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یادداشت
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4
برنج نيم پز مي شود )كامل 

نمي پزد( يا زمان پخت زيادي 
طوالني مي شود.

1.زمان گرم نگه داشتن 
كافي نيست.

2. صفحه ی پخت 
تغيير شكل داده است.
3. ديگ داخلي كج 
قرار داده شده و يك 
سمت آن با صفحه ی 

پخت در تماس 
نيست.

4. جسمي خارجي 
بين ديگ داخلي و 
صفحه ی پخت گير 
كرده يا وجود دارد.

5. ديگ داخلي تغيير 
شكل داده است.

6. تخته مدار اصلي 
آسيب ديده است.

7. حسگر اصلي دما 
كار نمي كند.

1. برنج را مطابق با شرايط 
الزم بپزيد.

2. براي اصالح تغييرات 
جزئي، مي توان از كاغذ نرم 

سنباده استفاده كرد ولي 
تغييرات زياد در شكل را بايد 
با فرستادن دستگاه به يكي از 

مراكز خدماتي فلر رفع كرد.
3. ديگ پخت را اندكي 

بچرخانيد تا درست جا بيفتد.
4. آن را با كاغذ سنباده ی 

نمره ی 320 تميز كنيد.
5. براي تعويض با يك ديگ 
نو، به يكي از مراكز خدماتي 

فلر تحويل دهيد.
6. براي سرويس، به يكي 

از مراكز خدماتي فلر تحويل 
دهيد.

7. براي سرويس، به يكي 
از مراكز خدماتي فلر تحويل 

دهيد.

5

برنج را در حين پخت 
مي سوزاند يا نمي تواند به طور 
خودكار آن را گرم نگه  دارد 
يا به صورتي غيرعادي گرم 

نگه  مي دارد.

1. تخته مدار اصلي 
آسيب  ديده است.

2. كنترلگر دما 
)ترموستات( روي 

درپوش بااليي بد كار 
مي كند.

براي سرويس، به يكي از 
مراكز خدماتي فلر تحويل 

دهيد.

دورانداختن دستگاه مطابق با اصول زیست محيطي 

شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست كمك كنيد!
لطفًا به مقررات محلي توجه كنيد. وس��ايل برق��ي دورانداختني را به مراكز 

ويژه ی  جمع آوري اين دستگاه ها تحويل دهيد. 
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•  دانه ه��اي برنج يا ديگر غالت خش��ك ممكن اس��ت به صفحه ی پخت بچس��بد. براي 
برطرف كردن آنها  مي توان از سنباده ی نرم استفاده كرد و سپس روي سطوح موردنظر پارچه ی 

نرمي كشيد تا تميز شوند و تماس كامل بين صفحه ی پخت و ديگ داخلي پديد آيد.

چاره/راه حلعلتمشکلردیف

1

صفحه ی پخت 
داغ نمي شود 

)نمي كند(

1. مدار برقي پلوپز به 
برق وصل نيست.

2. سيم كشي آسيب 
 ديده است.

3. مدار برقي قطعي 
دارد.

4. تخته/مدار اصلي 
آسيب  ديده است.

1. ببينيد كليد، دوشاخه، پريز، 
فيوز، و سيم كشي اصلي برق 
مصرفی در وضعيت مناسبي 

باشد.
2. براي سرويس، به يكي 

از مراكز خدماتي فلر تحويل 
دهيد.

صفحه ی پخت 
داغ مي شود 

)مي كند(

تخته مدار اصلي 
آسيب  ديده است.

براي سرويس، به يكي از 
مراكز خدماتي فلر تحويل 

دهيد.

2

چراغ 
نشانگر 
روشن 
است

صفحه ی پخت 
گرم نمي شود 

)نمي كند(

1. حسگر اصلي دما 
خراب شده است.

2. اجزاي صفحه ی 
پخت سوخته است.
3. تخته مدار دچار 
قطعي موضعي شده 

است.
4. تخته مدار برقي 
آسيب  ديده است.

براي سرويس، به يكي از 
مراكز خدماتي فلر تحويل 

دهيد.

3
LCDصفحه ی نمايش

 C4وC2وC3وC4 نوشته هاي
را نشان مي دهد.

1. حسگر اصلي دما 
اتصالي كرده يا خراب 

شده است.
2. مقاومت گرمايي 
درپوش بااليي پلوپز 

اتصالي كرده يا خراب 
شده است.

3. تخته مدار اصلي 
آسيب  ديده است.

4. تخته مدار برقي 
آسيب  ديده است.

براي سرويس، به يكي از 
مراكز خدماتي فلر تحويل 

دهيد.

ت
يس

ن ن
وش

ر ر
انگ

نش
غ 

چرا

رفع اشکال
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عملکرد زمان بندي

تميزكاري

می ت��وان از عملكرد زمان بندی ب��رای عملكردهای برنج ته ديگ دار و ماس��ت بندی 
استفاده و زمان اتمام پخت را از پيش تنظيم نمود.

•  پخت در مدت زمان 15 ساعت رخ مي دهد.
نمونه: براي پختن برنج در عرض 3 ساعت )ته ديگ دار(

1. مواد الزم را به اندازه ی كافي آماده كنيد.
2. پس از وصل كردن برق، دكمه ی "انتخاب عملكرد" را فشار دهيد تا عملكرد "برنج 

ته ديگ دار" را انتخاب نماييد.
3. دكم��ه ی "زمان بندي" را فش��ار دهيد تا زمان 

پايان پخت نشان داده شود.
•  چراغ ه��اي نش��انگر "آغ��از" و "زمان بن��دي" 

روشن و خاموش مي شوند.
•  نوش��ته ی HR يا "ساعت" روي صفحه نمايش 
LCD روشن ش��ده، زمان از  پيش تنظيم شده براي 

پايان پخت را به ساعت نشان مي دهد.
دكم��ه ی  فش��ار دادن  ب��ا  را،  4. س��ه س��اعت 
"زمان بندي" ب��ه عنوان زمان پاي��ان، تنظيم كنيد 
)با هر بار فش��اردادن دكمه، يك س��اعت اضافه 

مي شود(.
5. دكمه ی "آغاز" را فشار دهيد تا چراغ نشانگر 
"آغاز" روشن شود و زمان پايان در صفحه ی نمايش 

ظاهر گردد.
•  پس از ورود به فرآيند كاري، زمان پايان با شمارش 

معكوس در صفحه ی نمايش نشان داده مي شود.

• دي��گ داخلي و ش��بكه ی بخارپ��زي را از درون پلوپز در آورده، آنه��ا را با آب و مايع 
ظرف شويي بشوييد و آب بكشيد و سپس با دستمالي نرم خشك كنيد.

• هرگز از برس يا اسكاچ هاي زبر و سيم  ظرف شويي براي شستن ديگ داخلي استفاده 
نكنيد تا مانع از آسيب ديدن پوشش نچسب آن شويد.

اين دستگاه مي تواند مواد غذايی را به مدت24 ساعت گرم نگه دارد.
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گرم نگه داشتن

3. پ��س از پايان فرآيند گرم كردن، پلوپز به طور خودكار وارد فرايند گرم نگه داش��تن 
مي شود.

• براي جلوگيري از خش��ك شدن برنج، توصيه مي ش��ود پيش از گرم كردن، مقداري 
آب روي آن بپاشيد.

• برنج نبايد گلوله شده باشد؛ در غير اين صورت، گرم كردن باعث سوختگي يا خشك 
تر ش��دن برنج مي ش��ود.

• پس از گرم كردن، برنج ها را دوباره از هم باز كنيد تا ديگر گلوله نشوند.
• استفاده ی مكرر از عملكرد "گرم كردن برنج سرد" يا مقدار خيلي كم برنج ممكن است 

باعث س��وختن يا خمير ش��دن و چس��بيدن برنج به ته پلوپز ش��ود.
• اگر مقدار برنج خيلي زياد باش��د، نمي توان آن را كاماًل گرم كرد.

1. مواد الزم را به اندازه ی كافي آماده كنيد.

2. پ��س از وصل برق، دكم��ه ی "گرم نگه 
داشتن /گرم كردن برنج سرد "را فشار دهيد.
چراغ نشانگر "گرم نگه داشتن "روشن مي 
شود و پلوپز وارد حالت "گرم نگه داشتن" 
مي گردد. صفح��ه ی نمايش زمان گرم نگه 
داش��تن را نش��ان  داده، نوش��ته ی "گرم" يا 

WARM در صفحه روشن مي شود.

3. مدت زمان گرم نگه داش��تن به ساعت 
نش��ان داده مي ش��ود . اگر زمان برابر با يا 
بيشتر از 24 س��اعت باشد، نوشته ی "- -" 

در صفحه ی نمايش ظاهر مي شود.
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گرم كردن برنج سرد

توجه:
زمان از پيش تنظيم شده دستگاه جهت عملكرد ماست 6 ساعت بوده كه با 
توجه به نوع شير و مايه ماست انتخاب شده ممكن است بعد از سپري شدن 
زماني كمتر از 6 ساعت ماست بسته شود. از اين رو پيشنهاد مي گردد جهت 
حصول اطمينان از سفت شدن زود هنگام ماست بعد از سپري شدن 3، 4و 
5 ساعت از آغاز پخت از مواد داخل ديگ بازديد به عمل آيد و در صورت 
مشاهده سفت شدن ماست دكمه ی "CANCEL" را فشار دهيد. سپس ديگ 
را در آورده و درون يخچال قرار دهيد . هرچه ماست تهيه شده، زمان بيشتري 

درون يخچال بماند، بهتر خواهد شد.

نکته ها:
1( در تم��ام طول مدت عملكرد دس��تگاه، از ه��م زدن مواد دروِن آن 

خودداري نماييد.
2( ظرف هاي مورد اس��تفاده را قبل از ش��روع كار كاماًل شسته، پاك و 
خش��ك نماييد؛ ظروف مورد استفاده در تهيه ی ماست بايد كاماًل تميز 
باشند )زيرا آلودگي  مي توانند بر طعم يا كيفيت ماست تاثير بگذارند(.

3( در طول عملكرد دستگاه از بازكردن در آن خوداري نماييد.
4( برحس��ب ذائقه ی شخصي و به دلخواه، مي توانيم مقداري نمك به 

مايه ی اوليه ماست اضافه نماييم.
5( در صورت پيروي از روش دوم براي تهيه ی ماس��ت، حتمًا از شير 

پرچرب استفاده نماييد.

1. برنج سرد را در ديگ داخلي ريخته، دانه هاي 
آن را ت��ا جايي كه مي ش��ود از ه��م باز كنيد تا 

گلوله نباشد.
2. پس از وصل برق، دكمه ی "گرم نگه داشتن/

گرم كردن برنج س��رد " را دو بار فش��ار دهيد 
تا وارد فرآيند "گرم كردن برنج س��رد" ش��ود و 
نوشته ی "- -" در صفحه ی نمايش ظاهر گردد.
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ماست بندي

براي تهيه ماست بايد از شير تازه ی پاستوريزه يا استريليزه استفاده نمود.

تهيه ی مایه ی ماست:
به ازاي هر ليتر شير، 3 قاشق غذاخوري ماست مورد نياز است. ابتدا ماست را در ظرفي 
جداگانه خوب به هم مي زنيم تا كاماًل يكنواخت گردد )گلوله گلوله نباشد(. سپس كمي از 
شير را به ماست زده شده اضافه مي كنيم تا اندكي رقيق تر شود. مايه ی ماست آماده است.

روش اول )روش پيشنهادي(:
ابتدا ش��ير را به مدت حداقل نيم ساعت درون ظرفي جداگانه و به غير از ديگ دستگاه، 
بر روي اجاق گاز بجوش��انيد. س��پس بايد صبر كنيد تا دماي آن، به حداكثر 45 درجه ی 
سانتي گراد برسد. پس از رسيدن به اين دما، مايه ی ماستي كه به روش باال آماده كرده ايم را 
به آن اضافه مي نماييم، آنها را كمي هم مي زنيم، تا مايه ی ماست كاماًل درون شير حل شود.

روش دوم:
در اين روش نيازي نيست پيش از آغاز عمليات، شير را بجوشانيم .

فقط ش��ير را درون دس��تگاه مي ريزيم و مايه ی ماستي كه به روش باال آماده كرده ايم را 
به آن اضافه مي نماييم، س��پس آنها را كمي به هم مي زنيم تا مايه ی ماس��ت، كاماًل درون 

شير حل شود.

اكنون توس��ط دكمه "فهرس��ت" عملك��رد"Yogurt" را انتخاب نم��وده و دكمه ی آغاز 
"START" را مي زنيم.
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)حدود يك پيمانه(، 50 گرم كره )حدود يك سوم پيمانه(، 18 گرم شير )حدود يك دهم 
پيمانه(.

مقدار زیاد: 5 تخم مرغ، 180 گرم شكر )حدود يك و يك پنجم پيمانه(، 180 گرم آرد 
كي��ك )حدود يك و چهار پنجم پيمانه(، 80 گرم كره )حدود دوس��وم پيمانه(، 36 گرم 

شير )حدود يك پنجم پيمانه(.
•  نسبت مواد را می توان متناسب با ذايقه ی شخصی تنظيم كرد.  

•  اگر از مواد زيادی اس��تفاده ش��ود، پخت كيك تحت تأثير قرار می گيرد و ممكن    
     است خام بماند و كامل نپزد.

2. شکر را به تخم مرغ افزوده، با تخم مرغ زن بزنيد تا کف کند.
•  ظرف و تخم مرغ زن را بايد كامل خالی كرد. اگر روغن يا كره بزنيد، تخم مرغ كف    

     نمی كند.
•  هرگز مخلوط كردن  تخم مرغ را درون ديگ داخلی انجام ندهيد تا پوشش نچسب آن    

    آسيب نبيند.
•  اگر دمای تخم مرغ خيلی پايين بود، آن را با آب گرم 40 درجه ی سانتی گراد گرم    

    كنيد. بدين ترتيب، كيك  نرم و حجيم می شود.
•  آن ق��در ب��ه هم زدن ادامه دهيد تا، زمانی كه تخم م��رغ زن را بلند می كنيد، مثل يك    

    رشته )نخ( به درون ظرف جاری شود.

3. آرد کيک را اضافه کرده، با مالقه ای چوبی هم بزنيد.
•  مالقه ی چوبی را )در دورهای كامل و بزرگ( در ظرف بچرخانيد تا كاماًل مخلوط    

    شوند.

4. پس از افزودن شير و كره ی ذوب شده، آنها را سريعًا هم بزنيد و مخلوط كنيد.
•  كره را با آب گرم ذوب كنيد تا مايع شود.  

•  اگ��ر كاماًل هم نزنيد، در كي��ك  حفره هايی بزرگ به وجود خواهد آمد و مزه ی آن    
     خوب نخواهد شد.

•  اگر بيش از اندازه مواد را مخلوط كنيد، كيك ممكن است سفت شود و پف نكند.  
•  بالفاصله و پيش از ناپديد شدن حباب های كف، پخت را انجام دهيد.  
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نکته: تفاوت ها با دو حالت دیگر
1. برن��ج ته دیگ دار: اين عملك��رد براي مقادير 
مختلف برنج با نتايج يكسان مناسب است. آن را 

براي مقادير زياد برنج توصيه مي كنيم.
2.كيک: اين عملكرد براي كيك و ترجيحاً مقادير 

متوسط و كم برنج مناسب است.

   عملکرد كيک

1. الي��ه ای از روغ��ن خوراكی را در تِه ديگ داخلی پخش كنيد و مايه ی كيك را نيز به 
درون ديگ بريزيد.

2. پس از وصل كردن برق، دكمه ی "انتخاب عملكرد" را فش��ار دهيد و عملكرد كيك 
)Cake( را انتخاب نماييد. 

3. دكمه ی "آغاز" را فش��ار دهيد؛ چراغ نش��انگر 
"آغاز" روش��ن مي ش��ود و دس��تگاه وارد فرايند 
"كيك" شده، نوشته ی " - -" در صفحه ی نمايش 

ظاهر مي گردد.

4. پ��س از پاي��ان فرايند "كيك"، پلوپ��ز به طور خودكار وارد فرايند "گرم نگه داش��تن" 
می شود.

•  توصيه می شود كيك را در عرض 30 دقيقه پس از ورود به فرايند "گرم نگه داشتن"    
    مصرف كنيد.

روش درست كردن كيک
1. آماده سازی مواد الزم:

مقدار كم: 3 تخم مرغ، 100 گرم ش��كر )حدود دوس��وم پيمان��ه(، 100 گرم آرد كيك  
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   برنج ته دیگ دار

   مراحل كار

به اندازه ی مناسب، مواد الزم را آماده كنيد.
• مطابق جدول زير آب اضافه كنيد:

2. پس از وصل كردن برق، دكمه ی "فهرس��ت پخت " را فشار دهيد تا عملكرد "برنج 
ته ديگ دار" را برگزينيد.

3. دكمه "آغاز" را فشار دهيد؛ چراغ هاي نشانگر 
آغاز عملكرد روش��ن مي شوند و دستگاه فرآيند 
پخت برنج ته ديگ دار را آغاز مي كند و عالمت 

"- -" ظاهر مي شود.
4. پس از عملكرد "برنج ته ديگ دار"، پلوپز به طور 

خودكار وارد فرآيند "گرم نگه داشتن" مي شود.

23456مقدار برنج )پيمانه/ 150گرم(

34567مقدار آب )پيمانه/ 150 گرم(

406080100120كره )گرم(

5791112نمک )گرم(

1. با استفاده از پيمانه، برنج را در ديگ داخلی بريزيد و خوب بشوييد. سپس تا جايی 
كه می ش��ود آب آن را بگيريد و س��پس، به مقداری كه در جدول باال آمده، در آن آب 

بريزيد )با پيمانه(.
2. مطابق ذايقه ، نمك اضافه كنيد و كره يا روغن را نيز در آب بريزيد و خوب مخلوط كنيد.
3. پس از وصل كردن برق، حالت "برنج ته ديگ دار" را انتخاب كنيد تا پلوپز گرم شود.
4. هنگامی ك��ه بخار از پلوپز بيرون زد، مواد غذاي��ی را مخلوط نماييد تا كره يا روغن 

به طور يكنواخت و يك دست پخش شود.
5. پس از پايان يافتن فرايند پخت، درپوش بااليی را بر داريد و بش��قابی را س��روته بر 
روی ديگ داخلی قرار دهيد و س��پس بش��قاب و ديگ را محكم )با دست كش تنور يا 
فر( گرفته، در آوريد و سروته كنيد. در اين حالت، برنج )مثل كيك( درون بشقاب جای 

می گيرد و می توانيد از آن لذت ببريد.
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دكمه ی "انتخاب عملکرد"
• پ��س از وصل برق، دكمه ی "انتخاب عملكرد" را ب��راي گزينش عملكردهاي مختلف 

فشار دهيد.
• نماد به عملكرد مربوط اشاره مي كند. چرخه ی انتخاب عملكرد به ترتيب زير است:

دكمه ی آغاز
پ��س از وصل برق و انتخ��اب عملكرد موردنظر، دكمه ی "آغاز" )start( را فش��ار 
دهيد. چراغ نش��انگر "آغاز" روش��ن مي ش��ود و پلوپز وارد فرآين��د كارِي عملكرد 

انتخاب��ي مي گ��ردد.

دكمه ی "گرم نگه داشتن/گرم كردن برنج سرد"
1. پس از انتخاب عملكرد " گرم نگه داشتن/ گرم كردن برنج سرد"، چراغ نشانگر مربوط 

به آن روشن مي شود.
2. در طي فرايند "گرم نگه داش��تن"، زمان در صفحه ی نمايش )به س��اعت( نشان داده و 

نوشته ی "WARM" يا گرم نيز ظاهر مي شود.
3. در طي فرايند "گرم گردن برنج سرد"، نوشته ی"- -" در صفحه ظاهر مي شود.

4. با اين دكمه، مي توانيد هر دو عملكرد را بارها به  تناوب انتخاب نماييد.
5. پس از پايان فرايند پخت، پلوپز به طور خودكار وارد فرايند "گرم نگه داشتن" مي شود.
6. پس از پايان پخت س��وپ/آش، چراغ نش��انگر "گرم نگه داش��تن" روشن و خاموش 
مي شود و نوشته ی "WARM" چشمك مي زند تا اعالم كند مي توانيد برنج را سرو كنيد.

دكمه ی "زمان بندي"
1. ب��ه هنگام درس��ت كردن برنج ته ديگ دار، س��وپ، ي��ا آش، مي تواني��د از عملكرد 

"زمان بندي" استفاده كنيد.
2. عملكرد زمان بندي براي تنظيم كردن پيشاپيش زمان پايان به كار مي رود.

3. پ��س از انتخاب عملكرد زمان بندي، از دكم��ه ی "TIMING" براي تنظيم زمان پايان 
فرايند استفاده كنيد. اگر آن را يك بار فشار دهيد، يك ساعت اضافه مي شود )با چرخه 
12 3 000151(. در م��ورد برن��ج ته دي��گ دار، چرخ��ه ی زماني به صورت 

23000152 است.

برنج ته ديگ دار            كيك                 ماست
))yoghurt(      )Cake(         )Crispy/Rice(
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لوازم جانبی

   روش كار با دستگاه

پيمانه ی اندازه گيریكف گيرسيم برق

ظرف بخارپزیمحل نگهداری كفگيرقاشق

چراغ نشانگر"زمان بندي"

دكمه ی "زمان بندي"

چراغ نشانگر "آغاز"

دكمه ی "آغاز"

چراغ نشانگر "گرم كردن 
برنج سرد"

دكمه ی "لغو"

دكمه ی "انتخاب عملكرد"

صفحه ی نمايش 
)LCD(

دكمه ی "گرم نگه داشتن/
گرم كردن برنج سرد"

چراغ نشانگر 
"گرم نگه داشتن"

1. صفحه ی نمایش
1. اگر برق نداشته باشد، اين صفحه هيچ چيزي نشان نمي دهد.

2. پ��س از وصل ك��ردن برق، پلوپز برقي در حالت "آماده به كار" )stand-by( اس��ت و 
صفحه ی نمايش، عملكرد" برنج ته ديگ دار" را نشان مي دهد.

Warm
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سرِي پلوپزهاي برقي با كنترل هوشمند شكلي با لبه هاي ماليم و طراحي باب روز دارد. 
اين پلوپزها داراي عملكردهاي پخت برنج ته ديگ دار، كيك، س��وپ/آش، و گرم كردن 
برنج سرد هستند. همچنين مي توانند مقدار برنج، آب، و توان گرمايشي را بر آورد كنند. 
گرمايش 3 بعدي و برنامه پذيري زماني 15ساعته از ديگر ويژگي هاي اين دستگاه هاست 

كه كار پخت را آسان تر و راحت تر كرده است.

معرفي محصول

1

2

3

4

5

6

7

8

1. درپوش
2. دستگيره

3.  محل قراردادن جاقاشقي
4. بدنه ی پلوپز

5. دكمه ی درپوش
6. دريچه ی بخار

7.  صفحه ی كنترل
8. پايه

• نصب
قطع��ه ی نگهدارنده ی 
قاش��ق يا مالق��ه را به 
درس��تی در محل خود 

نصب كنيد.

• برداشتن
 نگهدارنده ی قاشق يا 
مالقه را با دو انگشت 
مح��ل  از  گرفت��ه، 
ويژه اش خارج كنيد.
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نکات ایمنی

سی
فار

پيش از استفاده،  لطفًا دفترچه ي راهنما را به دقت بخوانيد.
این دستگاه مختص مصارف خانگی است.

RC 35 D

لوازم جانبی

1. از پريزي بايد استفاده كنيد كه ارت  شده باشد و دوشاخه را نيز پس از واردكردن به 
پريز بايد در جايش محكم كنيد. هرگز از پريزهاي چند منظوره استفاده نكنيد. همچنين 

چند وسيله ی برقي را هم زمان به كار نيندازيد.
2. هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد، لطفًا دوشاخه اش را از پريز برق جدا نماييد.
3. س��يم برق را كاماًل وارد محل مناس��ب خو در دس��تگاه كني��د؛ در غير اين صورت، 

المنت هاي آن ممكن است در اثر اتصال ناقص بسوزند.
4. پلوپ��ز را نمي ت��وان و نبايد در جايي ناپايدار، مرطوب، ي��ا در نزديكي آتش يا منابع 
گرمايي قرار داد؛ در غير اين  صورت، آسيب مي بيند يا دچار مشكل يا خرابي مي شود.

5. به هنگام پخت، قس��مت بخاردهنده بس��يار داغ اس��ت؛ دست و صورت خود را در 
نزديكي آن نگيريد تا از سوختگي جلوگيري شود.

6. از شست وش��وي بدنه ی دس��تگاه و درپوش آن در آب يا فروبردن دس��تگاه در آب 
مطلقًا بپرهيزيد تا از خطرهاي ناشي از آسيب ديدن خصوصيات ايمني و عايق پوشي اين 

دستگاه برقي در امان باشيد.
7. اگر س��يم برق دس��تگاه آس��يب ديد، آن را بايد با س��يم برق ويژه اي از همان نوع و با همان 
مشخصات برقي تعويض نمود. اين امر توسط مركز خدمات پس از فروش فلر صورت می گيرد.
8. از حرارت دادن ديگ داخلي بر روي اجاق هاي گاز يا برقي خودداري نماييد تا از تغيير 

شكل آن جلوگيري شود.
9. مدت گرم نگه داش��تن بايد از 24 ساعت بيشتر باشد تا از تغيير غيرعادي طعم و مزه ی 

غذا جلوگيري شود.
10. به كودكان اجازه ی كاركردن با دس��تگاه را ندهيد. دستگاه را دور از دسترس كودكان 

قرار دهيد تا از برق گرفتگي، سوختگي، و ديگر خطرهاي احتمالي جلوگيري شود.

حالت گنجایش برنجتوانبرقمدل
پخت

 طولxعرضxارتفاع
)ميلي  متر(

وزن
)كيلوگرم(

RC 35 D220 ولت
50 هرتز

گرمايش3 6-2 پيمانه645 وات
بعدي

324x244x2032/7






