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Multi Cooker 

                    Model: RH-190 

  
  چند منظوره پلوپز استفاده از دفترچة راهنماي

  

                        
  

 .را با دقت بخوانيد راهنما  دستورات اينپلوپز، قبل از استفاده از  اًلطف
  



  

  

  مشتري گرامي
دستورالعمل را قبل از ضمن تشكر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است اين 

  استفاده با دقت مطالعه نماييد.
  

داراي قابليت سه نوع ته ديگ ، ماست ،  RH-190پلوپز چند منظوره مدل 
بخارپز ، پلوپز ، آرام پز ، كيك ، سوپ ، گرم كردن مجدد و كليد تايمر 

  لطفاً به نكات ايمني زير توجه نماييد.  ميباشد.
  

  نكات ايمني
درپوش پلوپز برقي با آب و يا وارد نمودن آنها درون آب به از شستن بدنه و  .1

 دليل خطر صدمه ديدن عايق دستگاه برقي، به شدت خودداري نماييد.
درون سوكت  از سوكت ديواري ارت دار استفاده گردد و دوشاخه بايد كامالً .2

محكم شود. هرگز از سوكت چند منظوره استفاده ننماييد و  از روشن كردن 
 اي برقي ديگر با يك سوكت و به طور همزمان خودداري نماييد. دستگاه ه

 هنگام عدم استفاده از دستگاه، آن را از برق بكشيد.    .3
سيم برق را به طور صحيح به سوكت متصل نماييد. در غير اين صورت  .4

 ممكن است المنت دستگاه در نتيجه اتصال ضعيف بسوزد.
ت، يا مكان هايي كه مرطوب است و پلوپز برقي را در مكان هايي كه ثابت نيس .5

يا در كنار گاز خوراك پزي قرار ندهيد. در غير اينصورت دستگاه صدمه 
 خواهد ديد.    

در هنگام طبخ غذا، محل خروج بخار به شدت داغ مي باشد. براي جلوگيري از  .6
 سوختگي از نزديك نمودن صورت يا دستان خود به آن خودداري نماييد.

 
هنگامي كه دستگاه در حال كار كردن مي باشد، از باز كردن درپوش  .7

خودداري نماييد تا از ورود آب جمع شده بر روي بدنه دستگاه جلوگيري 
 نماييد.

در صورت صدمه ديدن سيم برق دستگاه با مركز خدمات پس از فروش  .8
 هاميلتون تماس بگيريد.

به كودكان اجازه استفاده از دستگاه را به تنهايي ندهيد. براي اجتناب از برق  .9
گرفتگي، سوختگي يا ديگر حوادث احتمالي، دستگاه را از دسترس كودكان 

 دور نگه داريد.   
اين دستگاه براي استفاده اشخاص داراي ناتواني جسمي يا عقلي و كم تجربه  .10

ت و يا تعليم توسط شخص مسئول مناسب نمي باشد، مگر آنكه تحت نظار
 حفظ ايمني آنان باشد.

اين دستگاه براي مصارف خانگي است. از مصرف آن در فروشگاه ها و  .11
 آشپزخانه كاركنان جلوگيري نماييد.

هرگز قابلمه را بر روي وسايل گرمازاي ديگر حرارت ندهيد تا دچار تغيير  .12
 شكل نگردد.

 د تا مزه خود را حفظ كند.ساعت گرم نگه نداري 12برنج را بيش از  .13
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  اسامي قطعات
   اسامي قطعات دستگاه به شرح شكل ذيل است:

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فنّيمشخصات 
 

  مدل
 

  ولتاژ
 

  قدرت
مقدار 
  برنج 

  (پيمانه)

حالت 
  پخت

طول ×عرض×ارتفاع
)mm(  

RH-190  
220V-
50Hz  

حرارت  10~2 650
  مستقيم

275x279x279 

لوازم
  جانبي

  قاشق       مالقه سوپ    كابل برق      پيمانه اندازه گيري        پزظرف بخار

  
  
  

  صفحه كنترل عملكردهاي چند منظوره
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  نگه داشتن/خاموش  كليد گرم
  زنيدميرا  "گرم نگه داشتن"هنگامي كه كليد در حالت آماده به كار،  

 ""0صفحه نمايش زمان  و روشن مي شود  "گرم نگه داشتن"نشانگر 
انتخاب شده  "گرم نگه داشتن" بدين معني كه عملكرد ،را نشان مي دهد

 است.
 گرم "هنگامي كه كليد  ،كار كردن دستگاه يا گرم نگه داشتن غذا در حالت

و  ميشود خاموش "گرم نگه داشتن"نشانگر زنيد، ميرا  "نگه داشتن
را نشان  "-- "چشمك مي زند و صفحه نمايش عالمت "ته ديگ"نشانگر 

 مي دهد و سپس دستگاه به حالت آماده به كار در مي آيد. 
  

  كليد تايمر
 تمام نشانگر هاي  را ميزنيد "تايمر"هنگامي كه كليد ، در حالت آماده به كار

انتخابي يد، زمان بفشاراگر كليد تايمر را پيوسته . عملكرد خاموش مي شود
ساعت است. فشردن ثابت كليد تايمر  15افزايش مي يابد. حداكثر زمان تايمر 

اگر عملكرد مشابهي پس از انتخاب  برگردد. 1، سبب مي شود تا به زمان 
زمان بندي (ميشود مرحله انتظار تايمردستگاه وارد زمان تايمر تنظيم شود، 

وجود ندارد). درصورتيكه زمان مورد  و كيكبراي گرم كردن برنج سرد 
، كليد گرم نگه داشتن را بزنيد تا از وضعيت تايمر خارج شود و نياز نباشد

 وارد حالت آماده به كار گردد.
  براين هنگامي كه ساعت زمان نياز دارد و بنا 2 دست كمعملكرد سوپ

د، دستگاه بالفاصله و بدون انتظار تايمر، ساعت را دار 2زمان  سوپ عملكرد
 .شروع به كار مي كند

  

  عملكرد برنج
هنگامي كه كليد برنج را  براي پخت برنج سفيد بدون ته ديگ، كليد برنج را بزنيد.

روي صفحه نمايش نشان داده مي شود و پلوپز  "--"فشار مي دهيد عالمت 
نمايش داده مي شود.  "1" ، عددرا فشار دهيد Timerشروع به كار مي كند. كليد 

ساعت، آماده است. چنانچه كليد تايمر  1اين بدان معني است كه برنج پس از اتمام 
 2نمايش داده مي شود. يعني برنج پس از اتمام " 2"بار فشار دهيد عدد  2را 

ساعت  6تا  1ريزي پخت برنج بعد از برنامه   اين عملكرد براي ساعت آماده است.
  مورد استفاده قرار مي گيرد. 

چنانچه مي خواهيد پلوپز فوراً شروع به پخت برنج نمايد فقط كليد برنج را يكبار 
روي صفحه نمايش نشان داده شده و پلوپز شروع به  " "--فشار دهيد. عالمت 

  دقيقه آماده است. 50در اينصورت برنج پس از كار مينمايد. 
  

  پخت برنج دستورالعمل
  پيش از روشن كردن

 برنج را به اندازه الزم برداشته و در ظرفي ديگر بشوييد. .1
  است. گرم 150در حدود يك پيمانه برنج 
 قابلمه داخلي هيچ  براي اجتناب از ساييدگي

 داخل آن نشوييد.  اًگاه برنج را مستقيم
برنج شسته شده را داخل قابلمه بريزيد و تا  .2

 آب پر كنيد. مناسب، سطح
  درجه بندي حك شده بر روي قابلمه داخلي

ح استاندارد آب براي پخت سطنشان دهنده 
برنج فنجان  6اگر  مي باشد (به عنوان مثال
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اضافه شود). ميزان آب بر طبق  6براي پخت است، آب بايستي تا عالمت 
  سليقه شخصي مي تواند افزايش يا كاهش يابد. 

 
  ميزان آب نبايد هيچ گاه از باالترين سطح آن فراتر رود. چرا كه اين امر

 مي تواند سبب سر ريز شدن و اتصالي شدن برق دستگاه گردد.
تميز كنيد و آن را داخل پارچه خشك  سطح خارجي قابلمه داخلي را با .3

پلوپز برقي قرار دهيد. برنج را بر روي كف قابلمه داخلي به طور مسطّح 
 بريزيد و قابلمه داخلي را حول محورش بچرخانيد تا تماس كافي بين كف

  داغ برقي برقرار شود. كفهو  آن
  
 
  
  
  
  
  
 

  است.داغ برقي ممنوع كفهقرار دادن هر گونه جسم خارجي مابين قابلمه داخلي و  
 درپوش پلوپز را به آرامي پايين بياوريد تا صداي كليك شنيده شود. .4

  شروع استفاده 
سر ديگر را به پريز  سر سيم برق را به خروجي برق انتهاي پلوپز ويك  .5

 وصل كنيد.
روشن مي شود، تمام  "ته ديگ "نشانگر پس از روشن شدن دستگاه،  .6

را نشان  "-- "خاموش شده،  صفحه نمايش عالمت  ي ديگرنشانگر ها
ته ديگ را انتخاب  كليد .در مي آيد حالت آماده به كار بهپلوپز  و ميدهد

كرده و با هربار فشار دادن يكي از انواع ته ديگ كه در صفحه نمايش با 
  مشخص مي شود را انتخاب كنيد.  C1     ،C2    ،C3نشانه هاي 

   
  
  
  
  
  
 

  
  

  شروع مستقيم با فشردن يك عملكرد
شود،  فشار دادهدر حالت آماده به كار  هنگامي كه يكي از كليد هاي عملكرد  

را نشان مي دهد.  "--"صفحه نمايش عالمت آن روشن مي شود و متناظرنشانگر 
فعال مي شود، بدين معني كه دستگاه صفحه نمايش ثانيه تاييد عملكرد،  10پس از 

  دستور متناظر را اجرا مي كند.
  شما مي توانيد هر كليد عملكرد ديگري را ثانيه تاييد عملكرد،  10در طول

 بزنيد.جهت اجراي آن 
  ته ديگ ، ماست ، بخارپز ، پلوپز ، آرام پز ، كيك ، عملكرد هاي  اتمامپس از

روشن   "/خاموشگرم نگه داشتن"نشانگر ،  مجدد گرم كردنسوپ و 
ماتيك دستگاه به طور اتو خاموش شده، ي ديگرتمام نشانگر ها ، ميشود

وارد وضعيت گرم نگه داشتن شده و صفحه نمايش زمان گرم نگه داشتن 
 12وهنگامي كه از ، بوده "0"را نشان مي دهد. گرم نگه داشتن ابتدايي 

 را نشان مي دهد. --""شتر شود، عالمت ساعت بي
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  نشانگر متناظر خاموش شده، نشانگر عملكردهاي سوپ  اتمامپس از ،
چشمك مي زند، دستگاه به طور اتوماتيك وارد  "گرم نگه داشتن/خاموش"

  گرم نگه داشتن را  وضعيت گرم نگه داشتن مي شود و صفحه نمايش زمان
  

ساعت  12وهنگامي كه از ، بوده "0"گرم نگه داشتن ابتدايي نشان مي دهد. 
  را نشان مي دهد. "--"بيشتر شود، عالمت 

  
  تيك وارد وضعيت آماده دستگاه به طور اتوما ،عملكرد كيك اتمامپس از

 چشمك مي زند و صفحه نمايش عالمت "ته ديگ"به كار شده، نشانگر 
 را نشان مي دهد. --""
  

  پس از استفاده
پس از تكميل عملكرد هاي ته ديگ ، ماست ، بخارپز ، پلوپز ، آرام پز ، كيك  .7

، سوپ،  گرمادهي مجدد و گرم نگه داشتن/خاموش، كليد گرم نگه 
پس از تكميل برنج و  دستگاه را از برق بكشيد.داشتن/خاموش را بزنيد و 

  سوپ، دستگاه را از برق بكشيد.
 ،كليد گرم نگه داشتن/خاموش را  براي توقف عملكرد گرم نگهداشتن غذا

را نشان  "-- "بزنيد، نشانگر ته ديگ چشمك مي زند، صفحه نمايش عالمت 
آماده به كار مي باشد. آنگاه مي توانيد  وضعيتمي دهد و پلوپز در 

 دستگاه را از برق بكشيد.
 

 همراه اين از قاشق ، هنگامي كه مي خواهيد درون قابلمه برنج بريزيد
به دليل ايجاد ساييدگي -از قاشق فلزي  هيچگاهاستفاده نماييد و  دستگاه

 استفاده ننماييد.    -در پوشش داخلي نچسب
  

  تنظيم عملكرد ته ديگ
پخته شده رنگ آب را كمي تغيير مي  دانه هاي برنج جوشيده به شكل كامالً .1

 دهد و پس از هم زدن، آب برنج به رنگ سفيد عاجي در مي آيد. 
هنگام ساختن ته ديگ هرگز نگذاريد تا مقدار آب و برنج از حد ماكزيمم  .2

  عالمت آب فراتر رود.
 
 

  الف) پس از آماده سازي
 اييد:براي ميزان آب مصرفي جهت پخت ته ديگ، به جدول زير مراجعه نم  

  جدول برنج و آب مصرفي براي ساخت ته ديگ
   = گرم 150مقدار هر پيمانه  

 مقدار برنج
 

  پيمانه 6  پيمانه 5  پيمانه 4  پيمانه3

 مقدار آب
 

  پيمانه 7  پيمانه 6  پيمانه 5  پيمانه4

  120  100  80  60 كره (گرم)
  12  11  9 7 نمك (گرم)

    
، كليد ته ديگ را C3و C1 ،C2ب) براي انتخاب حالت هاي مختلف ته ديگ شامل 

  ثانيه مي باشد. 5پشت سر هم بزنيد. زمان انتظار پيش فرض قبل از شروع پخت 
  

  تايمرعملكرد 
مي باشد كه از آن مي توان براي تنظيم زمان  تايمرداراي عملكرد  اين دستگاه

  پايان پخت، فرني و حريره استفاده كرد.
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 15تا  1از  متفاوتي رامي توان دوره هاي زماني  تايمر با فشردن متوالي كليد
  . انتخاب نمودساعت 

بعدازظهر است و برنج قرار است كه ساعت  2:00به عنوان مثال: اكنون ساعت 
   شود. آماده ساعت 6 و طي زمانعصر  8:00

 انجام دهيد.را  هاي ضروريآماده سازي  ابتدا .1
را نشان مي دهد. كليد تايمر را به طور  "1"را بزنيد، صفحه نمايش  تايمر كليد .2

 متوالي بزنيد تا زمان مورد نياز ظاهر شود.
ليد عملياتي مورد نياز را بزنيد. پس از اينكه زمان با موفقيت تنظيم شد، ك .3

 وارد مرحله پخت زماني خواهد شد.دستگاه 
 

  عملكرد گرم نگه داشتن
 آماده سازي هاي ضروري را انجام دهيد. ابتدا .1
گرم نگه داشتن/خاموش را بزنيد. نشانگر  پس از روشن نمودن دستگاه، كليد .2

گرم نگه داشتن/خاموش چشمك مي زند. عملكرد گرم نگه داشتن/خاموش را 
گرم نگه داشتن مي شود و صفحه نمايش انتخاب كنيد. دستگاه وارد وضعيت 

است  0زمان گرم نگه داشتن ابتدايي  زمان گرم نگه داشتن را نشان مي دهد.
  را نشان مي دهد. -- ساعت فراتر رود صفحه نمايش عالمت  12و اگر از 

عملكرد هاي ته ديگ ، ماست ، بخارپز ، پلوپز ، آرام پز ،  پس از تكميل اًمتناوب
 دستگاه وارد وضعيت گرم نگه داشتن ميشود. گرمادهي مجدد،كيك ، سوپ و 

ساعت گرم نگه داريد، چرا كه گرم نگه  8برنج را كمتر از  اًترجيح :توجه
  داشتن طوالني مدت مي تواند تاثير منفي بر برنج بگذارد.

   

  

  عملكرد كيك
و مواد مخلوط شده كيك را  آغشته كنيدروغن خوراكي قابلمه داخلي را با  .1

 درون آن بريزيد.
پس از روشن نمودن دستگاه، هنگامي كه كليد كيك زده شده است و  .2

 10عملكرد كيك انتخاب شده است، نشانگر كيك روشن مي شود و طي 
ثانيه عملكرد  10پس از  را نشان مي دهد.-- ثانيه، صفحه نمايش عالمت 

معني شروع  ديناميكي را به چرخشكيك تاييد مي گردد. صفحه نمايش 
 .نمايش مي گذارد پخت كيك به

پس از انجام عمل پخت، دستگاه به طور اتوماتيك وارد وضعيت آماده به  .3
   كار مي گردد، نمايشگر ته ديگ چشمك مي زند و صفحه نمايش عالمت 

 را نشان مي دهد. "-- "
شدن توصيه مي شود پس از اتمام پخت كيك، براي جلوگيري از خراب 

  طعم آن، كيك را به صورت تازه صرف نماييد.
  

  تهيه مواد

 پودرپيمانه)،  3/2گرم (حدود  100عدد ،  شكر  3تخم مرغ    مقدار كم:
 18شير پيمانه)،   3/1گرم ( حدود  50گرم (حدود يك پيمانه) كره  100كيك 

  پيمانه)  10/1گرم (حدود 
  

     مقدار زياد:
گرم  180پيمانه)، آرد كيك  5/6گرم (حدود  180عدد ،  شكر  5تخم مرغ  غ

گرم (حدود  36پيمانه)،  شير 3/2گرم ( حدود  80پيمانه) كره  5/9(حدود 
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  پيمانه) 5/1
 .مقدار مواد بر طبق سليقه شخصي مي تواند تغيير كند 
  اگر مواد كيك زيادتر از حد باشد، ممكن است بر روي كيك تاثير

 و يا نيمي از آن پخته شود.بگذارد 
 حبابتا  مخلوط كنيدشكر را به تخم مرغ اضافه نماييد و آن را با همزن  .1

 .توليد شود
  را با آب گرم با  آنپايين است ،  خيليچنانچه درجه حرارت تخم مرغ

گراد گرم نماييد. با انجام اين كار، كيك نرم و نتيدرجه سا 40حرارت 
 انعطاف پذير خواهد شد.

 كه همزن را باال مي  زمانيكهادامه دهيد تا  آنقدر كردن را مخلوط
 جاري شود. پايينشكل رشته اي به سمت ، مواد به بريد

  اين هرگز عمل مخلوط كردن را درون قابلمه داخلي انجام ندهيد. زيرا
 كار باعث ساييدگي پوشش نچسب آن مي گردد.

 پودر كيك را اضافه نموده و با مالقه چوبي هم بزنيد. .2
پس از اضافه كردن شير و كره ذوب شده، مواد را به سرعت هم زده و  .3

 مخلوط نماييد. 
  تا به مايع تبديل شود. آب كردهكره را 
 هم نزنيد، ممكن است حباب هايي درون  صورتيكه مواد را كامالًدر

 .سبب نامطبوع شدن طعم آن خواهد شد كهكيك ايجاد شود 
 م بزنيد، ممكن است كيك سفت درصورتيكه مواد را بيش از اندازه ه

 شود و حبابي نيز نداشته باشد.
  انجام دهيد. از ناپديد شدن حبابها،عمل پخت را بالفاصله و پيش 

  
  

  بخارپزعملكرد 
  

به ميزان كافي و مطابق با زمان بخاردهي، درون قابلمه داخلي آب بريزيد و   .1
 هنگام جوش آمدن، جلوگيري نماييد. لبريز شدن آباز 

 قرار دهيد. قابلمه داخليرا درون  بخار پز .2
 غذا را داخل بخارپز قرار دهيد و درپوش را ببنديد و كليد بخارپز را بزنيد. .3
زمان بخارپز شدن را مطابق با غذاي مورد نظر كنترل نماييد و به موقع اين  .4

ني كه آب در حال جوشيدن تا زمانماييد. در غير اينصورت  لغوعملكرد را 
 مي باشد، دستگاه نمي تواند به حالت گرم نگه داشتن برود.

پس از اتمام عملكرد بخارپز، به موقع غذا را خارج نماييد تا زياد از حد  .5
 بخارپز نگردد و بافت و خواص غذا حفظ گردد.

 

  مجدد گرم كردنعملكرد   
 آب درون آن بريزيد.برنج سرد را درون قابلمه داخلي بريزيد و مقداري  .1
زده شده  گرم كردن مجددپس از روشن نمودن دستگاه، زماني كه كليد  .2

ثانيه تاييد  10روشن مي شود. پس از  گرم كردن مجدداست نشانگر 
 عملكرد،  صفحه نمايش فعال مي شود. بدين معني كه دستگاه وارد حالت

 مي شود.  گرم كردن برنج سرد
شده، نشانگر حرارت دهي، دستگاه وارد وضعيت گرم نگه داشتن غذا  اتمامپس از  .3

 را نشان ميدهد. " "0گرم نگه داشتن روشن مي شود و صفحه نمايش

 ًحرارت  اگر مقدار برنج بيش از حد الزم باشد، برنج نمي تواند كامال
 5بايد كمتر از عالمت ببيند. براي عملكرد حرارت دهي مجدد، مقدار برنج 

  درون قابلمه باشد.
  توصيه مي شود پيش از گرم كردن برنج، مقداري آب بر روي آن اسپري
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 نماييد تا از خشك شدن زياد آن جلوگيري شود.
  سفت و به هم چسبيدهاز شل بودن برنج مطمئن شويد. در صورتيكه برنج 

 شتر گردد.باشد، گرم كردن آن مي تواند باعث سوختن يا خشك شدن بي
  هم بزنيد تا سفت نشده و به هم نچسبد.پس از گرم كردن، دوباره برنج را 
  اگر مقدار برنج خيلي كم  يااستفاده دوباره از عملكرد گرم كردن مجدد

 پلوپز شود.مي تواند باعث سوختن يا چسبيدن آن به كف  باشد،
  

  ماست عملكرد  
 .ساعت مي باشد 6 الزم براي عملكرد ماستزمان 

براي بدست آوردن ماست با كيفيت بهتر ، توصيه مي گـردد از شـير خـالص و     
 ماست ساده استفاده نماييد.  

 100ليتـر شـير خـالص و     1قابلمه داخلي را تميز نموده ، خشك نماييـد و تمـام   
 ميلي ليتر ماست ساده را درون آن بريزيد و خوب هم بزنيد.

ش بااليي را ببنديد و آن را روشـن  گذاشته، درپو دستگاهقابلمه داخلي را درون 
  نماييد.را انتخاب ماست نماييد تا وارد حالت آماده به كار گردد.كليد 

ميزان مصرف انرژي صفحه حرارتي هنگام شروع هريك از عملكردهاي دستگاه 
  وات مي باشد.  650

درجه، صفحه  42در مورد عملكرد ماست به منظور حفظ درجه حرارت پخت 
ثانيه متوقف مي شود.  60ثانيه كار مي كند و سپس به مدت  4 حرارتي به مدت

وات مي باشد. اما در  650ثانيه ، برق مصرفي دستگاه  4در طول مدت زمان 
  ثانيه ، مصرف برق وجود ندارد. 60طول مدت زمان 

 ساعت مي باشد، اما زمان حقيقي كار صفحه حرارتي 6زمان عملكرد ماست 
  دقيقه است. 5/22تنها 

  عملكرد سوپ
ساعت و غير  2براي پخت سوپ، كليد سوپ را بزنيد. زمان پخت پيش فرض   .1

  قابل تنظيم مي باشد.
  

  عملكرد آرام پز
ساعت  قابل تنظيم است. با هر بار فشردن، زمان  10تا  2عملكرد آرام پز از  .1

  ساعت افزايش پيدا مي كند. 1پخت به مدت 
  

  نظافت دستگاهنگهداري و 
  

 را برداريم؟چگونه درپوش  .1
  ابتدا درپوش سوپاپ بخار را برداريد. طبق شكل به آرامي درحاليكه آن را

 به سمت باال مي كشيد از چپ به راست بچرخانيد.
  
  

  
  
  
  
  
  ،درپوش پلوپز را باز كنيد. درحاليكه پوشش بااليي را با يك دست گرفته ايد

تا زمانيكه حس  به سمت داخل فشار دهيدپايه سوپاپ بخار را  2طبق شكل
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 از جاي خود خارج شده است.  كنيد كه
  
  
  
  
  
 
 و دست به طرف بيرون بكشيد.  حلقه دور درپوش را با د  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
خشك  پارچه نرمپس از تميز كردن درپوش قابل شستشو، آن را با يك  .2

 نماييد.

 نصب درپوش .3
 

 درپوش قابل شستشو:الف) 
صفحه درپوش قابل شستشو را بر روي دو سوراخ تعبيه شده بر روي 

  )2و1(شكلدرپوش در يك رديف قرار دهيد و در جاي خود محكم نماييد. 
  

 سوپاپ بخار: درپوش  ) ب
محافظ پلوپز را باز كنيد و صفحه درپوش قابل جابجايي را نگه داريد،  درب

كنيد، به پايين فشار دهيد  را با روزنه درپوش بااليي هم تراز بخار سوپاپ درپوش
ش سوپاپ بخار بسته چپ به راست بچرخانيد تا درپواز  بار رامي يك يا دوو به آ

  :)4و3شود. (شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احتياط
 اطمينان حاصل كنيد صفحه درپوش قابل شستشو به پيش از طبخ غذا ،

 .كامل بسته شده استطور 
 
  را در واشر حساس به دما نصب صفحه درپوش قابل شستشو، هنگام

 )شكل وضعيت صحيح را نشان مي دهد. يد(جهت صحيح خود نصب نماي
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 واشر آب بنديطرز جدا كردن  .4

  )1را گرفته و به طرف مركز بكشيد. (شكل واشر آب بندي
  

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 واشر آب بندي نصبطرز  .5

 واشر آب بندي Aرا به طرف بيرون بچرخانيد و طرف  واشر آب بندي: 1مرحله
به طور عمودي داخل شيار صفحه درپوش قابل شستشو قرار دهيد. (مطابق را 

را حول محور و طبق شكل رسم شده حركت  واشر آب بنديشكل) (توجه: ابتدا 
  دهيد و با شيار صفحه درپوش در يك رديف قرار دهيد)

  
  
  
  
  
  
  
  
را با يك دست فشار دهيد، سپس  واشر آب بنديبخش نصب شده ابتدا : 2مرحله

را به سمت بيرون بچرخانيد و  واشر آب بنديبا دستي ديگر بخش نصب نشده 
در شيار صفحه درپوش قابل شستشو   Aبا طرف را  آب بنديواشر    Aطرف 

  رديف قرار دهيد تا نصب كامل گردد:يك 
  

  
  
  
  
  
  
  

موارد زير را بررسي نماييد تا از ،  واشر آب بندي پس از نصب: 3مرحله
داخل شيار قرار  واشر آب بنديكامل بودن نصب آن مطمئن شويد: اينكه 

درون شيار صفحه درپوش بوده  كامالً واشر آب بنديگرفته است و اينكه 
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  (مطابق شكل) است.
  
  
  
  
  
  
  

  توجه
 مطمئن شويد. زيرا درصورتيكه به  واشر آب بندياز نصب كامل  اًلطف

طور صحيح در جاي خود نباشد مقدار زيادي بخار از طرفين خارج شده 
  و بر كيفيت پخت اثر مي گذارد.

 توصيه مي گردد واشر آب بندي را زياد باز نكنيد.      
  

  
  تر از شيار باشد بيش واشر آب بنديپس از نصب، طول  اگرنكته  :   

  در وضعيت صحيح نصب شده است. به قسمت قبالًبررسي نماييد كه آن
تا  را از چپ به راست بكشيد واشر آب بنديآرامي قسمت نصب شده 

درون شيار صفحه درپوش قابل شستشو جاي گيرد. نصب نهايي را  كامالً
 طبق شرح باال انجام دهيد.

  فشار را  واشر آب بندي نصب نشدهبا دو دست خود، دو طرف قسمت
را  واشر آب بندي قسمت نصب نشده را به سمت بيرون بچرخانيد، ،دهيد

سرتاسر به داخل شيار صفحه درپوش قابل شستشو فشار دهيد و سپس 
 حلقه را مرتب نماييد تا در جاي خود قرار گيرد.

  
  :را فشار دهيد. واشر آب بندي  قسمت نصب نشده: با دو دست، دو طرف  1مرحله 

  
  
  
  
  
  
  

  :نگه داريد قسمت نصب نشده را به سمت بيرون:   2مرحله 
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را به داخل شيار صفحه درپوش قابل شستشو فشار  واشر آب بندي،  :  3مرحله 
  :دهيد

  
  
  
  
  
  
  

  طرز شستشو
  را از پلوپز خارج كنيد، آنها را با مواد شوينده  پز بخارظرف قابلمه داخلي و

مايع شستشو دهيد، با آب تازه آبكشي نموده و با يك پارچه نرم آنها را 
 خشك نماييد. 

  براي جلوگيري از صدمه ديدن
هرگز از  ،قابلمه داخلي تفلون

برس فلزي يا ديگر ابزار خشن 
 براي شستن آن استفاده نكنيد.

  ،آب مخزن آب را خارج نماييد
برنج را بيرون بريزيد و بعد از 
تميز نمودن، سر جاي خود 

 قرار دهيد.
 
  

  سوپاپ بخار
  
  جدا سازيروش     
مطابق شكل، سوپاپ بخار را مي توانيد با چرخاندن به طرف راست و چپ و  .1

 همزمان با كشيدن به طرف باال، جدا سازيد.
  
  

        
  
  
  
شيوه فشردن آهسته  اي جدا سازي سوپاپ مشكل مي باشد،بر اگر روش باال .2

  را مي توانيد انجام دهيد. با دست به طرف بيرون سوپاپ 
  
  
  
  
 

  
  
  
  
در شكل نشان داده كه طبق فلش ن قسمت جدا شده را مي توان با چرخاند .3
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 بكشيد:شده است به طرف جلو 
  
  
  
 
   

  روش نصب
) را طوري روي سوپاپ بخار قرار دهيد تا با وضعيت عالمت Δعالمت مثلث ( .1

 ) روي درپوش يكسان شود.Δمثلث (
  
  
  
 
  
   

  
  بچرخانيد تا صداي كليك را بشنويد. "close"در جهت مسير فلش آن را  .2
پيش از جاي دادن آن را به طور صحيح وارد حفره سوپاپ بخار نماييد و  .3

( لبه  نماييد. كنترلدر سوپاپ بخار را  واشر آب بندي وضعيتسوپاپ بخار، 
  ).به طرف دسته مي باشدآن بايستي درون شيار جاي بگيرد كه لبه سوپاپ 

   
  
  
  
  

   مخزن آب
نشان داده شده قرار دهيد، با قرار  وضعيتدر را دست خود  ،مطابق شكل .1

دو خط افقي و فشار به داخل مي توانيد پس  وضعيتدادن انگشت شست در 
از شنيدن صداي كليك مخزن آب را باز كنيد. هنگام فشردن به طرف داخل از 
فشار ناگهاني خودداري نماييد. در غير اين صورت آب از مخزن به بيرون 

    پاشيده خواهد شد.
  
  
  
  
  
  
، آن را به سمت باال بيرون بياوريد. پس از باز نمودن مخزن آبمطابق شكل  .2

 .يد تا آب به بيرون پاشيده نشوداين عمل را به آرامي انجام ده
  
  
  
  
  
پايه مخزن آب كج درون  پس از تميز كردن كامل مخزن آب را به طور .3

 بگذاريد.
  
  

٢٥  page 25           

 

٢٦  page 26           



  

  

مطابق شكل پس از قرار دادن صحيح مخزن آب در پايه، توسط انگشت  .4
 آن را به داخل فشار دهيد تا صداي كليك به گوش برسد.شست خود 

  
  
  
 
  
  

  توجه
قرار دادن مخزن آب براي دفعات اوليه ممكن است كمي به سختي صورت بگيرد، 

  پذيرد.بار اين عمل بسيار آسان تر انجام مي  5الي  3اما پس از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رفع عيب
  راه حل  علت خرابی

  
  
  
١

  
  
  

چراغ نشانگرروشن 
  نيست

برقی داغ  کفه 
  نيست

مدار   - ١
پلوپز به 

برق وصل نمی 
 باشد

سيم کشی  - ٢
برق صدمه 
 ديده است

اتصال  - ٣
مدار قطع 

 شده است
صفحه  - ۴

مدار اصلی 
صدمه ديده 

  است 

وضعيت  - ١
سويچ، دوشاخه 

فيوز و سوکت، 
و سيم اصلی 

بررسی را  
تا در  نماييد

وضعيت صحيح 
  قرار دارند 

با خدمات  - ٢
پس از فروش 

هاميلتون 
   تماس بگيريد

چراغ نشانگرروشن 
  نيست
  برقی داغ است کفه

صفحه مدار 
اصلی صدمه 

  ديده است

با خدمات پس 
از فروش 

هاميلتون 
  تماس بگيريد

  
٢
  
  
  

  
نشانگر روشن چراغ 

  است
برقی گرم  کفه

  نيست

تجهيزات  - ١
گرمايش برقی 

  سوخته است
بخشی از  - ٢

صفحه مدار 
  قطع شده است

  
با خدمات پس 

از فروش 
هاميلتون 
  تماس بگيريد

  
  
٣
  
  
  
  

  
  

 LCDصفحه نمايش 
عالمت های زير را 

  :نشان می دهد
C1  , C2  , C3   , C4 

کنترل  - ١
کننده اصلی 

اتصال دما 
شده کوتاه 

يا شکسته 
  است

مقاومت  - ٢
حرارتی پوشش 

، بااليی
کوتاه  اتصال

شده يا 
  شکسته است

  
  
  

با خدمات پس 
از فروش 

هاميلتون 
  تماس بگيريد
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صفحه  - ٣
 مدار اصلی

صدمه  يا برق
 است ديده

 علت

۴  
  
  

برنج خام است يا 
زمان پخت بسيار 

  طوالنی است

زمان  - ١
گرمايش 

مناسب نمی 
  باشد

برقی  کفه - ٢
تغيير شکل 
پيدا کرده 

  است
قابلمه  - ٣

 تغيير داخلی
شکل پيدا 

و يک کرده 
طرف آن روی 

معلق هوا 
  است

جسمی   - ۴
خارجی بين 

قابلمه 
 کفهداخلی و 

  داغ می باشد
صفحه  - ۵

مدار اصلی 
صدمه ديده 

 است

طبق   - ١
وضعيت های 
مورد نياز 

گرم نگه 
  داريد

قابلمه   - ٢
داخلی را کمی 
بچرخانيد تا 

به حالت عادی 
  برگردد

برای   - ٣
تعويض قابلمه 

داخلی با 
خدمات پس از 

فروش 
هاميلتون 

  تماس بگيريد
برای  - ۴

تعمير با 
خدمات پس از 

فروش 
هاميلتون 

  تماس بگيريد

۵  

برنج می سوزد يا 
به طور اتوماتيک 

تواند گرم  نمی
  نگه دارد

صفحه   - ١
مدار اصلی 

مه ديده صد
  است

سطح   - ٢
کنترل کننده 
اصلی حرارت 

 ديده صدمه
 است

برای  - ١
تعمير با 

خدمات پس از 
فروش 

هاميلتون 
  تماس بگيريد

هنگام پخت حريره   ۶
 سرريز می شود

صفحه   - ١
مدار اصلی

برای  - ١
تعمير با 

صدمه ديده 
  است

جسمی  - ٢
خارجی درون 
سوپاپ بخار 

  است

خدمات پس از 
فروش 

هاميلتون 
  تماس بگيريد

سوپاپ  - ٢
بخار را تميز 

  کنيد
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