


PRODUCT SPECIFICATION
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Before operating this unit,  Please read the instruction manual 
carefully.

This product is for household use only.

RCL 130 | RCL 140 | RCL 150

             Model		 	RCL 130	 RCL 140	 RCL 150

Retade Voltage  220 V ~ 50 Hz

Rated Power  700 W 800 W  900 W 

Control Method                                                       Micro-computer

Weight  3.6 Kg 4.4 Kg 4.6 Kg

Inner Pot Capacity  1 L  1.5 L 1.8 L

Power Cord                                                1 m

Cup Capacity  1 ~ 6 2 ~ 10 2 ~ 12

Outer Dimension )mm( 374×276×235 253×294×398 272×294×398

Power CordSpatulaMeasuring Cup

Soup LadleSpatula 
Holder

Steam Cooking 
Container
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COMPONENT

CONTROL PANEL

Outer Lid
Seal Ring

Aluminium Inner 
Lid

Steam Vent

Handle

Spatula

Spatula Holder

Groove
To install and detach the spatula 
holder, please follow the brief 
illustration.

Inner Pot

Open Button

Control Panel

Main Body
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"Start/Reheat" 
Key

"Menu" Key

"Time" Key

"Minute" Key

"Keep Warm" 
Key

"Off" Key

"Pre-set" Key

"Hour" Key
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Regular Small amountQuick Steam

Reheat SoupBrown Yogurt

LCD
1. When plug off, the LCD displays time.
2. Plug in, the LCD displays time and it acquiesced select regular function.

LCD color display status
1. When adjusting clock, LCD display yellow;
2. In waiting time, LCD display seven color cycling for 30s;
3. In per-set mode, LCD display blue;
4. In regular,quick, small amount, brown and steam function, LCD display red;
In reheat function, LCD display white; In soup function, LCD display purple;
In yogurt function, LCD display cyan;In keep warm mode, LCD display 
green.

“Menu”key
1. Plug in, press”Menu“key to select various functions;
2. The functions circulate as follows:

“Start/Reheat”key
1. Plug in, select the desired function, then press”START/REHEAT“key to 
enter corresponding working process.
2.  When in waiting mode, press”START/REHEAT“key twice to enter 
reheating function directly.
3. When time has been set, press this key, the cooker start to time, and the 
LCD displays present time.
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“Time”key
1. When selecting steam, yogurt and soup functions, you can press”TIME“key 
to set the cooking time, the other functions can not set cooking time, the 
LCD displays default cooking time.
2. Steam: the default cooking time is 15 minutes, the minimum time is 10 
minutes, the maximum time is 1 hour.
3. Yogurt : the default cooking time is 3 hours, the minimum time is 3 
hours, the maximum time is 6 hours.
4. Soup: the default cooking time is 1 hour, the minimum time is 30 minutes, 
the maximum time is 4 hours.
5. During heating process, you can press”TIME“key to view the rest cooking 
time, when release it, it will return to display present time.

“Pre-set”key
1. Only regular, quick, small amount, steam, soup and reheat functions can 
choose ”PRE-SET“key, yogurt and brown function can not choose”PRE-
SET“key.
2. Setting time is end time.
3. When in steam, or soup function, you must press”Time“key to set the 
cooking time, then press”PRE-SET“key to set the ending time of cooking.

“Hour”and“Minute”key
1. Adjust : when in waiting mode, press”HRS“or”MIN“key for more than 1 
second, time on the LCD will flash, you press”HRS“and”MIN“key to adjust 
present time. Time will be confirmed automatically if you do not press any 
key for 5 seconds after setting the time.
2. Preset: after selecting Pre-set function, then press”HRS“key and”MIN“key
to set cooking finished time.
3. Time: after selecting Time function, then press”HRS“key and”MIN“key to
set cooking time.

“Keep warm”key
1. When in waiting mode, press this key to enter keep warm mode.
2. After all the functions complete, it will enter keep warm mode automatically. 
The right of LCD displays keep warm, the middle displays keep warm time, 
and it starts to time with 0h.

“Off”key
When in function selection mode, working mode, or keep warm mode, 
press this key to cancel all setting, and return to waiting mode.
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ADJUST CLOCK

If the clock is not correct, please adjust it according to the following steps.
For example: to adjust the present time 9:40
1. When in waiting mode, press”HRS“or”MIN“key for more than1 second, 
time on the LCD will flash.
2. Every time you press”HRS“key, it will increase one hour, and circulate 
like this:
012  0123; Hold down the”HRS“key, hour value will 
increase progressively until the number displays 9.
3. Every time you press”MIN“key, it will increase one minutes, and circulate 
like this:
00010203  5900;Hold down the”MIN“key, minute value 
will increase progressively until the number displays 40.

4. Not press any key, the time will be confirmed after 5 seconds flash, it 
indicates that the clock has been adjusted.

Galanz micro-computer cubic rice cooker adopts the most advanced Fuzzy 
Logic Control for optimum cooking. Supervise temperature and water level 
automatically and heat by fuzzy logic control to make the rice taste soft 
and tasty. This cooker combines multi-functions including regular, quick, 
small amount, steam, yogurt, soup, brown, reheat and keep warm. It is an
easy and ideal appliance for modern kitchen.

Note:
1( You must adjust the time after you insert the plug, and in 
the waiting mode.
2( After the time has been adjust, you can also press”START/
REHEAT“key to confirm.
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OPERATION

1. Measure rice with measuring cup One 

measuring cup is 0.18L)about 150g(.

Rinse rice with other container never use 

inner pot avoid risk of damage of non-stick 

coating or deformation.

2. Pour rice into inner pot, and add water to 

appropriate scale on the inner side.

Adjust water level for your preference and 

never exceed the maximum scale.

3. Clean and dry the inner pot, and then put 

it back into the main body, gently turn it to 

left and right to ensure its proper contact 

with the heat plate. No foreign matter exists 

between inner pot and heating plate.

Put rice in the inner pot evenly, not pile it up.

4. Install the aluminum lid and cover the 

outer lid Make sure the aluminum lid is 

closed. please click shut upper lid.

Make sure the upper lid is completely closed, 

lest it affects cooking.

5. Correctly plug power cord to cooker outlet 

and plug the other end.

Connect to power source, and the screen 

displays the present time and it acquiesced 

select regular function, enter waiting mode.
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COOKING RICE

1. Press”MENU“ key to select the desired cooking function,the LCD displays 
corresponding function.

Regular: It is suitable for different amount of rice, 
and all will have ideal effect. Large amount of rice 
is recommend.

Quick: It is designed to meet speedy cooking 
need. Small or medium amount of rice is 
recommended.

Small amount: It is suitable for small
household use. Small amount of rice is
recommended.

The difference of three cooking rice mode

2. Press ”START/REHEAT“ key to enter 
corresponding working process, the left 
of LCD displays heating symbol” “and 
present time.



8

 When entering into braise rice mode, the LCD display the finished time 
and count down; 
 The braise rice time of various functions is as follow )just for reference(

3. When cooking process is finished, it will enter keep warm mode 
automatically.
To prevent rice become lumpy, loosen the rice within 30 minutes.
4. After finishing, press”OFF“key to enter waiting mode, then unplug the 
rice cooker to switch it off.
  When stopping keep warm, you must press”OFF“key to let the cooker in 
waiting mode, then remove the plug.
 The table below shows the cooking time in each function )just for reference(

Function 	 	Time

Regular 	13-15 minutes

Quick 	10 minutes

Small amount 	13 minutes

Function   Regular   Quick              Small amount

Time)minutes( 	40-50   30-40              30-40  

Note: The actual cooking time may vary depending 
on voltage, amount of water, amount of rice, room 
temperature, water temperature, and types of rice.

SOUP/PORRIDGE

1. Preparation is done.

Add water to corresponding scale.

2. Connect to power source, press ”MENU“ 

key to select soup function.
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3. Press TIME key to set the desired 
cooking time, the default cooking time 
of 1 hours is displayed.
Press the HRS and/or MIN buttons to set 
the desired time. You can set any time 
between 30 minutes and 4 hours .

4. Press START/REHEAT key to start the 
soup  cooking process.

5. When soup is finished, it will enter 
keep warm mode automatically. 

Note: when cooking soup, you can press”TIME“ and ”HRS“ 
”MIN“ key to adjust cooking time:
soup)30 minutes-4 hours(; the cooking time of soup is the 
whole working time.

YOGURT

1. Pour warm milk and yogurt mixture 
into the inner pot.
2. Connect to power source, press 
”MENU“key to select yogurt function.
3. Press TIME key to set the desired 
cooking time, the default cooking time 
of 3 hours is displayed. Press the HRS 
and/or MIN buttons to set the desired 
time. You can set any time between 3 
hours and 6 hours .
4. Press START/REHEAT key to start the 
yogurt cooking process.
5. When the cooking process is finished, 
press the open button to open the lid.
6. Press OFF key to enter waiting mode 
or unplug the rice cooker to switch it off.
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STEAM

BROWN

1. Preparation is done.

2. Connect to power source, press 

”MENU“key to select steam function.

3. Press”START/REHEAT“key to enter 

steam working process, the left of LCD 

displays heating symbol ” “ and 

present time.

  Press ”TIME“ key during steaming 

process, the LCD display the rest 

working  time. When release it, the LCD 

return to displays present time.

4. When steaming is finished, it will 

enter keep warm process automatically.

Note: You can press ”TIME“ and ”HRS“ ”MIN“ key to set the 
desired steaming time, the default steaming time is 15 
minutes, you can set any time between 10 minutes and 
1 hour, every time you press ”MIN“ key, it will increase 1 
minute. The steaming time is the whole working time.

1. Preparation is done.
2. Connect to power source, press ”MENU“  
key to select brown function.
3.  Press ”START/REHEAT“ key to enter 
brown working process, the left of 
LCD displays heating symbol” “and 
present time.
4. When buzzer sound, put vegetable 
into inner pot and close the lid.
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5. When the cooking process is finished it will enter keep warm mode 

automatically.

Amount of rice 	Model

Below or equal to 3 measuring cups               RC 130

Below or equal to 4 measuring cups               RC 140

Below or equal to 5 measuring cups               RC 150

Note: when cooking soup, you can press”TIME“ and ”HRS“ 
”MIN“ key to adjust cooking time:
soup)30 minutes-4 hours(; the cooking time of soup is the 
whole working time.

1. Before heating up, add some water onto the rice to make 
the rice less dry.
2. Make sure the rice is loosened up. If lumpy, it may cause 
rice burned or agglomerated.
3. After heating finished, loosen up the rice again to make it 
less likely to harden.
4. If repeatedly use cold rice reheating, it may lead to rice 
burned or stuck together.
5. If too much rice, heating may not be thoroughly.
Please check the following chart for reference.

REHEATING

1. Place cold rice in inner pot, and stir it up.
2. Connect to power source, press ”MENU“ 
key to select reheat function.
3.  Press ”START/REHEAT“ key to enter 
reheating working process, the left side 
of LCD displays heating symbol ” “, 
and the middle displays minutes count 
down.
4. When reheating process is finished, 
the cooker will enter keep warm mode 
automatically.
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KEEP WARM

PRESET

Amount of rice 	Model

Below or equal to 3 measuring cups               RC 130

Below or equal to 4 measuring cups               RC 140

Below or equal to 5 measuring cups               RC 150

1. Preparation is done.
2. Connect to power source, press”KEEP 
WARM“key to enter keep warm process, 
the right side of LCD displays keep warm 
word, the middle displays keep warm 
time, and it will start to time with 0h.

Keep warm cautions:
1( To prevent rice become dry and lump, please loosen up 
the rice and close the lid firmly.
2( Keep warm never exceed 12 hours, never keep warm the 
cold rice longer time.
3( Please cut off the power when stopping keep warm.

About inner pot
1. To avoid damaging inner coating, using attached scoop rather than 
other accessory.
2. Don't clean with vinegar lest corrosion
3. When long time using, some coating may fall off. And it is no harm for 
your health and safe use.

Regular,quick,smallamount,steam,soup,re
heat functions can choose preset function, 
you can use it to set the ending time of 
cooking. Brown and yogurt functions can 
not choose preset function.
The preset time is within 24 hours.
For example: to finish cooking at 11:30 
)Quick cooking(
1. Preparation is done.
2. Connect to power source, press ”MENU“ 
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key to select quick function.
3. Press”PRE-SET“key to set the finished time of 
cooking.

  ”Pre-set“word on the right of LCD flash.

 Function																						 	The beginning of heating time  

    Regular      minutes before the set finished time 60

 Quick/small amount           minutes before the set finished time 50

		Steam/soup                                   Before the set cooking time

  The LCD display the default finished time of this function.
4. Press”HRS“”MIN“key to adjust finished time to 11:30.
”HRS“key in the unit of 1 hour, ”MIN“key in the unit of 1 minute increase.
5. Press ”START/REHEAT“key, the right side of LCD displays ”pre-set“word, 
and the word switch from flash to light up, the LCD display present time.

 The cooker start to time, and when timing to the set time, the LCD does 
not display”pre-set“word, the cooker start to heat, enter into cooking 
process of selected function.

You can press”PRE-SET“key to view the set preset time during timing 
process, it will return to display present time after 5 seconds.

If the preset time is shorter than the required total cooking time of the 
selected function, press ”START/REHEAT“key, the cooker start to heat 
immediately.

DEALING WITH POWER CUT

	Pre-set	

	Heating

	Keep warm

Power off     More than two hours                      Less than two hours

  E5 error will occur,
press  ”Off“
 key to enter waiting
mode, then
reset the time.

 Continue to time if it does
not arrive at the set time

 Start to cook immediately, if
it is over the set time.

 Continue to cook

Continue to keep warm
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 Long time power off will affect cooking effect.

  If the battery is out of power ,you should adjust the time after it is 
electrified.

1. Do not share with other electric 
appliance with multi-socket.
2. Do not put the cooker in damp or 
unsteady place.
Keep away from fire or heat source.
3. Do not heat inner pot on fire directly.
4. Put cooker out of the reach of children 
otherwise
may cause hazard by wrong operation.
5. Keep face and hand away from hot 
steam outlet on upper lid lest scald.
6. Do not immerse cooker in water or 
other liquid for safety consideration.
7. Do not cover steam outlet with cloth 
lest upper lid deformation or color 
change.
8. Power cord should not be subjected to 
twisting
and knitting. When plug off, take hold of 
plug instead of cord.
If the supply cord is damaged, please 
replace it with specialized cord rather 
than other cord.
9. Do not cook acid alkaline food or alike 
substance lest corrode inner pot.
10. Avoid damaging inner coating ,use 
attach accessory but do not put any other 
accessories in the pot. Clean with damp 
sponge or soft scouring pad with mild 
detergent.
As a long time use ,interior coating may 
fell a little , no harm for your health safe 
for use.

WARNING
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11. Turn off when not in use.
12. Whenever”E5“shown on the screen, press ”OFF“key 
to be in waiting mode and then reset again.

Disassemble steam valve 
)as illustrated of solid arrow( 
1. Remove the steam valve 
from outer lid.
2. Press steam valve seat 
according to the direction 
of arrow, turn the slip 
buckle of the steam lid so 
that the slip buckle turns on 
the buckle.
3. Then open upwards the 
steam valve seat to detach 
the steam lid and valve seat.
4. Remove the steam seal 
form groove and clean it.
Do not twist and pull.

Install steam valve )as 
illustrated of hollow arrow(
1. Put the steam seal into 
groove according to the
correct direction, do not twist.
2. The steam lid is installed 
on the steam valve seat.
3. Press steam valve seat with hand, turn the slip
buckle to the buckling position with the other hand.
The steam lid is buckled until click sound.
4. Correctly insert valve into valve hole on the upper lid.

STEAM VALVE
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1. Aluminum inner lid
1( Take apart: press the buckle with"1" arrow place, take down the lid 
toward "2" arrow direction and clean it.
2( Mount: insert the "1" arrow direction of buckle into hole on the button 
lid and press the "2" arrow direction of buckle.

2. Inner pot,steamer
  Take out inner pot and steamer, wash it with clean water and detergent, 
then dry it with soft cloth.
Forbid to wash inner pot with metal brush or through brush to prevent 
damaging interior coating.
 Grains of rice and other foreign matters may cling to the heat plate, wipe 
them off with 320# sand paper and clean with soft dry cloth to make sure 
that inner pot can adequately contact with heat plate.

CLEANING METHODS

REPLACEMENT OF BATTERY

Please install the battery first before 
using the cooker. If the cooker does 
not connect to power, the LCD does 
not display or display faintly, please 
replace the battery. Please use two 
1.5v 7 number battery, the method 
of installation is as follow:
1. Unplug the cooker, take out 
of the inner pot and steam valve, 
reverse the cooker, and place it on 
the desk with soft cloth on it.
2.Open the battery lid on the 
bottom of body.
3. Install the new battery, and pay 
attention to the polarity of the battery )+and -(.
4. Close the battery lid.
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Caution: The battery used in the cooker may contain some
material that will cause pollution to environment. So please
take the battery out of the cooker first before throwing 
away, then dispose the waste battery safely. At the same 
time, if you do not use the cooker for a long time, you must 
take the battery out of the cooker.

CLEAN AND MAINTENANCE

Unplug from outlet and allow to cool before cleaning.
Must clean the cooker with the home washing detergent when finished 
cooking.
If not , it can emanate peculiar smell.

Outer lid,inner side
After cooking, wipe with wet cloth

Aluminum inner lid
Take down and wash

Part of water storage
Sometimes, water may collect 
here, wipe off

Heating plate
Temperature sensor

If rice cling to these places, may  
affect the rice cooking, wipe it with 
320# sand paper and soft dry cloth
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MALFUNCTION AND SOLUTION

 Don't repair cooker by yourself. If any problem, please send it to after Sele
Service center of Feller.

Malfunction Cause Solution

Plate doesn't
heat up

1. Circuit power disconnect
2. Circuit board failure
3. Circuit board conductor broke
4. Main circuit board failure

1. Check switch, socket, fuse,
power conductor no failure,
plug in place
2. Send to after Sele Service 
center of Feller

Plate heat up Main circuit board failure Send to after Sele Service 
center of Feller

Plate doesn't
heat up

1. Main temperature control 
failure
2. Heating plate components
burned up
3. Circuit conductor partly bro-
ken
4. Circuit board failure

Send to after Sele Service 
center of Feller

Rice not done
well or cooking
time too long

1. Keeping warm time is not 
long enough
2. Heat plate deformation
3. Inner pot title to one side
4. Foreign matter between heat 
plate and inner pot.
5. Inner pot deformation
6. Main circuit board failure
Main
7.  temperature control ab  
normal

1. Keep warm according to 
requirement
2. Clean with sand paper  
serious after Sele Service 
center of Feller
3. Turn inner pot to make it 
normal
4. Wipe clean with 320# sand 
paper
5. Send to after Sele Service 
center of Feller to exchange 
inner pot
6. Send to after Sele Service 
center of Feller
7. Send to after Sele Service 
center of Feller

Rice burned or can
not keep warm
automatically

1. Main temperature control
abnormal
2. Main circuit board failure

Rice cooking do not ar-
rive
at boiling point for a 
long
time

1. Main circuit board failure
2. Upper lid temperature control
abnormal

Indicator failure
Indicator w

ork
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یادداشت
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عیب یابی

راه	حل دليل	 عيب	 	

نشانگر	آب	
صفحه	ی	گرمايش	گرم	نمي	شود.

-	مدار	برق	وصل	نيست.	
-	خرابي	بُرد	مدار	

-	قطع	سيم	هاي	بُرد	مدار	
-	خرابي	بُرد	مدارِ	اصلي	

دكمه	ی		توان	فيوز،	دوشاخه	و	پريز	
را	براي	عدم	وجود	خرابي	امتحان	

كنيد،	دوشاخه	را	به	پريز	برق	بزنيد.	
دستگاه	را	به	مركز	خدمات	پس	از	

فروش	فلر	انتقال	دهيد.

بيش	از	حد	داغ	شدن	صفحه	ی	
گرمايش

برنج	مي	سوزد	يا	نمي	تواند	به	طور	
خودكار	گرم	نگه	دارد.

در	هنگام	پخت،	برنج	پس	از	مدت	
بس��يار	طوالني	ب��ه	نقطه	ی	جوش	

نمي	رسد.	

برنج	كاماًل	پخته	نشده	و	زمان	
پخت	بسيار	طوالني	است.

نشانگر	كار	مي	كند.	
صفحه	ی		گرمايش	گرم	نمي	شود.

خرابي	بُرد	مدار	اصلي

-	غيرع��ادي	ب��ودن	كنت��رل	دماي	
اصلي	دستگاه

-	خرابي	مدار	اصلي

-	غيرع��ادي	ب��ودن	كنت��رل	دماي	
درپوش	بااليي

-	خرابي	مدار	اصلي

-	مدت	زمان	گرم	نگه	داشتن	كافي	
نيست.	

-	تغيير	شكل	صفحه	ی		گرمايش	
ديگ	دروني	به	يك	طرف	كج	

شده	است.	
-	شِي	خارجي	بين	صفحه	ی		

گرمايشي	و	ديگ	دروني	قرار	دارد.	
-	تغيير	شكل	ديگ	دروني	

-	خرابي	مدار	اصلي	
-	غيرعادي	بودن	كنترل	دماي	

اصلي	دستگاه

-	خرابي	كنترل	دماي	اصلي	
-	اجزاي	صفحه	ی	گرمايش	

سوخته	اند.	
-	هادي	مدار	تقريباً	خراب	است.

-	خرابي	برد	مدار	

دستگاه	را	به	مركز	خدمات	پس	از	
فروش	فلر	انتقال	دهيد.

دستگاه	را	به	مركز	خدمات	پس	از	
فروش	فلر	انتقال	دهيد.

دستگاه	را	به	مركز	خدمات	پس	از	
فروش	فلر	انتقال	دهيد.

-	دستگاه	را	به	مدت	زمان	الزم	در	
حالت	گرم	نگه	داشتن،	نگه	داريد.

-	با	سمباده	تميز	كنيد	.
-	دي��گ	درون��ي	را	بگرداني��د	تا	

درست	شود.
-	با	سمباده	تميز	كنيد.

-	براي	تعويض	ديگ	دروني	به	مركز	
خدمات	پس	ازفروش	فلر	ببريد.

-	دستگاه	را	به	مركز	خدمات	پس	
از	فروش	فلر	انتقال	دهيد.

-	دستگاه	را	به	مركز	خدمات	پس	
از	فروش	فلر	انتقال	دهيد.

دستگاه	را	به	مركز	خدمات	پس	از	
فروش	فلر	انتقال	دهيد.

دستگاه	را	خودتان	تعمير	نكنيد.	اگر	مشكلي	وجود	دارد،	به	مركز	خدمات	پس	از	فروش	فلر	
انتقال	دهيد.
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پيش	از	انجام	هرگونه	عمليات	تميزكاري	دوش��اخه	ی		دستگاه	را	از	پريز	برق	در	آوريد	و	تا	
سردشدن	كامل	آن	صبر	كنيد.	

اين	دستگاه	را	بايد	پس	از	اتمام	پخت	با	آن	و	توسط	شوينده	هاي	خانگي	تميز	كنيد،	در	غير	
اين	صورت	بوي	خاص	و	نامطبوعي	توليد	خواهد	شد.

دیگ بيروني، كف گير، مالقه: از	آب	و	ش��وينده	هاي	خانگي،	براي	تميزكردن	آن	ها	استفاده	
كرده	و	با	پارچه	اي	نرم	و	تميز	خشك	كنيد.	

هش��دار: باتري	استفاده	شده	ی	درون	دس��تگاه	ممكن	است	دربردارنده	ی		
موادي	زيان	آور	و	آلوده	كننده	ی	محيط	باشد.	بنابراين،	آن	را	به	روش	درست،	
دور	بياندازيد.	همچنين	اگر	براي	مدت	زماني	طوالني،	قصد	كار	با	دستگاه	

را	نداريد،	بهتر	است	باتري	ها	را	از	درون	آن	خارج	نماييد.

عملیات تمیزکاری و نگهداری

)استفاده	از	يك	پارچه	ی	نرم	در	زير	دستگاه	مانع	از	خراشيده	شدن	سطح	آن	می	گردد(	
2.	درپوش	باتري	ته	دستگاه	را	باز	كنيد.	

3.	باتري	را	درون	دستگاه	قرار	دهيد،	براي	اين	كار	به	قطب	هاي	)+	و	-	(	باتري	توجه	داشته	
باشيد.	

4.	دوباره	درپوش	باتري	را	ببنديد.

قسمت	داخلی	درپوش	بااليی	پس		از	پخت	و	
پز،	آن	را	با	پارچه	نمناک	تمييز	كنيد.

قسمت	آلومينيومی	داخل	درپوش
آن	را	بيرون	آورده	و	پشوييد.

محل	جمع	شدن	قطرات	آب
	ممكن	است	گاهی	اوقات	در	اين	قسمت	ها
قطره	های	آب	جمع	شود،آن	را	خشك	كنيد.

صفحه	ی	حرارتی
حسگر	دما
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روش های تمیزکاری

تعویض باتری

1. درپوش دروني آلومینیومي 
•	جداكردن:	گيره	را	در	محل	نشان	داده	ش��ده	با	پيكان	1	فش��ار	دهيد،	درپوش	را	در	جهت	

نشان	داده	شده	با	پيكان	2	بكشيد	و	آن	را	تميز	كنيد.	
•	نصب كردن:	گيره	را	در	جهت	پيكان	1	داخل	حفره	ی		دروِن	درپوِش	زيرين	وارد	كنيد	و	

آن	را	در	جهت	پيكان	2	فشار	دهيد.	
	

2. دیگ دروني، بخارپز	
ديگ	دروني	و	بخارپز	را	بيرون	آوريد،	و	آن	را	با	آب	و	ش��وينده	بش��وييد،	سپس	با	پارچه	اي	

نرم،	خشك	كنيد.	

هرگ��ز	نباي��د	ديگ	دروني	را	با	برس	فلزي	يا	برس��ه	اي	زبر	تميز	كنيد،	زي��را	اين	كار	باعث	
صدمه	زدن	به	پوشش	دروني	ديگ	خواهد	شد.	

دانه	هاي	برنج	يا	مواد	خارجي	ديگر،	ممكن	اس��ت	به	صفحه	ی		گرمايش	بچسبند،	آنها	را	با	
سنباده	320	برطرف	كرده	و	با	دستمالي	نرم،	كاماًل	تميز	و	خشك	نماييد.	اطمينان	حاصل	كنيد	

كه	ديگ	دروني	در	تماس	كامل	با	صفحه	ی	گرمايش	قرار	دارد.	

لطفاً	پيش	از	آغاز	كار	با	دستگاه،	باتري	آن	را	
در	جاي	خود	نصب	نماييد.	اگر	جريان	برق	
دستگاه	وصل	نمي	شود،	نمايش	گر	چيزي	را	
نشان	نمي	دهد	يا	كمرنگ	نمايش	مي	دهد،	
حتم��اً	بايد	باتري	را	تعويض	كرد.	از	باتري	
1/5	ولت	استفاده	كنيد،	كه	روش	نصب	آن	

بدين	صورت	است:
1.	دوش��اخه	ی		دس��تگاه	را	از	پري��ز	برق	
بكش��يد،	ديگ	دروني	و	دريچه	ی		بخار	را	
نيز	در	آوريد.	بر	روی	يك	ميز،	پارچه	اي	نرم	
پهن	كنيد	و	دس��تگاه	را	روی	آن	قرار	دهيد.	
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جداسازي	دريچه	ی	بخار	از	دستگاه	
همان	گونه	كه	توس��ط	پيكان	تو	پُر	
درون	شكل	نشان	داده	شده	است.	

1. دريچ��ه	ی		بخ��ار	را	از	درپوش	
خروجي	جدا	نماييد.	

2.	پاي��ه	ی		دريچه	ی		بخ��ار	را	در	
جهت	پيكان	فش��ار	دهي��د،	زبانه	ی		
گيره	ی		لغزش��ي	درپوش	بخار	را	به	
گونه	اي	بگردانيد	كه	به	دور	گيره	ی		

لغزشي	بچرخد.	
3. سپس	دريچه	ی		بخار	را	به	سمت	
باال	كشيده	و	آن	را	باز	كنيد	تا	پايه	ی		
دريچ��ه	و	درپوش	بخار	از	هم	جدا	

شود.	
4.	واش��ر	درزگير	بخار	را	از	درون	
شيار	مربوطه	جدا	كرده	و	آن	را	تميز	
كنيد.	هرگز	آن	را	نكشيد	يا	نپيچانيد.	

نصب دریچه ی  بخار )همان گونه 
كه ب��ا پيكان ه��اي توخالي درون 

شكل نشان داده شده است(. 
1.	واش��ر	درزگير	بخار	را	در	جهت	
صحيح	درون	شيار	بگذاريد،	هرگز	

آن	را	نپيچانيد.	
2.	درپوش	بخار	بر	روي	پايه	ی	دريچه	ی	بخار	نصب	مي	شود.	

3.	پايه	ی	دريچه	ی	بخار	را	با	دس��ت	فش��ار	دهيد،	گيره	ی	لغزش��ي	را	بگردانيد	و	با	دست	
ديگر	آن	را	در	موقعيت	قرار	دهيد.	درپوش	بخار	و	گيره	را	آن	قدر	فش��ار	دهيد	تا	صدايي	

شبيه	به	كليك	شنيده	شود.	
4.	كل	بخش	دريچه	ی	بخار	را	به	درستي	درون	سوراخ	ويژه	ی	آن،	بر	روي	درپوش	بااليي،	

وارد	نماييد.	

دریچه ی خروج بخار 
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3.	ديگ	دروني	را	روي	گرماي	مستقيم	نگذاريد.	

4.	دستگاه	را	دور	از	دسترس	كودكان	قرار	دهيد.	

5.	دس��ت	ها	و	صورت	خود	را	ب��ه	دور	از	خروجي	بخار	داغ	
درون	درپوش	بااليي	قرار	دهيد.	

6.	دستگاه	را	در	آب	يا	مايعات	ديگر	فرو	نبريد.	

7.	خروجي	بخار	را	با	دس��تمال	نپوش��انيد،	چ��را	كه	اين	كار	
مي	تواند،	منجر	به	تغيير	شكل	درپوش	گردد.		

8.	براي	جلوگيري	از	آسيب	ديدگي	سيم	برق	وقتي	مي	خواهيد	
دوش��اخه	را	از	پري��ز	درآوريد،	دوش��اخه	را	بگيريد	و	بيرون	

بكشيد،	نه	سيم	برق	را.	

9.	غذاهاي	داراي	اسيد	الكالين	يا	مواد	مشابه	را	با	اين	دستگاه	
نپزيد،	اين	مواد	به	ديگ	دروني	آسيب	مي	زنند.		

10.	براي	اين	كه	به	پوش��ش	دروني	دس��تگاه	صدمه	نزنيد،	از	
ملزومات	اصلي	خود	آن	و	ساير	موارد	را	درون	ديگ	آن،	مورد	
اس��تفاده	قرار	ندهيد.	براي	تميزكردن	اين	بخش	ها،	از	اسفنجي	

مرطوب	و	مايع	ظرف	شويي	استفاده	نماييد.
•	در	اس��تفاده	ی	طوالني	مدت،	ممكن	اس��ت	پوش��ش	دروني	
برداشته	شود.	اين	امر،	صدمه	اي	به	سالمت	شما	وارد	نخواهد	

كرد.	

11.	در	صورت	عدم	استفاده	از	دستگاه،	همواره	آن	را	خاموش	
نماييد.		

12.	هرگاه	عالمت	E5	بر	روي	صفحه	ی	نمايش��گر	ظاهر	شد،	
كليد	خاموش	»OFF«	را	فشار	دهيد،	تا	دستگاه	به	حالت	انتظار	

)standby(	در	آيد	و	سپس	دوباره	آن	را	تنظيم	كنيد.	



14

	)pre-set(	تنظيم	پيش		ی	دكمه	زدن	با	توانيد	مي	عملكرد،	آغاز	از	پيش	زمان	مدت	طول	در
زمان	ازپيش	تنظيم	ش��ده	را	مشاهده	كنيد،	دس��تگاه	به	طور	خودكار	از	5	ثانيه	نمايش	زمان	

جاري	بر	مي	گردد.	

اگر	زمان	ازپيش	تنظيم	ش��ده	كوتاه	تر	از	زمان	پخت	مورد	نياز	براي	عملكرد	انتخابي	باشد،	
مي	توانيد	دكمه	ی		آغاز/	گرم	كردن	مجدد	)Start-Reheat(	را	بزنيد،	دستگاه	بالفاصله	آغاز	

به	گرمايش	مي	كند.	

1.	هرگ��ز	از	يك	پريز	س��يار	واحد،	به	طور	مش��ترک	براي	اين	
دستگاه	همراه	با	چندين	دستگاه	برقي	ديگر	استفاده	نكنيد.	

2.	دستگاه	را	در	جايي	مرطوب	يا	ناپايدار	قرار
	ندهيد.	آن	را	از	آتش	يا	ساير	منابع	گرمايشي	

هم	دور	نگه	داريد.	

طوالني	بودن	مدت	زمان	قطع	برق،	بر	روي	كيفيت	پخت	تأثير	خواهد	گذاشت.	
اگر	باتري	دستگاه،	تمام	شده	باشد،	بايد	زمان	را	پس	از	شارژ	مجدد	باتري	تنظيم	نماييد.	

در صورت قطع شدن برق ساختمان

موارد احتیاطی

	پيش	تنظيم	

گرم	كردن	

گرم	نگه	داشتن	

قطع	برق بيش	از	دو	ساعت	 كمتر	از	دو	ساعت	

خطاي	ES	رخ	خواهد	داد،	
دكمه	ی		خاموش	)off(	را	
فشار	دهيد	تا	دستگاه	وارد	
	)standby(	انتظار	حالت
شود،	سپس	دوباره	زمان	را	

تنظيم	نماييد.

به	ش��مارش	زمان	باقي	مان��ده	ادامه	
مي	دهد.	البته	اگر	به	زمان	پيش	تنظيم	

نرسيده	باشد.

بالفاصله	آغاز	به	پخت	مي	كند،	البته	
اگر	بيش	تر	از	زمان	پيش	تنظيم	باشد.

عمليات	پخت	را	ادامه	مي	دهد.	
	

به	عمل	گرم	نگه	داشتن	ادامه	مي	دهد.	
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عملكرده��اي	پخت	عادي،	س��ريع،	مقادي��ر	اندک،	
بخارپ��زي،	س��وپ/حليم	و	گرم	كردن	مج��دد	را	با	
اس��تفاده	از	پيش	تنظيم،	مي	توان	از	قبل	تنظيم	كرد،	با	
استفاده	از	پيش	تنظيم،	مي	توانيد	ساعت	اتمام	پخت	را	
از	قبل	تنظيم	كنيد.	عملكردهاي	ته	ديگ	و	ماست	بندي	

را	نمي	توان	از	پيش	تنظيم	كرد.	

زم��ان	پيش	تنظيم	تا	حداكثر	24	س��اعت	قبل	از	زمان	
خود	عملكرد	است.	

ب��ه عنوان نمونه:	ب��راي	به	پايان	رس��يدن	پخت	در	
ساعت	11:30	)عملكرد	پخت	سريع(	

عملکرد پیش تنظیم 

1.	آماده	سازي	هاي	الزم	را	انجام	دهيد.
2.	دوش��اخه	را	به	پريز	برق	بزنيد،	دكمه	ی	فهرست	را	فشار	دهيد	و	عملكرد	پخت	سريع	

را	از	درون	منو	انتخاب	كنيد.	
3.	براي	از	پيش	تنظيم	كردن	زمان	پايان	پخت،	دكمه	ی		پيش	تنظيم	)preset(	را	فشار	دهيد.	
• عبارت	پيش	تنظيم )preset(	بر	روي	صفحه	ی	نمايش	گر،	آغاز	به	چشمك	زدن	مي	كند.	

• نمايش	گر	زمان	پيش	فرض	براي	به	پايان	رسيدن	اين	عملكرد	را	نمايش	خواهد	داد.
4.	با	اس��تفاده	از	دكمه	هاي	س��اعت	HRS	و	دقيقه	MIN	زمان	پايان	پخت	را	به	11:30	تغيير	

دهيد.	
با	هر	بار	زدن	دكمه	ی	ساعت،	يك	ساعت	ديگر	به	زمان	قبلي	افزوده	مي	شود	و	هر	بار	زدن	

دكمه	ی	دقيقه	هم	يك	دقيقه	به	آن	اضافه	خواهد	شد.	
	)preset(	تنظيم	پيش	عبارت	گر	نمايش	دهيد،	فش��ار	را	مجدد	كردن	گرم	آغاز/	ی	دكمه	5.
را	نمايش	مي	دهد	كه	از	حالت	چشمك	زدن	به	حالت	ثابت	در	مي	آيد،	نمايش	گر	هم	چنين	

زمان	جاري	را	هم	نمايش	مي	دهد.	
دستگاه	آغاز	به	محاسبه	ی	زمان	مي	كند،	پس	از	رسيدن	به	زمان	ازپيش	تنظيم	شده،	نمايش	گر	
عبارت	)preset(	را	نمايش	خواهد	داد،	دستگاه	آغاز	به	گرمايش	كرده	و	وارد	فرآيند	پخت	

مورد	نظر	خواهد	شد.	

آغاز	زمان	گرمايش عملكرد	
60	دقيقه	پيش	از	زمان	تنظيمي	 پخت	عادي		

50	دقيقه	پيش	از	زمان	پايان	عملكرد	تنظيمي	 مقادير	اندک	،	سريع		
پيش	از	زمان	پخت	تنظيم	شده	 بخارپزي،	سوپ/حليم	
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1.	آماده	سازي	هاي	الزم	را	انجام	دهيد.	

2.	دوش��اخه	را	ب��ه	پري��ز	ب��رق	وص��ل	كني��د،	
دكمه	ی	»گرم	نگه	داش��تن«	را	بزني��د	و	وارد	فرآيند	
»گرم	نگه	داش��تن«	ش��ويد،	صفح��ه	ی	نمايش	گ��ر	
عبارت	»گرم	نگه	داش��تن	Keep warm «	را	به	همراه	
زمان	گرم	نگه	داشته	ش��دن	نماي��ش	مي	دهد	كه	از	

صفر	ساعت	0h	آغاز	خواهد	شد.

1.	براي	اين	كه	به	پوش��ش	دروني	ديگ	صدمه	اي	وارد	نش��ود،	بهتر	اس��ت	به	جاي	هر	
وسيله	ی	ديگري،	از	كف	گير	ارايه	شده	با	خود	دستگاه	استفاده	كنيد.	

2.	هي��چ	گاه	دس��تگاه	را	با	س��ركه	تميز	نكنيد.	زي��را	اين	كار	ممكن	اس��ت	باعث	ايجاد	
خوردگي	شود.

3.		پس	از	اس��تفاده	از	دس��تگاه	براي	مدتي	طوالني،	ممكن	اس��ت	مقداري	از	پوش��ش	
دروني	آن	جدا	شود،	اين	امر	هيچ	گونه	ضرر	يا	زياني	براي	سالمتي	شما	يا	ايمني	دستگاه	

نخواهد	داشت.	

عملکرد گرم نگه داشتن

درباره ی دیگ درونی

هشدارهاي مربوط به عملکرد گرم نگه داشتن:
1.	براي	اين	كه	برنج	خشك	و	به	هم	چسبيده	نشود،	دانه	هاي	برنج	را	

از	هم	جدا	كنيد	و	درپوش	را	محكم	و	كامل	ببنديد.	
2.	عملكرد	گرم	نگه	داش��تن،	هرگز	از	12	ساعت	بيشتر	ادامه	نخواهد	

يافت،	هرگز	برنج	را	بيش	از	اين	گرم	نگه	نداريد.	
3.	پس	از	متوقف	كردن	عملكرد	گرم	نگه	داش��تن،	دوشاخه	ی	دستگاه	

را	از	پريز	برق	در	آوريد.		
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1.	برنج	س��رد	را	در	ديگ	دروني	بريزيد	و	آن	را	
هم	بزنيد.	

2.	دوش��اخه	را	به	پريز	برق	وصل	كنيد،	دكمه	ی		
فهرس��ت	را	بزنيد	و	عملكرد	»گرم	كردن	مجدد«	

را	از	درون	منو	انتخاب	نماييد.	

3.	ب��راي	ورود	به	عملكرد	»گ��رم	كردن	مجدد«	
دكمه	ی		»آغاز/	گرم	كردن	مجدد«	را	فشار	دهيد.	
	و	همچنين،	 نمايش	گ��ر	عالمت	گرماي��ش	
ش��مارش	معكوس	زمان	باقيمانده	به	پايان	زمان	

عملكرد	را	نشان	مي	دهد.	

4.	پ��س	از	اتم��ام	عملك��رد	گرم	ك��ردن	مجدد،	
دستگاه	بطور	خودكار	وارد	حالت	گرم	نگه	داشتن	

می	شود.

لطفاً	جدول	روبه	رو	را	مالحظه	فرماييد.

عملکرد گرم  کردن مجدد

مقدار	برنج مدل	
برابر	يا	كمتر	از	3	پيمانه	 	RC 130

برابر	يا	كمتر	از	4	پيمانه 	RC 140

برابر	يا	كمتر	از	5	پيمانه 	RC 150

1. قبل	از	گرم	كردن	،	كمی	آب	به	برنج	اضافه	نماييد	تا	خشك	نباشد.
2.	مطمئن	شويد	كه	برنج	،	دانه	شده	است.	در	غير	اين	صورت	ممكن	

است	به	هم	چسبيده	يا	بسوزد.
3.	پس	از	پايان	گرم	كردن	،دوباره	برنج	را	نرم	كنيد	تا	خشك	نشود.

4.	اگ��ر	برای	گرم	كردن	برنج	س��رد،	بطورمكرر	اس��تفاده	كنيد	ممكن	
است	دانه	های	برنج	به	هم	چسبيده	يا	بسوزد.

5.	اگر	مقدار	زيادی	برنج	برای	گرم	كردن	مجدد	استفاده	شود،	ممكن	
است	همه	برنج	كامال	گرم	نشود.)لطفا	مقادير	را	كنترل	نماييد(
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عملکرد ته دیگ

	)MINS(	دقيقه	و	)HRS(	ساعت	زمان،	هاي	دكمه	از	زدن	با	توانيد	مي	توّجه:
مدت	زمان	بخارپزي	مورد	نظرتان	را	تنظيم	نماييد؛	مدت	زمان	بخارپزي	
پيش	فرض،	15	دقيقه	است،	اما	شما	مي	توانيد	آن	را	از	10	دقيقه	تا	يك	
س��اعت	تغيير	دهيد،	با	هر	بار	فش��اردادن	دكمه	ی		دقيقه،	يك	دقيقه	ی		
ديگ��ر	به	زمان	قبلي،	افزوده	خواهد	ش��د.	مدت	زمان	بخارپزي،	به	كل	

زمان	عملكرد	اطالق	مي	شود.

1.	آماده	سازي	هاي	الزم	را	انجام	دهيد.		
2.	دوشاخه	را	به	پريز	برق	وصل	كرده،	دكمه	ی		
فهرست	را	فشار	دهيد	و	سپس	عملكرد	ته	ديگ	

را	از	درون	منو	انتخاب	نماييد.	
Start-Re-(	مجدد	ك��ردن	آغاز/گرم		ی	دكمه	3.
heat(	را	فش��ار	دهيد	تا	دس��تگاه	وارد	عملكرد	
	و	 پخت	ته	ديگ	ش��ود.	نمايش	گر	عالمت	

زمان	جاري	را	نمايش	مي	دهد.

4.	پس	از	به	صدا	در	آمدن	زنگ،	سبزيجات	را	درون	ديگ	دروني	بريزيد	و	درپوش	را	ببنديد.	
5.	پس	از	اتمام	فرآيند	پخت،	دستگاه	به	طور	خودكار	وارد	حالت	»گرم	نگه	داشتن«	خواهد	شد.

توجه:	اين	عملكرد	براي	مقادير	اندک	يا	متوس��ط	غذا	مناس��ب	است.	
لطفًا	جدول	زير	را	مشاهده	نماييد:	

مقدار	برنج مدل	
برابر	يا	كمتر	از	3	پيمانه	 	RC 130

برابر	يا	كمتر	از	4	پيمانه 	RC 140

برابر	يا	كمتر	از	5	پيمانه 	RC 150

4.	پس	از	اتمام	فرايند	بخارپزي،	دستگاه	به	
طور	خودكار	وارد	فرآيند	»گرم	نگه	داش��تن«	

خواهد	شد.
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اضافه	می	كنيم	تا	اندكی	رقيق	تر	گردد.		مايه	ی	ماست	آماده	است.	

در	اين	روش	نيازی	نيست	پيش	از	آغاز	عمليات،	شير	
را	بجوشانيم.	فقط	شير	را	درون	دستگاه	می	ريزيم	و	
مايه	ی	ماستی	كه	به	روش	باال	آماده	كرده	ايم	را	به	آن	
اضافه	می	كنيم،	سپس	آنها	را	كمی	به	هم	می	زنيم	تا	

مايه	ی	ماست،	كاماًل	درون	شير	حل	شود.
اكنون	عملكرد	)ماست	بندی(		"Yogurt"	را	انتخاب	
نموده	و	دكمه	ی	)آغاز(	"START"	را	می	زنيم.	مدت	زمان	مورد	نياز	برای	سفت	شدن	ماست،	به	

مقدار	و	نوع	شير	)درصد	چربی(	بستگی	دارد.
پس	از	سپری	شدن	زمان	تنظيم	شده	برای	دستگاه	و	حصول	اطمينان	از	سفت	شدن	ماست،	ديگ	
را	در	آورده	و	درون	يخچال	می	گذاريم.	هرچه	ماس��ِت	تهيه	ش��ده،	مدت	زمان	بيشتری	درون	

يخچال	بماند،	بهتر	و	سفت	تر	خواهد	شد.

4.	برحسب	ذائقه	ی		شخصی	و	به	دل	خواه،	می	توانيم	مقداری	نمك	به	مايه	ی		اوليه	ی	ماست	
اضافه	كنيم.

5.	مدت	زمان	مورد	نياز	برای	سفت	ش��دن	ماست،	بسته	به	مقدار	و	نوع	شير	)درصد	چربی(،	
 ”HOUR“	و	 ”TIME“	ی	دكمه	توسط	زمان	اين	كه	انجاميد،	خواهد	طول	به	س��اعت	6	الی	3	از

قابل	تنظيم	است.
6.	در	صورت	پيروی	از	روش	دوم	برای	تهيّه	ی		ماست،	حتماً	از	شير	پرچرب	استفاده	نماييد.

1.	آماده	سازي	هاي	الزم	را	انجام	دهيد.	

2.	دوشاخه	را	به	پريز	برق	بزنيد	و	براي	انتخاب	
عملكرد	بخارپزي،		دكمه	ی		فهرس��ت	Menu	را	

فشار	دهيد.

3.	دكمه	ی		آغاز/	بازگرم	كني	)Start-Reheat(	را	
بزنيد	تا	دس��تگاه	وارد	عملكرد	بخارپزي	گردد.	
نمايش	گ��ر	نم��اد	گرماي��ش	و	زمان	ج��اري	را	

نمايش	مي	دهد.

عملکرد بخارپزی
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1.	آماده	سازي	هاي	الزم	را	انجام	دهيد.	
آب	به	اندازه	ی	كافي،	درون	ديگ	بريزيد.	

2.	دوش��اخه	را	ب��ه	پريز	ب��رق	زده	و	براي	
انتخ��اب	عملك��رد	س��وپ/حليم،	دكمه	ی	

فهرست	)menu(	را	فشار	دهيد.	

3.	دكمه	ی	زمان	را	فشار	دهيد	و	زمان	پخت	
موردنظرت��ان	را	وارد	نمايي��د.	پيش	ف��رض	
مدت	زمان	پخت،	1	س��اعت	است،	اما	شما	
مي	توانيد	مدت	زمان	پخت	را	از	30	دقيقه	تا	

4	ساعت،	انتخاب	نماييد.	

4.	دكمه	ی	آغاز	گرم	كردن	مجدد	را	فش��ار	
دهيد	تا	فرايند	پخت	سوپ/حليم	آغاز	شود.	

5.	پس	از	اتمام	پخت	سوپ،	دستگاه	به	طور	
خودكار	وارد	حالت	گرم	نگه	داشتن	مي	شود.	

سوپ/حلیم

توّجه:	در	هنگام	پخت	س��وپ/حليم،	براي	تنظيم	و	تغيير	مدت	زمان	
پخت،	مي	توانيد	دكمه	هاي	زمان	و	س��اعت	)HRS(	و	دقيقه	)MIN(	را	
بزنيد.	مدت	زمان	پخت	سوپ	)از	30	دقيقه	تا	4	ساعت(	برابر	با	كل	

مدت	زمان	عملكرد	است.

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

تهيّه ی مایه ی ماست:
به	ازای	هر	ليتر	شير،	3	قاشق	غذاخوری	ماست	مورد	
نياز	است.	ابتدا	ماست	را	در	ظرفی	جداگانه	خوب	
هم	می	زنيم	تا	كاماًل	يك	نواخت	شود	)گلوله	گلوله	
نباشد(.	سپس،	كمی	از	ش��ير	را	به	ماسِت	زده	شده	

عملکرد ماست بندی
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3.	پس	از	پايان	فرايند	پخت،	دستگاه	به	طور	خودكار	وارد	حالت	گرم	نگه	داشتن	خواهد	
شد.	

براي	اين	كه	برنج	ها	به	هم	چسبيده	و	گلوله	گلوله	نشوند،	پس	از	حدوداً	30	دقيقه	پس	از	
پخت،	دانه	هاي	آن	را	از	هم	جدا	كنيد.

عملكرد 	 زمان	
پخت	عادي 13	تا	15	دقيقه	
پخت	سريع 10	دقيقه	
پخت	مقادير	اندک 13	دقيقه	

	

	هنگامي	كه	دستگاه	وارد	حالت	گرمايش	برنج	مي	شود،	صفحه	ی	نمايش	گر	زمان	اتمام	
فرايند	و	همچنين	شمارش	معكوس	زمان	باقيمانده	را	نمايش	خواهد	داد.	

  مدت	زمان	گرمايش	براي	پخت	برنج	در	هر	عملكرد	به	صورت	زير	است:	
)	اين	زمان	ها	فقط	مرجع	هستند	و	ممكن	است	بر	حسب	نوع	برنج	تغيير	كنند(

4.	در	پايان	كار،	دكمه	ی	)خاموش(	OFF	را	فش��ار	دهيد	تا	دس��تگاه	وارد	حالت	انتظار	
)standby(	شود،	سپس	دوشاخه	را	از	پريز	برق	جدا	نماييد.	

  براي	متوقف	كردن	عملكرد	گرم	نگه	داش��تن،	بايد	دكمه	ی	OFF	را	بزنيد	تا	دس��تگاه	به	
حالت	انتظار	)standby(	درآيد	و	سپس	دوشاخه	را	از	پريز	برق	جدا	كنيد.	

  جدول	زير	زمان	هاي	پخت	مربوط	به	هر	عملكرد	را	نمايش	مي	دهد:

پخت	عادي پخت	سريع	 پخت	مقادير	اندک	 عملكرد	
40	تا	50 30	تا	40	 30	تا	40	 زمان	)دقيقه(		

توّج��ه:	مدت	زمان	پخت	حقيق��ي	و	دقيق	برنج،	ب��ه	عواملي	مانند	
ولت��اژ،	مي��زان	آب،	مقدار	برنج،	دماي	اتاق،	دم��اي	آب	و	نوع	برنج	

استفاده	شده	بستگی	دارد	و	متغيّر	است.		
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پخت برنج

1.	براي	انتخاب	عملكرد	پخت	موردنظرتان،	دكمه	ی	فهرست	MENU	را	بزنيد.	صفحه	ی	
نمايش	گر	عملكرد	انتخابي	مربوطه	را	نمايش	خواهد	داد.	

پخت عادي:	ب��راي	مقادير	گوناگون	برنج	مناس��ب	بوده	و	
داراي	اثري	مناس��ب	است،	اما	بيشتر	براي	مقادير	زياد	برنج	

توصيه	مي	شود.	

پخت س��ریع:	در	هنگام	نياز	به	پخت	فوري	مناس��ب	است	
و	مقادير	اندک	يا	متوس��ط	برنج	بيش��تر	براي	اين	عملكرد،	

مناسب	هستند.	

پخت مقادیر اندك:	براي	اس��تفاده	ی	خانواده	هاي	كوچك	
مناسب	است	و	توصيه	مي	شود	فقط	براي	پخت	مقدار	اندكي	

از	برنج	از	اين	عملكرد	استفاده	شود.

2.	دكمه	ی	آغاز	گرم	كردن	مجدد	را	فش��ار	دهيد	تا	وارد	عملكرد	پخت	انتخابي	ش��ويد،	
	و	نيز	زمان	جاري	را	نمايش	مي	دهد.	 صفحه	ی	نمايش	گر،	عالمت	گرمايش	

تفاوت 3 حالت پخت برنج
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عملکرد

1.	با	اس��تفاده	از	پيمانه	ی	اندازه	گيري،	مقدار	برنج	مورد	نيازتان	را	
برداريد.	

هر	پيمانه،	برابر	با	0/18	ليتر	)در	حدود	150	گرم(	است.	
 براي	جلوگيري	از	آس��يب	ديدگي	و	فرس��ايش	ديگ	دروني،	

برنج	را	درون	ظرف	ديگري	بشوييد.	

2.	برنج	را	درون	ديگ	دروني	بريزيد	و	به	ميزان	مناس��ب	به	
آن،	آب	اضافه	نماييد.	

ميزان	آب	را	بر	اس��اس	نياز	خود	تنظيم	كنيد،	اما	هرگز	ميزان	
آب	نبايد	از	حداكثر	مجاز،	يعني	عالمت	)MAX(	تجاوز	كند.	

3.	دي��گ	دروني	را	خش��ك	و	تميز	كرده	و	س��پس	آن	را	در	
جايش	قرار	دهيد،	س��پس	آن	را	به	آرامي	به	چپ	و	راس��ت	
بگردانيد،	تا	كاماًل	و	به	درستي	با	صفحه	ی	گرمايش	در	تماس	

باشد.
ميان	ديگ	دروني	و	صفحه	ی	گرمايشي،	نبايد	هيچ	گونه	شيء	

خارجي،	قرار	داشته	باشد.
	برنج	را	به	طور	يكنواخت	درون	ديگ	بريزيد	و	از	انباشته	كردن	

آن	خودداري	كنيد.	

4.	درپ��وش	آلومينيوم��ي	را	درجاي��ش	نص��ب	كنيد	و	روي	
درپوش	بيروني	را	بپوش��انيد؛	از	درس��ت	و	كامل	بسته	شدن	
درپوش	آلومينيومي	مطمئن	ش��ويد	زيرا	عدم	بسته		بودن	آن،	

مي	تواند	بر	روي	فرآيند	پخت	تأثير	بگذارد.	

5.	س��يم	برق	را	به	طور	صحيح	درون	س��وكت	ويژه	ی	پشت	
دس��تگاه	وصل	كرده	و	سپس	دوشاخه	را	به	پريز	برق	متصل	

كنيد.	
پ��س	از	اتص��ال	به	ب��رق،	نمايش	گر	زمان	ج��اري	را	نمايش	
مي	دهد	و	دس��تگاه	ب��راي	انتخاب	عملكرده��اي	عادي	آماده	

است.	اكنون	وارد	حالت	انتظار	)standby(	شده	ايد.	
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2.	عملكرد بخارپزي:	زمان	پخت	پيش	فرض	براي	اين	عملكرد،	15	دقيقه؛	زمان	حداقل،	
آن	10	دقيقه	و	حداكثر،	زمان	يك	ساعت	است.	

3.	عملكرد ماس��ت بندي:	زمان	پخت	پيش	فرض	3	ساعت،	زمان	حداقل	هم	3	ساعت	و	
حداكثر	زمان،	6	ساعت	است.	

4.	پخت س��وپ/حليم:	زمان	پخت	پيش	فرض،	1	ساعت،	زمان	پخت	حداقل،	30	دقيقه	
و	زمان	حداكثر،	4	ساعت	است.	

5.	در	ط��ول	فرآيند	گرمايش،	با	زدن	دكمه	ی	زمان،	ميتوانيد	مدت	زمان	باقيمانده	تا	پايان	
فرايند	پخت	را	مش��اهده	نماييد.	با	رهاكردن	اين	دكمه،	نمايشگر	دوباره	به	حالت	نمايش	

زمان	جاري	خواهد	گشت.

	)Pre-set( دکمه ی ازپیش تنظیم کردن
1.	تنها	در	عملكردهاي	پخت	عادي،	پخت	سريع،	مقادير	اندک،	بخارپزي،	سوپ/حليم	و	
عملكرد	گرم	كردن	مجدد	غذا	است	كه		مي	توان	از	اين	دكمه	استفاده	كرد؛	اما	عملكردهاي	

ماست	بندي	و	ته	ديگ،	داراي	قابليت	ازپيش	تنظيم	شدن	نيستند.	
2.	زمان	تنظيمي	زمان	مربوط،	به	پايان	عملكرد	پخت	است.	

3.	در	طول	عملكردهاي	بخارپزي	يا	س��وپ/حليم،	براي	ازپيش	تنظيم	كردن	زمان	پخت،	
بايد	دكمه	ی	زمان	را	بزنيد	و	س��پس	بازدن	دكمه	ی	پيش	تنظيم	)Pre-set(،	زمان	پايان	پخت	

را	وارد	نماييد.	

	)Minute(	و دقیقه )Hour(	دکمه هاي ساعت
1.	تنظيم ساعت دستگاه:	در	حالت	انتظار	)standby(،	يكي	از	دو	دكمه	ی	ساعت	HRS	يا	
دقيقه	MIN	را	فشارداده	و	بيش	از	1	ثانيه	نگه	داريد،	اعداد	زمان	بر	روي	نمايش	گر	آغاز	به	
چش��مك	زدن	خواهند	كرد،	سپس	با	استفاده	از	دكمه	هاي	ساعت	و	دقيقه،	زمان	جاري	را	
وارد	نماييد.	اگر	تا	5	ثانيه	پس	از	واردكردن	تنظيمات،	هيچ	دكمه	اي	را	فشار	ندهيد،	زمان	

تنظيم	شده،	به	صورت	خودكار	تأييد	و	ذخيره	خواهد	شد.	
	)HRS(	ساعت	هاي	دكمه	تنظيم	پيش	عملكرد	انتخاب	از	پس	از پيش تنظيم كردن زمان:	2.

و	دقيقه	)MIN(	را	بزنيد	و	زمان	پايان	پخت	را	تنظيم	كنيد.	
3.	مدت	زمان	پخت	پس	از	انتخاب	عملكرد	مدت	زمان	پخت،	با	اس��تفاده	از	دكمه	هاي	

ساعت	و	دقيقه،	زمان	پخت	مورد	نظر	را	تنظيم	نماييد.	

KEEP WARM	دکمه ی گرم نگه داشتن
1.	هنگامي	كه	دس��تگاه	در	حالت	انتظار	)standby(	اس��ت،	با	فشردن	اين	دكمه،	عملكرد	

گرم	نگه	داشتن	غذا	آغاز	خواهد	شد.	
2.	پس	از	اتمام	پخت	تمامي	عملكردها،	دستگاه	به	طور	خودكار،	وارد	حالت	گرم	نگه	داشتن	
مي	ش��ود	و	سمت	راس��ت	صفحه	ی	نمايش	گر	هم	نماد	فّعال	بودن	اين	عملكرد	را	نمايش	
مي	دهد؛	بخش	مياني	آن	صفحه	هم،	مدت	زمان	گرم	نگه	داشتن	را	نشان	مي	دهد	كه	از	صفر	

ساعت	0h	آغاز	مي	شود.
3.	دكمه	خاموش	كردن	+	تنظيم	ساعت	دستگاه	.
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)LCD(	صفحه ی نمایشگر
1. اگر	دستگاه	خاموش	بوده	ولي	به	پريز	برق	وصل	باشد،	صفحه	ی	نمايشگر	آن،	زمان	جاري	

را	نمايش	مي	دهد.	
2.	وقتي	دستگاه	روشن	است،	صفحه	ی	نمايشگر	زمان	جاري	را	نمايش	مي	دهد	و	همچنين	

آماده	ی	انجام	تنظيم	عملكردهاي	مورد	نياز	است.	

 )LCD( وضعیت رنگ های صفحه نمایش
1.	زمان	تنظيم	ساعت،	LCD	زرد	رنگ	است.

2.	در	زمان	انتظار	،	LCD	به	مدت	30	ثانيه،مجموعه	از	7	رنگ	را	نمايش	ميدهد.
3.	در	حالت	پيش	تنظيم	،	LCD	آبی	رنگ	است.

4.	در	عملكرد	های	پخت	عادی،	سريع،مقدار	كم،	ته	ديگ	و	بخارپز،	LCD		قرمز	رنگ	ميشود.	
در	زمان	عملكرد	گرم	كردن	مجدد،	LCD	سفيد	رنگ	و	در	عملكرد	سوپ،	بنفش	خواهد	بود.	

در	زمان	عملكرد	ماست	بندی	،	فيروزه	ای	و	درحالت	گرم	نگه	داشتن	،	سبز	می	شود.
	)Menu(	کلید منو

1. در	صورت	روش��ن	بودن	دستگاه،		كليد	منو )MENU(	را	فشار	دهيد	و	عملكرد	مورد	نظرتان	را	
انتخاب	نماييد.	

2.	نمودار	عملكردهاي	موجود	به	صورت	زير	است:	
عادی سريعمقادير	اندک بخارپزی

بازگرم	كردن ته	ديگسوپ ماست	بندی

)Start/Reheat(	دکمه ی آغاز/گرم کردن مجدد 
1. پس	از	اتصال	دوشاخه	به	پريز	برق،	عملكرد	موردنظر	را	انتخاب	كرده	و	دكمه	ی	آغاز/

گرم	كردن	مجدد	را	فشار	دهيد،	تا	عملكرد	مورد	نظر	آغاز	شود.	
2.	وقتي	دستگاه	در	حالت	انتظار	)standby(	است،	اگر	دكمه	ی	آغاز/	گرم	كردن	مجدد	را	

دو	بار	فشار	دهيد،	دستگاه	به	طور	مستقيم	وارد	عملكرد	بازگرمكردن	خواهد	شد.	
3.	زمانيكه	س��اعت	تنظيم	شد،	اين	دكمه	را	فشار	دهيد.	دستگاه	شروع	به	نشان	دادن	گرم	

كردن	مجدد	كرده	و	LCD زمان	فعلی	را	نشان	می	دهد.

)Time(	دکمه ی زمان
1. هنگام	انتخاب	عملكردهاي	بخارپزي،	ماست	بندي	و	پخت	سوپ/حليم،	با	زدن	دكمه	ی	
زمان،	مي	توانيد	مدت	زمان	پخت	را	تنظيم	كنيد.	زمان	پخت	ساير	عملكردها	غير	قابل	تنظيم	

بوده	و	نمايش	گر	فقط	زمان	پخت	پيش	فرض	را	نمايش	خواهد	داد.	
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قسمت های دسنگاه

صفحه کنترل

درپوش	بيرونی
واشر	درزگيری

درپوش	آلومينيومی

دريچه	ی	خروج	بخار

دستگيره

كف	گير

محل	نگهداری	كفگير

شيار
ب��رای	نصب	يا	جداكردن	نگهدارنده	
نشان	داده	ش��ده	 مراحل	 لطفًا	 كفگير،	

درون	تصوير	را	دنبال	نماييد.

قابلمه	ی	درونی

دكمه	ی	بازكننده	ی	درپوش

صفحه	كنترل

بدنه	ی	اصلی	دستگاه

2
1

21

دكمه	آغاز	عملكرد	/	گرم	كردن	مجدد

انتخاب	فهرست

دكمه	ی	تنظيم	زمان

دكمه	ی	تنظيم	ساعتدكمه	ی	تنظيم	دقيقه

دكمه	ی	عملكرد	پيش	تنظيم

دكمه	ی	عملكرد
گرم	نگهداشتن

خاموش	كردن	دستگاه
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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.

RCL 130 | RCL140 | RCL 150

RCL 150 	RCL 140 	RCL 130                               مدل		

220-240	ولت ولتاژ		
900	وات	 800	وات		 700	وات	 توان		

روش	كنترل																																							ريزرايانه		)ميكروكامپيوتر(
4/6 كيلوگرم 4/4 كيلوگرم	 3/6 كيلوگرم	 وزن		
1/8	ليتر 1/5	ليتر	 1	ليتر		 گنجايش	ديگ	دروني		

																																														1	متر سيم	برق		
2-12 	2-10 	1-6 گنجايش	پيمانه		

398×294×272 	398×294×253 	374×276×235 ابعاد	بيروني	)ميلي	متر(	

لوازم جانبی

پيمانه	ی	اندازه	گيریكف	گيرسيم	برق

ظرف	بخارپزیمحل	نگهداری	كفگيرقاشق






