
 

یدفترچه راهنما  

«پلوپز چند کاره»   

 
    HMC-163467 :مدل

 وات 0022 هرتز ؛ 02ولت ؛  042-002

 وات 022بیشترین توان مصرفی در حالت مولتی کوکر: 

 وات 022بیشترین توان مصرفی در حالت نان پز: 
www.hunce.de 

info@hunce.de  



 ی فارسیدفترچه راهنما        

1 

 

 شماره صفحه                                                                         فهرست مطالب
 3 ....................اجزای اصلی دستگاه ...........................................................................................................

 4 ...........................................................................................................................................نکات حفاظتی

 8 ............................................................. نحوه استفاده از قابلمه مولتی کوکر و ظرف مخصوص نان

 9 .......................................................................................................... های قبل از اولین استفادهتوصیه

 11 .................................................................................................................... دستورالعمل کار با دستگاه

 14 ............................................................................................ ت غذاهای مختلفجدول مدت زمان پخ

 11 ......................................................................................................................................... طرز طبخ برنج

 11 ...................................................................................... دستور پخت کیک دورنگ مخصوص هانس

 19 ....................................................................................................................................................... پنیرزن

 01 ..................................................................................................................................... عملکرد سرخ کن

 04 .............................................................................................................................................. حالت نان پز

 Basic .............................................................................................................................. 04حالت پایه نان 

 Rye ....................................................................................................................................... 02نان چاودار 

 Baguette ............................................................................................................................... 02نان باگت 

 Pie ..................................................................................................................................................... 02پای 

 Dough ......................................................................................................... 02خمیر )ورز دادن خمیر( 

 Gluten Free ................................................................................................................... 02بدون گلوتن 

 Wholegrain ............................................................................................................. 01نان غالت کامل 

 Jam ................................................................................................................................................... 01مربا 

 Yogurt ........................................................................................................................................ 01ماست 

 Dough 2 .............................................................................................. 01)خمیر برای پاستا(  0خمیر 

 01 ............................................................................................................................. جدول زمان پخت نان

 08 ......................................................................................................................... جدول مراحل پخت نان

 09 ...................................................................................... جدول تنظیمات پخت نان به صورت دستی

 33 ................................................................. حالت کاربر )تنظیم اختیاری( برای پخت نان تنظیمات

 34 ........................................................................................................................ مواد غذایی در پخت نان

 38 ................................................................................................ جدول مشکالت رایج هنگام پخت نان

 

  

 

 



 ی فارسیدفترچه راهنما        

0 

 

 اجزای اصلی دستگاه:

 



 ی فارسیدفترچه راهنما        

3 

 

 اجزای اصلی دستگاه:
 سبد سرخ کن .1
 رف مخصوص پخت نان)نان پز(ظ .0
 قالب خارج کننده تیغه  ورز دادن نان .3
 تیغه ورز دادن نان .4
 بدنه مولتی کوکر .2
 کلیدهای تنظیم .1
 صفحه نمایش .1
 دکمه باز کردن درب .8
 درب .9

 دریچه نظارت بر پخت .11
 دریچه بخار .11
 منافذ خروج بخار .10
 محفظه جمع آوری قطرات آب .13
 المنت حرارتی .14
 سنسور درجه حرارت .12
 برقفیش اتصال کابل  .11
 گیره های صفحه محافظ .11
 صفحه محافظ .18
 قابلمه .19
 درب قابلمه .01
 پیمانه اندازه گیری نان پز .01
 پیمانه اندازه گیری مولتی کوکر .00
 سبد بخار پز .03
 قاشق اندازه گیری .04
 مالقه سوپ .02
 کفگیر .01
 کیسه پنیر زن .01

 صفحه کنترل دستگاه:
 دکمه توقف .08
 دکمه تنظیم دما/زمان .09
 دکمه تأخیر در شروع .31
 دکمه منو .31
 دکمه + .30
 - دکمه  .33
 OKدکمه  .34
 دکمه گرم نگهدارنده .32
 دکمه تنظیمات کاربر .31
 دکمه شروع .31



 ی فارسیدفترچه راهنما        

4 

 

 اهنمای کار با دستگاهر

ایمنی در محصوالت هانس برای ما اهمیت ویژه ای داشته و سعی نموده ایم محصوالتی 

ایمن را برای استفاده شما مشتری ارزشمند طراحی و تولید نماییم. عالوه بر این از شما 

استفاده از وسایل الکتریکی احتیاط الزم را به عمل آورده و به  تقاضامندیم در هنگام

 موارد زیر توجه فرمایید. 

 نکات حفاظتی

  قبل از استفاده از مولتی کوکر، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید و

 برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

 تفاده نادرست باعث اس های دستگاه از آن استفاده نمایید.فقط مطابق کاربری

 گردد.آسیب دستگاه و کاربر می

  قبل از استفاده از دستگاه، از صحت کابل برق و محکم بودن اتصال کابل به

 بدنه دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

 دیدگی سیم برق و اتصال آن به بدنه به هیچ عنوان از در صورت آسیب

 دستگاه استفاده ننمایید.

 اه مطمئن شوید که ولتاژ برق شبکه محل با ولتاژ قبل از روشن کردن دستگ

 دستگاه مطابقت دارد.

 .دوشاخه دستگاه را مستقیمأ به پریز متصل نمایید 

 .از اتصال صحیح دو شاخه به پریز اطمینان حاصل فرمایید 

 .فقط از قطعات مخصوص همین دستگاه برای کار با آن استفاده نمایید 

 منابع  به دور از رطوبت، به حرارت، دستگاه را در یک سطح صاف و مقاوم

 حرارتی و شعله مستقیم نصب نمایید.

 .از دستگاه مولتی کوکر در فضاهای باز استفاده ننمایید 

 ای با دسترسی آزادانه به پریز برق متصل نمایید.دستگاه را در منطقه 

 هایی با تهویه مناسب استفاده نمایید. از این دستگاه در مکان 

  معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.دستگاه را در 
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 فاصله جانبی دستگاه را با دیوار و اثاثیه منزل حداقل cm 01  رعایت نموده و

 سانتیمتر فضا در نظر بگیرید. 41تا  31برای سطح فوقانی آن بین 

  از تماس کابل برق با سطوح داغ و تیز خودداری نموده و هرگز با دست

 پریز متصل ننمایید.مرطوب، دوشاخه دستگاه را به 

 ور شدن دستگاه، کابل برق و دوشاخه در آب و سایر مایعات از غوطه

 جلوگیری نمایید.

  در صورت افتادن دستگاه در آب، دو شاخه را از پریز خارج نموده و دستگاه را

از آب بیرون آورده و با نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش محصوالت 

 هانس تماس حاصل فرمایید.

 گز اشیاء خارجی را وارد منافذ خروج بخار ننموده و از قرار گرفتن شیء هر

 خارجی بین درب و بدنه دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

 گاه دستگاه روشن را به حال خود وا نگذارید و هنگامی که از ان استفاده هیچ

 کنید، دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از برق جدا نمایید.نمی

 تناب از سوختگی، به بخار خارج شده از درب دستگاه نزدیک نشوید و برای اج

هنگام باز کردن درب دستگاه هنگام پخت و بعد از  آن بسیار مراقب باشید. 

 )خطر سوختگی با بخار آب(

  وقتی دستگاه در حالت سرخ کن قرار دارد، برای جلوگیری از سوختگی با

 .ذرات روغن، به قابلمه سرخ کن نزدیک نشوید

 .دریچه بخار را همیشه تمیز نگه دارید 

  هیچ گاه بدون قرار دادن قابلمه، صفحه محافظ و دریچه بخار در جای خود از

دستگاه استفاده ننموده و دستگاه را بدون قرار دادن مواد غذایی و مقدار 

 کافی مایعات یا روغن درون قابلمه روشن ننمایید.

 ب دستگاه از آن استفاده ننمایید.در صورت آسیب دیدگی واشر سیلیکونی در 

 .از دستورالعمل نسبت ترکیب مواد خشک و مایعات پیروی نمایید 

 .قابلمه را در حین کار دستگاه از آن خارج ننمایید 

 .اشیاء خارجی را درون قابلمه و ظرف مخصوص نان قرار ندهید 

 .دستگاه را روی سایر لوازم منزل قرار ندهید 
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 ین کار خودداری نمایید.از پوشاندن دستگاه در ح 

  توجه: در هنگام استفاده از بخار پز بر حجم مایع داخل قابلمه نظارت داشته

 باشید و دستگاه را به حال خود رها ننمایید.

  از جابجایی دستگاه حین پخت خودداری کرده و برای جابجایی، دو شاخه را

د تا دستگاه خنک از برق خارج نموده و قابلمه را بیرون بیاورید و منتظر شوی

 شود.

 .درب، قابلمه و بدنه هنگام کار داغ می شوند، به آن ها دست نزنید 

 .از وارد نمودن دست داخل محفظه دستگاه در هنگام پخت خودداری نمایید 

 وسیله دستگیره نان پز، از دستکش فر هبرای خارج کردن نان پخته شده ب

 استفاده نمایید.

 پخت نان، از اشیاء تیز و فلزی برای بیرون  برای جلوگیری از آسیب به ظرف

 آوردن نان استفاده ننمایید.

  در موارد استفاده نا مناسب از دستگاه )به عنوان مثال: استفاده هایی غیر از

های دستگاه یا افزایش زمان پخت( احتمال سوختگی نان و دود کردن کاربری

ز برق بکشید. قبل از وجود دارد. در این هنگام، دستگاه را خاموش کرده و ا

 خارج کردن ظرف نان پز، اجازه دهید دستگاه خنک شود.

  هنگام استفاده از سرخ کن، مطمئن شوید که سطح روغن پایین تر از درجه

min  و باالتر از درجهmax .نباشد 

  گرم تجاوز نماید. 421حداکثر  وزن مواد هنگام استفاده از سرخ کن نباید از 

 سرخ کن تنها از وسایل دارای دسته مقاوم به حرارت  در هنگام استفاده از

 استفاده نمایید.

 .پیش از دور ریختن روغن داغ از سرد شدن آن مطمئن شوید 

  در صورت امکان مواد غذایی را بصورت کامأل خشک درون سرخ کن قرار

 شود.جب پاشیدن قطرات روغن به خارج میدهید زیرا مقدار کمی آب هم مو

 را از مواد غذایی لبریز ننمایید. زیرا این کار می تواند موجب  هیچ گاه دستگاه

 سر رفتن غذا روی المنت دستگاه شود.
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  در صورت آتش گرفتن روغن، دستگاه را از برق کشیده و در صورت امکان آن

 را با یک پوشش نسوز و ضخیم بپوشانید.

 هرگز روی روغن آتش گرفته آب نریزید!

 مل روغن، دستگاه را حرکت ندهید.هیچ گاه قبل از خنک شدن کا 

 .دستگاه را بطور منظم تمیز کنید 

  برای محافظت از کودکان کیسه های پالستیکی مخصوص بسته بندی را در

 دسترس آنها قرار ندهید.

)خطر اجازه ندهید کودکان با کیسه های پالستیکی و بسته بندی بازی کنند.  :توجه

 خفگی(

  به بدنه دستگاه، کابل برق و دو شاخه آن در سال  8اجازه ندهید کودکان زیر

 حین عملکرد دستگاه دست بزنند.

 .اجازه ندهید کودکان بدون نظارت و توجه شما با دستگاه بازی کنند 

  سال و افراد ناتوان به دستگاه، کنترل و  8هنگام نزدیک بودن کودکان زیر

 نظارت بر آنها ضروری است.

  باشد.سال مناسب نمی 8زیر این دستگاه برای استفاده کودکان 

  تر و افراد ناتوان ذهنی تنها تحت نظارت افراد مطلع از سال و پایین 8کودکان

 دستورالعمل دستگاه اجازه کار با دستگاه را دارند.

  برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه تنها با بسته بندی اصلی دستگاه

 آن را حمل کنید.

 به منظور جداسازی دستگاه از برق نکشید، دو  هیچ گاه کابل برق دستگاه را

 شاخه دستگاه را با احتیاط از پریز جدا نمایید.

 .دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان ذهنی قرار دهید 

 

طراحی مصارف خانگی برای  این دستگاه فقط***

 !!!شده است
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 کوکر و ظرف مخصوص ناننحوه استفاده از قابلمه مولتی
 ه مولتی کوکر و قطعات آن تنها برای مصارف اختصاص یافته از دستگا

 استفاده شود.

 های حرارتی و گاز قرار ندهید.قابلمه مولتی کوکر را روی دستگاه 

 .از ظروف دیگری به جای قابلمه یا ظرف نان پز استفاده نکنید 

  همیشه از تمیز بودن سطح المنت حرارتی و زیر قابلمه و ظرف نان پز

 صل نمایید.اطمینان حا

  به منظور جلوگیری از آسیب دیدن پوشش نچسب ظرف نان پز، از وسایل

 تیز و فلزی برای بیرون آوردن نان استفاده ننمایید.

  برای جلوگیری از صدمه به پوشش نچسب قابلمه از خرد کردن مواد غذایی

 داخل آن خودداری نمایید.

  قرار ندهید.هیچ گاه شیء خارجی را داخل قابلمه یا ظرف نان پز 

  برای هم زدن محتویات داخل قابلمه از مالقه و کفگیر مخصوص مولتی

توانید برای این منظور از وسایل کوکر استفاده نمایید. همچنین شما می

 چوبی، پالستیکی یا سیلیکونی نیز استفاده کنید.

  هیچ گاه برای هم زدن مواد غذایی داخل قابلمه از وسایل فلزی استفاده

 یرا موجب مخدوش نمودن پوشش نچسب قابلمه می شود.نکنید ز

 ها، ها و چاشنیشود که در صورت پخت غذاهای حاوی ادویهپیشنهاد می

 بالفاصله پس از پخت، قابلمه مولتی کوکر شسته شود.

  ،برای جلوگیری از آسیب دیدگی پوشش نچسب قابلمه و ظرف نان پز

د قرار ندهید. ابتدا اجازه دهید بالفاصله پس از پخت غذا آنها را داخل آب سر

 ظرف کامأل خنک شود.

  هرگز قابلمه مولتی کوکر و ظرف نان پز را درون ماشین ظرفشویی قرار

 ندهید.
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 وصیه های قبل از اولین استفاده ت
پس از حمل و نقل یا نگهداری دستگاه در هوای سرد، بالفاصله آن را روشن نکنید. ابتدا 

 محیط خانه هم دما شود.اجازه دهید که دستگاه با 

  دستگاه را از جعبه خارج نموده و تمام وسایل بسته بندی و ضمایمی که مانع

 شوند را از آن جدا کنید.از کارکردن دستگاه می

  مولتی کوکر را روی سطح صاف و مقاوم به حرارت، به دور از هر نوع منبع

 نمایید. های پخت و پز برقی( نصبحرارتی )مانند اجاق گاز و دستگاه

 تا  31سانتیمتر با دیوار ها و  01در هنگام نصب مولتی کوکر، فضای جانبی

 سانتی متر فضای خالی، باالی دستگاه در نظر بگیرید. 41

  دستگاه را در نزدیکی اشیائی که احتمال آسیب دیدگی با بخار داغ آزاد شده

 از آن را دارند قرار ندهید.

یکی وان حمام، سینک ظرفشویی و سایر مخازن آب از قرار دادن دستگاه در نزد :توجه

 خودداری نمایید.

  درب مولتی کوکر را با فشار دادن دکمه تعبیه شده باز نموده و قابلمه را

 خارج نمایید.

  تمام اجزاء و وسایل قابل جداسازی دستگاه را با آب گرم و یک شوینده مالیم

زن، قابلمه، هم شستشو دهید: سبد سرخ کن، ظرف نان پز، قالب، تیغه

گیری، مالقه سوپ ،کفگیر و سبد بخار پز، گیری، قاشق اندازههای اندازهپیمانه

 ها را آبکشی کرده و خشک نمایید.سپس آن

  بدنه دستگاه را با یک پارچه مرطوب تمیز نموده و با پارچه دیگری خشک

 نمایید.

  ،سپس کامالا دریچه بخار را خارج کرده، با آب گرم و شوینده مالیم شسته 

 خشک نموده و در جای خود قرار دهید.

 های آن خارج نموده، مانند صفحه محافظ را با فشار دادن و کشیدن گیره

های سایر قطعات شسته و خشک نمایید و مجددأ آن را با وارد کردن زبانه

های روی درب و قفل کردن قسمت باالیی در محل خود پایینی داخل حفره

 نصب نمایید.
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 انی که صفحه محافظ به طور صحیح درجای خود قرار نگیرد، درب تا زم

 شود.دستگاه بسته نمی

 

 دستورالعمل کار با دستگاه
 صفحه کنترل

 3بوق  های صفحه کنترل با یک صدای بوق همراه است.لمس هریک از دکمه 

 اید.تایی به این معناست که شما دکمه را اشتباه لمس کرده

 «مولتی کوکر»حالت 

  :هشدار

 گاه دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید.هیچ 

   ،به منظور جلوگیری از سوختگی، هنگام بازکردن درب دستگاه

های بخار دستگاه هنگام گاه به خروجیبسیار مراقب باشید و هیچ

های بدون پوشش بدن را روی قابلمه و پخت نزدیک نشوید و قسمت

 ظرف نان پز  نگیرید.

 ده از دستگاه، بوهای ناآشنایی مانند بوی سوختگی هنگام اولین استفا

ممکن است از المنت حرارتی دستگاه به مشام برسد. این حالت 

 طبیعی است.

درب مولتی کوکر را با فشار دادن دکمه تعبیه شده روی آن باز کنید. قابلمه  .1

 را داخل محفظه دستگاه قرار دهید.

 خل قابلمه بریزید. مواد غذایی را با توجه به دستورالعمل پخت دا .0

 تذکر: 

دقت نمایید که حجم مواد غذایی و مایعات داخل قابلمه بیشتر از عالمت  -

 ( نباشد.0) "min"( و کمتر از عالمت حداقل 11) "max"حداکثر 

 ( است.8ها )سطح ماکزیمم برای پوره -

 ای از نسبت ترکیب مواد غذایی و مایعات برای پخت، برنج را دربه عنوان نمونه

 ایم:نظر گرفته
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گیری اندازه بگیرید. )هر پیمانه تقریباا اندازه مقدار برنج مورد نظر را با پیمانه -

 گرم برنج است.( 111معادل 

 برنج را شسته و داخل قابلمه بریزید. -

گیری شده،  حجم آب مورد نیاز برای مقدار مشخصی برنج که با پیمانه اندازه -

 شده است. بندی داخل قابلمه مشخص با درجه

قابلمه را درون محفظه دستگاه قرار دهید. دقت کنید که سطح خارجی  .3

قابلمه خشک و تمیز باشد و قابلمه در جای صحیح خود بر روی سطح المنت 

 ( قرار گیرد.14دستگاه )

 تذکر: 

از قابلمه برای شستن مواد غذایی و یا خردکردن آنها استفاده نکنید. زیرا  -

 بیند.پوشش نچسب آن آسیب می

مطمئن شوید که سطح زیر قابلمه و سطح المنت حرارتی خشک و تمیز  -

 باشد.

( در وسط المنت حرارتی تعبیه شده است. دقت 12یک سنسور حرارتی ) -

 کنید که چیزی مانع از حرکت آزادانه آن نشود.

در صورت بخارپز کردن موادغذایی، قابلمه را تا جایی از آب پر کنید که سطح  .4

ش به کف سبد بخارپز نرسد. موادغذایی را داخل سبد ریخته آب در حال جو

 و آن را روی قابلمه قرار دهید.

 درب دستگاه را ببندید تا قفل شود. .2

شود دو شاخه کابل برق دستگاه را به پریز وصل نمایید. صدای بوق شنیده می .1

روی « 1:21»و عالمت زمان « Soup»زن برنامه سوپ و عالمت چشمک

 شود.هر میصفحه نمایش ظا

، «Soup»انتخاب نمایید: « Menu»های پخت را با لمس ممتد دکمه برنامه .1

«Pasta » یا«Steam.» 

را برای انتخاب یک برنامه لمس نمایید. نشانگر برنامه « –»و« +»دکمه های  .8

فرض روی صفحه نمایش زن و زمان پخت پیشمربوطه به حالت چشمک

 های پخت مراجعه شود(شود. )به جدول برنامهنشان داده می
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 ، سرخ کن، خورش پزایکن تابه، سرخهای بخارپزدر حالت :توجه

را لمس کرده و سپس یکی از موادغذایی مانند غذای دریایی  OK، دکمهپزیا آرام

را انتخاب کرده و مجدداا  یا گوشت ، ماکیان، سبزیجات، ماهی

ر آن ماده غذایی روی صفحه نمایش روشن را برای تأیید لمس نمایید. نشانگ OKدکمه 

 زند. شود و نشانه حالت پخت انتخابی چشمک میمی
فرض تنظیم شده است. )به جدول زمان هر برنامه پخت به صورت پیش .9

 های پخت مراجعه شود(برنامه

 Temp/Time Setting دکمهتغییر زمان پخت: برای تغییر دادن زمان پخت،   .11

های زمان روی صفحه نمایش به حالت انه( را لمس نمایید. نش09)

زمان برنامه پخت را انتخاب  "–"و  "+"های آیند. با دکمهزن درمیچشمک

استفاده کنید. در این صورت  OKکرده و برای تأیید زمان پخت از دکمه 

 صفحه نمایش زمان پخت را نشان خواهد داد.

ای پخت را نیز تنظیم نمایید. توانید دمها شما میدر برخی برنامه تغییر دمای پخت:

داشته تا نشانگر زمان شروع به چشمک زدن کند. با  را نگه Temp/Time Settingدکمه 

 Temp/Timeزمان پخت را تنظیم کرده و با لمس مجدد دکمه  "–"و  "+"استفاده از 

Setting  زمان پخت را انتخاب نمایید. سپس با استفاده از "–"و  "+"و با استفاده از 

 تنظیمات انجام گرفته تأیید گردد. OKدکمه 
را لمس  Delayتنظیمات برنامه تأخیر در پخت: برای این منظور ابتدا دکمه  .11

زمان پایان پخت را تعیین نمایید. )از  "–"و  "+"کرده و سپس با استفاده از 

 ساعت( 04دقیقه تا  01

پخت استفاده نمایید، پس  بخواهید از تأخیر در LQ Riceبه عنوان مثال اگر در برنامه 

را لمس نمایید. زمان نمایش داده شده بر روی نمایشگر  Delayاز تنظیمات پخت، کلید 

دقیقه یا همان زمان پایان پخت است. حال برای تأخیر یک ساعته پخت، یک  32

 کنیم.ساعت به زمان اضافه می

پذیر کن امکانای و سرخکن تابههای پخت پاستا، سرختأخیر در پخت در برنامه

 باشد.نمی
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را لمس نموده که در این  Keep Warmبرای گرم نگه داشتن غذا ابتدا دکمه   .10

بر روی صفحه نمایشگر دستگاه به نمایش درخواهدآمد.  صورت عالمت 

زمانی که برنامه پخت به پایان رسید، نمایشگر دستگاه زمان تعیین شده 

 Keepآورد و دستگاه در حالتمایش درمیعملکرد گرم نگهدارنده را به ن

Warm گیرد. برنامه قرار میKeep Warm  دستگاه هم پس از حالت پخت و

 هم مستقیماا از حالت استراحت دستگاه قابلیت عملکرد دارد.

را  Keep Warmجهت خروج دستگاه از حالت گرم نگهدارنده مجدداا کلید   .13

 د.از نمایشگر دستگاه محو گرد لمس نمایید تا عالمت 

های دستگاه پس از انتخاب برنامه مورد نظر دکمه به منظور استفاده از برنامه  .14

Start  را لمس نمایید تا دستگاه شروع به کار نماید و نمایشگر دستگاه زمان

 مانده پخت را به نمایش درخواهد آورد.باقی

به نمایش  اگر از عملکرد تأخیر در پخت استفاده نمایید، ابتدا عالمت   .12

آید و پس از گذراندن زمان تأخیر، این عالمت محو شده و دستگاه میدر

 کند.شروع به کار می

در نمایشگر  را لمس نمایید. عالمت  Stopبرای توقف موقت دستگاه دکمه  توجه:

زن نمایش داده مانده پخت به صورت چشمکنمایش داده خواهد شد و زمان باقی

را لمس نمایید. در این  Stopموقت مجدداا دکمه خواهد شد. برای خروج از حالت توقف 

از صفحه نمایشگر محو خواهد گردید. ضمناا جهت خروج کامل از  صورت عالمت 

 ثانیه لمس نمایید. 3را به مدت  Stopبرنامه و توقف کار دستگاه دکمه 

ای های پاستا، بخارپز، سرخ کن و سرخ کن تابهعملگر گرم نگهدارنده برای برنامه توجه:

پز حداکثر زمان نگهدارنده یک های پیتزاپز و نانباشد. همچنین برای برنامهموجود نمی

 باشد.ساعت می

غذا پس از اتمام عملیات پخت،  Keep Warmدر صورت تنظیم نبودن برنامه   .11

در صفحه نمایشگر مشاهده خواهد شد و  بوق زده و عالمت  3دستگاه 

 گردد.دستگاه متوقف می
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نباید باعث شود که برای مدت  "ساعت 04گرم نگهدارنده غذا به مدت "لیت قاب تذکر:

 طوالنی غذا را به حال خود رها نمایید، زیرا ممکن است باعث سوختن غذا گردد.

را  Keep Warmبرای خروج از حالت گرم نگهدارنده کافیست یک بار دکمه  -

 لمس نمایید.

دمای غذاهای گرم  فقط برای ثابت نگه داشتن Keep Warmاز عملگر  -

هرگز برای گرم کردن مواد غذایی سرد مورد استفاده قرار استفاده نمایید و 

 نگیرد.

همواره بر پخت غذا نظارت داشته باشید و در صورت لزوم، غذا را به وسیله  -

 کفگیر مخصوص هم بزنید.

درب دستگاه را با فشردن دکمه روی آن باز نموده و قابلمه را به وسیله پارچه  .11

 ایق حرارت از دستگاه خارج نمایید.ع

 اجازه دهید دستگاه سرد شده و سپس آن را تمیز کنید. .18

 

 جدول مدت زمان پخت غذاهای مختلف

 زمان قابل انتخاب فرضزمان پیش نوع غذا
زمان گرم 

 نگهدارنده

دمای گرم 

نگهدارنده 

 )سانتیگراد(

تأخیر پخت 

 )ساعت(

 04 11 اعتس 04 11:01 – 3:11 دقیقه 21 سوپ

 04 11 ساعت 04 11:01 – 1:31 دقیقه 01 فرنی

 04 11 ساعت 1 11:12 – 0:11 دقیقه 31 پیتزا

 04 - - 11:12 – 4:11 ساعت 1 پاستا

 04 11 دقیقه 01 11:21 – 0:11 دقیقه 21 کیک

 04 - - 4:11 – 1:11 ساعت 4 پنیر

 04 11 ساعت 04 11:22 – 1:12 دقیقه 32 (LQبرنج )

 04 11 ساعت 04 11:22 – 1:12 دقیقه 41 (MQبرنج )

 04 11 ساعت 04 11:22 – 1:12 دقیقه 42 (HQبرنج )

 04 11 ساعت 04 11:22 – 1:12 دقیقه 22 (LQ) دیگبرنج با ته

 04 11 ساعت 04 11:22 – 1:12 دقیقه 11 (MQدیگ )برنج با ته

 04 11 ساعت 04 11:22 – 1:12 دقیقه 12 (HQدیگ )برنج با ته
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 زمان قابل انتخاب فرضزمان پیش نوع غذا
زمان گرم 

 نگهدارنده

دمای گرم 

 نگهدارنده 

تأخیر پخت 

 )ساعت(

  بخارپز 

0:11 – 11:12 - - 04 

 دقیقه 32 غذای دریایی

 دقیقه 32 ماهی

 دقیقه 31 سبزیجات

 دقیقه 32 ماکیان

 دقیقه 41 گوشت

  ای کن تابهسرخ

 04 11 ساعت 04 11:11 – 4:11

 دقیقه 41 غذای دریایی

 دقیقه 41 ماهی

 دقیقه 31 سبزیجات

 دقیقه 41 کیانما

 دقیقه 21 گوشت

  پز خورش

 04 11 ساعت 04 11:11 – 4:11

 دقیقه 41 غذای دریایی

 دقیقه 41 ماهی

 دقیقه 31 سبزیجات

 دقیقه 41 ماکیان

 دقیقه 21 گوشت

  کن سرخ

1:11 – 11:12 - - - 

 دقیقه 12 غذای دریایی

 دقیقه 12 ماهی

 دقیقه 01 سبزیجات

 دقیقه 02 ماکیان

 دقیقه 01 گوشت

  پز آرام

 04 11 ساعت 04 11:11 – 4:11

 دقیقه 41 غذای دریایی

 دقیقه 41 ماهی

 دقیقه 31 سبزیجات

 دقیقه 41 ماکیان

 دقیقه 21 گوشت
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 طرز طبخ برنج
دیگ( کامالا مطابق ذائقه دیگ و بدون تهرنج )با تهاین دستگاه قادر به طبخ دو نوع ب

 باشد.آشپزی ایرانی می

 حال جهت طبخ برنج دستورالعمل زیر را انجام دهید:

گیری نمایید. )حداکثر مقدار برنج ابتدا مقدار برنج مورد نظر را با پیمانه اندازه .1

 باشد.(پیمانه می 11قابل طبخ این دستگاه، 

قابلمه مخصوص بریزید. )در صورت خیس کردن برنج  برنج را شسته و داخل .0

 نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.(

گیری شده با سطح آب مورد نیاز برای مقدار مشخصی برنج که با پیمانه اندازه .3

بندی داخل قابلمه مشخص شده است. حداقل تا باالی عالمت مربوطه درجه

 آب بریزید.

به میزان نرمی مورد نظر برای برنج، حداکثر تا یک  توان با توجهنکته: بنا به سلیقه می

توان بین پیمانه برنج می 4درجه بیشتر هم به برنج آب اضافه نمود. به عنوان مثال برای 

 به آن آب افزود. 5cupتا  4cupعالمت 

 سپس به میزان مناسب روغن و نمک به برنج بیافزایید. .4

 را انتخاب نمایید.اکنون با توجه به جدول زیر برنامه مورد نظر  .2

 برنامه مورد نظر دیگ ته مقدار برنج

 پیمانه 1 – 4
 LQ – Rice ندارد

 LQ – Crispy Rice دارد

 پیمانه 2 – 1
 LQ – Rice ندارد

 LQ – Crispy Rice دارد

 پیمانه 8 – 11
 HQ – Rice ندارد

 HQ – Crispy Rice دارد

همچنین عالقه آشپز به داشتن با توجه به نوع برنج، دما و فشار محیط و  .1

این امکان وجود دارد تا زمان پخت را افزایش دهیم. لذا  تر، دیگی تیرهته

های + و با استفاده از دکمه Temp/Time Settingبدین منظور، با لمس دکمه 

دقیقه افزایش داد که البته در شرایط  2دقیقه  2میتوان زمان پخت را   -و 

 شود.یعادی این کار توصیه نم
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توان زمان تأخیر در پخت را تنطیم نمود که می Delayبا استفاده از دکمه  .1

 باشد.پذیر میساعت امکان 04حداکثر این امر تا 

 11توان زمان گرم ماندن غذا در دمای می Keep Warmبا استفاده از دکمه  .8

 درجه را تنظیم نمود.

 پس از خاموش شدن دستگاه آن را از برق جدا کنید. .9

 ای عایق حرارت قابلمه را از دستگاه خارج نمایید.ا استفاده از پارچهب  .11

به علت روکش نچسب و مرغوب نچسب و مرغوب قابلمه دستگاه برنج به   .11

 توان آن را در ظرف دیگری برگرداند.راحتی از آن جدا خواهد شد و می

 

 دستور پخت کیک دورنگ مخصوص هانس
 مواد الزم:

 عدد 4 تخم مرغ

 گرم( 011یمانه )پ 1 شکر

 (cc011پیمانه ) 1 شیر

 گرم 121 کره

 قاشق مرباخوری 1 بیکینگ پودر

 قاشق چایخوری 1 وانیل

 قاشق غذاخوری 1 پودر کاکائو

 پیمانه 0 آرد

 گیری نمایید.ابتدا تمامی مواد الزم را با پیمانه اندازه .1

 زرده و سفیده تخم مرغ را از هم جدا کنید. .0

 زن هانس آنقدر بزنید که کامالا سفید و سفت شود.با هم سفیده تخم مرغ را .3

مانند زرده تخم مرغ را با شکر و وانیل مخلوط کرده و بزنید تا سفید و کرم .4

 شود.

حال زرده و سفیده زده شده را با یکدیگر مخلوط کرده و به آن شیر، کره و  .2

 بیکینگ پودر را اضافه کنید.

بزنید تا کامالا مواد با هم مخلوط شده و آرد را در مایع کیک الک کرده و هم  .1

 یکدست شوند.
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درون قابلمه دستگاه را کامالا چرب کرده و دو سوم مایه کیک را داخل آن  .1

 بریزید.

پودر کاکائو را به مابقی مایه اضافه کرده و پس از هم زدن به صورت نواری  .8

 داخل مایه اولیه بریزید.

 ستگاه را ببندید.قابلمه را در دستگاه قرار دهید و درب د .9

انتخاب کنید.  با لمس دکمه  -های + و ( را با دکمهCakeبرنامه پخت کیک )  .11

Start/Stop کند.دستگاه شروع به کار می 

شود؛ در این زمان، دقیقه، صدای بوق دستگاه شنیده می 42پس از گذشت   .11

اژگون قابلمه را بیرون آورده، کیک را در ظرفی برگردانده و دوباره به صورت و

ای که سطح روی کیک، این بار کف قابلمه داخل قابلمه قرار دهید به گونه

 قرار گیرد.

را لمس  Startقابلمه را داخل دستگاه قرار داده، درب آن را ببندید و دکمه   .10

کنید تا روی کیک نیز کمی برشته شود. این عمل پانزده دقیقه طول 

 کشد.می

ت انجام دهید تا روی کیک نیز فرصت کافی برای نکته: عمل برگرداندن کیک را به سرع

 برشته شدن را داشته باشد.

در پایان، با پارچه عایق حرارت، قابلمه را از دستگاه خارج کرده و کیک را در   .13

 گردانید.ظرف مورد نظر بر

همواره بر فرآیند پخت غذا نظارت داشته باشید و در صورت پخت غذا پیش از  توجه:

 ه را متوقف نمایید.زمان مقرر دستگا
 استفاده نمایید. Boilingبرای بخارپز کردن غذا از برنامه ی 

گاه غذا های معمولی دارد، لذا هیچعملکرد سرخ کن تابه ای دقیقأ عملکردی شبیه تابه

 را رها نکرده و بر مراحل پخت نظارت کافی نمایید.

 رب دستگاه را ببندید.هنگام کار دستگاه بخصوص در عملکرد پیتزا و نان پز حتمأ د

هنگام پخت برنج جهت جلوگیری از کم پختن برنج )دون شدن( درب دستگاه را 

 ببندید.
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 پنیر زن:
ابتدا تمام اجزایی که با مواد غذایی داخل قابلمه در ارتباط است را به خوبی شسته و با 

دقت نمایید سطح خارجی قابلمه و کف آن به خوبی  آب جوش ضدعفونی نمایید.

 ک شود.خش

 

 زمان آماده سازی:

البته دمای  ساعت می باشد. 1تا  4مدت زمان الزم برای تهیه پنیر در این دستگاه بین 

پایین محیط و یا سرد بودن کفیر مورد استفاده می تواند زمان آماده سازی را افزایش 

 دهد.

 مدت نگهداری:

 شرایط تخمیر مدت نگهداری محصول تخمیر شده بستگی به کیفیت کفیر یا ماست،

)ضدعفونی و تمیز بودن ظرف مورد استفاده و کیفیت شیر( و شرایط نگهداری محصول 

 هداری از پنیر حاصله حدود یک هفتهدارد که بطور میانگین مدت زمان قابل نگ

 باشد.می

 نحوه تهیه پنیر:

 )پس از ضدعفونی کامل(. قابلمه دستگاه را در محفظه مربوط قرار دهید

 ه کفیر یا ماست طبیعی بدون مواد افزودنی را داخل قابلمه دستگاه ریخته،میزان دلخوا

درب دستگاه بسته و زمان مورد نظر برای برنامه پنیر ساز را تعیین نموده و برنامه را 

 باشد.ساعت می 4اجرا نمایید که بصورت پیش فرض این زمان 

 نکته مهم در تهیه پنیر از کفیر: 

ماً از کفیر خانگی استفاده نمایید زیرا کفیر جهت کسب نتیجه مطلوب حت

 ای و دارای مواد افزودنی و حاوی پالم نتیجه معکوس خواهد داشت.کارخانه

 در طی فرآیند تولید پنیر، دستگاه را جابجا نکرده و مواد داخل قابلمه را بهم نزنید. 

ه و قابلمه پس از اتمام فرآیند تخمیر، دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کرد

 دستگاه را از آن خارج نمایید.
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روی  محتویات قابلمه )محصول تخمیر و سفت شده( را درون کیسه مخصوص ریخته،

 سینک ظرفشویی و یا ظرف مخصوص آب پنیر آویزان نمایید.

ساعت آب پنیر از آن خارج شده و می توانید پنیر حاصله را از کیسه  4الی  3پس از 

 مخصوص خارج نمایید.
 

 :عملکرد سرخ کن
درب دستگاه را با استفاده از دکمه روی آن باز کرده و قابلمه دستگاه را درون  .1

 آن قرار می دهیم.

مقدار روغن ریخته شده  روغن مخصوص سرخ کردن را درون قابلمه بریزید. .0

 بیشتر باشد. maxکمتر و از  minنباید از عالمت 

 درب دستگاه را ببندید. .3

ردن را انتخاب نموده و سپس نوع محصولی که برنامه مخصوص سرخ ک .4

 خواهید سرخ نمایید انتخاب کنید.می

 را لمس نمایید. Start/Stopو سپس  OKپس از انجام تنظیمات دکمه  .2

روی نمایشگر بر  دستگاه وارد مرحله گرم کردن روغن شده و عالمت 

 کند.شروع به چشمک زدن می

 بوق به گوش رسیده و عالمت 2ابتدا روغن به دمای الزم می رسد.صدای  .1

 باشد.دستگاه آماده استفاده می محو می گردد.

دستگیره مخصوص سبد سرخ کن را گرفته  آن را در محل خود بر روی سبد  .1

 نصب نمایید.

گرم بیشتر  421مواد غذایی مورد نیاز را داخل سبد قرار دهید )نباید از  .8

باشند اد غذایی منجمد میمواد غذایی نباید مرطوب باشند. اگر مو باشد(.

 ها را از آن جدا نمایید.سعی نمایید برفک

 با احتیاط درب دستگاه را باز نمایید. .9

برای جلوگیری از سوختن ناشی از پاشیدن روغن از دستکش آشپزی استفاده  .11

 نموده و سبد سرخ کن را با احتیاط درون قابلمه قرار دهید.

 جدا نمایید. دستگیره سبد سرخ کن را فشرده و از سبد .11
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 درب دستگاه را ببندید. .10

دهد دستگاه شنوید که نشان میشما صدایی می را لمس نموده، Startدکمه  .13

 مجددأ شروع به کار کرده است.

 زمانی که ماده غذایی آماده شد درب دستگاه را باز نمایید. .14

با استفاده از دستکش آشپزی دستگیره سبد سرخ کن را در جای خود قرار  .12

 ه سبد متصل نمایید.داده و ب

سبد را از لبه قابلمه آویزان  با استفاده از دستگیره مخصوص سبد سرخ کن، .11

کرده تا روغن اضافه از مواد غذایی خارج شده و سپس غذای حاصل را در 

 ظرف مناسب تخلیه نمایید.

ه برای سرخ کردن بخش بعدی مواد غذایی پیش از استفاده مجدد از دستگا .11

 اجازه دهید دمای دستگاه مجددأ افزایش یابد.

پس از اتمام کامل فرآیند سرخ کردن ،دوشاخه دستگاه را از برق خارج  .18

 نمایید.

قابلمه دستگاه  درب دستگاه را باز نمایید و اجازه دهید دستگاه خنک گردد. .19

 آن را خوب بشویید. ،ن خارج نموده و پس از تخلیه روغنرا از آ

مراقب  در حین کار دستگاه همواره بر سرخ شدن مواد غذایی نظارت نمایید. تذکر:

 باشید توسط بخار روغن و یا پاشیدن روغن دچار سوختگی نگردید.
جهت جلوگیری از سوختگی به وسیله روغن داغ، هرگز بر روی دستگاه خم نشده و 

 ج شده از دریچه بخار دستگاه قرار ندهید.دستان خود را روی قابلمه یا بخار خار

 نکات:

 ابتدا روغن را به داخل قابلمه ریخته و سپس دستگاه را روشن نمایید.

 پس از هربار استفاده از روغن آن را تصفیه نمایید.

 پیشنهاداتی جهت تصفیه روغن:

 )سرخ شدن( دستگاه را از برق خارج کرده و اجازه دهید پس از اتمام فرآیند پخت

 دستگاه به طور کامل خنک شود.

ای نازکی را درون صافی فلزی قرار داده و روغن را از آن کاغذ فیلتر و یا پارچه پنبه

 عبور داده و تصفیه نمایید.
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 هرگز از ترکیب چند مدل روغن استفاده ننمایید.

سرخ کردن را  های مختلف غذای مورد سرخ شدن،در وقفه های طوالنی بین بخش

 یید.خاموش نما

پشت سر هم سرخ نمایید و از غذایی پر آب مانند سیب زمینی را  بهتر است مواد

  انداختن وقفه در پخت خودداری نمایید.

 مانده مواد غذایی را از روغن خارج نمایید.پس از انجام عملیات سرخ کردن فورأ باقی

 این کار باعث افزایش عمر روغن می شود.

 بار مصرف(. 10الی  8مایید )تقریبأ پس از به طور منظم روغن را تعویض ن

هرگاه در هنگام گرم کردن روغن شروع به حباب کرد و یا  بو و مزه آن نامطلوب گشت 

 و یا رنگ آن تیره گردید و یا متراکم و جامد شد باید روغن را تعویض نمود.

د روغن یا چربی را درون ظرف اگر به ندرت از برنامه سرخ کن استفاده می کنی

 ای و یا پالستیکی در بسته و در جای خنک نگهداری نمایید.شیشه

 از نگهداری روغن درون قابلمه دستگاه خودداری نمایید.

 توصیه های پخت:

خواهید سرخ کنید ابتدا موادی را سرخ کنید که زمانی که چند نوع ماده غذایی را می

 تر سرخ می گردند.در دمای پایین

مواد پخته شده نسبت به مواد خام در دمای باالتر و زمان  ده کلی،عبه عنوان یک قا

 گردند.تری سرخ میکوتاه

 حالت تنظیم کاربر:

ه مختلف را در این دستگاه برنام 42در حالت تنظیمات کاربر قادر خواهید بود 

، دمای پخت و توانید زمان پختدر حالت تنظیمات کاربر شما می ریزی نمایید.برنامه

)حرارت دهی با استفاده از منبع حرارتی کف، منبع حرارتی کناری( را  نوع حرارت دهی

 تنظیم نمایید.

برنامه تنظیمات کاربر مناسب جهت کاربران پیشرفته می باشد که تجربه کافی  تذکر:

توانید دما و زمان پخت در آشپزی دارند در این حالت شما با توجه به تجربیات خود می

 را تنظیم نمایید.
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مرحله  4حالت تنظیمات کاربر در هنگام استفاده از قابلمه بزرگ دستگاه به برنامه 

دقیقه به طول بیانجامد و برای هر  041تواند تا که هر کدام از آنها می گردد.تقسیم می

 گردد.مرحله میزان حرارت و دما تنظیم می

گراد تیدرجه سان 41نمایش داده می شود از  Hمنیع حرارتی کف دستگاه که با حرف 

درجه تا  11نمایش داده می شود از  Cدرجه و منبع حرارتی کناری که با حرف  181تا 

 درجه قابلیت تنظیم دارند. 111

ابتدا درب دستگاه را با استفاده از کلید مخصوص باز کرده و قابلمه را درون  .1

 محفظه دستگاه قرار دهید.

 غذاها را به درون قابلمه بریزید. .0

( و  11) سطح ان حاصل فرمایید که حجم غذا از مقدار حداکثرحتمأ اطمین توجه:

 ( ظرفیت ظرف بیشتر و کمتر نباشد.0حداقل )سطح

تر از در هنگام طبخ غذا در حالت بخار پز توجه داشته باشید سطح آب پایین .3

 کف سبد بخار پز باشد.

 غذا را داخل قابلمه یا سبد بخار پز قرار داده و درب دستگاه را ببندید. .4

 بق دستورات زیر عمل نمایید.دستگاه را به پریز برق زده و مطا دو شاخه .2

 نحوه تنظیمات کاربر:

در نمایشگر نمایش داده  را لمس کرده که عالمت User Settingsدکمه  .1

ای که کاربر گردد و سپس برنامهبر روی نمایشگر ظاهر می (n01) شده و

 .مرحله به نمایش در می آیند 4تنظیم نموده در 

 Hکه  C1،C2 ، C3 ،C4یا   H1،H2 ،H3 ،H4به این صورت که ابتدا نوع منبع یعنی 

باشد نمایانگر منبع حرارتی کناری دستگاه می Cنمایانگر منبع حرارتی کف دستگاه و 

آمده و سپس دمای مربوطه به هر مرحله و در نهایت مدت زمان مربوط به به نمایش در

 شود.هر مرحله نمایش داده می

 n01)از شماره برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید -ا استفاده از دکمه های + و ب .0

 (n45تا 

 را لمس نمایید.  OKبرای انجام تنظیمات دکمه  .3

 را لمس نمایید. User Settingsدکمه  جهت انتخاب منبع حرارتی مجدداا  .4
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و دمای تنظیم شده  عالمت Temp/Time Settingسپس با لمس دکمه  .2

 مرحله نمایش داده می شود.برای این 

 دمای مورد نظر را تنظیم نمایید.  -با استفاده از دکمه های + و  .1

مدت زمان پخت مربوط به این  Temp/Time Setting با لمس مجدد دکمه .1

 شود.مرحله نمایش داده می

 زمان را تنظیم نمایید. -با استفاده از دکمه های + و  .8

 پخت تکرار نمایید. را برای تنظیمات بعدی 8تا  4مراحل  .9

 را لمس نمایید.  OKبرای ذخیره تنظیمات دکمه  .11

 لمس گردد. Start/Stopبرای شروع فرآیند پخت دکمه  .11

پس از اتمام مرحله اول پخت یک صدای بوق شنیده می شود و دستگاه به  .10

 رود.طور خودکار به مرحله بعد می

در نمایشگر  خت مولتی کوکر خاموش شده و عالمتآیند پپس از اتمام فر .13

کرده و دو شاخه آن را از برق  دستگاه را خاموش به نمایش در خواهد آمد،

 آورید.در

قابلمه را خارج نموده و  درب دستگاه را باز نموده و پس از سرد شدن آن، .14

 فت نمایید.ادستگاه را نظ

 توجه:

 را لمس نمایید. Start/Stopجهت توقف موقت برنامه  کلید 

 را لمس نمایید. Start/Stopددأ کلید جهت شروع به کار مج

 را لمس نمایید.Start/Stop ثانیه کلید  3برای خروج از حالت تنظیمات کاربر 

 

 حالت نان پز:

  Basic حالت پایه )نان( .0

 :این برنامه حاوی سه مرحله پخت نان می باشد

 خمیر زن ، تخمیر و پخت نان 
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 Ryeحالت  .0

 جهت پختن نان سالم از آرد چاودار

 
 Baguetteت )نان فرانسوی(باگ .3

برد. این نان درونی پر از منفذ و حفره و الیه رویی درست کردن نان زمان زیادی می

 تردی دارد.

 

 Pie پای .4

این برنامه به شما امکان استفاده از این دستگاه را به عنوان یک فر برقی معمولی 

سوخاری کردن بیشتر توانید برای پخت خمیر آماده یا برای دهد. از این برنامه میمی

 نان پخته استفاده نمایید.

 

 Doughخمیر )ورز دادن خمیر( .0

توانید برای ورز دادن خمیر پخت و پز )مانند پای، پیتزا و ...( استفاده از این برنامه می

 کنید.

 

 Gluten Free بدون گلوتن .6

شوند. )گندم، گلوتن یا فیبرین، نوعی پروتئین گیاهی است که در غالت یافت می

هایی مانند باشند( و باعث وجود ویژگیدوسر به طور ویژه دارای گلوتن می اودار و جوچ

توانند به گردد. اکثر مردم و کودکان میخاصیت ارتجاعی و کش آمدن در خمیر می

های هضم غذا گلوتن را هضم نمایند. ولی گروهی از مردم به گلوتن کمک آنزیم

گردد. افرادی از این قبیل سیار نادری در آنها میحساسیت دارند که باعث بروز بیماری ب

باید کلیه غذاهای دارای گلوتن را از رژیم غذایی خود حذف کنند. شما با این دستگاه 

توانید نان بدون گلوتن )از موادی مانند برنج، ذرت، آرد گندم سیاه یا ترکیبات می

 مخصوص نانوایی بدون گلوتن( تهیه کنید.
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 Wholegrainنان غالت کامل  .0

آیند، با آرد الک شده یا الک نشده، نانی سالم بپزید. به دلیل احتمال بروز عواقب ناخوش

دستگاه استفاده  "Delay"کنیم هنگام پخت این نان از ویژگی به شما پیشنهاد می

 نکنید.

 

 Jam مربا .0

ا مواد توانید برای تهیه مربا استفاده کنید. قبل از پخت مربا، میوه یاز این دستگاه می

 مربا را به صورت دستی خرد نمایید.

پز قرار مواد خردشده را به همراه مقدار مورد نیاز شکر و آب داخل ظرف نان -

 دهید.

توانید با د که میباشدقیقه می 12فرض دستگاه برای پخت مربا زمان پیش -

 ساعت افزایش دهید. 4مربای مورد نظر آن را به  و سفتی نوعتوجه به مقدار، 

 

 Yogurtت اسم .0

توانید با استفاده از این دستگاه، از شیر یا مخمر، ماستی طبیعی و خوشمزه را شما می

 تهیه کنید. از ماست و غذاهای پروبیوتیک به عنوان مایه خمیر و مخمر استفاده کنید.

در تهیه ماست حتماا از شیر سالم تازه استفاده نمایید و از به کار بردن شیر با  توجه:

 ودنی و پالم جداا خودداری نمایید.مواد افز

 

 Dough 2 )خمیر برای پاستا( 0خمیر  .02

توانید خمیر پاستای خانگی تهیه کنید؛ برای دادن عطر و طعم بیشتر در این برنامه می

 توانید به آن رب گوجه فرنگی و گیاهان معطر اضافه کنید.به خمیر، می
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 جدول زمان پخت:

 وزن )گرم( رنگ پوسته برنامه
ن پخت زما

 )به ساعت(

زمان اضافه 

کردن مواد 

 جدید )ساعت(

زمان گرم نگه 

 داشتن )به ساعت(

زمان تأخیری 

برای شروع 

 پخت

 Bread نان

 روشن

211 3:12 0:19 1:11 12:11 

121 3:11 0:14 1:11 12:11 

1111 3:12 0:19 1:11 12:11 

 متوسط

211 3:11 0:14 1:11 12:11 

121 3:12 0:19 1:11 12:11 

1111 3:01 0:04 1:11 12:11 

 تیره

211 3:01 0:04 1:11 12:11 

121 3:02 0:09 1:11 12:11 

1111 3:31 0:34 1:11 12:11 

 Rye چاودار

 روشن

211 3:31 0:49 1:11 12:11 

121 3:32 0:24 1:11 12:11 

1111 3:41 0:29 1:11 12:11 

 متوسط

211 3:32 0:24 1:11 12:11 

121 3:41 0:29 1:11 12:11 

1111 3:42 3:14 1:11 12:11 

 تیره

211 3:42 3:14 1:11 12:11 

121 3:21 3:19 1:11 12:11 

1111 3:22 3:14 1:11 12:11 

 Baguette باگت

 روشن

211 4:11 - 1:11 12:11 

121 4:12 - 1:11 12:11 

1111 4:11 - 1:11 12:11 

 متوسط

211 4:12 - 1:11 12:11 

121 4:11 - 1:11 12:11 

1111 4:12 - 1:11 12:11 

 تیره

211 4:12 - 1:11 12:11 

121 4:01 - 1:11 12:11 

1111 4:02 - 1:11 12:11 

 Pie - - 1:31 - 1:11 1:11 – 1:11 پای

 Dough - - 1:31 1:14 - 12:11 خمیر

 نان بدون گلوتن
Gluten Free 

 - 1:11 0:14 0:32 121 متوسط
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 وزن )گرم( رنگ پوسته برنامه
ن پخت زما

 )به ساعت(

زمان اضافه 

کردن مواد 

 جدید )ساعت(

زمان گرم نگه 

 داشتن )به ساعت(

زمان تأخیری 

برای شروع 

 پخت

 نان غالت کامل
Wholegrain 

 روشن

211 3:42 0:39 1:11 12:11 

121 3:21 0:44 1:11 12:11 

1111 3:22 0:49 1:11 12:11 

 متوسط

211 3:21 0:44 1:11 12:11 

121 3:22 0:49 1:11 12:11 

1111 4:11 0:24 1:11 12:11 

 تیره

211 4:11 0:24 1:11 12:11 

121 4:12 0:29 1:11 12:11 

1111 4:11 3:14 1:11 12:11 

 - Jam - - 0:11 - 01 مربا

 Yogurt - - 1:11 - - 4:11 – 10:11 ماست

 خمیر پاستا
Dough 2 

- - 1:14 - - - 

 

 جدول مراحل پخت:.

شماره 

 مرحله
 توضیحات نشانگر

 پیش گرمایش  1

 خمیرساز  0

 توقف برای تخمیر نان  3

 رار مرحله هم زدن خمیرتک  4

2 
 

نشانگر این است که خمیر برای پختن نانی با پوسته نازک و خمیر یک دست و پر حفره 

 آماده است

1 
 

در حال پخت نان. درب دستگاه را باز نکنید. منجر به کاهش پف نان و باال نیامدن آن 

 شود.می

1 
 

 های پخت در دسترس نیست.حالت گرم نگهدارنده. این حالت برای تمامی برنامه

( )در صورت استفاده از ظرف User Settingsحالت پخت نان با تنظیمات دستی )

 باشد.(پذیر میمخصوص نان امکان

دهد که زمان تمامی مراحل پخت نان را به صورت دستی و این برنامه به کاربر اجازه می

تواند برای ..( و کاربر میسلیقه شخصی انتخاب کند )پیش گرمایش، ورز دادن، تخمیر و.

تواند هر مرحله زمان جداگانه تنظیم کند. دما در مرحله آغازین تا زمان تخمیر نان می
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تا  11تواند بین دمای درجه سانتیگراد تنظیم شده و در مراحل پخت می 21تا  01بین 

 درجه سانتیگراد تنظیم شود. 141
 

 به صورت دستی: نان جدول تنظیمات پخت

 زمان متغیر نام حالت نشانگر

 دقیقه 2 – 11 پیش گرمایش 

 دقیقه 2 – 11 ورز دادن خمیر 

 دقیقه 2 – 31 تخمیر و استراحت خمیر 

 دقیقه 2 – 31 ورز دادن خمیر 

 
 دقیقه 2 – 041 تخمیر و استراحت خمیر

 
 دقیقه 2 – 041 پخت نان

 
 دقیقه 2 – 11 حالت گرم نگهدارنده

( نصب 0( را بر روی پایه پایین ظرف خمیر )4زن خمیر )تیغه هم ن پز:استفاده از نا

 کنید.

 نکته مهم:

زن برروی پایه، پایه را با چند قطره روغن گیاهی چرب قبل از نصب تیغه هم -

 کند.کنید. این کار، عمل جداسازی تیغه از روی نان پخته را آسان می

دستور پخت نان اضافه کنید. معموالا مواد الزم برای پخت نان را به صورت مشروح در 

 شود:مواد الزم برای پخت به این ترتیب اضافه می

 مواد مایع .1

 مواد خشک )مانند شکر، نمک، آرد( .0

 مخمر و بهبوددهنده .3

 نکته مهم:

مخمر به هیچ وجه قبل از ورز دادن خمیر، نباید تماسی با آب یا نمک داشته  -

 را در آنجا بریزید. ای درست کرده و مخمرباشد. در خمیر حفره

 ( پاک کنید.0شده آب را از قالب پخت )های مواد یا قطرات پخش خرده -

( باز کنید. اگر درون 8( را با فشاردادن دکمه باالی آن )9درب دستگاه ) -

 ( قرار داشت، آن را دربیاورید.19محفظه پخت، کاسه )
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رار دهید و آن را ( را از دسته آن گرفته و درون محفظه پخت ق0قالب پخت ) -

 های ساعت بچرخانید تا هنگامی که درون محفظه جا بیفتد.در جهت عقربه

 نکته مهم:

( یک سنسور حرارتی )به شکل دکمه ای فنر دار 14در المنت گرمادهی ) -

 متحرک( وجود دارد. از آزادی حرکت این سنسور اطمینان حاصل نمایید.

 درب دستگاه را ببندید. -

را به برق متصل کنید. دستگاه با یک صدای کوچک ( 11کابل دستگاه ) -

( به صورت چشمک زن برنامه نان 1شود و صفحه نمایش )روشن می

"Basic"  دهد.را نشان می "3:31"و زمان 

را لمس کنید. عالمت برنامه   -برای انتخاب برنامه پخت، دکمه های + و  -

برنامه پخت انتخاب شده به صورت چشمک زن نشان داده شده و مدت زمان 

که به صورت پیش فرض انتخاب شده است بر روی صفحه نمایش نشان داده 

 های پخت مراجعه شود.(شود. )به جدول برنامهمی

را لمس کنید. عالمت برنامه  "OK"برای تأیید برنامه پخت مورد نظر، دکمه  -

 ماند.از حالت چشمک زن تغییر کرده و به صورت ثابت روشن می

، 211توانید وزن مواد خود را انتخاب کنید )می  -ی + و هابا لمس دکمه -

گرم(. وزن مورد نظر انتخاب شده به صورت چشمک زن بر  1111و  121

 شود.روی نمایشگر نشان داده می

را لمس نموده تا عالمت وزن مورد  "OK"برای تأیید وزن مورد نظر دکمه  -

 نظر بر روی نشانگر روشن بماند.

و  ، متوسطبرای تعیین میزان برشتگی نان )روشن  -های + و از دکمه -

( استفاده نمایید. صفحه نمایش دستگاه، عالمت میزان برشتگی مورد تیره

 دهد.نظر را به صورت چشمک زن نشان می

را لمس نموده تا عالمت آن به  "OK"برای تأیید میزان برشتگی نان، کلید  -

 صورت ثابت بر روی نمایشگر روشن بماند.

توانید زمان پخت را با تأخیر آغاز کنید. برای استفاده از این یمهمچنین شما  -

( را لمس کرده و زمان مورد نظر 31) "Delay"ویژگی، دکمه تأخیر در شروع 
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انتخاب کنید. در  -خود تا پایان برنامه پخت را با استفاده از کلیدهای + و 

ود از این ویژگی خواهید عملیات پخت در همان لحظه شروع شصورتی که می

 استفاده نکنید.

 نکته مهم:

 Gluten"های نان بدون گلوتن ویژگی تأخیر در شروع پخت برای برنامه -

Free" مربا ،"Jam"  و خمیر پاستا"Dough 2" .قابل استفاده نیست 

( را لمس 32) "Keep Warm"برای روشن کردن حالت گرم نگهدارنده دکمه  -

شود. بعد از اتمام برنامه پخت، نمایان می برروی نمایشگر نمایید. عالمت 

نمایشگر زمان فعالیت برنامه گرم نگهدارنده را نشان خواهد داد. شما 

توانید از این ویژگی هم در حالت استندبای و هم در حین پخت استفاده می

 نمایید.

را لمس  "Keep Warm"برای خاموش کردن حالت گرم نگهدارنده دکمه  -

 ز روی صفحه نمایش محو گردد.ا کرده تا عالمت 

را لمس کنید. صفحه نمایش دستگاه  "Start"برای شروع برنامه پخت دکمه  -

زمان پخت و عالمت مرحله پخت آن لحظه را نشان خواهد داد. )به جدول 

 مراحل پخت مراجعه شود.(

 نکته مهم:

را  اگر حالت تاخیر در شروع پخت را فعال کرده باشید، نمایشگر عالمت  -

شان خواهد داد. با شروع پروسه پخت، این عالمت از روی صفحه نمایش ن

 گردد.محو می

( را لمس کرده و به 08) "Stop"برای خاموش کردن برنامه پخت، دکمه  -

 ثانیه نگه دارید. 3مدت 

های پخت مراجعه شود( شما های پخت )به جدول برنامهدر بعضی برنامه -

دنی )مانند آجیل یا میوه خشک( را اضافه توانید در بعضی مراحل مواد افزومی

کنید. در حین عملیات پخت، شما صدایی را از دستگاه خواهید شنید؛ پس از 

( را باز کنید، مواد افزودنی را اضافه کرده و 9شنیدن این صدا، درب دستگاه )
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درب دستگاه را مجدداا ببندید. پس از بسته شدن درب، برنامه پخت ادامه 

 یابد.می

 3حالت گرم نگهدارنده از قبل فعال نشده باشد، بعد از اتمام پخت، شما اگر  -

بر روی نمایشگر نمایان  صدای کوتاه پشت را خواهید شنید و عالمت 

 شود.می

 نکته مهم:

، و ماست "Dough 2"های خمیر پاستا حالت گرم نگهدارنده برای برنامه -

"Yogurt" باشد.قابل استفاده نمی 

 نکته مهم:

تواند به مدت یک ساعت نان پخته شده را گرم رغم این که دستگاه می یعل  -

شود که نان پخته را درون قالب پخت به مدت طوالنی نگه دارد، توصیه می

 تواند به سوختن نان منجر شود.نگهداری نکنید، این کار می

را لمس  "Keep Warm"برای غیر فعال کردن حالت گرم نگهدارنده، دکمه  -

 کنید.

 ز قابلیت گرم نگهدارنده برای گرم کردن مواد غذایی خود استفاده نکنید.ا -

 ( را از برق بیرون بکشید.11بعد از اتمام برنامه پخت، کابل دستگاه ) -

 درب دستگاه را با فشار دادن دکمه روی آن باز کنید. -

های ضد حرارت به دست کنید؛ برای جلوگیری از سوختن دست، دستکش -

های ساعت چرخانده و گرفته، قالب را در جهت خالف عقربهدستگیره قالب را 

 آن را بیرون بکشید.

 به قالب ده دقیقه زمان برای خنک شدن بدهید. -

 نان را با استفاده از کاردک نچسب از قالب جدا کنید. -

برای بیرون آوردن نان پخته از قالب، قالب را برعکس کرده و با احتیاط آن را  -

 کمی تکان دهید.

(، تیغه ورز دادن نان را از نان بیرون کشیده و ده 13فاده از قالب )با است -

 دقیقه صبر کنید تا نان کمی خشک شود.

 بری ببرید.نان را با استفاده از چاقوی تیز نان -
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 تنظیمات حالت کاربر )تنظیم اختیاری( برای پخت نان
فحه کابل برق را به پریز متصل کنید. بعد از شنیده شدن صدایی کوتاه، ص .1

را به صورت چشمک زن نشان  "3:31"و زمان  "Basic"نمایش برنامه نان 

 دهد.می

 "P01"، 1( را لمس کنید. عالمت کاربر شماره 31) "User Settings"دکمه  .0

 شود.برروی صفحه نمایش ظاهر می

 ,P01برای انتخاب شماره برنامه استفاده کنید. )  -و  +های از دکمه .3

P02…P05) 

( را لمس کنید. 34) "OK"نظیمات برنامه انتخاب شده، دکمه برای تغییر ت .4

 دهد.گرمایش و زمان آن را نشان میبرای مرحله پیش نمایشگر عالمت 

 گرمایش استفاده کنید.برای تعیین زمان پیش  -و  + های از دکمه .2

( را لمس کنید، نمایشگر عالمت و مدت 09) "Temp/Time Settings"دکمه  .1

دهد. )مراجعه به جدول تنظیمات حالت ت بعدی را نشان میزمان مرحله پخ

 پخت نان به صورت دستی(

را برای تنظیم مراحل باقیمانده )به جز مرحله گرم نگهدارنده(  2و  4مراحل  .1

 تکرار کنید.

بعد از تنظیم زمان مراحل پخت، درجه حرارت داخل محفظه پخت حین  .8

و اطالعات دما را نشان  ت عملیات تخمیر را تنظیم کنید. )نمایشگر عالم

 دهد.می

درجه حرارت را تنظیم کنید، سپس دکمه  -و  +های با لمس دکمه .9

"Temp/Time Settings" .را لمس کنید 

 ( استفاده کنید.برای تنظیم دمای پخت )با عالمت   -و  + های از دکمه .11

 ( ذخیره کنید.34) "OK"تنظیمات را با لمس دکمه  .11

 ( را لمس کنید.31) "START" برای شروع پخت، دکمه .10
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 نکته:

را  10و  1-3های پخت با تنظیمات پیش فرض، مراحل برای تغییر برنامه -

 مجدداا تکرار نمایید.

 توصیه مهم
 در پخت نان مواد غذایی

 آرد:

های آرد، نه تنها از طریق نوع آن، بلکه از طریق شرایط کاشت، روش فرآوری و ویژگی

های مختلف را برای های تولیدکنندهسعی کنید آرد شود.نگهداری آن مشخص می

پخت و پز استفاده کرده تا آرد مناسب برای نیاز خود را پیدا کنید. انواع اولیه آرد، آرد 

باشند. به دلیل طعم مطبوع و ارزش غذایی باال، آرد گندم بیشتر گندم و آرد چاودار می

 گیرد.مورد مصرف قرار می

 آرد نان: 

آید و دارای بیشترین میزان شده( نان از غالت بدون سبوس به دست میآرد )تصفیه 

شود و از شکنندگی آن جلوگیری باشد که باعث ارتجاعی شدن نان میگلوتن می

های پخته شده توسط آرد مخصوص نان، پف بیشتری نسبت به آرد کند. نانمی

 معمولی دارند.

 آرد گندم کامل )نان کامل(:

ن کامل( از آسیاب غالت کامل گندم همراه با پوسته )سبوس( به آرد گندم کامل )نا

شود. نان آید. این نوع آرد به خاطر ارزش غذایی باالی خود شناخته میدست می

باشد. برای بهبودسازی سبوس گندم )نان کامل( معموالا از لحاظ اندازه کوچکتر می

 شود.با آرد نان ترکیب می کیفیت این نان برای مصرف کنندگان، آرد غالت کامل، اغلب

 شکر:

بخشد و به نان رنگی طالیی شکر به عنوان یک افزودنی به نان، به آن طعم بهتری می

آید. به نان نه تنها شکر دهد. شکر یک واسطه غذایی برای رشد مخمر به حساب میمی

 ای یا خاک قند اضافه کرد.توان شکر قهوهتصفیه شده، بلکه می
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 مخمر: 

ر با تولید دی اکسید کربن همراه است که باعث تولید حفره درون نان رشد مخم

های غذایی برای رشد مخمر هستند. از مخمر فشرده شود. شکر و آرد هر دو واسطهمی

شده تازه یا پودر مخمر سریع استفاده کنید. مخمر تازه فشرده یا پودر مخمر سریع 

کنند و گرم )مانند آب و شیر حل میاستفاده کنید. مخمر تازه فشرده را در مایعات 

سازی اولیه )مانند اضافه کنند و نیازی به فعالپودر مخمر سریع را به آرد اضافه می

کردن آب( ندارد. برای استفاده از مخمر طبق توضیحات مندرج بر روی بسته بندی 

خمر محصول استفاده کرده یا از این مقادیر استفاده کنید: یک قاشق چایخوری پودر م

سریع برابر است با یک و نیم قاشق چایخوری مخمر فشرده تازه. مخمر را در یخچال 

 شود خمیر خوب پف نکند.نگهداری کنید. مخمر در دمای باال خراب شده و باعث می

 نمک:

دهد. دهد اما سرعت رشد مخمر را کاهش مینمک به نان طعم و رنگ اضافه می

تفاده نکنید. همیشه از نمک نرم استفاده کنید. گاه از مقدار زیادی از نمک اسهیچ

 تواند به پوشش نچسب کف قالب آسیب بزند.()نمک زیر می

 تخم مرغ: 

ها کند. تخم مرغتخم مرغ ساختار و حجم نان را بهبود داده و به مزه نان اضافه می

 حتماا باید قبل از اضافه شدن به خمیر، به خوبی و با دقت هم زده شوند.

 ی حیوانی و گیاهی:هاچربی

تر ساخته و عمر نگهداری آن را افزایش های حیوانی و گیاهی نان را لطیفچربی

دهد. برای افزودن کره به خمیر نان، آن را به قطعات کوچک تقسیم کرده یا بگذارید می

 کمی در دمای اتاق نرم شود.

 بیکینگ پودر و جوش شیرین:

زمان الزم برای پف کردن خمیر را کاهش  جوش شیرین و بیکینگ پودر )بهبوددهنده(

دهند. الزم است که جوش شیرین را از قبل با اسید سیتریک و مقدار کمی آرد می

گرم آرد(. این مقدار  10گرم اسید سیتریک و  3گرم جوش شیرین،  2مخلوط کنید )

باشد. برای فرونشاندن گرم آرد می 211گرم(، مناسب برای  01پودر به دست آمده )
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شود خمیر نان حالت متوازن و نرم وش شیرین از سرکه استفاده نکنید زیرا باعث میج

تواند طبق دستور آشپزی به درون قالب ریخته خود را از دست بدهد. بیکینگ پودر می

 شود.

 آب:

تا  01کند. دمای مطلوب آب بین حرارت آب نقشی اساسی را در روند تولید نان ایفا می

توانید از شیر نیز استفاده کرده و یا برای است. شما همچنین میدرجه سانتیگراد  02

 بهتر کردن طعم نان، از آب میوه طبیعی نیز استفاده کنید.

 لبنیات:

شود سازد و باعث میمحصوالت لبنی ارزش غذایی  را باال برده و طعم نان را بهتر می

تازه یا شیرخشک توانید از محصوالت لبنی طعم تر شود. میخمیر زیباتر و خوش

 استفاده نمایید.

 ها:ها و توتمیوه

 تازه برای تولید مربا استفاده کنید. ها و انواع توتاز میوه

 

 مقادیر:
راز پخت یک نان خوب نه فقط در کیفیت مواد، بلکه در مقدارهای دقیق مواد مورد نیاز 

 آن است.

گیری موجود در زه( اندا04( و قاشق )01از یک ترازوی آشپزخانه یا پیمانه ) -

 بندی محصول استفاده کنید.بسته

گیری دقیق بر روی یک سطح صاف قرار داده و آن را تا پیمانه را برای اندازه -

 اندازه مورد نیاز با مایع پر کنید. 

گیری انواع دیگر مایعات، پیمانه را از باقیمانده مایع قبلی پاک قبل از اندازه -

 کنید. 

 )مانند آرد(، آن را در پیمانه فشرده نکنید. هنگام ریختن مواد جامع -
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گیری آن به منظور ترکیب شدن آرد با هوا بسیار الک کردن آرد قبل از اندازه -

شود. مهم است و باعث فراهم شدن بهترین کیفیت ممکن برای پخت نان می

 ای آرد باید توسط یک چاقو جدا شوند.های تودهقسمت
 

 ترتیب ریختن مواد

شود از ترکیب زیر برای ریختن مواد درون قالب پیروی اد میبه شما پیشنه -

کنید )مگر آن که برای تهیه نان دستور مشخصی را داشته باشید(: مایعات 

)آب، شیر، روغن، تخم مرغ زده شده و...( در پایین قالب ریخته شود؛ مواد 

 شود.خشک پس از مایعات ریخته شده و مخمر در انتها اضافه می

ماا در آرد خشک بریزید. قبل از ورز دادن خمیر نباید با نمک مخمر را حت -

 دهد.تماس داشته باشد. زیرا نمک سرعت تخمیر را کاهش می

کنید، از ریختن مواد فاسد شدنی تأخیر در شروع را استفاده می اگر از ویژگی -

 مانند تخم مرغ، میوه و شیر درون قالب خودداری نمایید.

 

ای غذایی را به عنوان یک توصیه و پیشنهاد در نظر بگیرید. تمامی این دستوره توجه:

 تواند متغیر باشد.های محلی و ارتقاع از سطح دریا میمقدار مواد الزم بسته به ویژگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی فارسیدفترچه راهنما        

38 

 

 مشکالت رایج هنگام پخت نان
 علت مشکل

 کندخمیر پف نمی

 مقدار ناکافی مخمر

 مخمر غیرفعال یا قدیمی

خمیر، با مایعات تماس داشته مخمر قبل از ورز دادن 

 است

 انتخاب اشتباه نوع آرد

 مقدار ناکافی شکر

 شوند.آب تصفیه شده باعث رشد بهتر مخمر می

 زندمیرشد خمیر بسیار شدید بوده و از قالب بیرون 
 مقدار بسیار زیاد آرد یا مخمر

 مقدار بسیار زیاد خمیر

 شودخمیر در حین رشد متوقف می

مر به علت دمای باالی مایع یا مقدار زیاد آن، رشد مخ

 ضعیف است

 مقدار زیاد آرد یا کمبود مایع

 خمیر فشرده و سفت شده است

 مقدار ناکافی مخمر یا شکر

 مقدار بیش از حد میوه، غالت و...

 کیفیت کم آرد

دمای زیاد آب باعث رشد بسیار سریع مخمر و در نتیجه 

 ه استآن خوابیدن پف خمیر شد

 عدم استفاده از نمک یا کمبود شکر

 کمبود آرد

 نان در مرکز قالب به صورت خمیری و نپخته است
 استفاده بیش از حد از مایعات و مواد آبکی مثل ماست

 مقدار زیاد مواد مایع و آبکی

 خمیر سفت و زمخت است

 عدم استفاده از نمک

 آب بسیار گرم بوده است

 دی خمیر استفاده شده استمقدار بسیار زیا

 سطح نان خام و خمیری مانده است

)مخصوصاً در پخت نان با آرد مقدار بیش از حد آرد 

 گندم(

 مقدار بیش از حد مخمر یا کمبود نمک

 مقدار بیش از حد شکر

 عالوه بر شکر از مواد شیرین دیگر نیز استفاده شده است

نشده یا تکه  دست بریدهنان هنگام برش به صورت یک

 شودتکه می

قبل از برش نان، نان به خوبی خنک نشده است )رطوبت 

 اضافی نان فرصت بخار شدن را نداشته است(
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 های دیگرکارایی
 حافظه:

دقیقه برنامه  1در صورت نیاز اضطراری به قطع برق هنگام پخت، دستگاه به مدت 

 دارد.پخت را در حافظه نگه می

دقیقه برگردد، دستگاه در جایی که متوقف  1اه ظرف مدت در صورتی که برق دستگ

 دهد.شده به کار خود ادامه می

دقیقه، الزم است که از ابتدا مواد را ریخته و به  1در صورت نبود برق ظرف مدت 

 دستگاه مجدداا برنامه بدهید.

 تمیز کردن و مراقبت:

 بعد از اتمام کار با دستگاه، آن را از برق بیرون بکشید.

 تا زمان خنک شدن دستگاه منتظر بمانید.

درب و بدنه دستگاه را با دستمال تقریباا مرطوب پاک کرده، سپس با دستمال خشک 

 آن را خشک کنید.

های جداشونده را با آب گرم و ماده شوینده خنثی )غیر اسیدی و غیر تمامی قسمت

 قلیایی( بشویید.

 نکته:

 31قالب، قالب با با آّب گرم پر کرده و به مدت در صورت جدا نشدن تیغه از پایه داخل 

 دقیقه صبر کنید.

توانید آنها را مجدداا های جدا شونده را به طور کامل خشک کنید؛ پس از آن میقسمت

 درون محفظه دستگاه قرار دهید.

 بدنه اصلی دستگاه و کابل برق آن را درون آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.

 جمع آوری دستگاه:

از جمع آوری، دستگاه را تمیز کرده و تا هنگامی که کامل خشک شود منتظر  قبل

 بمانید.

دستگاه را در جای خشک نگهداری کرده و از دسترس کودکان و افراد ناتوان دور نگه 

 دارید.
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 اشکاالت احتمالی قابل بروز در دستگاه
 راه حل دلیل احتمالی مشکل

های مکرر همراه با بوق E01عالمت 

 وی نمایشگر نمایان شده استبر ر

دستگاه بعد از پخت قبلی هنوز 

 خنک نشده است.

دستگاه را از برق جدا کنید. قالب را 

بیرون کشید ه و اجازه دهید تا 

 دستگاه در هوای اتاق خنک شود

های مکرر همراه با بوق EEEعالمت 

 بر روی نمایشگر نمایان شده است
 شکستگی حرارت سنج دستگاه

خاموش کنید و با  دستگاه را

نمایندگی خدمات پس از فروش 

 مجاز تماس بگیرید

های مکرر همراه با بوق HHHعالمت 

 بر روی نمایشگر نمایان شده است

حرارت سنج دستگاه به علت مدار 

 کوتاه از کار افتاده است

 با و کنید خاموش را دستگاه

 فروش از پس خدمات نمایندگی

 بگیرید تماس مجاز

ای تهویه دود خارج هاز دریچه

 شودمی

ها قرار مواد غذایی بر روی المنت

 اندگرفته

دستگاه را با کشیدن کابل آن از برق 

خاموش کنید. قالب را بیرون بکشید 

های و بگذارید تا خنک شود. دیواره

محفظه درون دستگاه و المنت را با 

 دار پاک کنیددستمال نم

پف نان پخته شده خوابیده است و 

 زیرین نان نمناک است. قسمت

نان پس از پخت به مدت زیادی در 

 دستگاه نگهداری شده است.

بعد از پخت نان طبق دستور مورد 

 نظر، دستگاه را خاموش کنید.

های قالب چسبیده نان به دیواره

 است

قسمت زیرین نان به تیغه هم زن 

 چسبیده است

قبل از کار با دستگاه تیغه آن را 

 چرب کنید.

ر نان متوازن نیست یا نان ساختا

 پخته شده خراب شده است

از حالت پخت اشتباه استفاده 

 ایدکرده

های پخت نان را با لمس برنامه

 مشاهده کنید" Menu"دکمه 

 در دستگاه درب مداوم کردن باز

 نان پخت مراحل طول

درب دستگاه را فقط هنگامی که 

خواد باز برنامه پخت از شما می

ر اضافه کردن مواد کنید )به منظو

 غذایی(

قطعی طوالنی برق در حین پخت 

 نان

از ابتدا تمامی مواد را اضافه کرده و 

 برنامه پخت نان را تنظیم کنید

زن متوقف شده حرکت تیغه هم

 است

قالب را بیرون آورده و از چرخیدن 

محور تیغه اطمینان حاصل کنید؛ 

در صورت خطا در کار دستگاه، با 

ز فروش مجاز تماس خدمات پس ا

 بگیرید
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 توصیه های زیست محیطی

سایر پسماندهای خانگی این عالمت نشان می دهد که این محصول نباید به همراه 

دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از دفن ضاایعات 

کنترل نشده به محیط زیست و سالمت انسان و همچنین بارای اساتفاده مجادد از 

منابع مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفاده شاده را در ماواد 

ای این کار لطفاا آن را به مسئوالن یا مراکز جمع آوری ماواد بازیافتی قرار دهید. بر

 بازیافتی تحویل دهید.
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 ی دستگاه نامهی فعال سازی ضمانتنحوه

 الزم هانس، خانگی لوازم فروش از پس خدمات از مندی بهره جهت شما، انتخاب از تشکر ضمن

 دهید. انجام رزی شرح به خود محصول ضمانتنامه فعالسازی جهت را مراحلی است

 شده درج رقمی شش ضمانتنامه شماره ضمانت، کارت دریافت و محصول خرید از پس    

 پیامک طریق از خود، خانوادگی نام و نام همراه به را ضمانت کارت در

 مضمون با پیامکی کاری، روز سه حداکثر مدت ظرف نمایید. ارسال 20000040034  شماره به

 تأیید، پیامک دریافت عدم صورت در شد. خواهد ارسال شما به ضمانتنامه فعالسازی تأیید

 نشان خاطر نمایید. ارسال را فعالسازی پیامک مجدداا است الزم و است نگرفته صورت فعالسازی

 تاریخ از پس ماه 18 هانس، محصوالت فروش از پس خدمات و ضمانت اعتبار مهلت سازد می

 ماه سه ،ضمانتنامه کردن فعال و فعالسازی پیامک رسالا مهلت حداکثر و بوده کاال فروش فاکتور

 .باشدمی کارت درپشت شده درج انقضای تاریخ از پیش
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