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وﯾژگی ھا
.1

.2

.3

.4

دستگاه زودپز انتخابی شما ،چند کاره و به سادگی برای پختن برنج،
فرنی ،سوپ و مانند آن ھا قابل استفاده می باشد .اﯾن دستگاه پس از
اتمام زمان پخت  ،به طور خودکار در وضعيت " گرم نگھداشتن" قرار می
گيرد و الزم نيست نگران سوختن غذا شوﯾد.
درجه حرارت و فشار باال باعث جوش آمدن غذا و پخت سرﯾعتر آن می
گردد که صرفه جوﯾی در وقت را به دنبال دارد:
در مقاﯾسه با زودپز معمولی ،اﯾن دستگاه برای پخت برنج تا 15درصد ،
فرنی  40درصد در زمان و  30درصد در انرژی صرفه جوﯾی می کند .
پخت با امکان نگھداری مواد مغذی و عاﯾق بندی سالم  ،در درجه
حرارت 110تا  ،116باعث حفظ مزه و خواص اوليه مواد شده  ،و از حرارت
بيش از حد مواد جلوگيری می نماﯾد.
ساخت و اﯾمنی پيشرفته دستگاه
تجھيزات اﯾمنی باز و بسته کردن دستگاه:
در صورت وجود فشار درون زودپز درب آن باز نمی شود.
تجھيزات اﯾمنی ضد مسدود شدن مجرای خروجی بخار:
اﯾن وسيله مانع مسدود شدن مجرای خروجی بخار از دستگاه می
گردد.
تجھيزات اﯾمنی کنترل فشار:
در صورت رسيدن فشار به درجه تعيين شده ،دستگاه به طور خودکار
خاموش می شود.
تجھيزات اﯾمنی کنترل درجه حرارت:
در صورت رسيدن درجه حرارت به وضعيت غير عادی  ،ﯾا خالی بودن
زودپز ،دستگاه با استفاده از ﯾک ترموستات دقيق به طور خودکار
خاموش می شود.
تجھيزات اﯾمنی کنترل حداقل فشار:
در صورت از کار افتادن سيستم کنترل فشار و ترموستات ،فشار داخل
زودپز به طور خودکار تخليه شود.
تجھيزات اﯾمنی تخليه فشار:
در صورت از کار افتادن کليه تجھيزات اﯾمنی فوق ،اﯾن وسيله مانع بروز
انفجار در زودپز می شود.
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تجھيزات اﯾمنی کنترل افزاﯾش حرارت:
در صورت رسيدن درجه حرارت به حد تعيين شده ،فيوز دستگاه به طور
خودکار جرﯾان برق را قطع می کند .

قطعات دستگاه
بستن و جدا کردن قطعات پوشش ضد
مسدود شدن

بستن و جدا کردن قطعات صفحه آلومينيومی

بستن قطعات

جدا کردن قطعات
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

دستگيره درب
درب زودپز
شير خروج بخار
اھرم متحرک
دﯾگ زودپز
دستگيره بدنه
خروجی آب
الﯾه ميانی
بدنه داخلی زودپز

 -10جعبه تنظيمات
 -11پوشش چراغ
 -12صفحه کنترل
 -13پاﯾه
 -14مھره
 -15پوشش
 -16پوشش ضد گرفتگی
 -17پوشش بخار
 -18شير شناور

سيم برق

مالقه سوپ

پيمانه

مالقه برنج

مخزن آب
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نحوه استفاده از دستگاه
 -1بازکردن درب :دستگيره درب را گرفته و آن را در جھت حرکت عقربه ھای
ساعت تا حد ممکن بچرانيد و سپس به طرف باال بکشيد )شکل .(1

شکل 1
 -2دﯾگ زودپز را خارج کرده  ،آب و مواد خوراکی در آن برﯾزﯾد .ھرگز بيش از 4/5
)چھارپنجم( )شکل  -2باال( ﯾا کمتر از ) 1/5ﯾک پنجم( )شکل  – 2پاﯾين( دﯾگ
را پر نکنيد .برای موادی مانند برنج و سبزﯾجات که ھنگام پخت حجمشان
زﯾاد می شود ،دﯾگ را بيش از ) 3/5سه پنجم( )شکل  – 2وسط( پر نکنيد
)شکل .(2

شکل 2
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 -3پيش از گذاشتن دﯾگ زودپز در داخل زودپز  ،دﯾگ و صفحه گرم کننده را
خشک کنيد) .شکل .(3

شکل 3
 -4بستن درب زودپز :مراقب باشيد که "حلقه آب بندی" به درستی در شکاف
درب قرار گرفته باشد )شکل  .(4درب زودپز را در جھت خالف حرکت عقربه
ھای ساعت بچرخانيد تا صدای "کليک" شنيده شود .شير خروج بخار را
نصب و بچرخانيد تا در وضعيت صحيح قرار گيرد و مراقب باشيد که شير
شناور در جای خود باشد )شکل .(5

شکل 4

شکل 5
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 -5دوشاخه را به برق بزنيد  ،دکمه انتخاب کارکرد را بچرخانيد و کارکرد مورد نظر
را انتخاب نماﯾيد .با انتخاب کارکرد ،چراغ قرمز که نشانگر شروع حرارت است
روشن می شود و پخت غذا شروع می گردد.
 .1شما می توانيد خودتان زمان پخت را مشخص کنيد.
 .2با رسيدن فشار به حد تعيين شده ،چراغ قرمز نشانگر حرارت  ،خاموش
و چراغ نشانگر  ،گرم نگھداشتن روشن می شود.
 .3اگر المنت دستگاه از کار بيفتد  ،ھر دو چراغ نشانگر حرارت و گرم
نگھداشتن با ھم چشمک زن می شوند.

کد خطا :
کد

E1

E2

E3

E4

خطا

مدار
حسگر باز
است

اتصالی
مدار
حسگر

حرارت
بيش از
اندازه

اشکال در
دکمه فشار

نگھداری و تميز کردن زودپز
•
•
•
•

پيش از تميزکردن  ،دوشاخه را از برق بکشيد.
دﯾگ زودپز را بيرون آورده و ھمراه درب زود پز با آب و پارچه نرم با مواد
شوﯾنده تميز کنيد .
بدنه بيرونی زودپز را با ﯾک پارچه نرم و نمدار تميز کنيد .بدنه را در آب فرو
نبرﯾد.
دﯾگ زودپز دارای پوشش نچسب است  ،آن را فقط با ابر ﯾا برس غير فلزی
بشوﯾيد .مراقب باشيد که داخل دﯾگ صدمه نبيند.
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مشخصات فنی
حجم

ولتاژ

قدرت

قطر
دﯾگ
داخلی

 6ليتر

220-240
ولت

1000
وات

22
سانت

 50ھرتز

فشار

0 – 70kPa

درجه
حرارت
برای گرم
نگه
داشتن
60 – 80
درجه
سانتيگراد

ھشدار
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

دستگاه را در محيط مرطوب نگذارﯾد.
دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دھيد.
زودپز را خودتان تعمير نکنيد و به تعميرگاه مجاز ببرﯾد.
از پرﯾز جداگانه استفاده نماﯾيد.
قبل از پاﯾين رفتن شير شناور ،درب زود پز را باز نکنيد.
مجرای خروجی بخار را کنترل کنيد که مسدود نشده باشد.
دستھا و صورتتان را نزدﯾک خروجی بخار قرار ندھيد و به درب
زودپز که داغ است  ،دست نزنيد.
لطفاً صفحه گرم کن داخل دﯾگ را تميز نگھدارﯾد.
برای جابجاﯾی زودپز ،از دستگيره بدنه استفاده نماﯾيد .از بلند
کردن زودپز با دستگيره درب آن خودداری کنيد.
برای برداشتن مواد غذاﯾی از ته دﯾگ زودپز  ،ازمالقه پالستيکی
استفاده نماﯾيد.
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اشکال و رفع اشکال
ردﯾف

عالمت

1

اشکال در بستن درب

2

اشکال در بازکردن درب

3

از لبه درب بخار خارج می
شود

4

از شير شناور بخار خارج
می شود

5

شير شناور باال نمی آﯾد

دليل

راه حل

"حلقه آب بندی" خوب
نصب نشده است

حلقه را دوباره نصب
کنيد

شير شناور مانع اھرم درب
می گردد

اھرم را تنظيم نماﯾيد

شيرشناور باال است

زبانه را به پاﯾين فشار
دھيد

دﯾگ تحت فشار است

صبر کنيد تا فشار کم
شود

"حلقه آب بندی" نصب
نيست

حلقه آب بندی را نصب
کنيد

روی "حلقه آب بندی"
چيزی رﯾخته شده است

حلقه را پاک کنيد

حلقه آب بندی پاره شده
است

حلقه را تعوﯾض کنيد

درب خوب بسته نشده
است

درب را خوب ببندﯾد

روی "حلقه آب بندی"
شناور

حلقه را پاک کنيد

چيزی چسبيده است
"حلقه آب بندی" شناور
پاره شده

حلقه را تعوﯾض کنيد

است
آب و مواد کافی در زودپز
نيست

آب و مواد را اضافه کنيد

از لبه شير خروج  ،بخار

دستگاه را به تعميرگاه
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مجاز

خارج
می شود

6

بطور مداوم بخار خارج می
شود

7

چراغ نشانگر برق روشن
نيست

شير خروج بخار در جای
خود خوب قرار نگرفته
است

ببرﯾد
شير را در محل خود
بطور صحيح قرار دھيد

کنترل فشار  ،خراب شده
است

دستگاه را به تعميرگاه
ببرﯾد

اتصال به پرﯾز اشکال دارد

پرﯾز را بررسی نماﯾيد

حفظ محيط زﯾست
اﯾن دستگاه پس از از کار افتادن نباﯾستی با زباله معمولی به دور انداخته
شود .آن را مطابق مقررات حفظ محيط زﯾست منطقه خود در ظرف زباله
جداگانه قراردھيد.
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