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  لوازم خانگي
  

 
Electric Slow Cooker 

Model: HSC-5000 
  

  
   ليتر  5  آرام پزراهنماي استفاده از 
  

  
  

 .را با دقت بخوانيد راهنما  دستورات اين آرام پز ، ً قبل از استفاده از "الطف
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 مشخصات اصلي:
  
 
                  HSC – 5000     مدل    

   هرتز 60-هرتز  50  –ولت  230-220     :       برق    

  وات  260:          قدرت    

  ليتر  5:          ظرفيت   

  ميلي ليتر  X302 X289 341     :        ابعاد  

  درب شيشه اي 

  ظرف سراميكي 

  دستگيره ها 

  بدنه اصلي 

  سيم برق 

  تنظيم قدرت 

  كليد تنظيم حالت

  

  طرز استفاده 

    آنرا به . هيددرار ق  "Off"در ابتدا كليد تنظيم حالت را روي حالت خاموش -1

  هنده اين است كه اتصاالت  روشن ميشود كه نشاندبرق وصل نمائيد چراغ 

   يا”High“يا   ”Low“آرام پز را در يكي از حالتهاي . انجام گرفته است

“Auto”چراغ سبز روشن خواهد شد. قرار دهيد .  

  . نمائيد و به مقدار كافي آب اضافه دادهقرار غذا را درون ظرف سراميكي  -2

  درب آن را بگذاريد و آنها را درون . ظرفيت نبايد بيشتر شود% 80مقدار آب از 

  . ظرف قرار دهيد

  

  ساعت طول خواهد كشيد كه آب با درجه حرارت نرمال بجوش  4حدود  -3

   بمنظور صرفه جويي در مصرف برق پيشنهاد ميگردد كه آب با درجه . آيد

  . درجه سانتيگراد درون ظرف بريزيد 70حرارت 

  برحسب نوع مواد . قرار دهيد "High"حالتابتدا كليد تنظيم حرارت را روي  - 4

  ير داده و يغذائي و نوع طبخ و زمان ، پس از بجوش آمدن آب كليد تنظيم را تغ

  .تعديل نمائيد

  وط به نياز دارد و مرب طبخزمان بيشتري براي انجام عمل  "Low"حالت 

  زماني استفاده  "High" حالت. استغذاهايي ميباشد كه براحتي قابل طبخ 

   "Low"حالتي است بين  "Auto"حالت. ميشود كه طبخ غذا بسختي صورت گيرد

  . كه ميتواند دستگاه را بطور اتوماتيك تنظيم نمايد "High"و 

  

   هشدار

  . درام پز را روي فرش يا سطح پالستيكي قرار ندهيآهرگز - 1

  در محيط سرد و گرم قرار  "ظرف سراميكي و درب شيشه اي را متناوبا -2

  ظرف سراميكي و درب شيشه اي بالفاصله بعد از عمل طبخ در  "ضمنا. ندهيد

  . آب قرار ندهيد

    .بر روي آتش قرار ندهيد"ظرف سراميكي را مستقيما -3

  .بچرخانيد "High"و  "Off"سعي نكنيد كليد تنظيم حالت را بيشتر از مقدار  - 4

  .دستگاه را درون آب فرو نبريد و قسمت پايه بدنه را خيس ننمائيد - 5

    

  نظافت و نگهداري

  دستگاه را از برق خارج كرده و صبر كنيد تا بطور كامل  ،  قبل از نظافت -1

  .سرد شود

  شه اي و ظرف سراميكي را با اسفنج و مايع ظرفشويي شستشو يدرب ش -2

  .دهيد
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