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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 نج سفيد بر و نـيم فنجـان آب يك فنجان بـرنج را بـا يـك

ا كاسه و ادويـه دلخـواه را بـه آن ضـافه اي بريزيـد
. نماييد

در حداكثر44تا40 يك فنجاناي قهوه و نـيم فنجـان آب يك فنجان بـرنج را بـا يـك
ا كاسه و ادويـه دلخـواه را بـه آن ضـافه اي بريزيـد

.اييدنم
در حداكثر44تا40 يك فنجان جو و نــيم فنجــان آب يــك فنجــان بــرنج را بــا يــك

ا كاسه و ادويه دلخواه را به آن .ضافه نماييداي بريزيد
در حداكثر42تا38 يك فنجان پاستا و نــيم فنجــان آب يــك فنجــان بــرنج را بــا يــك

ا كاسه و ادويه دلخواه را به آن نماي بريزيد .اييدضافه
. 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
1حـــدوداً استيك ماهي

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

را متوسط26تا22 گرم 450پز ماهي آب و آن و كره در ظرفـي قـرار داده با ادويه دلخواه
. با فويل بپوشانيد

با(120تا60 يك فنجان حبوبات
توجه بـه نـوع

) حبوبات

ق و نــيم اشــق در يــك قاشــق حبوبــات را در يــك
و بپزيد . ظرف برنج، آب بريزيد

ــدون ــرغ، ب ــينه م س
 استخوان

ــطوح24تا20 گرم 450 ــين ســ بــ
و حداكثر  متوسط

شـان در سـبد بگذاريـد، گوشتي ها را از رويه سينه
. بخاردهي كنيد تا عصاره آن خارج شود

ســـينه مـــرغ بـــا
 استخوان

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

ــرغ ــال م و ب ــا(ران ب
) استخوان

. بخاردهيد كنيد تا عصاره آن خارج شود حداكثر34تا30 گرم 450

و به طور مرتب داگ هات متوسط12تا8 گرم24تا هات داگ ها را سوراخ سوراخ كنيد
. در سبد بچينيد

و به طـور مرتـب سوسيس متوسط14تا10 گرم12تاپزمسوسيس ني را سوراخ سوراخ كنيد
.در سبد بچينيد
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 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 نيد يا مقادير زيادي از مـواد غـذايي را در سـبدها قـرار مـيك اگر از چند سبد براي پخت مواد استفاده مي
هـاي براي آگاهي 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
سي: توجه . ني چكه استفاده كنيدهميشه هنگام بخاردهي از

 مقدار سبزيجات تازه
زمان تقريبي

)دقيقه(
 كردن آمادهآب سطح

ــي ــر فرنگـــ كنگـــ
 درسته) آرتيشو(

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

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

.به صورت يكدست در سبد بچينيد متوسط20تا16 گرم 450 كلم بروكلي
بــــين ســــطوح24تا20 گرم 450 كلم بروكسل

و حداكثر  متوسط
و بــه صــورت بــرگ هــاي خــارجي را جــدا كنيــد

. يكدست در سبد بچينيد
بــــين ســــطوح27تا23 يك عدد كلم

و حداكثر  متوسط
. تكه مساوي تقسيم كنيد4كلم را به

ــويج ــا(ه ــته ي درس
) خردشده

بــــين ســــطوح29تا25 گرم 450
و حداكثر  متوسط

. سبد بچينيدبه صورت يكدست در

بــــين ســــطوح20تا16 گرم 450 زده سبزيجات يخ
و حداكثر  متوسط

.به صورت يكدست در سبد بچينيد

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

ع  دد شش
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

ب متوسط16تا12 گرم 450 پياز خردشده . چينيدبه صورت يكدست در سبد
.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

آ حداكثر42تا38 گرم 450 سيب زميني . نها را سوراخ كنيدبا چنگال
شـــــلغم بيابـــــاني

) روغني(
بــــين ســــطوح32تا28 گرم 450

و حداكثر  متوسط
و به طور يكدست روي سبد بچينيد . برش دهيد

6



15

 زنگ هشدار كمبود آب
ن بخارساز تمام شد يا براي تكميل فرايند بخاردهي هنگامي كه آب يـات، دسـتگاه مجهـز بـه ابـزاري ايمنـي اسـت كـه عمل بـود كافي

 بـر ADD H2O نـشانةوشـود ثانيه شنيده مـي50در حالت كمبود آب، عالمتي صوتي به مدت زمان. سازد بخاردهي را متوقف مي
. روي نمايشگر ظاهر خواهد شد
و در اين حالت، يكي از دكمه و مدت زمان بخاردهي  دوبـاره بـر روي (Off) خـاموش نشانةها را بزنيد تا عالمت صوتي قطع شود

و آب سـرد را مـستقيماً در پايـة گرمايـشي بريزيـد اين نشانه با مشاهدة. شود يشگر ظاهر نما چنـد. ها، سيني چكه را بيرون آوريد

و بخارساز با فشردن دكمة آغاز  اگـر. دوباره آغاز بـه كـار كنـدايست/ثانيه صبر كنيد تا منبع گرمايشي خنك شود

و دوبـاره دكمـة آغـاز بخارساز دوباره به حالت عالمت هشدار برگشت   راايـست/، بگذاريد دستگاه كامالً خنك شود
. بزنيد

 بخارسازتميزكاري
و تمامي قطعات آن كامالً خنك شوند-1 و بگذاريد دستگاه . پيش از تميزكاري دوشاخه را از برق بكشيد

. شويي نشوييد گاه پايه، دوشاخه يا سيم برق را در آب يا ماشين ظرف هيچ: نكته
و مايعي شوينده، سبدها، ظرف برنج، سيني چكه، حلقهبا-2 و درپوش دستگاه را بشوييد آب داغ به دقـت بـشوييد. هاي جداساز

مي.و خشك كنيد  كـردن آنهـا از حـرارت براي خشك. شويي بشوييد توانيد تنها بر روي پاية باال يا ماشين ظرف اين قطعات را
. استفاده نكنيد

نم بدنة دستگاه را با پارچه-3 و كامالً خشك نماييد اي . دار تميز كنيد
. استفاده نكنيد) خورندة سطوح(هاي سايا از تميزكننده: نكته

و در صورت مشاهدة رسوب بر روي المنت، بـراي رسـوب. امالح آب ممكن است بر روي المنت گرمايشي رسوب كنند-4 زدايـي
: افزايش عمر مفيد دستگاه به روش زير عمل كنيد

ك آبه بخارساز خاموش مي هنگامي و با آب سرد مخزن را مراقـب باشـيد كـه آب بـر. كشي نماييد شود، بگذاريد كامالً خنك شود
و زيرپاية گرمايشي نريزد . روي ديواره

. براي تميزكاري المنت گرمايشي، از محصوالت غيرسايا استفاده نماييد

 داري نگه
مي براي تسهيل نگه در داري، سبدها را و سـبدها را در داخـل. داخل يكديگر قرار داد توان حلقة جداساز را از بين سبدها بر داريد

. هم قرار دهيد

 رهنمودهاي پخت
و در نتيجه بـر زمـان-1 و نوع آب مورد استفاده، بر دماي جوش آب هنگـام. گذارنـد هـاي پخـت تـأثير مـي ارتفاع از سطح دريا

و ميزان آب مورد استفاده را تغيير دهيدتوانيد بر اساس استفاده از اين دستگاه، مي . تجربه، زمان
و آنها را مرتب در سبدها بچينيد تا به طور يكسان پخته شوند-2 . مواد غذايي را به قطعات يكدست برش دهيد
. نيديابي به بهترين نتايج، مواد را در ميانه فرايند پخت، برگردا براي دست. پيش از بخاردهي، يخ سبزيجات را آب نكنيد-3
. داشتن را تنظيم كنيد نگه بنابراين، زمان گرم. داشتن، ادامه خواهد يافت نگه پخت مواد غذايي در حالت گرم-4
مي-5 . گردد غذاها را در سبد انباشته نكنيد، اين كار سبب كاهش جريان بخار
از-6 مي60اگر غذاها را براي مدت زماني بيش . كنيد، در حين بخارپزي آب در دستگاه بريزيد دقيقه بخاردهي
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و-5 دستگاه با عالمتي صوتي، زمـان پخـت. ولتي بزنيد120دوشاخه را تنها به پريز برقي با جريان متناوب
مي10 مي دقيقه را نشان و سپس نمايشگر خاموش . شود دهد

از:نكته بي5 اگر بخارساز بيش كـردن براي فعـال. گردد نمايشگر ديجيتال خاموش مي استفاده بماند، دقيقه
. را فشار دهيدآنهاي مجدد بخارساز يكي از دكمه

مي مدتهاي با فشردن دكمه از زمان بخاردهي را بـراي تنظـيم سـريع. دقيقه تنظيم كـرد90تا00توان
. هاي تقريبي پخت به جدول انتهاي دفترچه نگاه كنيد براي زمان. ها را نگه داريد توانيد دكمه زمان، مي

نشانة بخـار بـر نمايـشگر. ايست را بزنيد تا فرايند بخاردهي آغاز شود/ پس از تنظيم تايمر، دكمة آغاز-6
. ايست را بزنيد/براي لغو عملكرد بخاردهي، دكمة آغاز. شود ظاهر مي

 داشتن غذا گرم نگه
و نشانه بخار نمايشگر خاموش بخارساز به مدت يـك. شودمي پس از پايان مدت زمان بخاردهي، عالمتي صوتي شنيده خواهد شد

مي ساعت وارد حالت گرم نگه   بـر روي صـفحة نمايـشگر نـشان داده00و (Warm)كـردن گردد كه با عالمـت گـرم داشتن غذا
مي/وب خاموش هنگام اين فرايند، بخارساز به تنا. شود مي . شـود گردد تا دماي مناسب غـذا حفـظ روشن

و عـدد صوتي خـاموش مـي عالمتيبا سازكني، بخار پس از پايان زمان گرم  بـر روي نمايـشگر10شـود
. شود نمايش داده مي

. را بزنيدداشتن، دكمة براي لغو چرخة گرم نگه

 عملكرد پخت با تأخير
. ردهي را انجام دهيد دستورالعملِ بخا4تا1 مراحل-1

. ايست را بزنيد/دكمة آغاز: نكته
مي6:00و عدد (Set)عالمت تنظيم. دكمة تنظيم زمان پخت تأخيري را بزنيد-2 . شود نمايش داده

و زمان پخت تأخيري را ازهاي دكمه-3 . ساعت تنظيم كنيد12تا00 را بزنيد
مي: نكته د براي تنظيم سريع زمان، . ها را پايين نگه داريد كمهتوانيد

ــأخيري تنظيمــي-4 ــان ت ــوردنظر تأييــد شــود دكمــة زم ــا زمــان م ــشانة. را بزنيــد ت ن
و به ايـن معناسـت كـه تـايمر شـمارش كاهـشي را تـا بر روي نمايشگر"شني ساعت" ظاهر خواهد شد

بخـاردهي را پس از صفرشدن تايمر، دستگاه بـا عالمتـي صـوتي چرخـة. آغاز كرده است00رسيدن به 
. كند آغاز مي

مي-5 پـس. خواهيد زمان پخت تأخيري را پس از تنظيم آن لغو كنيد، دكمه را فشار دهيد تا به حالت پس از تنظيم برگـردد اگر

. را بزنيد تا تايمر آغاز به كار كنداز تغيير زمان پخت تأخيري، دوباره دكمة تنظيم زمان تأخيري 

مي-6 بخ اگر  را بزنيد تـا بـهايست/اردهي را در حالت عملكرد پخت تأخيري تغيير دهيد، دكمة آغاز خواهيد زمان
. حالت تنظيم بخار برگردد

شد: نكته . تايمر پخت تأخيري، پس از تغيير زمان بخاردهي، از نو تنظيم خواهد
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 توصيف اجزا

 استفاده از بخارپز
و مايعي شوينده، درپوش، حلقه پيش از استفاده براي نخستين بار، با آب را،هاي جداساز، سيني چكـه داغ و سـبدها  ظـرف بـرنج

آب. بشوييد وكشي به دقت . خشك كنيدنماييد
نم بدنة دستگاه را با پارچه و به دقت خشك كنيد اي . استفاده نكنيد) خورندة سطوح(هاي سايا كننده از پاك. دار تميز كنيد

ود90 حداكثر-مدت زمان پخت . ساعت پخت تأخيري12قيقه پخت عادي

 بخاردهي
و ضدحرارت قرار دهيد-1 . پاية گرمايشي را برروي سطحي خشك، صاف

مي: نكته هاي احتمالي، بخارسـاز را مـستقيماً در كابينـت گيري از آسيب براي پيش. آيد هنگام پخت غذا، بخار از دستگاه بيرون
. قرار ندهيد

در-2 و بـاالتر گاه بخارساز را بدون آب يا با سـطح آب پـايين هيچ. مخزن بريزيد به ميزان الزم آب سرد عالاتـر وز مـت حـداقل
. حداكثر به كار نيندازيد

. هنگام بخاردهي غذاها يا پخت برنج از سيني چكه استفاده نماييد. سيني چكه را در پايه قرار دهيد-3
و سيني چكه قرار دهيد به گونه سبد غذا را برروي. مواد غذايي را در سبدها قرار دهيد-4 اي كه درست در جايشان قـرار گيرنـد

مي. با هم چفت شوند  سب اگر از چندين سبد حاوي غذا استفاده و بالفاصـله پايينيدكنيد، حلقه جداساز را بر روي قرار دهيد
با. سبد دوم را بر روي آن قرار دهيد  از. شـد مطمئن شويد كه حلقه درست در سبد بـااليي محكـم شـده در صـورت اسـتفاده

درپوش را بر روي سـبد. هنگام استفاده از ظرف برنج، آن را در داخل سبد قرار دهيد. سبدهاي ديگر اين فرايند را تكرار كنيد 
. بااليي بگذاريد

 درپوش

 ظرف برنج

 حلقه جداساز

سبد غذا

 سيني چكه

 پاية گرمايشي
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 هشدارهاي مهم ايمني
و آسيب براي پرهيز از زخمي و در نظـر داشـته مي دستورالعملرساندن به اموال، تما شدن و هشدارها را بخوانيـد ها

. باشد
. 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•
كه استفاده از لوازم جانبي• . ديدن كاربر شود مورد تأييد سازنده نيستند، ممكن است سبب آسيباي
. خودسرانه اقدام به تعمير اين دستگاه نكنيد•
. تنها براي استفاده در منزل طراحي شده است•
و دستگيره به سطوح داغ دست نزنيد؛ از دسته• ا يـا جاكردن يا برداشتن پايه دسـتگاه، سـبده هنگام جابه. ها استفاده نماييد ها

. از دستكش ويژه استفاده كنيد،درپوش
. جاكردن دستگاه يا ظروف حاوي مايعات يا غذاهاي داغ، بسيار مراقب باشيد هنگام جابه•
و. پس از برداشتن درپوش مراقب بخار متصاعد شونده باشيد• به آرامي درپوش را برداريد، بخار را به سمت خود هدايت 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/از اين دستگاه بر روي•
و سرهم• و جداكردن قطعات پيش از تميزكاري . بگذاريد دستگاه خنك شود،كردن

 اتصال به برق هشدارهاي ويژة
ب• و ديگر اجزاي برقي دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدوگرفتگي، سيم برقرقبراي پرهيز از . دوشاخه
. هيچ دستگاهي را با دوشاخه يا سيم برق آسيب ديده به كار نيندازيد•
به. در صورت نقص عملكرد دستگاه يا آسيب ديدن آن دستگاه را به كار نيندازيد• ، برگـة تعمير دسـتگاه براي اطالعات مربوط

. نامه را بخوانيد ضمانت
. از اين دستگاه در فضاي باز استفاده نكنيد•
و دوشـاخه را از بـرق بكـشيد استفاده نمي پيش از تميزكاري يا هنگامي كه از دستگاه• از. كنيد، آن را خـاموش كـرده پـيش

. كردن قطعات، بگذاريد خنك شود جداكردن يا سرهم
آ• .ب داخل مخزن به كار نيندازيددستگاه را بدون موادغذايي يا
و كـشيده• و پـا شـدن اتفـاقي براي افزايش ضريب ايمني، اين دستگاه داراي سيم برقي كوتاه است كه از گيركردن بـه دسـت

مي پيش يا سيم برق را به گونه. كند گيري  آويزان نشود يا بـا سـطوح داغ اهاي ديگرجاي تنظيم كنيد كه از لبة پيشخان، ميز
(در صورت لزومِ استفاده از سيم سيار، ببينيد كه توان سيم با توان دستگاه برابر يا از آن بيشتر باشد.ا نكند تماس پيد ميـزان.

. نگذاريد سيم سيار از لبة پيشخان، ميز يا جاهاي ديگر آويزان شود). توان در برچسب مشخصات دستگاه درج شده است
يا• . سيم سيار، دوشاخه را از برق بكشيددر صورت داغ شدن بيش از حد معمول پريز
و سطوح داغ دور نگه داريد• .هنگام 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 باشدنگذاريد سيم برق دستگاه از لبة سطح• . كار آويزان

 PERSIANفارسي
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