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    توجه
  

 براي .ستگاه براي اولين بار دستورالعمل آن را مطالعه نماييد الزم است قبل از استفاده از د ،به منظور رعايت نكات ايمني
  .مراجعات بعدي دستورالعمل آن را نگهداري نماييد

  
 را توسط درب  . استفاده كنيداوندستكش  يا  مخصوص هميشه از يك دستكش براي جلوگيري از سوختگي، : اخطار

 و اجازه دهيد تا بخار نگه داشته ايد برداريداز سمت خود دور  به آهستگي در حاليكه پوشش دربسطح زيرين 
   . قطرات آب به داخل بخار پز بچكد تاقسمت بخار نگه داريد را باالي درب . بتدريج از آن دور شود
  . استفاده نماييدمالقهيا   دسته بلندقاشق هم زدن غذا از يك به منظور. زنيد ندست در طول پخت به دستگاه

  

  بايد ها
  .ژ اصلي ثبت شده روي برچسب دستگاه با برق شهر مطابقت داشته باشددقت نماييد ولتا .1
 . را بر روي يك سطح محكم و پايدار قرار دهيددستگاه .2

 سوار نمودن كاسه هاپيش از . يز كردن آن را از برق بكشيد قبل از تم ياكنيد و هنگامي كه از وسيله استفاده نمي .3
 . سرد شوند تا كامالًاجازه دهيد نار گذاشتن آنها و همچنين تميز كردن و ك قطعاتجدا نمودنيا 

 . دار استفاده نماييداليهبخار غذا يا سوپ ، هميشه از دستكشهاي زياد ناشي از بدليل درجه حرارت  .4

 . نماييد را با دقت به طرف جلو برداشته و باز درب   ،  حرارت باالي بخارآسيب ناشي از  از اجتناب براي  .5

 .مونتاژ نموده و اطمينان حاصل كنيد كه بطور ايمن بسته شده اندهر بخش را به درستي  .6

 . اجازه دهيد تا سرد شوند ،پيش از جدا سازي قطعات .7

 . را خاموش كرده، سپس دوشاخه را از برق بكشيد دستگاه،برقبه منظور قطع  .8

 .نماييدشدن مناسب دسته ها به سبد و قفل شدن آنها اطمينان حاصل بسته از  .9

 . و بگذاريد آب به داخل بخارپز بچكدبه دقت برداشته و باز كنيدي جلوگيري از سوختگي برا را درب  .10

 . مواد داغ مي باشد جابجا ننماييدحاوي خود را در حاليكه دستگاههرگز  .11

 . تعويض شود نماينده خدمات پس از فروش هاميلتون، بايستي توسطبرقدر صورت صدمه ديدن سيم  .12

 هرگز بدون نظارت خود اجازه .ز دسترس كودكان و افراد معلول دور نگهداريدلوازم برقي و الكتريكي را ا .13
  .استفاده از دستگاه را به آنها ندهيد

داراي ناتوانايي هاي فيزيكي، حسي يا ذهني و يا ) شامل كودكان(اين دستگاه براي استفاده توسط اشخاص    .14
 نكات ايمني جهت  رعايت مراقبت يا نظارت الزم برمگر اينكه تحت.  مناسب نمي باشد، فاقد تجربه و دانش الزم
     .استفاده از دستگاه باشند

 .بايد نظارت كافي صورت گيرد تا كودكان با دستگاه بازي نكنند  .15

 
  

  
  نبايد ها

 از دستكش هاي  براي اجتناب از سوختگي با بخار.از دستگيره استفاده نماييد هميشه .به سطوح داغ دست نزنيد .1
  .ظروف داغ استفاده نماييد يا كار با درب  برداشتن مخصوص هنگام



قاشق با جهت بررسي روند پخت يا به منظور هم زدن غذا از يك .  نبريددستگاههنگام پخت دست خود را درون  .2
 .ه بلند استفاده نماييددست

 .خودداري نماييد در نزديكي آنها دستگاهاز قرار دادن آسيب بخار به ديوار يا كابينت، به منظور جلوگيري از  .3

 .هرگز نبايد دستگاه درون آب فرو برده شود .4

 . بجز در موارد خانگي استفاده ديگري ننماييددستگاهاز  .5

 .اجتناب ورزيد براي اين دستگاه  ديگر دستگاههايجانبياز بكار بردن لوازم  .6

از قطعات داخل دستگاه هيچ بخشي .  دستگاه ننماييد جزئي هرگز سعي در  باز كردن بدنه يا پياده كردن قطعات .7
 .مورد استفاده نمي باشد

 .در جاي خود باشند، استفاده ننماييدقطعات و كاسه هاي اصلي   اينكه بدوندستگاهاز  .8

 . سطوح داغ جلوگيري نماييد برق از لبه ميز و تماس بااز آويزان شدن كابل .9

  
  

    قطعات بخارپز
 درب  .1

 سوپ - جنبر-كاسه  غذا .2

  كاسه بخار باال .3

 بخار وسط كاسه  .4

 كاسه بخار زيرين  .5

  جمع آوري قطرات آب مخزن  .6

  متصاعد كننده بخار  .7

   آبمخزن .8

 چراغ نشانگر  .9

   ) مكانيكيتايمر(خاموش /كليد روشن   .10
 
  

  پيش از اولين استفاده 
  . و تمام لوازم جانبي را از بسته بندي خارج كنيددستگاه .1
 .هرگونه برچسبي را جدا سازيد .2

 ظرف مخصوص مواد غذايي  كاسه برنج، كاسه هاي بخار، تنظيم گر خروج بخار وها،درب قبل از استفاده،  .3
 .قطرات آب را در آب گرم و صابون بشوييد و مخزن جمع آوري معطر

 .آبكشي نموده و كامال خشك كنيد .4

 .داخل ظرف آب را با يك دستمال مرطوب پاك كنيد .5

  

   استفادهطرز
  راه اندازي .1

  . دور از اشيائي كه ممكن است توسط بخار صدمه ببينند قرار دهيد،ثابتپايه دستگاه راروي يك سطح 
  نگهداري كابل .2



  .طول كابل را تنظيم كنيد
  طرز ريختن آب .3

  .ظرف آب وجود داردبراي پر كردن دو روش 
   آب ريخته تا به سطح ماكزيمم برسدمخزن درون د را از طريق دهانه مخصوصآب سر. 1روش 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  آب ريخته تا به سطح ماكزيمم برسدمخزنمستقيما درون آب سرد را . 2روش 
   

  
  
  
  
  
  

  .آب غذا يا هرگونه مايعات را به ظرف آب اضافه ننماييدنمك، فلفل، ادويه، گياه، شراب، غير از آب هيچ موادي مانند : توجه
  

  . جمع آوري قطرات آب را بر روي پايه قرار داده و مسطح بودن آن را بررسي نماييدمخزن .4
 .دستگاه شما در شش حالت ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .5

  )هركدام از كاسه هاي بخار(يك كاسه بخار  )1
 درب + كاسه غذا + يك كاسه بخار  )2

 درب ) + هر كدام از دو كاسه بخار(دو كاسه بخار  )3

 درب+ كاسه غذا + دو كاسه بخار  )4

  درب+ سه كاسه بخار  )5

 درب + كاسه غذا + سه كاسه بخار  )6

  
  . را بگذاريددرب  .6
 ثانيه شروع به 25 پس از بخار. به برق وصل نماييد، زمان سنج را متناسب با زمان توصيه شده تنظيم كنيد .7

  .فعاليت مي كند

  



  : توجه
 عمل خواهد كرد، از روشن بودن چراغ نباشدبدون اينكه دستگاه به برق متصل باشد يا خاموش /كليد روشن زمان سنج 

  .ان سنج اطمينان حاصل كنيدنشانگر هنگام تنظيم زم

  :هشدار
  .دست نزنيد آنها به بسيار داغ مي شوند درب از آنجا كه پايه، كاسه هاي بخار يا  ،در طول استفاده
هنگاميكه بخاردهي كامل شود، زمان سنج تك زنگ زده و بطور خودكار عمل بخاردهي را خاموش مي  .1

  .سازد و همزمان چراغ نشانگر روشن، خاموش ميشود
پيش از جدا سازي ظرف جمع آوري نگاميكه كار با دستگاه را به پايان رسانديد، از برق كشيده و ه .2

  بگذاريد تا كامال سرد شودقطرات آب ، 
ديگر قسمتهاي دستگاه سرد شده است، آب هنگام برداشتن ظرف جمع آوري قطرات آب مراقب باشيد زيرا در حاليكه  

  .ممكن است هنوز خيلي داغ باشدداخل ظرف آب و ظرف جمع آوري قطرات 
  
  

  پخت تخم مرغ
 در كاسه بخار قرار "تخم مرغ ها را با استفاده از نگهدارنده هايي كه بويژه براي همين منظور ارائه شده است مستقيما

  . را در باالي آن بگذاريددرب سپس . دهيد
  شكل

  
  
  
  
  
  
  

  : پخت برنج
  .يد جمع آوري آب قرار دهمخزنكاسه اي را بر روي 

  ) گرم برنج300حداكثر . ( آب را درون كاسه برنج بريزيدو مقدار مناسبيبرنج مقداري  
  .كاسه برنج را درون كاسه بخار قرار دهيد

  . را بر باالي آن بگذاريددرب 
  
  
  
  
  
  
  



  

  در طول پخت
  . آب در طول پخت مي باشدمقدار نشانگر سطح آب براي كنترل 

  نكات سودمند 
 ارتفاعات، زمان پخت ممكن است نياز به افزايش داشته براي پخت و پز در .1

  .هاي پخت دقيق بسته به مكان متفاوت استزمان . باشد
بسته به اندازه قطعات غذا، جاي دادن در ظرف . زمان پختي كه در نمودارها هستند فقط بعنوان راهنما مي باشند .2

وريكه با بخارپز آشنا ميشويد، زمان پخت را  همانط.بخار، تازگي غذا و ساليق شخصي، زمان پخت متفاوت است
 .تنظيم كنيد

 .بنابراين زمان پخت مقدار زيادتر غذا افزايش مي يابد. معموال يك اليه غذا سريعتر از چندين اليه مي پزد .3

اگر اندازه قطعات متفاوت بودند، قطعات . براي گرفتن بهترين نتيجه از يكسان بودن قطعات غذا مطمئن شويد .4
 .را در باال قرار دهيدكوچكتر 

بين قطعات غذا فضاي مناسبي را قرار دهيد تا . از انباشته كردن غذا در كاسه بخار يا ظرف غذا خودداري نماييد .5
 . حداكثر بخار در بين آن جريان يابد

 را برداريد و با استفاده از درب  نيمي از زمان پخت گذشته است  حدوداً وهنگاميكه مقدار زيادي غذا را ميپزيد .6
 . و يك قاشق دسته بلند غذا را هم بزنيددستكش اُوِن

ه احتمالي به المنت اين كار براي جلوگيري از صدم.اضافه نكنيد نمك و ادويه به كاسه بخارتا قبل از اتمام پخت، 
  .حرارتي واقع در ظرف آب انجام مي گيرد

  .نگهداريد عصاره گوشتي استفاده در سوپها، انواع سس و مايع درون ظرف جمع آوري قطرات آب را برا
  .هميشه در ابتدا كامال يخ آنرا آب نماييد. هرگز گوشت، يا غذاهاي دريايي يخ زده را بخار پز ننمايد

  .استفاده آب سرد در ظرف آب مي باشد بر پايه "جدول بخاردهي"تمام زمان هاي ذكر شده در 
  .غذاهاي ديگر مانند ميوه، سبزيجات، انواع پودينگ و اسنك يك ظرف ايده ال ميباشدظرف غذا براي بخار پز كردن   

  استفاده از سه كاسه بخارپز 
  با بيشترين زمان پخت در پايين ترين كاسه قرار دهيدهميشه بزرگترين قطعه غذا را. 

 اشند، اما از آنجايي  با يكديگر متفاوت بدهيد ميدر كاسه هاي بااليي و پاييني قراريي كه  غذاممكن است
 .كه قطرات آب از كاسه بااليي مي چكد، از تناسب طعم ها با يكديگر اطمينان حاصل نماييد

درصورتيكه گوشت، مرغ و سبزيجات را بخار پز مينماييد، هميشه گوشت يا مرغ را در كاسه پايين تر قرار دهيد  .7
  .تا آب گوشت خام يا نيمه پخته نتواند بر روي غذا ريخته شود

 دقيقه بيشتر زمان 5 كمي طوالني تر است بنابراين معموالً در كاسه بااليي موجودزمان پخت براي غذاي  .8
 .اختصاص دهيد

هنگاميكه غذاهاي با زمان پخت متفاوت را بخار پز ميكنيد، با غذايي كه بيشترين زمان را نياز دارد در كاسه  .9
 را با دستكش درب رين زمان را نياز دارد، با دقت سپس زمان پخت غذايي كه كمت. پايين تر شروع نماييد

 . را گذاشته و پخت را ادامه دهيددرب .  و كاسه باالتر را در باال قرار دهيدبرداشته

  

  
  



   ظرف آبزداييرسوب 
اين امر .  م، ممكن است رسوبات شيميايي در ظرف آب و المنت حرارتي ايجاد شودو ماه استفاده مدا3 الي 2پس از 
ضروري است براي توليد مناسب .  بستگي به درجه سختي آب در منطقه شما دارد ميزان رسوبي طبيعي است كهفرايند

  .بخار و نيز افزايش طول عمر دستگاه شما ، بطور منظم دستگاه رسوب زدايي گردد
  .تا سطح ماكزيمم پر نماييد) نه قهوه اي( فنجان سركه شفاف 3ظرف آب را با حدودا  .1

  .ي اختصاصي استفاده ننماييداد رسوب ز ماده شيميايي و ياوعهيچ ناز : مهم
  
 بايستي درب  در طول اين فرايند، ظرف جمع آوري قطرات آب، كاسه بخار و .ددستگاه را به پريز برق وصل كني .1

  .در سر جاي خود باشند
 . دقيقه براي شروع بخار دهي تنظيم نماييد25-20 را خاموش /  كليد روشن زمان سنج .2

  
به آرامي .  دستگاه را از برق بكشيد و زمان سنج را خاموش كنيد سرريز شود،درصورتيكه سركه از لبه پايه: اراخط

  .اندازه سركه را كم نماييد
  . سرد شود"هنگاميكه زمان سنج زنگ زد، از برق كشيده، قبل از خالي نمودن سركه بگذاريد تا كامال .1
 .د آب را چندين بار با آب سرد شستشو دهيمخزن .2

  
   ايمنينكات 
  . و استانداردهاي روز مي باشدفنيايمني اين دستگاه مطابق با قوانين و مقررات  .1
 .را بررسي نماييد) فقط جريان الكتريسيته( با آنكه بر روي دستگاه نشان داده شده است برقولتاژ يكسان بودن  .2

دستگاه را . جدي به دستگاه صدمه وارد كنداين كار مي تواند بطور . دستگاه را در كنار منبع گرما زا قرار ندهيد .3
 .درون اون داغ قرار ندهيد

 .از يك سطح مقاوم كه بدور از ترشحات آب است استفاده نماييد .4

 .دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد. هرگز دستگاه را بدون مراقبت رها ننماييد .5

 .كابل برق را بطور آويخته رها نكنيد .6

 .سوكت ارت دار متصل نماييدهميشه دستگاه را به  .7

 . سيم برق خاموش نكنيددستگاه را با كشيدن .8

 :هميشه دستگاه را در موارد زير از برق بكشيد .9

 بالفاصله پس از استفاده 

 براي جابجايي 

 يز كردن يا تعميرپيش از تم 

  .هرگز دستگاه را در آب فرو نبريد .10
 :دستگاه را در موارد زير استفاده ننماييد .11

 برق صدمه ديده استدستگاه يا سيم  

 دستگاه افتاده است و به نظر ميرسد كه صدمه ديده يا بدرستي كار نمي كند. 

از آنجايي كه . در اين موارد، دستگاه بايستي به نزديك ترين مركز خدمات پس از فروش مورد تاييد ارسال شود .12
  .ابزار مخصوصي براي تمامي تعميرات الزم ميباشد



يه صدمه ديده باشد، براي اجتناب از هرگونه خطر احتمالي بايستي توسط كارخانه در صورتيكه كابل منبع تغذ .13
  .سازنده، مركز خدمات مورد تاييد يا كارشناس متخصص تعويض شود

 . سطح داغ دستگاه، آب داغ، بخار يا غذا ممكن است دچار سوختگي شويدهنگام تماس بامراقب باشيد  .14

 .بخار توليد شده مي تواند صدمه بزند. دهيددستگاه را نزديك ديوار يا كمد قرار ن .15

در حاليكه از آن فاصله گرفته ايد و مي گذاريد تا بخار به آرامي  آرامي  را بهدرب اي اجتناب از سوختگي، بر .16
 .رداريد ببيرون آيد،

ده ، كاسه برنج و كاسه بخار از يك پارچه استفادرب در حاليكه دستگاه بخار توليد مي كند، براي برداشتن  .17
 .نماييد

 .به غذاي درون بخار پز مستقيما دست نزنيد .18

 .دستگاه را با مايعات يا غذاي درون آن جابجا ننماييد .19

در موارد حرفه اي ، استفاده نامناسب يا قصور در اجراي . اين دستگاه براي مصارف خانگي طراحي شده است .20
 .رانتي خارج استمسئوليتي نداشته و از گادستورالعمل، كارخانه سازنده هيچ گونه 

  
   بخاردهيجدول

  سبزيجات
  .ريشه هاي كلم بروكلي و گل كلم را در اندازه هاي نازك تر برش دهيد .1
 .برگدار را از آنجايي كه به راحتي از بين مي روند، در كوتاهترين زمان ممكن بخارپز نماييدسبزيجات سبز و  .2

 . آنها نمك و ادويه بزنيدبراي گرفتن بهترين نتيجه، پس از بخارپز نمودن سبزيجات به .3

 . يخ سبزيجات يخ زده نبايد قبل از بخارپز نمودن آب شود .4

  
 

  نكات مهم  زمان بخار دهي  مقدار  مواد غذايي
   هم بزنيددر نيمه زمان پخت    دقيقه35-30   گرم230  ذرت شيرين

  گل ها را برداشته و نيمه زمان پخت هم بزنيد   دقيقه20- 15  گل 2-1  بروكلي
  در نيمه زمان پخت هم بزنيد   دقيقه35-30  عدد 3-2  هويج

  در نيمه زمان پخت هم بزنيد   دقيقه23-17  گل 2-1  گل كلم
  هر طرف را در نيمه زمان پخت برگردانيد   دقيقه40- 35  عدد 3-2  بالل

  ----   دقيقه15-10   شاخه24  لوبيا سبز
  ----   دقيقه15-10   شاخه 8  مارچوبه

  
  گوشت
  . در طول پخت آب مي شود  ت را دارد كه تمام چربي هابخارپز نمودن اين مزي .1

  .به سبب حرارت ماليم فقط يرش هاي نازك و نرم گوشت را انتخاب كرده و تمام چربيهاي آن را بگيريد
  .سرو نماييدآغشته نموده و گوشت و مرغ بخارپز شده را با سسهاي خوش طعم  .2
وسط گوشت و از جريان يافتن پخته شدن از اقو يا سيخ توسط يك چ. قبل از سرو تمام غذا را به خوبي بپزيد .3

    .آب گوشت مطمئن شويد

  



  
  
    

  نكات مهم  بخاردهيزمان   مقدار  مواد غذايي
 با چاشني قبل از پخت   دقيقه13-7   گرم110  خرد شدهگوشت 

  .مناسب آغشته كنيد
قبل از پخت با چاشني    دقيقه20- 15   گرم340  دنده 

  .مناسب آغشته كنيد
  همتخم مرغ ها را   دقيقه 15-10   عدد4  م مرغتخ

يك فنجان آب . بزنيد
گرم به آرامي قبل از 
  .بخار دهي اضافه كنيد

قبل از پخت با چاشني    دقيقه20- 15  نصف مرغ تكه شده  مرغ
  .مناسب آغشته كنيد

  
  

  ماهي و غذاهاي دريايي
  ري مي شودماهي پخته شده است هنگامي كه مات ميباشد به راحتي فلس گيوقتي  .1
 .در نيمه زمان پخت ماهي را برگردانيد .2

  
  مواد غذايي مقدار  زمان بخاردهي  نكته هاي  ويژه

  ميگوي تازه  گرم450  دقيقه10-15 ------
  گوشت صدف سبز  گرم280  دقيقه10-15 ------
  صدف تازه  گرم605  دقيقه10-15 ------

  
  برنج
 . بريزيدظرف غذادرباهمديگر  الزم را برنج و مايعات .1

  
  مواد  مقدار  مايعات  زمان بخار دهي  نكات ويژه

ك فنجان و يك چهارم آبي  دقيقه40- 35  نفر3جهت سرو     برنج   فنجان1
     

      
   

  


