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                 نكات مهم ايمني 

  
  . ذيل را رعايت نماييدهنگام استفاده از دستگاه هاي برقي ، موارد ايمني        

  . دستور العمل را قبل از استفاده با دقت مطالعه نماييد -1
 . ز دست زدن به سطوح داغ خود داري نموده و از دستگيره استفاده نماييدا -2
بمنظور جلو گيري از هرگونه شوك الكتريكي از وارد نمـودن دسـتگاه و يـا            -3

 . سيم و دوشاخه آن درون آب يا هرگونه مايعات ديگر خود داري نماييد
.  نظارت مستمردر هنگام كـار بـا حـضور كودكـان الزم و ضـروري اسـت                 -4

 .  دكان مجاز به روشن كردن دستگاه نميباشندكو
قبل از تميز كـردن و هنگـام عـدم اسـتفاده از د سـتگاه سـيم آن را از بـرق                      -5

خنك " قبل از جدا نمودن هر يك از قطعات اجازه دهيد دستگاه كامال           . بكشيد
 . شود

هيچ نوع دستگاهي كه سيم برق يا دوشاخه آن آسيب ديده يا در حالت غيـر    -6
در صـورت آسـيب ديـدگي،       . شد را مورد استفاده قـرار ندهيـد         معمول ميبا 

سيم اصلي بايستي توسط نمايندگي شركت ويـا افـراد متخـصص تعـويض              
 . گردد

استفاده از لوازم جانبي توصيه نميشود ، چرا كه ممكـن اسـت بـه دسـتگاه                   -7
 . آسيب برساند

 . از اين دستگاه در خارج از منزل استفاده ننماييد -8
سيم دستگاه از لبه هاي تيز و يا تماس با سـطوح داغ جلـو               از آويخته شدن     -9

 . گيري نماييد
 .  دستگاه را نزديك اجاق گاز و يا روي بخاري هاي برقي قرار ندهيد -10
 ابتدا سيم را به دستگاه و سپس  آنرا به برق وصل نماييـدوآنگاه  دسـتگاه                  -11

در حالت  جهت خارج نمودن دوشاخه از برق ابتدا دستگاه را          .را روشن كنيد  
OFFقرار دهيد  . 

چـون  . مواد غذايي خارج از اندازه نبايـستي درون پلـو پـز قـرار داده شـود                 -12
 . باعث آسيب رسيدن به دستگاه و ايجاد شوك الكتريكي ميگردد

 در صورتيكه د ستگاه در زمان انجام كار با مواد آتشزا مانند پرده، پارچه               -13
 . ي ميشودو غيره پوشيده شده باشد باعث ايجاد آتش سوز

زيرا ممكن است قطعاتي از سـيم       .  دستگاه را با سيم ظرفشويي تميز ننماييد       - 14
ظرفشويي جدا شده ودرون دستگاه گردد و باعـث ايجـاد شـوك الكتريكـي               

 . گردد
 

 :هيچ يك از اجسام زير را درون دستگاه قرار ندهيد - 15
 .         كاغذ ، كارتن ، پالستيك و مواد مشابه

   نبايستي توسط كودكان و يا افراد ناتوان مورد استفاده قرار  اين دستگاه -  16
  .        گيرد
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  برنج   طريقه طبخ      
  

  . اين پلو پز براي طبخ برنج با انواع ته ديگ طراحي شده است
  استفاده ازپيمانه اندازه گيري و اضافه نمودن آب و روغن درون ظرف پلوپز با 

  .  عمل نماييدبرطبق جدول زير
   مقدار آب                       مقدار برنج                        مدل پلو پز  
  HRC-1900                         4                        پيمانه5        پيمانه   
  HRC - 2200                       5                      نه پيما6          پيمانه  

            
  . زمان الزم براي انواع ته ديگ متفاوت است  -1

   دقيقه 65  تا 40                               1ته ديگ نوع 
   دقيقه 90 تا 65                               2ته ديگ نوع 
   دقيقه 115  تا 80                             3ته ديگ نوع 
   دقيقه 140 تا 100                             4ته ديگ نوع 

  
  ظرف پلو پز را در محل خود قرار داده وپس از شستشوي برنج ، روغن   -2

  ظرف را بمقدار كمي در محل خود جابجا نموده و . وآب را بĤن اضافه نماييد
  . سپس درپوش شيشه اي را روي آن قرار دهيد

  .  تا قبل از آماده شدن زمان طبخ دوشاخه دستگاه را به برق وصل ننماييد-3
  در صورت قرار نگرفتن قابلمه . در غير اينصورت برنج از بين خواهد رفت

  . درون پلو پز دستگاه شروع بكار نخواهد كرد
را بطـرف نـوع تـه ديـگ     ) نـشانگر قرمـز رنـگ    ( كليد انتخاب نوع ته ديگ را      -4

پلـو پـز شـروع بكـار        . ،  روشن شـود    ما يشگر نظيم نموده تا چراغ ن    مورد نظر ت  
 . خواهد كرد

چهار نـوع تنظـيم     . انتخاب نوع ته ديگ را در جهت مورد نظر قرار دهيد          كليد   -5
 روشـن و    مايـشگر پس از انتخـاب مـورد نظـر چـراغ ن          . را ميتوانيد انتخاب كنيد   

 . دستگاه شروع بكار ميكند
خاموش گرديد عمليات طبخ برنج به پايان رسـيده و          هنگاميكه چراغ نشانگر     -6

 . پلو آماده است 
  . سيم برق را از پريز بكشيد -7
  

  قبل از استفاده از پلوپز      
  
جهت انتخاب ولتاژ صحيح به     .  وصل نماييد  ACاين دستگاه را تنها به برق        -1

  . برچسب نصب شده در قسمت پايين دستگاه توجه فرماييد
  .  را از پريز بكشيد آندستگاه استفاده نميشود سيم برقهنگاميكه از  -2
 بĤرامي ظرف را     و قبل از روشن كردن پلو پز قابلمه را درون آن قرار دهيد            -3

 . بطرفين حركت دهيد
 ديگ دلخواه    ته   هاي  به سختي دريكي از حالت     انتخاب نوع ته ديگ      اگر كليد  -4

د زيرا ممكن است كه ظـرف در         با فشار اين كار را انجام ندهي       هرگز   مي چرخد 
جاي خود بصورت كامل قرار نگرفته باشد و يا عمليات طبخ تازه باتمام رسيده              

 . باشد
پـس از   .  در پوش شيشه اي را هنگام انجام طبخ غذا روي قابلمه قرار دهيـد              -5

سرو غذا نيز در پوش را جهت جلو گيـري از خـشك شـدن پلـو و يـا هرگونـه                      
 .  جاي خود قرار دهيددر"تغيير رنگ پلو مجددا

    از هر گونه مواد  داخل محفظه را  قسمت پايين ديگ طبخ و صفحه حرا رتي-6
 . ي  پاك نماييدخارج
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     ليست قطعات 

  
 قبل از استفاده از پلو پز براي اولين بار ، بايستي ابتدا با تمام قطعات دستگاه 

  .  بدقت مطالعه نماييدلذا قبل از استفاده اين دستورالعمل را. آشنا شويد
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
       

  
  

    بخار پز    
   

 غـذايي ماننـد     انـواع مـواد     بعنوان بخار پـز جهـت        شما ميتوانيد از اين دستگاه      
  . سبزيجات ، ماهي و حتي سيب زميني استفاده نماييد

  . ييد ظرف بخار پز را با مواد غذايي مورد نظر پر نما-1
 . پلو پز را با آب معمولي تا نيمه پر نماييد -3
 . بخار پز را در وضعيت پلو پز قرار دهيد-3
 . در پوش شيشه اي را روي ظرف قرار دهيد -4
 با روشن شدن چراغ نشانگر . كليد را در وضعيت مورد دلخواه قرار دهيد-5

 . عمليات طبخ آغاز ميگردد

  
  طريقه نگهداري   
 
پوش شيشه اي را ازمحل خود خارج و با آب گرم همـراه بـا               قابلمه ودر  -1

در اين خصوص دقت كافي بعمـل آوريـد ،          . مواد شوينده شستشو دهيد   
  . سپس آنها را با پارچه اي خشك تميز نماييد

 با يك تكه اسفنج     كرده و قسمت خارجي پلو پز را با پارچه مرطوب تميز         -2
هيچيـك از   .  نماييـد  قداري مواد شوينده وآب سـطح پلـو پـز را تميـز            وم

 .قسمت هاي پلو پز بجز قابلمه و درپوش آن را درون آب فرو نبريد
 تـا از هـر      صفحه كنترل حرارتي را با يك پارچه مرطـوب تميـز نماييـد،             -3

عملكــرد پلــو پزدر غيــر ايــن صــورت .گونــه مــواد خــارجي پــاك شــود
 . صحيحي نخواهد داشت

 .ن بو ميگرددعدم تميز كردن پلو پزبطور صحيح باعث متصاعد شد -4
    . بجاي ماندن موادي مانند سركه و نمك باعث ايجاد زنگ زدگي ميشود -5

 دستگيره در پوش

 درپوش شيشه اي

 بخار پز

 دستگيره

 بدنه پلو پز

  طبخ غذا قابلمه مايشگر نچراغ

 صفحه كنترل ديـگانتخاب نـوع تـهكليد
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