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چنانچه دستور تهية غذاي موردنظرتان به شير، خامة ترش، يا هر گونه لبنيات تازة ديگري نياز دارد، آنها را درست پيش از •
در صورت تمايل، به جاي اين مواد، . برندهاي طوالني پخت، ميسروكردن غذا به آن بيفزاييد؛ زيرا اين مواد، در طي ساعت

توان از ، مي)پروسس(به جاي پنير پرورده . يا شير خشك استفاده كنيد) نشدهحل(دار هاي خامهيد از عصارة سوپتوانمي
.پنير كهنة طبيعي استفاده كرد

 ساعت 2صورت نپخته به بقية مواد الزم اضافه كرد؛ ولي اين كار را نبايد زودتر از توان جداگانه پخت يا بهبرنج يا پاستا را مي•
گاه بهآن را گاه.  فنجان مايع در ديگ باشد2كم بايد دستدر صورت افزودن پاستاي خام، مي.  از سرو غذا انجام دادقبل
.بزنيد تا قطعات مادة غذايي به هم نچسبدهم

 قاشق 4 تا 2گوشت در پايان فرايند پخت، مخلوطي  صاف و يكدست شامل كردن آبكردن آب غذا يا درستبراي غليظ•
شده را از ديگ در غذاي پخته.  قاشق غذاخوري كره درست كنيد2چهارم فنجان آب يا ري نشاستة ذرت يا آرد و يكغذاخو

 تنظيم نماييد و HIGHسپس مخلوط آماده را به درون آب غذا اضافه كنيد و دستگاه را روي . آورده، بگذاريد آب آن بماند
.بزنيد تا مايع غليظ شودقدر هم آن
پز، همان گونه كه از نامش بر به ياد داشته باشيد كه آرام. تر از آنچه معين شده بپزد، نگران نشويدذا براي مدتي طوالنياز اين كه غ•

.پزدآيد، غذا را بسيار آرام ميمي

سازگارسازي دستورهاي تهية غذا
نكاتي كلي

 ساعت پخت با تنظيم 7كم به  دستاكثر تركيبات گوشت و سبزيجات. شودساعته توصيه مي24 براي پخت LOWتنظيم •
LOW) نياز دارند) كم.

جات اگر از سبزيجات و ادويه. سازي اوليه استفاده كنيدجات در طي آمادهبراي مزة بهتر، از برگ درستة سبزيجات و ادويه•
.كنيد، آنها را در طي آخرين ساعات پخت هم بزنيدميشده استفاده ساييده

محتواي آب و چربي مادة غذايي، دماي آن، و اندازة مواد . توانند دخيل باشندمل بسياري ميدر سرعت پخت يك غذا، عوا•
هاي بزرگ تر از تكهتكه يا خردشده، سريعمواد غذايي تكه. ندكاررفته در آن، همگي در تعيين مدت زمان پخت مؤثربه

.پزندمي) مرغ و پرندگان(يا ماكيان ) هابرياني(گوشت 
.هاي ديگ پخت گرفته شودسبزيجات بايد محتوي آب و مايعات باشند تا جلوي سوختن آنها در لبهانواع راگوي •

). اندازه باشندبه اين شرط كه هم(توان موردي را جايگزين مورد ديگر كرد كنيد، مياگر از يك نوع دستور غذا استفاده مي
10توانيد به جاي آن از آب مرغ استفاده كنيد، مي)  گرم360معادل ( اونس 12گويد كه از براي نمونه، اگر دستور غذا مي

...) فرنگي، مثالً آب، شربت، كنسرو گوجه(از چيزي ديگر )  گرم60( اونس 2فرنگي به اضافة سوپ گوجه)  گرم300(اونس 
.استفاده نماييد

بايد در آب ويژه لوبيا چيتي خشك، را ميولي لوبياي خشك، به. توان مستقيماً به هر نوع غذايي اضافه كردكنسرو لوبيا را مي•
صورت دربسته پس از اين كه آن را در سه برابر حجمش آب و نمك و به. و در ابتدا جوشاند) در صورت تمايل(خيساند 

ها را پيش از افزودن لوبيا به غذاهاي شيرين يا ترش، بايد آن. جوشانديد، لوبياها را به غذا اضافه كرده، آب آنها را دور بريزيد
قدر غُل بايد بگذاريد لوبياها آندر اين صورت، مي. كننده در لوبيا دارندكامالً نرم و له كرد؛ زيرا شيريني و ترشي اثري سفت

).پس از حدود يك ساعت و نيم(بزنند و بجوشند تا نرم شوند 
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اي داري از درپوش شيشهنگه
اي، كه ممكن است سبب زخمي شـدن كـاربر شـود، هنگـام كـار بـا                  گيري از ترك برداشتن يا شكستن درپوش شيشه       براي پيش 

.درپوش بسيار مراقب باشيد
ترك خـوردگي  . شكند مي،اي را در معرض حرارت مستقيم يا تغييرات ناگهاني دما قرار دهيداگر درپوش شيشه  : هشدارهاي ايمني 

.سازدهاي عميق درپوش را شكننده مييا خراش
اگـر درپـوش را در هـر كـدام از     .  ، سطوح داغ اجاق يا منافذ تخليه حرارت آون دور نگه داريدن مايكروويو ، آو پزدرپوش را از كباب   

 درپـوش را تعـويض    فـوراً .ديـدگي ديـده نـشود   اي از آسـيب   ها قرار داديد، از آن استفاده نكنيد، حتي اگر هيچ نـشانه           اين موقعيت 
.نماييد

. را دور بيندازيد و درپوشي ديگر تهيه كنيدآن .  شده است، از آن استفاده نكنيدبرداشته يا خراشيدهاگر درپوش شكسته، ترك
را بر روي سطوح خيس يا سرد قرار آن . گرما خنك شودجاكردن، بگذاريد درپوش بر روي سطحي خشك و ضدپيش از جابه

. برداشتن درپوش شودندهيد؛ اين كار ممكن است سبب شكستگي يا ترك
. رپوش داغ، هميشه از دستگيره يا دستكش استفاده كنيدهنگام برداشتن د

. ها آزاد نشوداي برداريد كه بخار رو به صورت يا دستبراي پرهيز از سوختگي در اثر آزادشدن بخار، درپوش را به گونه

 حد ممكن درست در وسط ديگ قرار دهيد تا بهترين شود ولي بايد آن را تاپز كامالً روي ديگ پخت كيپ نميدرپوش آرام•
.گرددهدررفتن عمدة حرارت حاصل ميدر موارد غيرضروري، درپوش را بر نداريد؛ اين كار باعث به. نتايج حاصل شود

گاه به، گاهپزيدداريد غذا مي) زياد (HIGHبا وجود اين، اگر بر روي . زدن الزم نيست، هم)پزپخت با آرام(پزي به هنگام آرام•
.زدن به پخش يكدست عطروطعم در سراسر غذا كمك خواهد كردهم

.پر باشدكم نيمهبايد دستپز مييابي به بهترين نتايج، آرامبراي دست•
بين غذا و باالي ديگ پخت وجود ) متري سانتي5=( اينچي 2اي در صورت پختن انواع سوپ يا خورشت، بگذاريد فاصله•

پزيد، به وارسي فرايند داريد غذا مي) زياد (HIGHهنگامي كه بر روي . حتويات بتوانند اندكي غُل بزنندداشته باشد تا م
.ها ممكن است بجوشند يا سر بروندها يا آشپخت ادامه دهيد؛ زيرا برخي از سوپ

است، پيش از پخت، آنجا كه ممكن . پزي استتري براي آرامگوشت پرچربي، نسبت به گوشت لخم و خالص، گزينة مناسب•
گويد بايد گوشت را برشته يا سرخ كنيد، اين كار را بر روي اجاق اگر دستور تهية غذا به شما مي. چربي اضافي را جدا كنيد

.شده را درونِ ديگ پخت بپزيدگاز و با استفاده از وسيلة پخت ديگري انجام دهيد و سپس گوشت برشته يا سرخ
هاي پزيد، تكهاي را ميچنانچه گوشت پرچربي.  باشد، به آب كمتري براي پخت نياز داردهرچه محتواي چربي گوشت بيشتر•

پز توان در آرامها را ميانواع برياني. ضخيم پياز در زير آن قرار دهيد تا گوشت در ته ديگ نشست نكند و در چربي بپزد
.كنيد، مايعات نبايد اضافه كنيد درست ميداريد غذا را) كم (LOWدرست نمود؛ ولي؛ براي اين كار، اگر بر روي 

.اند يا نه، از دماسنج گوشت استفاده كنيدهاي بزرگ گوشت به اندازة كافي پختهها يا تكهبراي تعيين اين كه آيا برياني•
ا مادة شده را يك ساعت پيش از سروكردن به ديگ پخت اضافه كنيد؛ زيرا گوشت يزداييماهي يا غذاهاي دريايي تازه يا يخ•

.شوندروند و له ميهاي طوالني پخت، از هم وا ميغذايي اين غذاها، در طي ساعت
شكل و هاست، بهتر است آنها را به قطعات يكاز آنجا كه زمان پخت سبزيجات خام معموالً بيشتر از زمان پخت گوشت•

.كنيد و سپس درون ديگ پخت بريزيدبرش دهيد و خرد ) متر قطراينچ يا يك و نيم سانتيبا حدود نيم(اندازه يك

پزنكاتي مفيد براي استفاده از آرام
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تميزكاري ويژه 
بـراي زدودن  . اي نرم آن را بزداييـد شيرين و پارچهاي غير سايا يا مايه جوش اگر سطح ديگ دستگاه لك شده است، با پاك كننده         

 پـس از تميـز   .رسوبات آهكي، با سركه سفيد خالص ديگ را آب بكشيد يا كمي سركه در ديگ بريزيـد و بگذاريـد خـيس بخـورد               
.كاري، ديگ را با آب گرم و مايعي شوينده بشويد  و آب بكشيد و خشك كنيد

داري نگه
شـان و در جـايي خـشك و خنـك قـرار      قطعات را در جعبـه    . اندداري، مطمئن شويد كه تمامي قطعات تميز و خشك        پيش از نگه  

.اند، آنها را كنار نگذاريدهنگامي كه مرطوب يا داغ. دهيد
.هيچ گاه سيم برق را محكم به دور دستگاه نپيچيد. را در دستگاه قرار دهيد و درپوش آن را بگذاريدديگ 

اي داري از ديگ سراميكي و درپوش شيشهنگه
.جايي  نادرست آن ممكن است ترك برداشته يا بشكند ظروف سفالي ظريف، ديگ سفالي داخلي در صورت جابهديگرمانند 

: شدن و آسيب رساندن به اموال، به روش زير عمل كنيدبراي پرهيز از زخمي
.اند، با احتياط آنها را جابجا كنيدتمامي ظروف سراميكي شكننده

.هنگام جابجايي ظروف داغ از دستكش ويژه استفاده كنيد
.استفاده كنيد) عايق حرارت( محافظ بالشتكظروف داغ  را بر روي پيشخان قرار ندهيد، از 

.اي داغ را در سينك آشپزخانه يا بر روي سطوح سرد يا خيس قرار ندهيدش شيشهگاه درپوهيچ
.به لبه ظروف نزنيدرا ها  وسايل آشپزخانه، آنبابراي جدا كردن غذا 
.نبات از ديگ داخلي دستگاه استفاده نكنيد كارامل و آب،"كورنپاپ"براي درست كردن 

شـود،  اي كه باعث خراشيدن ديـگ سـراميكي يـا لـوازم جـانبي مـي            هر گونه وسيله   شويي يا هاي سايا يا سيم ظرف    از پاك كننده  
.استفاده نكنيد

.ها را تعمير نكنيد آنخودسرانهاز قطعات ترك خورده يا شكسته استفاده نكنيد و 
. قرار دهيدتحرار عايق بالشتكسطح زيرين دستگاه ممكن است زبر باشد، براي پرهيز از خراشيده شدن سطوح، آن را بر روي 

براي مثال، بـر  . (هيچ گاه آن را در تماس مستقيم با حرارت قرار ندهيد          .  تغييرات ناگهاني دما قرار ندهيد     معرضديگ داخلي را در     
).پزروي شعله اجاق گاز يا زير كباب

ار دهيد و دستگاه را روشـن  پس از پر شدن ديگ آن را در بدنه دستگاه قر        . هميشه غذا را در دماي اتاق در ديگ داخلي قرار دهيد          
.كنيد

داري كـرد تـا بـراي    ها را در ديگ سراميكي قرار داد و در يخچـال نگـه      توان از پيش آماده كرد و آن       غذاهايي ويژه را مي    ةمواد اولي 
.پخت آماده شوند

.در ديگ داغ، آب سرد نريزيد. پس از استفاده، دوشاخه را از برق بكشيد و بگذاريد دستگاه خنك شود
هاي فلزي ممكن است سبب خراشيده شـدن سـطوح           چنگال -قاشق. از لوازم آشپزخانه چوبي، نايلوني يا پالستيكي استفاده كنيد        

.هاي خاكستري شونديا به جا نهادن لكه
 بـا  با احتياط آن را در ماشين قرار دهيد تا هنگام شست و شـو     . شويي شست توان با دست و نيز با ماشين ظرف       ديگ داخلي را مي   

.ظروف ديگر تماس پيدا نكند
ور شـدن در آب، ممكـن اسـت بـه لعـاب      گرم كردن پس از غوطـه . نگذاريد ظرف سراميكي براي مدت زماني طوالني در آب بماند       

.سطح ديگ آسيب برساند
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. توان زمان پخت را تنظيم كردداشتن مداوم دكمة زمان پخت، با سرعت بيشتري ميبا نگه: نكته

ند پخت پايان فراي
 دقيقه وارد حالت آماده به كار 10پز به مدت زمان هنگام پخت بر روي تنظيمات كم يا زياد، پس از پايان فرايند پخت، آرام

(Standby)آغاز 10نمايشگر شمارش معكوس را از . دهدپز فرايند پخت يا گرمايش را انجام نمياين حالت، آرامدر . شود مي 
، در طول يك دقيقه پاياني حالت آماده به كار، نمايشگر شمارش معكوس را بر حسب ثانيه آغاز )7/9ا  ت8/9 تا 9/9از (كند مي
 ساعت تمام 8پز به طور خودكار به مدت كار بودن آرامبهدر پايان فرايند آماده. )رسد مي0.0تا به  ... 57 تا 58 تا 59از . (كندمي

كه هنگامي . شود ساعت شمرده مي1/0 بر حسب 0.0با شمارش معكوس تا زمان . شود مي(warm)كني وارد حالت گرم
. دهد را نشان مي"-- :-- "و عالمت ) آماده به كار(شود پز خاموش ميرسد، آرامنمايشگر به صفر مي

(Off)كردن دكمة خاموش
پز را خاموش تالي بزنيد و دستگاه آرامكردن را بر روي نمايشگر ديجيتوانيد دكمة خاموشهنگام پخت، هر وقت كه خواستيد، مي

. كنيد

در صورت لزوم، آن را به مركز . قطعات اين دستگاه به وسيلة كاربر قابل تعمير نيستند، سعي نكنيد خودتان آن را تعمير كنيد
. خدمات پس از فروش تحويل دهيد

هشدارهاي ايمني 
. خه را از برق بكشيد و بگذاريد دستگاه خنك شودپيش از تميزكاري، دوشا•
. برخورد ديگ با سطوح سخت بپرهيزيداز . جا كنيدهميشه ديگ داخل دستگاه را با احتياط جابه•
بلندكردن ديگ از براي . هاي بدنة دستگاه دست نزنيد؛ از دستگيره روي بدنه استفاده كنيدهنگام پخت غذا، به كناره•

. دستگيره استفاده كنيدهاي ويژه يا دستكش

.دستگاه را پس از هر بار استفاده بايد تميز كرد
اگـر  . پس از خنك شدن دستگاه، ديگ و درپوش را با آب گرم و مايعي شوينده بشوييد و به خوبي آبكشي نماييد و خـشك كنيـد         

عي شوينده پر كنيد و پيش از تميزكاري، بگذاريد به مدت زمـان چنـد         غذا به سطح ديگ چسبيده است، ديگ را از آب گرم و ماي            
.ساعت بماند

.گاه بدنه را در آب فرو نبريدهيچ
شويي استفاده نكنيد، ايـن كـار   و سيم ظرف) خورنده سطوح(هاي سايا گاه براي تميزكاري ديگ يا بدنه دستگاه از پاك كننده  هيچ

.ممكن است به اين سطوح آسيب برساند

شويي تميزكاري با ماشين ظرف
اي روي پايـه سـيمي   گيري از آسيب ديـدگي، آن را بـه گونـه           براي پيش  ؛شويي شست توان در ماشين ظرف   ديگ سراميكي را مي   

.ماشين قرار دهيد كه در هنگام شست و شو به ظروف ديگر برخورد نكند

داريتميزكاري و نگه

داري دستگاههاي نگهدستورالعمل
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: پز به شرح زير استي آرامهاقاعدة كلي براي پخت تركيبي گوشت و سبزيجات با اغلب دستگاه

تنظيم دماي پيشنهادي مدت زمان پخت 
كم  ساعت 8 تا 6
زياد  ساعت 6 تا 3

پزاستفاده از آرام
. مواد اوليه را مطابق دستور تهيه آماده كنيد-1
. غذا را در ديگ سراميكي قرار دهيد و درپوش را روي دستگاه بگذاريد-2
 را "-- :-- "زند و عالمت نيد؛ عالمتي صوتي شنيده خواهد شد و نمايشگر دستگاه چشمك ميدوشاخة دستگاه را به برق بز-3

. رودريزي شدة پخت به كار ميهاي برنامهدادن ساعت براي نشاننمايشگر. دهد مينشان
). هاي زير را ببينيددستورالعمل(مدت زمان ودماي پخت را تنظيم كنيد -4
 دقيقه وارد حالت آماده به كار 10پز به مدت زمان ا زياد، پس از پايان فرايند پخت، آرامهنگام پخت بر روي تنظيمات كم ي-5

(Standby)10نمايشگر شمارش معكوس را از . دهدپز فرايند پخت يا گرمايش را انجام نمياين حالت، آرامدر . شود مي
ماده به كار، نمايشگر شمارش معكوس را بر حسب ، در طول يك دقيقه پاياني حالت آ)7/9 تا 8/9 تا 9/9از (كند آغاز مي

پز به طور خودكار به كار بودن آرامبهدر پايان فرايند آماده. )رسد مي0.0تا به  ... 57 تا 58 تا 59از . (كندثانيه آغاز مي
مرده  ساعت ش1/0 بر حسب 0.0با شمارش معكوس تا زمان . شود مي(warm)كني  ساعت تمام وارد حالت گرم8مدت 

. دهد را نشان مي"--:--"و عالمت ) آماده به كار(شود پز خاموش ميرسد، آرامكه نمايشگر به صفر ميهنگامي . شودمي
. پز را خاموش كنيد و دوشاخه را از برق بكشيدشدن غذا، آرامهنگام آماده-6
. اي را برداريددرپوش شيشه-7

اش بگيريد و باال آوريد؛ پيش از كنارنهادن درپوش، بگذاريد بخار داخل ژههنگام جداكردن درپوش، آن را از جاي وي: هشدار
. هايتان خارج نشودداريد كه بخار رو به صورت يا دستاي نگهپرهيز از سوختگي، درپوش را به گونهبراي . دستگاه خارج شود

. اش بگيريد و آن را از جايش بيرون آوريدديگ درون دستگاه را با دستگيره-8
كنيد، پيش از قراردادن آن بر روي ميز يا پيشخان، اگر غذا را مستقيماً از ديگ سرو مي. ويات ظرف را خالي كنيدمحت-9

. پوششي محافظ در زير ديگ قرار دهيد

تنظيم دماي پخت 
گزينة دماي چراغ نشانگر روي هر. كم را بر روي نمايشگر ديجيتالي فشار دهيد و دماي پخت را انتخاب كنيد/زياد/ دكمة گرم

زمان از پيش تنظيم شده . ماندكند و ثابت ميروشن مي/  را سه بار خاموش4.0زند و نمايشگر نيز عدد شده چشمك ميانتخاب
.  ساعت است4

تنظيم مدت زمان پخت 
ن پخت را تغيير اين زمان، دكمة زمابراي . شود ساعت تنظيم مي4هنگام تنظيم دماي پخت، دستگاه به طور خودكار بر روي 

. بزنيد
شود، هنگامي كه زمان انتخاب مي. ريزي كردهاي نمايشگر برنامه عالمت8/0 تا 5/0ساعت با افزايش توان بر روي نيمپز را ميآرام

. زندصفحة نمايشگر به طور متناوب چشمك مي
دهمز از تنظيم دلخواه بر حسب يكپشود و آرامشدن سه ثانيه  از تنظيم زمان پخت، صفحة نمايشگر ثابت ميپس از سپري

. كندشمارش معكوس را آغاز مي)  دقيقه6(ساعت 

4
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رهنمودهاي ايمني دربارة سيم برق 
. گاه سيم برق يا خود دستگاه را نكشيدبراي قطع جريان برق، هيچ-1
.صال به برق، دوشاخه را محكم بگيريد و به پريز بزنيدبراي اتّ-2
. براي قطع جريان برق دستگاه، دوشاخه را بگيريد و از پريز بكشيد-3
ديدگي، در صورت وجود آسيب. دگي نداشته باشديا ز/پيش از هر بار استفاده، سيم برق را وارسي نماييد كه خراش و-4

. دي دهبايد تعمير و سيم برق را تعويض كرد؛ دستگاه را به مركز خدمات پس از فروش تحويلدستگاه را مي
گاه سيم برق را محكم به دور دستگاه نپيچيد، اين كار به محل اتصال سيم برق به دستگاه فشار بسيار زيادي وارد هيچ-5

. كند و ممكن است شل شود و بشكندمي

. اگر سيم برق آسيب ديده بود يا در صورت نقص يا توقف كامل عملكرد، دستگاه را به كار نيندازيد

نكتة مهم 
يا اندكي بوي ناخوشايند شويد كه /در طول چند دقيقة ابتداي استفاده از دستگاه براي نخستين بار، ممكن است متوجه دود و

 اصولرعايتبراي . شوداز چند بار استفاده از دستگاه، اين مسئله مشاهده نميپس . شودامري عادي است و فوراً برطرف مي
. ش از به كارگيري هرگونه دستگاه برقي، دفترچة راهنماي آن را بخوانيد و هشدارها را در نظر داشته باشيدايمني، پي

پيش از استفاده
. پز را باز كنيدبندي آرامبا احتياط بسته-1
. اي را در آب گرم و مايعي شوينده بشوييد، خوب آب بكشيد و كامالً خشك كنيدديگ سراميكي و درپوش شيشه-2
بندي و حمل دار تميز كنيد تا ذرات گردوغباري كه هنگام بستهاي نرم و نموح داخلي و خارجي بدنة دستگاه را با پارچهسط-3

. گاه پايه، سيم يا دوشاخه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدهيچ. اند، زدوده شوندو نقل آن بر روي دستگاه جمع شده
پس از تميزكاري دستگاه، ديگ سراميكي را در دستگاه قرار . بايد روشن شودپز ميامپيش از استفاده براي نخستين بار، آر-4

دوشاخه را به برق بزنيد و دستگاه را بر روي موقعيت .  فنجان آب در ديگ بريزيد و درپوش را روي آن قرار دهيد2. دهيد
اين مدت، دستگاه را خاموش كنيد و پس از .  دقيقه عمل كند20بگذاريد دستگاه حدوداً .  تنظيم كنيد(High)زياد 

ديگ را آب . بگذاريد دستگاه خنك شود؛ ديگ سراميكي را بيرون آوريد و آب را تخليه نماييد. دوشاخه را از برق بكشيد
. بكشيد و به دقت خشك كنيد و سرجايش قرار دهيد

. پز شما اكنون آمادة استفاده استآرام-5

يپزتسهيل كار، اين دفترچة راهنما حاوي نكاتي مفيد براي آرامبراي . پز آسان، اما با پخت سنتي متفاوت استاده از آراماستف
آشپزي يا هنگام . هاي آشپزي موجود در بازار يافت از كتابتوانپز را ميهاي طرز تهيه غذا با آرام دستورالعمل.بهينه است

براي تعيين مدت زمان . كردنكم، زياد و گرم:  گزينة گرمايش است2پز داراي جديد اين آرامامتحان كردن طرز تهية غذاهاي 
. شده در دستور تهيه غذاها استفاده كنيدپخت و موقعيت تنظيم گرمايش از رهنمودهاي ارايه

تنظيم كرد كه غذا در زمان اي توان مدت زمان پخت را به گونهشود و ميبا اين دستگاه، غذا پيش از زمان صرف آن آماده مي
. واه آمادة سرو باشددلخ

روش استفاده

اده براي نخستين بارپيش از استف

اطالعات مهم دربارة سيم برق و دوشاخه
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سوزي، بايد درنظر داشت تا خطر آتشهنگام استفاده از وسايل برقي به ويژه در حضور كودكان، هشدارهاي اوليه ايمني زير را مي
. ر كاهش يابدديدن كاربيا آسيب/گرفتگي وبرق

.ها را بخوانيدتمامي دستورالعمل
. داغ از دستكش استفاده كنيدجايي ظروف هنگام برداشتن درپوش يا جابه. به سطوح داغ دست نزنيد-1
. گرفتگي، سيم برق، دوشاخه و بدنة دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدگيري از برقبراي پيش-2
.اه در حضور كودكان، نظارت دقيق الزم استبه هنگام استفاده از دستگ-3
.پيش از تميزكاري، بگذاريد خنك شود. كنيد، آن را از برق بكشيدزماني كه از دستگاه استفاده نمي-4
كند يا بـه هـر شـكلي صـدمه ديـده اسـت، آن را بـه كـار         چنانچه سيم يا دوشاخه آسيب ديده يا اين كه دستگاه بد كار مي            -5

. تا امتحان، تعمير يا تنظيم شودتحويل دهيدترين مركز مجاز خدمات ما ايد به نزديكدستگاه را ب. نيندازيد
.ديدگي شوداي كه توليدكننده براي اين دستگاه توصيه نكرده، ممكن است موجب آسيباستفاده از متعلقات و لوازم جانبي-6
. در بيرون از منزل از دستگاه استفاده نكنيد-7
. لبة ميز يا پيشخوان آشپزخانه آويزان شود يا با سطوح داغ تماس پيدا كندنگذاريد سيم برق دستگاه از-8
. داغ قرار ندهيدآون يا برقي يا در درون يروي يا نزديك اجاق گازبر دستگاه را -9
.بسيار مراقب باشيدجاكردن دستگاه حاوي غذا، آب، يا ديگر مايعات داغ، بههنگام جا-10
. بريد كه براي آن درنظر گرفته شده استتنها در مواردي به كار دستگاه را -11
.دقت برداريد و باز كنيد و بگذاريد آبِ زير آن به درون ظرف بچكدبراي جلوگيري از سوختگي، درپوش را به-12
. گر را بر روي موقعيت خاموش بچرخانيد، سپس دوشاخه را از برق بكشيدبراي قطع جريان برق، تنظيم-13
گاه آن را بر روي اجاق استفاده هيچ. اده با اين دستگاه طراحي شده استبراي استفديگ سراميكي درون دستگاه تنها -14

. از ديگي كه ترك برداشته استفاده نكنيد. ديگ داغ را بر روي سطوح مرطوب يا سرد قرار ندهيد. نكنيد

.  داريدها را نگهاين دستورالعمل

.  با تصوير آن فرق داشته باشددستگاه ممكن است اندكي
هاي استفادهدستورالعمل

هشدارهاي ايمني مهم

PERSIANفارسي

درپوش
ظرف سراميكي 

)ديگ داخلي(

دستگيره

ريزي صفحة لمسي برنامه
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