


IMPORTANT NOTE

USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

BEFORE USING THE APPLIANCE

When switched on for the first time the appliance may emit a slightadour.
This is normaland will disperse within a few minutes.

1. Wash the ceramic cooking pot and glass lid in hot saapy water. Rinse 
well in dear water and dry carefully.
2. Wipe the cooker body with a damp doth containing a trace of dilute 
detergent. Remove all traces of detergent with a cloth damped with dean 
water. Dry thoroughly.
3. Check that the voltage marked on the rating plate at the bottom of the 
appliance is the same as the voltage in your area.

1. Check the cooking pot and the lid have no cracks or other visible signs 
of damage.

2. DO NOT place the pot in a hot oven or on top of a regular cooking 
appliance.
3. DO NOT set the pot when heated on a wet or cold surface - use a 
heatproof mat.
4. NEVER use a cracked container
5. Only use this cooker with its supplied cook pot and components.
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When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be 
followed including the following:

SL 200

Household use only

CAUTION: The supplied cooking pot is designed for use 
solely with this appliance.

Use oven gloves when handling hot utensils or touching hot 
surfaces!



NAMES OF PARTS

USING TIPS

1. Glass Lid 
2. Ceramic Cook Pot  
3. Cooker Body

4. Mains Indicator
5. Temperature Switch
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1. Ensure there are no abjects in the cooker body.
2. Ensure the Temperature Knob is set to “OFF”.
3. Wipe the exterior of the cooking pot and place it in the cooker body.
4. Ensure the appliance is stable and well - supported by the work sur-
face.
5. Put the food in the cooking pot with sufficient water to ensure the food 
does not dry out.
6. Cover the pot with the glass lid.
7. Plug the appliance into a wall electrical socket and switch on at the 
mains.
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OPERATION

USING THE COOKER

1. OFF: Switches the appliance off
2. LOW: Can also be used for heating up cooked food
3. HIGH: The normal slow-cooking setting. Cooking time is around 7-8 hours
4. WARM: Keeps recently cooked food warm.

Switch the cooker to a suitable operation setting, as recommended by your 

recipe.

The mains indicator will light showing the unit is operational

1. Turn the temperature to WARM if you want to keep the food warm. Do not 

keep food warm for more than 4 hours, because of the danger of bacterial in-

fection.

2. When the food is ready to serve, turn the temperature control to OFF and 

then switch off and unplug the cooker at the mains.

3. Remove the pot before serving out the contents.

4. ALMAYS ensure that your food is hot and thoroughly cooked before serving. 

Undercooked or insufficiently heated food presents a health risk.

LOW HIGH

WARMOFF
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SPECIFICATIONS

CARE AND MAINTENANCE
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Net weightCapacityMains PowerMains VoltageModel

3.4kg3.5litres134-160W220-240V~ 50HzTHJA35

After Use
1. Unplug the appliance from the mains.
2. Allow the appliance and the pot to cool before deaning.
3. Wash the cooking pot out in warm soapy water. Residual food can be 
removed with a rubber spatula, a deaning sponge or a cloth. Soak stub-
born food deposits in warm soapy water before deaning.
4. The cooking pot may be washed in a dishwasher but the lid should be 
always washed by hand
5. Do not use abrasives or abrasive cleaning compounds either on the pot 
or the appliance body itself.
6. To remove water spots and other stains, use a non-abrasive deaner or 
vinegar.
7. Wipe the body of the cooker with a damp doth containing a trace of 
dilute detergent.
Remove all traces of detergent with a cloth damped with clean water. Dry 
the cooker body thoroughly.
8. Store the cooker fully assembled in a safe place, away from sources of 
heat and moisture and out of the reach of children and pets.

General Recommendtions
1. Do NOT expose the ceramic bowl to sudden temperaturechanges-it 
may crack.
2. Do not preheat the slow cooker before use unless expressly recom-
mended in your recipe.
3. Make sure the pot is at room temperature before adding hot foods to 
the cooking pot.
4. If the pot is hot, do not cool it by pouring cold water into it.
5. Do not allow the pot to boil dry or operate the cooker with an empty pot 
or with on pot in place.
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6. As the cooking process is necessarily extended, make sure the cooker is 
operated out of the reach of children or pets.
7. This unit should ont be operated with a mains extension lead.
8. The ultimate disconnection is the mains plug. Always make sure the 
mains plug on the unit is readily operable and capable of being unplugged 
in an emergency.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment.
Please remember to respect the local regulations: hand in the 
non-working electrical equipments to an appropriate waste 
disposal centre.
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5. اجازه ندهيد كه قابلمه بدون مايعات، داغ شود يا دستگاه با ظرف خالي يا بدون آن 
كار كند.

6. ازآنجايي كه فرآيند پخت، لزوما طوالني اس��ت، مطمئن ش��ويد كه دس��تگاه دور از 
دسترس كودكان يا حيوانات اهلي كار مي كند.

7. نبايد از اين دستگاه با سيم بلند برق استفاده گردد.
8. روش فوري براي جدانمودن دس��تگاه از برق، پريز روي آن اس��ت. همواره مطمئن 
ش��ويد كه در زمان ضروري، دوش��اخه ي دستگاه به س��ادگي قابل استفاده و جداشدن 

است.

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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مشخصات

نگهداري و مراقبت

وزن خالص ظرفيت توان ولتاژ برق مصرفي مدل

3/4 كيلوگرم 3/5 ليتر 160-134 وات 220-240V~ 50Hz SL 200

پس از استفاده
1. دوشاخه را از پريز برق جدا نماييد.

2. پيش از تميزكاري، اجازه دهيد دستگاه و قابلمه خنك گردند.
3. قابلمه ي آش��پزي را در آب گرم و مايع ظرف ش��ويي تميز نماييد. غذاهاي باقيمانده 
در آن را مي توان با يك كفگير الس��تيكي، يك اس��فنج يا يك پارچه تميز كرد. پيش از 
برطرف كردن پس��ماند هاي س��خت، ظرف را در مدتي در آب گرم و مايع ظرف شويي 

قرار دهيد.
4. قابلمه ي آشپزي را مي توان با ماشين ظرفشويي تميز نمود؛ اما درپوش، همواره بايد 

با دست شسته شود.
5. براي تميزكردن قابلمه يا بدنه ي دستگاه از مواد شوينده ي ساينده استفاده نكنيد.

6. براي زدودن لكه هاي آب و س��اير لكه ها، از يك تميزكننده ي غير س��اينده يا س��ركه 
استفاده نماييد.

7. بدنه ي دس��تگاه را با يك پارچه ي نمناك كه داراي اندكي مايع شوينده ي رقيق است 
تميز نماييد. تمام ذرات مايع ش��وينده را با يك پارچه ي مرطوب ش��ده با آب برطرف 

نماييد و بدنه ي دستگاه را بطور كامل خشك كنيد.
8. دس��تگاه را كه بطور كامل مونتاژ) س��رهم بندي( شده، در محلي ايمن، دور از منابع 

گرمايشي، رطوبت و دور از دسترس كودكان و حيوانات اهلي نگهداري نماييد.

پيشنهادهاي عمومي
1. كاسه ي س��راميكي را در معرض تغييرات ناگهاني دما قرار ندهيد، زيرا ممكن است 

ترك خورده يا بشكند.
2. آرام پز را قبل از اس��تفاده گرم نكنيد؛ مگراينكه به صراحت در دس��تورالعمل آشپزي 

سفارش شده باشد.
3. پيش از اضافه كردن مواد غذايي داغ، مطمئن ش��ويد كه قابلمه با هواي اتاق هم دما 

است.
4. چنانچه قابلمه داغ است، با ريختن آب سرد، آن را خنك نكنيد.
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دستورالعمل های استفاده

استفاده از دستگاه

OFF« .1 « )خاموش( : دستگاه را خاموش مي كند. 
LOW« .2« )دماي كم( : براي گرم كردن غذاي پخته بكار مي رود. 

HIGH« .3« )دم��اي زي��اد( : وضعيت عادي آرام پز. مدت زم��ان پخت حدود 7 تا 8 
ساعت است.

WARM« .4« )گرم نگه داشتن( : غذايي كه به تازگي پخته شده را گرم نگه مي دارد.

دس��تگاه را در وضعيت مناسب و طبق آنچه در دستورالعمل هاي آشپزي پيشنهاد شده، 
تنظيم نماييد. نمايش��گر جريان برق روشن خواهد ش��د و نشان مي دهد كه دستگاه در 

حال كار است.
 »WARM« 1. چنانچ��ه ميخواهي��د غذا را گرم نماييد، دكمه ي تنظي��م دما را به وضعيت
)گرم نگهداش��تن ( درآوريد. به دليل خطر آلودگي توس��ط باكتري ها ، غذا را بيش از 4 

ساعت گرم نگه نداريد.
2. زمانيكه غذا آماده ي س��رو است، دكمه ي كنترل دما را به وضعيت »OFF« درآورده و 

سپس دستگاه را خاموش نموده و آن را از پريز برق جدا نماييد.
3. پيش از سرو كردن مواد غذايی، قابلمه را از دستگاه خارج نماييد

4. همواره پيش از سروكردن، مطمئن شويد كه غذا داغ  و كامال پخته شده است. غذايي 
كه پخته نشده يا به اندازه ي كافي پخت نشده، باعث ايجاد خطر براي سالمتي مي شود.

LOW HIGH

WARMOFF
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اسامی قطعات

دستورالعمل های استفاده

1. مطمئن شويد چيزي درون بدنه ي دستگاه وجود ندارد.
2. مطمئن شويد دكمه ي تنظيم دما در حالت »OFF« )خاموش( قرار دارد.   

3. قسمت بيروني قابلمه ي پخت را تميز نموده و آن را درون بدنه ي دستگاه بگذاريد.
4. مطمئن شويد دستگاه در محل كار خود، ثابت و بخوبي قرار دارد.

5. غ��ذا را ب��ا مقدار كافي آب، درون قابلمه ريخته و اطمينان حاصل كنيد كه بدون آب 
نمي ماند.

6. درپوش قابلمه را بگذاريد.
7. دستگاه را به پريز برق متصل نموده و كليد را روشن كنيد.

1. درپوش شيشه اي
2. قابلمه ي سراميكي پخت

3. بدنه ي دستگاه

4. نمايشگر جريان برق
5. دكمه ي تنظيم دما
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استفاده از آرامپز

استفاده از دستگاه براي اولين بار

پيش از بكاربردن دستگاه

سی
فار

تذكر مهم:
زماني كه دستگاه براي اولين بار روشن مي شود، ممكن است بوي اندكي از آن به مشام 

برسد. اين امر طبيعي بوده و پس از چند دقيقه از بين خواهدرفت.

1. قابلمه ي س��راميكي پخت و درپوش شيشه اي را با آب گرم و مايع ظرف شويي تميز 
نماييد. سپس با آب شست وشو داده و به دقت خشك نماييد.

2. بدنه ي دس��تگاه را با يك پارچه ي نمناك كه داراي اندكي مايع شوينده ي رقيق است 
تميز نماييد. تمام ذرات مايع ش��وينده را با يك پارچه ي مرطوب ش��ده با آب خالص 

برطرف و بطور كامل خشك كنيد.
3. ولتاژ نوش��ته ش��ده در زير دس��تگاه را با ولتاژ برق مصرفی كنترل نماييد تا يكسان 

باشند.

1. قابلم��ه ي پخ��ت و درپوش را كنت��رل نماييد تا هيچ گونه ترك  يا عالمتي از آس��يب 
نداشته باشند.

2. قابلمه را درون آون داغ يا روي دستگاه پخت ديگري قرار ندهيد.
3. قابلمه را زماني كه گرم اس��ت روي س��طح مرطوب يا س��رد قرار نداده و از پارچه ي 

مقاوم در برابر حرارت استفاده نماييد.
4. از ظرف ترك خورده استفاده نكنيد.

5. از اين دستگاه فقط با قابلمه و لوازم ويژه ي موجود در آن استفاده نماييد.

SL 200

پيش از استفاده از وسایل برقي، هشدارهاي ایمني اوليه را باید در نظر داشت: 

 احتياط: قابلمه ي پخت موجود، تنها براي اس��تفاده در همين دس��تگاه 
طراحي شده است.

در زمان جابجا نمودن لوازم داغ يا لمس سطوح پرحرارت از دستكش هاي مخصوص 
آشپزي استفاده نماييد.




