا نمی توان از 

در غير این . ابتدا زمان پخت را تنظيم نمایيد با انتخاب کارکرد مورد نظر،
  .صورت، زمان پيشنھادی دستگاه در نظر گرفته خواھد شد

 .ساعت دستگاه را دقيق تنظيم کنيد *

روی صفحه نمایش ظاھر "   Preset" ، کلمه "  Preset" با فشار دادن دکمه 
 .می شود و چراغ شروع به چشمک زدن می کند
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، ”  Start” متر از زمان پخت باشد، با فشردن دکمه اگر زمان تنظيم شده ک*
 . پلوپز فورا داغ می شود

 ١٠ھر بار " (Minute"و ) ساعت ١ھر بار " (Hour"با فشردن دکمه ھای 

 .به زمان اضافه می شود) دقيقه

چراغ ھا و عددھا دائماً روشن باقی می ماند و . را بزنيد”  Start” دکمه 
 .دستگاه به کار می افتد

. ساعت باشد ،غذا بد طعم می شود ١٢اگر زمان تنظيم شده بيش از *

 .زمان را با توجه به آب و نوع غذا تنظيم نمایيد

 . .زمان تنظيم باید با زمان روی دستگاه یکی باشد

 :تنظيم ساعت 

" Minute"یا دقيقه Hour"دو شاخه را به برق بزنيد و دکمه ساعت  •

  .ثانيه فشار دھيد ٣را به مدت 

ساعت به زمان اضافه می  ١، ”  Hour” با ھر بار فشردن دکمه  •
 .برای اضافه کردن سریع ساعت ،دکمه را مداوم فشار دھيد. شود

دقيقه به زمان اضافه می  ١، " Minute"با ھر بار فشردن دکمه  •
 .برای اضافه کردن سریع دقایق ،دکمه را مداوم فشار دھيد. شود

ساعت در حالت انتظار آماده . بزنيدرا "  Cancel" در پایان دکمه  •
ثانيه زمان جدید ثبت می  ٥قرار می گيرد و پس از  Stand byباش 
 .گردد

 :صفحه نمایش 

زمان  ،" Minute"یا " Hour"با فشردن دکمه  پس از پایان کارکرد ، •
 .حاضر نمایش داده می شود

 Keep با پایان زمان کارکرد ھا، دستگاه به طور خودکار در وضعيت  •

warm / Cancelابتدا دستگاه  با فشردن این دکمه ،. قرار می گيرد
 Keepدرآمده و سپس کارکرد  Stand byبه وضعيت آماده باش 

warm / Cancel فعال می گردد.  

به طور مثال اگر می خواھيد .شما زمان آخر پخت را تنظيم می کنيد : توجه 
شود زمان را روی دقيقه بعد از ظھر آماده  ١٥و  ٨غذای شما ساعت 

دستگاه قبل از این زمان شروع بکار کرده و غذای . تنظيم می کنيد٢٠:١٥
 .دقيقه آماده می باشد ١٥و  ٨شما دقيقا ساعت 
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  تميز کردن و تعمير دستگاه

تميز کردن ظرف پلوپز، بخار ساز ، پوشش آلومينيومی و محافظ  •
  سرریز

سرریز را با آب ظرف پلوپز، بخار ساز، پوشش آلومينيومی و محافظ  •
 .گرم، مایع ظرف شویی و اسفنج بشویيد

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

 .ظرف پلوپز را خشک کنيد •

 .بدنه دستگاه را درآب فرو نبرید و روی آن آب نریزید •

بخار را می توانيد در ماشين ظرف شویی  سينیظرف پلوپز و  •
 .بشویيد

  :د ظرف پلوپز لطفاً به موارد زیر توجه نمایيد در مور

ھنگامی که ظرف پلوپز را در ماشين ظرف شویی قرار می دھيد  •
 . .مراقب باشيد به آن صدمه وارد نشود

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

. 

درجای ھنگام قراردادن ظرف در دستگاه پلوپز، مراقب باشيد درست  •
  .و با بدنه تماس کامل داشته باشد خود قرارداشته

اگر رنگ داخل ظرف پلوپز، پس از چندین روز استفاده تغيير کند جای  :مھم 
 .نگرانی نيست

  نگھداری و تميز کردن ظرف پلوپز

 .از قاشق چوبی یا پJستيکی استفاده کنيد •

 .برای تميز کردن ظرف، از سرکه استفاده نکنيد •

بار استفاده، رنگ سطح ظرف تغيير می کند که  پس از چندین •
 .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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  :عيب یابی دستگاه *

  راه حل  علت  اشکال

  

چراغ ھا روشن نيست 
و دستگاه گرم نمی 

  شود

روشن شدن روشن  "دکمه 
  نيست

اتصال سيم برق به پریز را 
  کنترل کنيد

  خراب است" صفحه گرم شونده " 

اتصال صفحه گرم شونده فوق 
   برقرار نيست

  صفحه کنترل برق خراب شده

گاه مجاز دستگاه را به تعمير 
  ببرید

چراغ ھا روشن است 
ولی دستگاه گرم نمی 

  شود

  خراب است" صفحه گرم شونده " 

اتصال صفحه گرم شونده فوق 
برقرار نيست سيم برق صفحه 

  است فوق خراب

دستگاه را به تعميرگاه مجاز 
  ببرید

  

برنج خوب پخته نشده 
  است

و  مقدار برنج باید بين حداقل  مقدار برنج کم یا زیاد است
  حداکثر باشد

( شده غر " صفحه گرم شونده " 

ازحالت استاندارد خارج شده 
  )است 

دستگاه را به تعميرگاه مجاز 
  ببرید 

ظرف پلو پز را صاف بگذارید و   ظرف پلو پز کج است
سنسور صفحه گرم شونده را 

  کنترل کنيد

صفحه گرم  "بين ظرف و  شیء
  قراردارد"  شونده

تميز بين ظرف و صفحه را 
  از آب استفاده نکنيد. کنيد

دستگاه را به تعمير گاه مجاز   شده غرظرف پلو پز 
  ببرید

دستگاه را به تعمير گاه مجاز   صفحه کنترل برق خراب شده
  ببرید

دستگاه را به تعمير گاه مجاز   کنترل درجه حرارت خراب شده
  ببرید

مقدار برنج باید بين حداقل و   استمقدار برنج کم یا زیاد برنج زیادی پخته نشده 
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  حد اکثر باشد  است

دستگاه را به تعمير گاه مجاز   صفحه کنترل برق خراب شده
  ببرید

دستگاه را به تعمير گاه مجاز   کنترل درجه حرارت خراب شده
  ببرید

E1  ،E2 و E3  روی
صفحه نشان داده می 

  شود

صفحه کنترل برق دچار مشکل 
  شده است

تعمير گاه مجاز دستگاه را به 
  ببرید

  

  مشخصات فنی دستگاه

  ھرتز ٥٠ولت  ٢٢٠: ولتاژ 

  وات ٨٦٠حداقل : قدرت 

  )نفر  ١٠- ٥(ليتر ٥و ) نفر ٨ -٣(ليتر  ٤برحسب مدل، : ظرفيت 
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در صورت رعایت کردن نکات ایمينی و مراقبتی طبق دستور 
 .العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است 

  

  نامهشرایط ضمانت 

  

  .داشتن کارت ضمانت نامه  – ١

اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قيد شده در کارت ضمانت  – ٢
 .خواھد بود 

اطمينان از س(مت و صحت کارکرد دستگاه در زمان  – ٣
  .خرید به عھده خریدار است 

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمير و سرویس  – ۴
  .ميباشد و شامل تعویض کلی دستگاه ن دستگاه بوده

بنا به د9یل وارادتی ، نبود قطعه مورد نياز و شرایط  – ۵
  .است زمان تعمير طو9نی شود   دیگر ممکن

  

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قيد شده 
  . است
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