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Please follow the instruction for use carefully! 
This appliance produce boiling hot steam! 

Safety instruction 
1. Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the appliance. 
2. Do not place the appliance near the hot source or in a hot oven, as serious damage  
 could result. 
3. Never leave the appliance in operation unattached. Keep away from children. 
4. Do not use the appliance if the appliance or the cord is damaged, or the appliance   

has fallen or shows visible damage or does not work properly. 
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service  

agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 
6. Burns can occur by touching the hot surface of the appliance, the hot water,  

the steam or the food.
7. Never immerse the appliance in water! 
8. Do not move the appliance when it is full of liquid or hot foods. 
9. Do not touch the appliance when it is steaming and use oven gloves to remove  

the lid, rice bowl and steamer baskets. 
10. Always unplug the appliance immediately after use , when moving it or prior to  

any cleaning or maintenance. 
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety. 
 12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

Instruction for use 
1. Using warm water and washing up liquid, wash all the removable parts and the 

inside of the water tank, rinse and dry. 
2. Place the base unit on a stable surface, put the turbo ring around the heating 

element (the largest side on the bottom). 
3. Pour the fresh water directly into the water tank up to the maximum level. 
4. Place the base into the baskets and put the food on the center of base.  
5. Place the baskets on the top of the juice collector, and put the lid on. 
6. Plug in and set the time for recommended cooking times (see table of cooking 

times),the indicator light on and steam cooking has begun. 
7. Check the water level by looking the exterior water level indicator, if necessary, add 

water from the side of juice collector during cooking. 
8. The switch off automatically, timer rings and the indicator light off. 
9. You can reheat the food , carefully if there is any more water. 
10. Remove the lid, place the basket(s) on the plate. 
11. Unplug the appliance, let it cool completely before cleaning. 

ENGLISH
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Electro- panel Operation  
1, Put though the power supply, you can see the display showing the time as 

2, Cock mode 

(1) Press the ‘PROG’ and ‘ ’ buttons at the same time, the buzzer tweets when 
loosing the buttons. 
(2) Increasing 10 minutes or decreasing 1minute per each press on ‘+’ button and ‘-’ 
button accordingly.  
(3) Adjust the clock to the current time, then ending the whole process by press 
‘PROG’ button. 
3, Immediate steam mode 

(1) Push the ‘ ’ button under the clock mode until the display shows “45”. 
(2) Setting the steaming time by pressing ‘+’ or ‘-’ buttons, increasing or decreasing 5 
minutes each press. Press any button and stop the setting procedure. 
(3) The buzzer tweets two seconds without pressing any button after the steaming 
time is set. The red indicate light brightened at the mean time, that means the start of 
steaming, and the clock starts to count the time. 
(4) When setting the time as 0, the electric timer will return to clock mode 
automatically. The maximum steam time is 90 minutes. 
(5) When in steaming, you can press ‘+’ or ‘-’ button adjust the steaming time. Press 
‘0/1’ button to stop steaming and return back to clock mode. 
4 Timing steam mode 
(1) Press PROG under the mode of Clock, there shows the time and PROG on the 

display .
(2) Booking the time by pressing ‘+’ and ‘-’ buttons, increasing or decreasing 10 
minutes each time. 
(3) Press ‘PROG’ button until the display shows 45. Then press ‘+’ and ‘-’ to adjust the 
steaming time. 
(4) Press ‘PROG’ button again, the display shows the time and PROG, which means 
entering into the timing steam mode. When it comes into the booking time, the buzzer 
tweets and the red light lights, and the steamer starts to steam the food according to 
the set time. 
(5) If you want to cancel the timing steam mode, just press the PROG button, it return 
back to clock mode. 
5 When the steaming is finished, it comes into the holding mode directly. The display 

shows the time and the holding symbol and the green light lights .
Holding mode means warming for 2 minutes per 8 minutes after it stops steaming. 

6 Press ‘ ’ button to cancel the holding mode, and it returns back to clock mod 
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Cleaning and maintenance 
 

1. Empty the water tank and clean it with a damp cloth. 
2. All the other removable parts can be put in the dishwasher. 
3. Descale the appliance every 8 times. 
4. Position the turbo ring upside down around the heating element(the largest side on 

the upper). Fill the water tank with cold water up to “MAX” level, fill the inside of the 
turbo ring with white vinegar to the same level. Do not heat up (to avoid the 
descaling odour).Leave overnight to descale. Rinse out the inside of water tank with 
warm water several times. 

5. Stack the baskets one to the other following No.1 into No.2,then together into No.3. 
Put the rice bowl into the Steam basket No.1.At last place the baskets on the juice 
collector and put lid over them all. 

 
Description 
1. Lid                                 
2. Rice bowl (1L capacity)              

(depending on the model)              
3. Steam basket No.3                   

(depending on the model )             
4. Base with clips and  

(1 hour continuous use ) 
 built-in egg holder                   

5. Steam basket No.2                   
6. Steam basket No.1                   
7. Juice collector 
8. Removable turbo ring 
9. Inside Maximum water level 
10. Heating element 
11. Water tank 
12. Display 
13. indicator light 
14. Button 
15. Exterior water level indicator 
 Depending on the model 
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.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط14تا10 گرم 450 زردك
.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط16تا12 گرم 450 نخود سبز

. به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط16تا12 گرم 450 فلفل سبز يا قرمز
. با چنگال آنها را سوراخ كنيد حداكثر42تا38 گرم 450 زميني سيب

و به طور يكدست روي سبد بچينيد بين سطوح متوسطو حداكثر32تا28 گرم 450) روغني(شلغم بياباني . برش دهيد
و به طور يكدست روي سبد بچينيد متوسط14تا10 گرم 450 اسفناج .برش دهيد

و روي سبد بچينيد متوسط18تا14 گرم 450 كدو سبز . برش دهيد
و روي سبد بچينيد متوسط24تا20 گرم 450 شلغم . برش دهيد
 پاستا/ حبوبات/ برنج

در حداكثر37تا33 يك فنجان برنج سفيد و نـيم فنجـان آب يك فنجـان بـرنج را بـا يـك
آن كاســه و ادويــه دلخــواه را بــه ضــافهااي بريزيــد
. نماييد

در حداكثر44تا40 يك فنجاناي قهوه و نـيم فنجـان آب يك فنجـان بـرنج را بـا يـك
ا كاســه و ادويــه دلخــواه را بــه آن ضــافه اي بريزيــد
.نماييد

و نيم فنجـان آب در كاسـه حداكثر44تا40 يك فنجان جو اي يك فنجان برنج را با يك
آ و ادويه دلخواه را به ابريزيد .ضافه نماييدن

و نيم فنجـان آب در كاسـه حداكثر42تا38 يك فنجان پاستا اي يك فنجان برنج را با يك
ا و ادويه دلخواه را به آن .ضافه نماييدبريزيد

. به ترتيب در سبد بچينيد متوسط20تا16 عدد12تا مرغ پخته تخم
. به ترتيب در سبد بچينيد متوسط15تا8 عدد12تا مرغ عسلي تخم

و بپزيد فيله متوسط22تا18 گرم 450 فيله ماهي . ها را به طور مرتب در سبد بچينيد
1حـــــدوداً استيك ماهي

 كيلوگرم
و بپزيد فيله متوسط27 تا 23 .ها را به طور مرتب در سبد بچينيد

و آن را بـا با ادويه دلخو متوسط26تا22 گرم 450پز ماهي آب و كره در ظرفي قرار داده اه
. فويل بپوشانيد

بــا(120 تــا60 يك فنجان حبوبات
ــوع  ــه ن توجــه ب

) حبوبات

و نيم قاشـق در ظـرف يك قاشق حبوبات را در يك
و بپزيد . برنج، آب بريزيد

ســـينه مـــرغ، بـــدون
 استخوان

را سينه بين سطوح متوسطو حداكثر24تا20 گرم 450 شـان در سـبد بگذاريـد، گوشـتي از رويه ها
. بخاردهي كنيد تا عصاره آن خارج شود

شـان در سـبد بگذاريـد، گوشـتي ها را از رويه سينه حداكثر44-39 گرم 450 سينه مرغ با استخوان
 بخاردهي كنيد تا عصاره آن خارج شود

و بـــال مـــرغ بـــا(ران
) استخوان

. دهي كنيد تا عصاره آن خارج شودبخار حداكثر34تا30 گرم 450

و به طـور مرتـب داگ هات متوسط12تا8 گرم24تا هات داگ ها را سوراخ سوراخ كنيد
. در سبد بچينيد

و به طور مرتـب در سوسيس متوسط14تا10 گرم12تاپز سوسيس نيم را سوراخ سوراخ كنيد
.سبد بچينيد
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و نگه  داري تميزكاري
و با پارچهمخ-1 نم زن آب را تخليه كنيد . دار آن را تميز كنيد اي
مي-2 . شويي شست توان در ماشين ظرف تمامي اجزاي جداشدني را
از-3 . زدايي كنيد بار استفاده از دستگاه، آن را رسوب8پس
داخـل. كثر گنجايش پر كنيدمخزن را از آب سرد تا حدا. حلقة توربو را به صورت وارونه در اطراف المنت گرمايشي قرار دهيد-4

، در طول شـب)زدايي براي پرهيز از بوي ناخوشايند رسوب(گرم نكنيد. حلقة توربو را با سركة سفيد به همان ميزان پر كنيد 
. چندين بار با آب گرم داخل مخزن را آب بكشيد. بگذاريد بماند

ظر)3و2و1(سبدها را به ترتيب شماره-5 در پايـان، سـبدها. قرار دهيـد1ف برنج را در سبد شمارة بر روي هم سوار كنيد،
و درپوش دستگاه را در جايش قرار دهيد . را بر روي سيني چكه قرار دهيد

 جدول اطالعات بخاردهي
. اند هاي ذكرشده در جدول زير، تنظيم شده دستگاه بخارپز با گنجايشهاي بخاردهي براي سبد پاييني اين زمان

بايـد زمـان دهيـد، مـي كنيد يا مقادير زيادي از مـواد غـذايي را در سـبدها قـرار مـي براي پخت مواد استفاده مي اگر از چند سبد
هـاي براي آگـاهي از ميـزان آب مـورد نيـاز بـراي مـدت زمـان. ماند ميزان آب درون دستگاه، ثابت نمي. دهي را افزايش دهيد بخار

. بخاردهي پيشنهادي، جدول زير را ببينيد
. هميشه هنگام بخاردهي از سيني چكه استفاده كنيد: توجه

 مقدار سبزيجات تازه
زمان تقريبي

)دقيقه(
 كردن آمادهآب سطح

) آرتيـشو(كنگر فرنگي
 درسته

. هاي بيروني را جـدا كنيـد ساقه را تميز كنيد، برگ حداكثر34تا30 عدد4
. متر سر آن را بشكافيد سانتي5/2به اندازه

. به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط17تا13 گرم 450 به مارچو
.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط20تا16 گرم 450 روغني/لوبيا سبز
.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط28تا24 گرم 450 چغندر

.دبه صورت يكدست در سبد بچيني متوسط20تا16 گرم 450 كلم بروكلي
و به صورت يكدسـت برگ بين سطوح متوسطو حداكثر24تا20 گرم 450 كلم بروكسل هاي خارجي را جدا كنيد

. در سبد بچينيد
به بين سطوح متوسطو حداكثر27تا23 يك عدد كلم . تكه مساوي تقسيم كنيد4كلم را

ــويج ــا(هـ ــته يـ درسـ
) خردشده

. به صورت يكدست در سبد بچينيدو حداكثربين سطوح متوسط29تا25 گرم 450

.به صورت يكدست در سبد بچينيد بين سطوح متوسطو حداكثر20تا16 گرم 450 زده سبزيجات يخ

.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط20تا16 گرم 450 گل كلم
د هر كدام را به قطعات كوچك متوسط21تا17 گرم 450 كرفس . هيدتر برش
در هر سـبد بالل

 شش عدد 
و در سبد بچينيد حداكثر32 تا 28 . پوسته را جدا كنيد

.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط15تا11 گرم 450) درسته(قارچ
.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط22تا18 گرم 450 گياه باميه

. به صورت يكدست در سبد بچينيد وسطمت16تا12 گرم 450 پياز خردشده
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 عملكرد صفحة كنترل الكترونيكي

مي-1 . دهد را نشان ميكنيد، نمايشگر زمان هنگامي كه دستگاه را به برق وصل
 حالت پخت-2

مي را همزمان فشار دهيد، هنگاميو) ريزي برنامه(PROGهاي دكمه)1( كنيد، عالمتي صوتي به گـوش كه دكمه را رها
. رسد مي

مي10، زمان+ با هربار زدن دكمة)2( و با زدن دكمة دقيقه افزايش مي-يابد . يابد، يك دقيقه كاهش
. را فشار دهيد) ريزي برنامه( PROGسپس در نهايت دكمة. ساعت را با زمان حال تنظيم كنيد)3(

س-3  ريع حالت بخاردهي

. را نشان دهد45 را در زير حالت ساعت بزنيد تا نمايشگر عدددكمة)1
. يابـد دقيقه افزايش يا كـاهش مـي5ها، زمان با هربار فشردن دكمه. تنظيم كنيد–و+ هاي زمان بخاردهي را با فشردن دكمه)2

تا يكي از دكمه . فرايند تنظيم پايان يابدهاي صفحه را فشار دهيد
مي2اي، به مدت پس از تنظيم زمان بخاردهي، بدون فشردن هيچ دكمه)3 چراغ نـشانگر قرمـز. شود ثانيه عالمتي صوتي شنيده

مي رنگ روشن مي و ساعت شمارش زمان را آغاز . كند شود كه نشانة آغاز فرايند بخاردهي است
مي0هنگامي كه زمان بر روي)4 حـداكثر زمـان. گـردد تايمر الكتريكي به طور خودكـار بـه حالـت سـاعت بـاز مـي. شود تنظيم

. دقيقه است90بخاردهي 
مي)5  را بزنيـد تـا 0/1دكمـة. مدت زمان بخـاردهي را تنظـيم كنيـد–و+ هاي توانيد با فشردن دكمه هنگام عملكرد بخاردهي،

و دستگاه به حالت ساعت . باز گرددبخاردهي متوقف شود

 ريزي حالت بخار برنامه-4
مي. را در زير حالت ساعت بزنيدPROGدكمة برنامه)1 و برنامه در صفحة نمايشگر ديده . شود بدين ترتيب زمان پخت
مي10ريزي كنيد؛ هر بار، زمان را برنامه-و+ هاي با فشردن دكمه)2 . يابد دقيقه افزايش يا كاهش
. در نمايشگر ظاهر شود45 را بزنيد تا عدد PROG برنامه دكمة)3
مي)4 و برنامه را نشان و به ايـن معناسـت كـه دسـتگاه وارد حالـت برنامـه دوباره دكمة برنامه را بزنيد؛ نمايشگر زمان ريـزي دهد

. بخاردهي شده است
مي ريزي هنگامي كه عملكرد برنامه مي شده دستگاه فعال و چراغ قرمز روشـن مـي شود، عالمتي صوتي شنيده و مطـابق شود شـود

مي مدت زمان تنظيم . شود شده، فرايند بخاردهي آغاز
مي)5  را فـشار دهيـد، دسـتگاه بـه حالـت سـاعت بـر PROGريزي بخاردهي را لغو كنيد، دكمة برنامه خواهيد حالت برنامه اگر
. گردد مي
مي حالت گرم نگه پس از پايان فرايند بخاردهي، دستگاه مستقيماً وارد-5 و نـشانة گـرم نگـه. شود داري را نمايـشگر، زمـان داري

مي نشان مي  و چراغ سبزرنگ روشن 8 دقيقه براي هـر2دستگاه پس از توقف بخاردهي، به مدت زمان.شود دهد
. دارد دقيقه غذا را گرم نگه مي

و دستگاه به حالت ساعت برگردد نگه را بزنيد تا حالت گرم دكمة-6 . داري لغو شود
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 توصيف اجزا

 درپوش-1
( ليتر1گنجايش(ظرف برنج-2 ) بر اساس مدل دستگاه)
) براساس مدل دستگاه(3سبد بخار شماره-3
و نگه با گيرهپايه-4  مرغي دارندة توكار تخم ها
2سبد بخار شماره-5
1شبد بخار شماره-6
 سيني چكه-7
 توربوحلقة جداشدني-8
آب-9  نشانگر داخلي حداكثر ميزان
 المنت گرمايشي-10
آب-11 ) يك ساعت استفادة مداوم(مخزن
 نمايشگر-12
 چراغ نشانگر-13
 دكمه-14
 نشانگر بيروني ميزان آب دستگاه-15

 دستورالعمل استفاده
آب-1 و سطح داخلي مخزن آب را بشوييد؛ و مايعي شوينده، تمامي اجزاي جداشدني دستگاه .و خشك كنيدكشي با آب گرم
. پاية دستگاه را بر روي سطحي پايدار قرار دهيد، حلقة توربو را در اطراف المنت گرمايشي قرار دهيد-2
. مستقيماً در مخزن تا نشانگر حداكثر گنجايش، آب بريزيد-3
و غذا را در وسط پايه قرار دهيد-4 . پايه سطح زيرين را در سبد قرار دهيد
ق-5 و درپوش دستگاه را در جايش قرار دهيدسبدها را بر روي سيني چكه . رار دهيد
و زمان را بر اساس زمان-6 چـراغ ). هـاي پخـت را ببينيـد جـدول زمـان(هاي پيشنهادي تنظيم كنيـد دوشاخه را به برق بزنيد

مي نشانگر روشن مي و فرايند بخارپزي آغاز . شود شود
در.د ميزان آب داخل دستگاه را چك كني،از طريق نشانگر بيروني-7 در صورت لزوم، هنگام پخت از دهانة كناري سـيني چكـه

. دستگاه آب بريزيد
مي-8 مي دستگاه به طور خودكار خاموش و چراغ نشانگر خاموش شود، تايمر عالمتي صوتي . گرددمي دهد

مي-9 . توانيد غذا را دوباره گرم كنيد اگر آب زيادي باقي مانده،
رو)ها(درپوش را جدا كنيد، سبد-10 .ي بشقاب بگذاريدرا
. پيش از تميزكاري بگذاريد دستگاه كامالً خنك شود. دستگاه را از برق بكشيد دوشاخة-11

1

2

3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

3



9

 هشدارهاي مهم ايمني
و آسيب براي پرهيز از زخمي با رساندن به اموال، تمامي دستورالعمل شدن و در نظر داشته و هشدارها را بخوانيد .ديشها

. هنگام استفاده از وسايل برقي، رعايت نكات ايمني اوليه زير ضروري است

. را بخوانيدها تمامي دستورالعمل•
. از دستگاه در مواردي كه براي آن در نظر گرفته نشده، استفاده نكنيد•
.ر شودديدن كارب اي كه مورد تأييد سازنده نيستند، ممكن است سبب آسيب استفاده از لوازم جانبي•
. خودسرانه اقدام به تعمير اين دستگاه نكنيد•
. تنها براي استفاده در منزل طراحي شده است•
و دستگيره به سطوح داغ دست نزنيد؛ از دسته• ،جاكردن يا برداشتن پايه دستگاه، سبدها يا درپـوش هنگام جابه. ها استفاده نماييد ها

. از دستكش ويژه استفاده كنيد
. كردن دستگاه يا ظروف حاوي مايعات يا غذاهاي داغ، بسيار مراقب باشيدجا هنگام جابه•
و. پس از برداشتن درپوش مراقب بخار متصاعد شونده باشيد• به آرامي درپوش را برداريـد، بخـار را بـه سـمت خـود هـدايت نكنيـد

. بچكد) بخارساز(بگذاريد آب در مولد بخار 
. پاية گرمايشي را از پيش گرم نكنيد•
. درنزديكي اجاق، داخلِ آون، مايكروويو، يخچال يا فريزر استفاده نكنيد/ اين دستگاه بر روياز•
و سرهم• و جداكردن قطعات پيش از تميزكاري . بگذاريد دستگاه خنك شود،كردن
و حسي، دچار ناتواني• و يـا افـر) شـامل كودكـان(انـد اين دستگاه براي استفاده افرادي كه از لحاظ جسماني، ذهني ادي كـه دانـش

. تجربة كافي ندارند، در نظر گرفته نشده است؛ مگر اين كه شيوة استفادة ايمن از دستگاه به آنان آموزش داده شده باشد
. مراقب كودكان باشيد كه با دستگاه بازي نكنند•

 اتصال به برق هشدارهاي ويژة
و ديگر اجزايوگرفتگي، سيم برق براي پرهيز از برق• . برقي دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريد دوشاخه
. هيچ دستگاهي را با دوشاخه يا سيم برق آسيب ديده به كار نيندازيد•
تعميـر دسـتگاه، برگـة بـراي اطالعـات مربـوط بـه. در صورت نقص عملكرد دستگاه يا آسيب ديدن آن دستگاه را به كار نيندازيـد•

. نامه را بخوانيد ضمانت
دس• . تگاه در فضاي باز استفاده نكنيداز اين
و دوشاخه را از برق بكشيد استفاده نمي پيش از تميزكاري يا هنگامي كه از دستگاه• يا. كنيد، آن را خاموش كرده پيش از جداكردن

. كردن قطعات، بگذاريد خنك شود سرهم
. دستگاه را بدون موادغذايي يا آب داخل مخزن به كار نيندازيد•
و كشيدهبراي افزايش• و پا گيـري شدن اتفاقي پيش ضريب ايمني، اين دستگاه داراي سيم برقي كوتاه است كه از گيركردن به دست

يا سيم برق را به گونه. كند مي . آويزان نشود يا با سطوح داغ تماس پيـدا نكنـد اهاي ديگرجاي تنظيم كنيد كه از لبة پيشخان، ميز
(، ببينيد كه توان سيم با توان دستگاه برابـر يـا از آن بيـشتر باشـد در صورت لزومِ استفاده از سيم سيار ميـزان تـوان در برچـسب.
. نگذاريد سيم سيار از لبة پيشخان، ميز يا جاهاي ديگر آويزان شود). مشخصات دستگاه درج شده است

. در صورت داغ شدن بيش از حد معمول پريز يا سيم سيار، دوشاخه را از برق بكشيد•
و سطوح داغ دور نگه داريدهنگام• .عملكرد، سيم برق را از اجزاي داغ دستگاه
مي• . شوندشود؛ بنابراين، به كودكان اجازه ندهيد دستگاه را به كار اندازند يا به آن نزديك بدنة دستگاه هنگام عملكرد داغ
و در دسترس كودكان باشد• . نگذاريد سيم برق دستگاه از لبة سطح كار آويزان
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