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  ليست قطعات
               با تمام قطعات آن آشنا قبل از استفاده از پلو پز براي اولين بار ، ابتدا بايستي

   اين دستور العمل رابه همراه موارد ايمني  بدقت  مطالعه نموده و سپس . شويد
  . پلو پز استفاده نماييد    از 

  
   قاشق -8                                درپوش شيشه اي-1
   سيم برق-9                                         پلو پز بدنه -2
   گرم كردن غذا          چراغ نشانگر -10              دستگيره درپوش                 -3
   چراغ نشانگر طبخ غذا -11 كليد هاي مربوط به پلو پز                 -4
   كليد-12   ظرف طبخ غذا                                -5
  ره  دستگي-13   بشقاب مخصوص گرم كردن            -6
         بخار پز -14اندازه گيري                            پيمانه  -7
   

HRC-1500                  5/1 نفر6 ليتر مناسب  براي  

HRC-1800    8/1 نفر8  ليتر مناسب  براي   
HRC-2800   8/2 ر نف12 ليتر مناسب  براي        

 
    نكات مهم ايمني

     هنگام استفاده از دستگاه هاي برقي ، موارد ايمني به شرح ذيل بايستي هميشه       
  .در نظر گرفته شود       

  . دستور العمل را قبل از استفاده با دقت مطالعه نماييد -1
 .  از دستگيره استفاده نماييدو  نمودهغ خود داريبه سطوح دااز دست زدن  -2
بمنظور جلو گيري از هرگونه شوك الكتريكي از وارد نمـودن دسـتگاه و يـا            -3

 .  آن درون آب يا هرگونه مايعات ديگر خود داري نماييدهسيم و دوشاخ
. در هنگام كـار بـا حـضور كودكـان الزم و ضـروري اسـت                نظارت مستمر  -4

  . دن دستگاه نميباشندكودكان مجاز به روشن كر
هنگـام عـدم اسـتفاده از د سـتگاه سـيم آن را از بـرق               قبل از تميز كـردن و        -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
 ،ديـدگي در صـورت آسـيب      . رار ندهيـد    معمول ميباشد را مورد استفاده قـ      

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

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

 . از اين دستگاه در خارج از منزل استفاده ننماييد -8
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ي تيز و يا تماس با سـطوح داغ جلـو           ويخته شدن سيم دستگاه از لبه ها      آاز   -9
 . گيري نماييد

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

جهت خارج نمودن دوشاخه از برق ابتدا دستگاه را در حالت           .كنيدرا روشن   
OFFد قرار دهي . 

.  مواد غذايي و ظروف خارج از اندازه نبايستي درون پلو پز قرار داده شود              -12
 . ميگردد و ايجاد شوك الكتريكي  آسيب رسيدن به دستگاهچون باعث

مواد آتشزا مانند پرده، پارچه     با   انجام كار    زمانستگاه در    د در صورتيكه    -13
 . سوزي ميشود  باشد باعث ايجاد آتش پوشيده شدهو غيره

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

 . گردد
 نهايت دقت در هنگام جابجـايي ظـروف پلـو پـز بـراي ظروفـي كـه غيـر از                 - 15

 . شيشه و فلز ميباشد بايستي بكار برده شود
 لوازم توصيه شده توسط كارخانـه       ازاز دستگاه غير  در هنگام عدم استفاده      - 16

 . لوازم ديگري را درون دستگاه قرار ندهيد
 :زير را درون دستگاه قرار ندهيداجسام هيچ يك از  -17

 .  كاغذ ، كارتن ، پالستيك و مواد مشابه       
  

  . اين دستورالعمل را در جاي مناسب نگهداري نماييد         
 
  
             
 

  ز استفاده از پلوپزقبل ا
جهـت انتخـاب ولتـاژ      . وصل نماييد )  AC ( شهر اين دستگاه را تنها به برق      -1

  . صحيح به برچسب نصب شده در قسمت پايين دستگاه توجه فرماييد
  .را از پريــز بكــشيد آنــهنگاميكــه از دســتگاه اســتفاده نميــشود ســيم بــرق -2

  هر زمان كه دستگاه به "گرم نگهدارنده"    " KEEP WARM  "عالمت 
 . برق وصل شود روشن ميشود

 بـĤرامي ظـرف      و قبل از روشن كردن پلو پز قابلمه را درون آن قرار دهيد            -3
 . را بطرفين حركت دهيد

سختي در حالت طبخ قرار  داده ميشود سـعي  ه  روشن ب  /اگر كليد خاموش   -4
 ظـرف در جـاي       كـه  ن اسـت  كنيد با فشار اين كار را انجام ندهيد زيرا ممك         

خود بصورت كامل قرار نگرفته باشد و يا عمليات طبخ تازه باتمام رسـيده              
 . باشد

پـس از   .  قرار دهيد  قابلمهوي  غذا ر در پوش شيشه اي را هنگام انجام طبخ          -5
سرو غذا نيز در پوش را جهت جلو گيـري از خـشك شـدن و يـا هرگونـه                    

 . در جاي خود قرار دهيد"مجدداتغيير رنگ 
از هر گونه مـواد خـارجي دور        قسمت پايين ظرف طبخ و صفحه حرا رتي          -6

 . نگهداريد
  

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

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

 بـا يـك تكـه       . ي پلو پز را با پارچـه مرطـوب تميـز نماييـد            قسمت خارج  -2
. وآب سطح پلو پز را تميـز نماييـد         اسفنج همراه با مقداري مواد شوينده     
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هيچيك از قسمت هاي پلو پز بجز قابلمه و درپوش آن را درون آب فرو               
 .نبريد

جهت تميز نمودن صـفحه حرارتـي و صـفحه كنتـرل حرارتـي از سـيم                  -3
 تـا از    ارچه مرطوب آنرا تميز نماييـد     پسپس با   . نيدكظرفشويي استفاده   

عملكـرد  پلـو پز  در غيـر ايـن صـورت        .هر گونه مواد خارجي پاك شـود      
 . صحيحي نخواهد داشت

 .  باعث متصاعد شدن بو ميگرددبطور صحيحعدم تميز كردن پلو پز -4
    .  موادي مانند سركه و نمك باعث ايجاد زنگ زدگي ميشودوجود  -5
   

  ستفاده طريقه ا
  .  تعبيه شده براي اندازه گيري برنج براي پلو پز استفاده نماييدپيمانههميشه از 

  طريقه طبخ برنج 
   اندازه گيري و اضافه نمودن آب و روغن درون ظرف پلوپز پيمانهبا استفاده از

  . برطبق جدول زير عمل نماييد
   مقدار آب                          مقدار برنج          
  پيمانه4            پيمانه                            3                   

   پيمانه5             پيمانه                           4           
     پيمانه6                                    پيمانه   5           

   . ساعت براي طبخ برنج زمان الزم است2 تا 5/1 حدود "معموال
  ،  بـرنج  پـس از شستـشوي    ظرف پلو پـز را در محـل خـود قـرار داده و              -1

 بمقـدار كمـي در محـل خـود           را ظـرف . روغن وآب را بĤن اضافه نماييد     
  . جابجا نموده و سپس درپوش شيشه اي را روي آن قرار دهيد

 ، بـدون قـرار      به برق وصـل ننماييـد       دستگاه را  عمل طبخ  شروعقبل از    -2
 . ستگاه روشن نخواهد شد د ،هظگرفتن ظرف درون محف

قرار دهيد، اين كليد نشانگر شروع عمليات طبخ        ’cook‘كليد را در حالت      -3
 . ميباشد

 خـاموش خواهـد     هنگاميكه عمل طبخ بپايان رسيد ، كليد بطور اتوماتيك         -4
 .شد

 . برق را از پريز بكشيدسيم  -5
  
 
  

  بخار پز كردن
  

    اد گوناگون غذايي مانند شما ميتوانيد از اين دستگاه بعنوان بخار پز جهت مو
  .سبزيجات،ماهي و حتي سيب زميني استفاده نماييد

  . ظرف جانبي مربوط به بخار پز را با مواد غذايي مورد نظر پر نماييد -1
 . پلو پز را با آب معمولي تا نيمه پر نماييد -2
 . بخار پز را در وضعيت پلو پز قرار دهيد -3
 . درپوش شيشه اي را روي ظرف قرار دهيد -4
 . كه شروع عمليات را نشان ميدهد.  فشار دهيد  را"COOK" كليد -5
 . دقت نماييد در هنگام برداشتن درپوش بخار زيادي متصاعد ميگردد -6
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