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سی
فار

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند فلر امیدواریم از
کار با این دستگاه لذت ببرید

PC 165 SD

1. قبل از استفاده از اين دستگاه، لطفًا به دقت اين دفترچه ی راهنما را مطالعه نماييد.
2. دســتگاه را در جاي ناپايدار قرار ندهيد. استفاده از آن بر روي کاغذ روزنامه، اسفنج 
يا ساير اشــيائي که ممكن است به راحتي جلوي هواکش قســمت انتهايي را بگيرند، 

مجاز نيست.
3. هرگز آن را در جايي که نزديك به آب يا آتش اســت قرار ندهيد ، آن را در محلي 
که در معرض مستقيم نور خورشــيد يا پاشيدگي روغن است قرار نداده و از دسترس 

کودکان دور نگه داريد.
4. هرگز دستگاه، سيم برق يا دو شاخه ی آن را در آب يا ساير مايعات قرار ندهيد.

5. اگر قطعات يدکي نظير ســيم و دو شــاخه خراب شد و دســتگاه از کار افتاد، فوراً 
دستگاه را خاموش کنيد و آن را جهت بازبينی و تعمير به مرکز خدمات پس از فروش 

شرکت فلر ببريد. تعمير آن توسط مصرف کننده مجاز نيست.
6. اين دستگاه تنها براي استفاده در جهت اهداف و مصارف خانگي و مكانهاي مشابه 
همچون: آشپزخانه ی کارکنان، فروشگاهها، شرکت ها و ساير محيط هاي کاري، ويالها، 
اتاق هتلها، مســافرخانه ها و غيره طراحي شده است و نبايد براي اهداف ديگري مورد 

استفاده قرار گيرد. 
7. در صورت آســيب ديدگِي سيم برِق دستگاه، بايد آن را با يك سيم برق اصلي توليد 

شرکت فلر و در محل مرکز خدمات پس از فروش فلر آن را تعويض نمود. 
8. هرگــز قطعــات يدکي نامناســب را در ديگ زودپز نصب نكنيــد، زيرا باعث برق 

گرفتگي، آتش سوزی يا بروز آسيب مي شود.
9. قبل از اســتفاده، روکش ضد انسداد، سوپاپ شــناور و دريچه ی خروج بخار را از 
لحاظ گرفتگی بررســي کنيد، سطح ديگ داخلی و سطح المنت گرمايشی را تميز کنيد 
تا هرگونه شيء خارجي از دســتگاه پاک شود. از قرارداشتن دريچه ی خروج بخار در 

محل خود مطمئن شويد.
در هنگام استفاده از عملكرد"crispy rice"، کيك و ماست بندی دريچه ی خروج 

بخار را در وضعيت "venting" )خروج بخار( قرار دهيد. در ديگر عملكردهای 
پخت، دريچه بايد در وضعيت"sealing" )عدم خروج بخار( قرار گيرد.

هشدارهاي مهم ايمني 
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10.  هرگز سيم برق دستگاه را در جايي که ممكن است ُسر بخورد، قرار ندهيد.

11. از پخت غذاهايي نظير سبزيجات  جلبك دار و جوی دو سر پرهيز نماييد؛ زيرا 

ممكن است به راحتي پوشش ضّد انسداد را مسدود  کنند.
12. در هنگام پختن غذاهاي خشــك، لطفًا مواد غذايي را براي مدتي در آب بگذاريد 

تا خيس بخورند.
13. ميزان ماده ی غذايي نبايد بيشتر از سطح حّداکثر )MAX( در ديگ داخلي باشد. 

14. درطــول زمان کارکرد، هرگز دســتگاه را حرکت ندهيد و از باز کردن درپوش آن 

نيز خود داري کنيد.
15. در زمان کارکرد دستگاه، هرگز دستها يا صورت خود را به سمت دريچه ی خروج 

بخار يا سوپاپ شناور نگيريد تا از بروز سوختگي جلوگيري شود.
16. بعد از پخت تا زماني که مطمئن نشــده ايد ديگر فشار بخار در ديگ زودپز نيست، 

درپوش آن را برنداريد.
17. هنگام بازکردن زودپز بعد از پخت به ديگ داخلي و پوشــش داخلي دست نزنيد 

تا دچار سوختگي نشويد.
18. قبل از تميزکاري اين کاال، لطفًا دو شاخه  را بكشيد و يا برق آن را قطع کنيد.

19. استفاده از اين کاال براي مقاصدی به غير از آنچه مشخص شده، اکيداً ممنوع است.

20. اين دستگاه براي استفاده ی اشخاص )کودکان( با قابليت هاي پايين جسمي، ذهني 

و/يا افرادي که از تجربه و دانش کافي برخوردار نيستند، توصيه نمي شود. مگر با نظارت 
و آموزش توسط فردي که مسئول ايمني آنها است.

آمادگي براي پخت

قطر ديگحجمتوانولتاژمدل
داخلي

فشار
عملكرد

دماي »گرم نگه 
داشتن«

PC  165 SD220 ولت
22 سانتي 6 ليتر1000 وات50 هرتز

80-60 درجه ی 70 کيلو پاسكالمتر
سانتي گراد

لوازم جانبيقاشق، مالقه سوپ خوري، دفترچه ی راهنما ، پيمانه و اجزاي سيم برق
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توصيف اجزا

 

1. سوپاپ شناور
2.  دريچه ی خروج بخار

3. حلقه ی واشر سوپاپ شناور
4. پوشش ضد انسداد

5. ديگ داخلي
6. ديگ خارجي

7. دستگيره
8. بدنه
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9. جا مالقه اي
10. درپوش دستگيره

11. درپوش
12. واشر

13. سطح داخلي درپوش
14. صفحه ی کنترل

15. پايه
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آماده نمودن دستگاه براي پخت

روش باز نمودن و بستن واشر و درپوش دستگاه

آمادگي براي پخت

1. درپوش را با دقت باز کنيد.
• دســتگيره ی درپوش را با دســت بگيريــد و آن را تقريبًا 30 درجه به ســمت چپ  
بچرخانيــد تا عالمت درپوش ""  با عالمــت »Open« روی محفظه بيروني هم تراز 

شود، سپس درپوش را برداريد. 

1. قبل از هر بار استفاده، بررسي کنيد که آيا واشر و پوشش ضد انسداد 
روي درپوش سوار شده است يا خير.

 2. بعد از هر بار استفاده، هرگونه شئ خارجي را از واشر و پوشش ضد
انسداد برداريد و آن را تميز نگه داريد تا از ايجاد بو جلوگيري شود.

3. هرگز واشر را نكشيد؛ زيرا تغيير شكل واشر بر درزها و مقدار فشار 
بخار اثر مي گذارد.

4. از واشــر صدمه ديده نبايد اســتفاده شــود و براي تعويض آن بايد 
دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر برد.

پيش از اولين اســتفاده تمام لوازم جانبی را از دســتگاه بيرون آورده و دســتورالعمل 
راهنما را به دقت بخوانيد. برای جلوگيری از صدمه و آســيب بايد تمام دســتورها و 

موارد احتياطی را رعايت نمود.
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2. بررسي کنيد آيا قطعات بر روي درپوش به طرز مناسبي سوار شده اند يا خير.
• سوپاپ شــناور و دريچه ی خروجي را از لحاظ گرفتگي بررسي و تأييد کنيد که آيا 

قطعات واشر و پوشش ضد انسداد به طور مناسب نصب شده اند يا خير.
3. ديگ داخلی را بيرون آورده و سپس غذا و آب را در آن بريزيد.

• ميزان کلي آب و غذا نبايد فراتر از سطح حّداکثر )MAX( درون ديگ داخلی باشد. 
4.  ديگ داخلی را در ديگ خارجی قرار دهيد.

• قبل از آن مطمئن شــويد هر گونه شيء خارجي و قطره هاي آب را از سطح خارجي 
ديگ داخلي و درون محفظه پاک کرده ايد.

• بعد از قرار دادن ديگ داخلی درون ديگ خارجی کمی آن را به سمت چپ و راست 
بچرخانيد تا مطمئن شــويد ديگ داخلي با صفحه ی المنت گرم کننده کاماًل تماس پيدا 

کرده اند.
5. درپوش را کاماًل ببنديد.

• قبل از بستن درِ زودپز بررسي کنيد آيا واشر در لبه ی فوالدي درپوش قرار گرفته است .
• دستگيره ی درپوش را با دست بگيريد . تقريبًا آن را تا 30 درجه به راست بچرخانيد 

تا ""  با عالمت »Close« روی محفظه ی بيرونی هم تراز شود.

6. سوپاپ خروجي را به طور مناسب در جايش قرار دهيد.
• در زمان روشــن بودن دســتگاه، دســتگيره ی کوچك ســوپاپ خروجي را با نشان 
کوچك"seal")عــدم خروج بخــار(، هم تراز کنيد و اين نشــان مي دهد که زودپز در 

وضعيت "پخت با فشار بخار" است.
• وقتي تخليه ی بخار به طورت دســتي مورد نياز باشــد، دستگيره ی کوچك دريچه ی 
خروجي را با نشان کوچك خروجي هم تراز کنيد. اين نشان مي دهد که زودپز در حال 

تخليه ی فشار بخار است.
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4. کليد عملكرد پخت دلخواهتان را فشار دهيد و 10 ثانيه بعد زودپز برنامه ی انتخاب 

شده را انجام مي دهد.

انتخاب عملكرد

اقدامات کلی
1. مرحله آمادگي براي پخت را به پايان برسانيد.

2. دستگاه را روشن کنيد.
• براي ايمني بيشــتر، پيشنهاد مي شود ابتدا سيم برق را به زود پز و سپس به منبع برق 

وصل کنيد.
3. عملكرد مورد نياز را انتخاب کنيد.

• به محض فشردن کليد عملكرد، نشان گر سطح عمليات روشن خواهد شد. )به رنگ 
قرمز(

• پخت برنج با ته ديگ و کيك تنها در دســتگاههايي که اين عملكردها را دارند، قابل 
انجام است، زمان پخت و سرد شدن بر اساس مقدار مواد غذايی متفاوت، متغير است. 
زمــان پخــت  برنج به طور مســتقيم به ولتاژ بــرق، ميزان غذا، ميــزان آب و کيفيت 
برنــج بســتگي دارد. هرچه ميزان برنج بيشــتر باشــد، مدت زمان پخــت طوالني تر 
 خواهــد بــود. زمان پخت قيد شــده در جــدول زير فقــط به عنوان مرجع اســت.

)مثاًل ميزان غذا + آب= خط ميزان 8(
 زمان پخت: زمان گرمايش + زمان نگهداري

توجــه: زمان پخت برنج با ته ديگ، کيك و ماســت بندی دريچه اطمينان را 
در وضعيــت "Venting "  )خروج بخار(   قراردهيد. برای ســاير حالت ها از 

وضعيت "sealing" )عدم خروج بخار( استفاده نماييد.

توجــه: هنگام پخت برنج با ته ديگ"crispy rice"، کيك و ماســت بندی 
تنظيم گر بخار  را در وضعيت"vent" )تخليه ی بخار( قرار دهيد. ساير عملكردها 

را در وضعيت sealing )عدم خروج بخار( قرار دهيد. 

• تنظيم گر خروج بخار  را بر روي"seal" )عدم خروج بخار( قرار دهيد و بررسي کنيد 
آيا دريچه ی شناور پايين آمده يا خير )دريچه ی شناور قبل از گرمايش پايين مي افتد(.
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ميزان 2ميزان 5ميزان 10
ميزان در ديگ 

داخلی
 

زمان)دقيقه(/
عملكرد کماستانداردزيادکماستانداردزيادکماستانداردزياد

تفت دهی422616

خورش706050584838483828

حبوبات/ماهيچه817166655550584843

گوشت/مرغ675752534338453530

برنج با ته دیگ987863886853836348

زمان دلخواه574335

آبگوشت655545504030403020

کيك606060

ماست360 دقيقه

آرام پزیکم: 240 دقيقه    استاندارد 360 دقيقه     زياد: 480 دقيقه

• ظرف 10 ثانيه، پس از انتخاب عملكرد مي توانيد زمان تنظيم شده و عملكرد را دوباره 
انتخاب کنيد و در آخر تأييد کنيد که زودپز چند ثانيه بعد از انتخاب نهايی، شــروع به 

کار کند.
 • در طول روشن بودن دستگاه می توانيد حالت عملكردِ جاري را قطع و با فشار دادن کليد 

Warm / Cancel به حالت »آماده به کار«، )Standby( برگرديد. 

5.  بعد از اتمام پخت به صورت اتوماتيك دستگاه وارد حالت "گرم نگه داری" مي شود.
• بعد از اتمام پخت، نشانگر مربوطه خاموش و نشانگر گرمايش)به رنگ زرد ( روشن 
مي شــود . صفحه نمايش " OH " را نشــان مي دهد. و 3 پيام صوتي پخش مي شــود و 

زودپز وارد حالت "گرم نگه داری" می شود.
• در حالــت "آماده بــه کار ،) Stand by(" کليــد Warm /Cancel را فشــار دهيد، 
نشان گرگرما )به رنگ زرد( روشن و يك پيام صوتي پخش مي شود، که اين يعني زودپز 

برقي در حال ورود به حالت "گرم نگه داشتن" است.
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توصيه ها:
 Keep در حالت کارکرد معمولي دســتگاه مي توانيد با فشــار دادن کليد •
warm/Off پخت را متوقف کرده و به حالت STANDBY  "چشمك زن" 

برگرديد.
• در طول عملكرد، دســتگاه ممكن است گاهي اوقات صدايی کليك مانند 

توليد کند که اين صدا عادي است.
• براي پخت مقادير کم مواد غذايي، هنگامي که پوشــش باز مي شود، ديگ 
داخلي ممكن است به باال کشيده شود. در اين حالت، ديگ داخلي را با دست 

تكان دهيد و پس از افتادن آن در دستگاه، درپوش را برداريد.

باز کردن ايمن درپوش

1. دستگاه را خاموش کنيد و دوشاخه را از برق بكشيد.
2. روش تخليه ی بخار

الف . باز کردن سريع   
• ســوپاپ خروج بخار را در حالت تخليه قرار دهيد تا ســوپاپ هاي شناور پايين    

بيفتند )براي غذاهاي غير مايع(  
• جهت تســريع فرايند خنك شدن، حوله اي مرطوب را روي درپوش قرار دهيد تا    

دمای سوپاپ شناور پايين بيافتد.  
ب. روش کلي باز کردن   

• بگذاريد زودپز به صورت طبيعي خنك شود تا سوپاپ شناور پايين بيافتد.  
3. درپوش را باز کنيد.

• دســتگيره ی درپوش را با دســت بگيريد و آن را تقريبًا 30 درجه به ســمت راست 
بچرخانيــد تا )( با عالمت »Close« روی محفظه ی بيروني هم تراز شــود. ســپس 

درپوش را به سمت باال بكشيد. 
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توصيه ها:
• تا زماني که فشــار درون ديگ به طور کامل تخليه نشده است، درپوش را 

باز نكنيد.
• هرگز سوپاپ خروجي را در حال خروج و تخليه ی بخار بيرون نكشيد.

• براي غذاهاي مايع )پوره و مايعات چسبناک( زماني که پخت، تازه به اتمام 
رسيده است سوپاپ خروجي را براي تخليه ی بخار حرکت ندهيد، زيرا در 
اين صورت غذا از مرکز سوپاپ خروجي بيرون مي ريزد. مطمئن شويد که 

برق دستگاه قطع شده است.
دستگاه را به طور طبيعي خنك کنيد تا زماني که سوپاپ شناور بيايد. در آخر 

درپوش را باز کنيد.
• وقتي مقادير زيادي از غذا پخته مي شود، بالفاصله پس از پخت آن 

را خارج نكنيد. توصيه مي شود که درپوش را باز کرده و غذا را پس از 
مدتي ماندن در حالت"گرم نگه داری" بيرون بياوريد.

مثال هايی از پخت مواد غذايی

انتخاب حالت 
1. مرحله آماده کردن مواد غذايی براي پخت را انجام دهيد.

2. عملكرد مورد نيازتان را انتخاب کنيد.
• وقتي هر کليد عملكرد، پس از آماده ســازي فشــار داده مي شود، يك نشانگر روشن 

مي شود و زود پز عملكرد پخِت مرتبط را انجام خواهد داد.
• به محض اينكه يك عملكرد انتخاب مي شود، ظرف10 ثانيه  می توانيد عملكرد ديگري 

را انتخاب کنيد و زودپز آخرين عملكرد انتخابي را انجام خواهد داد.
• اگــر انتخاب عملكردي ديگر بعد از ورود زودپز به حالت پخت غير ممكن اســت، 

مي توانيد پخت را با فشار دادن کليد Keep Warm/Cancel قطع کنيد. 
3. با فشار دادن کليد MODE، حالت يا بافت غذای خام را به دلخواه انتخاب کنيد. 

• پس از فشــردن مداوم کليد MODE ، صفحــه نمايش ، High و Standard ,Low را 
نشان مي دهد. پس از انتخاب حالت پخت نوع مربوطه نمايش داده مي شود.

4. بعد از پخت، دستگاه در وضعيت »گرم نگه داری« قرار می گيرد.
• بعد از پخت، نشــانگر گرم نگهداری روشــن شده و دســتگاه در وضعيت»گرم نگه 

داری« قرار می گيرد. گرم نگه داشتن طوالني مدت با زودپز توصيه نمي شود.
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عملكرد تايمر
اين دستگاه دارای تايمر 24 ساعته است و طبق مراحل زير می توان آن را به کار گرفت : 

1. مرحله آماده کردن مواد غذايی براي پخت را انجام دهيد.
2. عملكرد مورد نيازتان را انتخاب کنيد.

• وقتي هر کليد عملكرد بعد از آماده ســازي مواد فشــار داده مي شود، نشانگر مربوطه 
روشن خواهد شد، شــما می توانيد ظرف 10 ثانيه عملكرد ديگري را انتخاب نماييد و 

براي متوقف کردن عملكرد دکمه ی Keep Warm/Cancel را فشار دهيد.
• براي عملكردهاي کيك، برنج با ته ديگ، برنج و بخارپزی تايمر کار نمي کند.

3. برای انتخاب ميزان پخت، دکمه ی حالت را فشار دهيد.
4. سپس زمان اتمام پخت را تنظيم نماييد.

• پيشنهاد می شود زمان پيش تنظيم تا 12 ساعت باشد.
• در صورت تنظيم مقدار زياد زمانی و گرم بودن دمای اتاق، ممكن است بوی ناخوشايندی 

از غذا به مشام برسد.
• با استفاده از عملكرد پيش تنظيم، چون برنج حالت نرمی دارد، ممكن است اگر مقدار آن 

کم باشد، کمی قسمت های انتهايی آن بسوزد.
• پس از انتخاب حالت، ظرف 10 ثانيه، زمان پاياني پخت را با فشار دادن کليدهاي "+" 
و "–" تنظيم کنيد. با فشار دادن دکمه ی ساعت، مقدار آن چشمك می زند  و با استفاده از 

دکمه های  "+" و "–"  می توانيد مقدار دلخواه را تنظيم نماييد.
• پس از تنظيم مقدار ساعت، دکمه ی Timerرا دوباره فشار دهيد تا اعداد دقيقه نشان 

داده شوند برای تنظيم از دکمه های "+" و "–" استفاده نماييد.
• زمان تنظيم شده، نبايد کمتر از 2 ساعت باشد. برای مثال، اگر زمان جاری 8:30 است، 

زمان پيش تنظيم نبايد قبل از 10:30 باشد.
• توجه داشته باشيد زمان نشان داده شده بر روي صفحه نمايش به معناي مدت زمان پايان 

پخت از زمان  جاری است. 
5. پس از پايان زمان پخت، زودپز به طور اتوماتيك وارد حالت   "گرم نگه داشتن" خواهد 

شد.
• پس از اتمام زمان پخت تنظيم شده، زنگ دستگاه 3 بار به صدا در می آيد.نشان گر گرما 
روشــن و دستگاه به حالت "گرم نگه داشتن" وارد مي شود . زمان بهينه ی گرم نگهداری  

8 ساعت است.
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عملكرد On-demand pressure"زمان دلخواه"

عملكرد "زمان دلخواه" بر اساس نوع غذايي که مي پزيد، متغير است؛ شما می توانيد طول 
زمان نگهداري فشارِبخار را به دلخواه خود انتخاب کنيد.

• وقتي پخت يك غذا در  عملكرد جاري به خوبی صورت نگيرد يا غذاي پخته شــده 
on- بــا عمليات جاري نتواند انتظارات شــما را بــرآورده نمايد، می توانيــد از عملكرد

demand"زمان دلخواه" جهت رسيدن به مطلوبترين نوع پخت استفاده کنيد.

• براي پخت غذاهاي زودپز، زمان کمتر و براي پخت يك غذاي ديرپز، زمان بيشــتري 
مصرف مي شود.

1. مطابق با دستورالعمل مربوط، مواد غذايی برای پخت را آماده کنيد.
2. با فشار دادن کليد on-demand"زمان دلخواه"، زمان پخت را انتخاب کنيد.

• بعد از فشــار دادن کليد on-demand"زمان دلخواه"، نشان گر مربوطه، روشن مي شود. 
براي استفاده از پيش تنظيم " 30 دقيقه اي"، کليدهاي " +" و "– " را فشار دهيد. زمان پخت 

را بين 0 تا 60 دقيقه، تنظيم کنيد.
• اگر مي خواهيد زمان را خودتــان تنظيم کنيد، بعد از انتخاب زمان on-demand"زمان 

دلخواه"، تنها با فشاردادن کليد تايمر آن را تنظيم نماييد.
• وقتي کليد تايمر براي اولين بار فشار داده مي شود. اگر صفحه نمايش 2 ر ا نشان دهد، 
بدين معناست که زودپز عمل پخت را طي 2 ساعت به پايان مي رساند؛ کليد "+" يا کليد 

"-" فشار داده مي شود تا زمان اتمام پخت، تعيين شود.
• پس از تنظيم کامل زمان، نشــان گر تايمر خاموش و روشن مي شود و بعد از خاموش 
روشــن شدن به مدت 10 ثانيه، نشانگر در حالت انتظار )قبل از آغاز (، روشن مي ماند و 
صفحه نمايش زمان تنظيم شــده را نشان مي دهد . جهت مشاهده ی انتخاب زمان دلخواه، 
کليد on-demand"زمان دلخواه" را فشــار دهيد . وقتي نشانگر تايمر خاموش شد، بدين 

معناست که زودپز شروع به پخت با عملكرد انتخاب شده مي کند.
3. بعد از پخت، می توانيد درپوش را باز و غذا را سرو کنيد.

خامــوش  دلخــواه"  نشــانگرon-demand"زمان  پيــام صوتــي،  قطــع  از  پــس   •
ايــن  لحظــه دســتگاه وارد  و نشــانگر گــرم نگهــداری روشــن می شــود. در 
 حالــت "گــرم نگــه دادی" مي شــود. اگــر نياز بــه گرم نگهــداری نيســت، کليد
Keep warm /cancel، را جهــت قطع عمليات فشــار دهيد و درپوش را مطابق با روش 

صفحه 8 باز کنيد. در اين لحظه می توانيد غذاي خوشمزه را سرو کنيد.



12

10 پيمانه بيشترين مقدار

تا نشانه ي 10سطح آب

   Crispy rice  عملكرد برنج با ته ديگ

مواد الزم:
شير و ماست )براي بسته شدن شير(.

روش تهيه:
1. 1000 ميلي ليتر شــير)که دماي آن کمتر از 35 درجه ي ســانتي گراد است( را با 100 

ميلي ليتر ماست مخلوط کنيد.
2. مواد ترکيب شده را درون دستگاه ريخته درِ آن را بطور کامل ببنديد و سپس عملكرد 

ماست  را انتخاب نماييد. )زمان پيش تنظيم 6 ساعت است(
3. براي آغاز عملكرد، دکمه ي »Yoghourt« را فشار دهيد.

4. پس از پخت مي توانيد درِ دستگاه را باز نموده و از ماست آماده شده لذت ببريد.

1. با استفاده از پيمانه،  نسبت برنج را اندازه گرفته و آن را بشوييد.
• يك پيمانه برنج در حدود 150 گرم است و براي 1 نفر مناسب است.

• پيشنهاد مي شود برنج را داخل قابلمه  ي دستگاه نشوييد.

• روش صحيح استفاده از پيمانه ي اندازه گيري:
• بيشترين ميزان برنج براي پخت در زير نشان داده  شده است:

2. آب و ادويه هاي مورد نظر را با توجه به ميزان آب اضافه نماييد.
• برنج شسته شده را داخل ديگ داخلي بريزيد.

Yoghourt عملكرد ماست
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• خط ميزان در داخل ديگ به معناي ميزان آب الزم براي همان مقدار برنج است. مثاًل 
براي پخت 2 پيمانه برنج بايد تا ميزان 2 آب اضافه نمود.

• مقدار آب مي تواند بر حسب نوع و ميزان سختي برنج تغيير کند اما هرگز نبايد ميزان 
آب بيشتر از باالترين مقدار نشان داده شده در ديگ باشد.

3. ديگ داخلي شسته شده را درون ديگ خارجی قرار دهيد.
• مطمئن شــويد که دانه هاي برنج يا قطره هاي آب از روی ديگ پاک شده اند.)به ويژه 

کف داخل دستگاه(

• کره را ذوب نموده و آن را با برنج مخلوط نماييد و سپس مقدار مناسبي نمك و آب 
اضافه نموده و مخلوط را هم بزنيد.

• جدول مقايسه ای مقادير برنج، کره و نمك

345مقدار برنج )بر حسب پيمانه(

345مقدار آب )تا ميزان نشانه(

6080100کره )گرم(

6810نمك )گرم(

• پس از قرار دادن آن، ديگ را به آرامي از ســمت چپ به ســمت راست بچرخانيد تا 
اطمينان حاصل کنيد که بين ديگ و صفحه ي گرم کننده تماس برقرار است.

4. درِ دستگاه را ببنديد
• دوشاخه را بطور کامل به پريز برق متصل نماييد.

• بخار در حال خروج از دريچه ي بخار را بازبينی نماييد.
• پس از روشن نمودن دستگاه و در حالت انتظار)چشمك زن(، نشانگر گرم نگه داشتن 

چشمك زده و صفحه ي نمايش، »---« را نشان خواهد داد.
5. دکمه ي عملكرد crispy rice)برنج با ته ديگ( را فشار دهيد.

• در همان لحظه، نشــانگر عملكرد ته ديگ روشــن شده و نشــانگر ساير عملكردها 
خاموش مي شوند. سپس دکمه ی »MODE« )حالت( را مطابق با ميزان سختی برنج فشار 

دهيد.
• پس از چند ثانيه و به گوش رسيدن صدای بوق، زودپز شروع به پخت مي کند.

6. پس از پخت در دستگاه را باز نموده و از غذا لذت ببريد.
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کيک

مواد الزم:
شكر: 100 گرم

آرد سفيد: 120 گرم
تخم مرغ: 3 عدد

کره: 40 گرم
شير: 30 گرم

روش تهيه:
1. شكر را به تخم مرغ اضافه نموده و آنها را با هم مخلوط نماييد تا حبابها از بين بروند.

2. آرد سفيد را به مواد اضافه نموده وآنها را به خوبی مخلوط نماييد.
3. سپس شير را اضافه و مخلوط نماييد.

4. جداره ی داخلی و کف ديگ را به روغن مايع آغشــته نموده و مواد آماده شــده را 
درون آن بريزيد.

5. پس از روشــن نمودن دستگاه عملكرد کيك را انتخاب نماييد. نشانگر کيك روشن 
شــده و نشانگر ساير عملكردها خاموش خواهند ماند. پس از چند ثانيه دستگاه شروع 

به کار خواهد نمود.
6. پس از اتمام پخت، پيغام صوتی به گوش رسيده و نشان گر کيك خاموش خواهدشد. 

اکنون می توانيد در ديگ را باز نموده و از کيكی خوشمزه لذت ببريد.
تهيه و مقدار مواد متناسب با ذائقه ی افراد است.

اگر مقدار زيادی مواد داخل دســتگاه ريخته شود، ممكن است باعث نيم پز شدن کيك 
گردد.

نكته: می توانيد مقدار کمی پودر چای سبز، شكالت يا گياهان معطر را 
برای تغيير طعم کيك به مواد اوليه ی کيك اضافه نماييد.

مواد را خوب با هم ترکيب کنيد تا کف آنها از بين رفته و مانند شــير، 
غليظ شوند.
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مواد الزم: گوشت گوساله، پياز، هويج، سيب زميني، برنج، نمك، روغن زيتون و آب
روش تهيه:

1. گوشت، پياز، هويج و سيب زميني را شسته و در قطعات کوچك خرد کنيد. 
2.  همه ی مواد غذايي را داخل ديگ بريزيد.

3. درِ دســتگاه را بطور کامل بســته، عملكرد " Slow Cook ") آرام پز( را انتخاب کنيد و 
ســپس با استفاده از دکمه هاي »+« و »-« زمان مناسب براي پخت را از 2 تا 10 ساعت 

انتخاب نماييد. 
4. پس از چند ثانيه و به گوش رسيدن صدای بوق، زودپز شروع به پخت مي کند.

پس از پخت در دستگاه را باز نموده و از غذا لذت ببريد. 

آرام پز

 Abgoosht عملكرد آبگوشت

مواد الزم:
گوشت گوسفند، غالت، ادويه جات، سيب زمينی، نخود فرنگی خشك، لوبيا و ليموترش 

خشك
روش تهيه:

1.  همه ی مواد را شسته سپس گوشت و سيب زمينی را در قطعات کوچك خردکنيد.
2. برای پخت مواد الزم را به همراه نمك، روغن زيتون و آب در ديگ زودپز بريزيد.

3. درپوش را کاماًل بسته و دکمه ی “آبگوشت/Abgoosht “ را فشار دهيد.
 بعد از پخت، می توانيد درب زودپز را باز کرده و از غذايتان لذت ببريد.

4. پس از چند ثانيه و به گوش رسيدن صدای بوق، زودپز شروع به پخت مي کند.

 Khoresh عملكرد خورش

دســتورالعمل پخت خورش شبيه آبگوشت است. کافی اســت مواد متنوع برای پخت 
خورش را آماده کرده و دکمه ی "Khoreshtes")خورش( را فشار دهيد.

Cheese  عملكرد پنير
1. شــير را درون ديــگ داخلی ريخته و در حاليكه درِ زودپز را برداشــته ايد، دکمه ی 

"Cheese ")پنير ( را فشار دهيد.
2. وقتی شير به درجه ی جوش رسيد، به ازای هر کيلو شير، 4 قاشق ماست اضافه کرده 

و به مدت 7 دقيقه به هم بزنيد تا شير به حالت بسته درآيد.
توجه: به جای اضافه کردن ماســت اين امكان وجود دارد تا شما از قرص پنير يا سرکه 
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Keep warm  عملكرد گرم نگه داری

• در حالت گرم نگه داری«، نشانگر گرما روشن است.
• پس از پخت، زودپز به صورت  اتوماتيك در وضعيت گرم نگه داری قرار می گيرد.

Keep warm/ هم می توانيد با فشار دادن کليد )Standby( شما در حالت چشمك زن •
Cancel نيز عملكرد "گرم نگه داری" را به کار بياندازيد.  

• دماي عملكرد گرم نگه داری« 60 تا 80 درجه ی سانتي گراد است.
• مدت زمان مطلوب براي عملكرد "گرم نگه داری" کمتر از 4 ساعت است.

1. پس از هر بار استفاده دستگاه را به موقع تميز نماييد.
2. ابتدا دوشــاخه ی دســتگاه را از پريز درآورده تا سردشدن کامل آن صبر کنيد سپس 

تميزکردن دستگاه را آغاز نماييد.
3. درپــوش و ديگ داخلی را بيرون آورده، با ماده  ی شــوينده بشــوييد و با آِب تميز 

آبكشي نماييد. سپس با پارچه اي نرم آنها را خشك کنيد.
4. قسمت هاي داخلي درپوش، که شامل واشر، سوپاپ خروج بخار، پوشش ضد انسداد 

و سوپاپ شناور مي شود، بايد با آِب تميز شسته و با يك تّكه پارچه  خشك شوند.
 5. پس از اتمام تميزکاري، قســمتهايي مثل واشــر، سوپاپ خروج بخار و پوشش ضد

انسداد را دوباره به طور دقيق در جاي خود قرار دهيد.

نحوه ی تميزکردن دستگاه پس از استفاده

جهت تهيه پنير استفاده کنيد.
3. سپس آن را از صافی که روی ظرفی قرار دارد بگذرانيد. با پارچه ای نرم روی ظرف 
را پوشانده و شيئی سنگين به مدت 5-4 ساعت روی آن قرار دهيد تا آب آن تمام شود.

4. سپس پنير آماده شده را قطعه قطعه ببُريد. 
پنير را بايد در آِب نمك دار نگه داری کرد.

Fry عملكرد  تفت دهی

1. روغن و مواد آماده شده را در ديگ زودپز بريزيد. نيازی به بستن درِ زودپز نيست.
2.  سپس در حاليكه درِ زودپز را برداشته ايد، دکمه ی"Fry" )تفت دهی(  را فشار دهيد.

3. غذای درون ديگ را چندين بار هم بزنيد تا از سوختن غذا جلوگيری شود.
4.  می توانيد فرآيند پخت را مشــاهده نموده و بعــد از پايان پخت به ميزان دلخواه از 

غذايتان لذت ببريد.
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جهت جلوگيري از واردشــدن هرگونه آسيب به شما يا ديگران لطفًا اقدامات احتياطي 
الزم براي حفظ ايمني را حتمًا رعايت نماييد.

• اســتفاده ی نادرست از دستگاه به خاطر ناديده گرفتن موارد احتياطي منجر به دو نوع 
آسيب ديدگي خواهد شد:

هشدار: عدم رعايت هشدارها ممكن است باعث مرگ و جراحات جدي شود. 
احتياط: عدم رعايت موارد احتياطي ممكن است به افراد و اموال آسيب وارد کند.

اقدامات احتياطي

هشدار:
- لطفاً از پريز برق 220 ولت استفاده کنيد. 

• در صورت عدم استفاده از برق شهري يا منبعي ويژه، احتمال آتش 
سوزي يا برق گرفتگي وجود دارد.

پريز به صورت مستقل و جداگانه استفاده شود.
• لطفًا از پريزی جداگانه و داراي اتّصال زميني با شــدت جريان بيش 

از 10 آمپر استفاده کنيد. 
• اســتفاده ی مشــترک چند دســتگاه از يك پريز ممكن است باعث 

گرمايش بيش از حد و آتش سوزی شود.
اســتفاده از درپوشــی ديگر در مــدت زمان گرمايش به شــدت ممنوع 

است.
• زيرا ممكن است باعث برق گرفتگي يا ساير صدمات جدي شود.

• از سيم برق صدمه ديده استفاده نكنيد.
• ســيم برق آسيب ديده بايد توسط مرکز خدمات پس از فروش فلر 

تعويض و از يك سيم انعطاف پذير سالم استفاده شود.
اشياء خارجي

• اشياء خارجي نظير تّكه هاي آهن و سوزن را در حفره يا فاصله های 
خالي زودپز نيندازيد.

• اين ممكن است باعث برق گرفتگي يا گرمايش غير عادي شود.
دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه داريد.

• قرار دادن دستگاه در دسترس کودکان کامال ممنوع است.
• اين کار ممكن است باعث سوختگی يا  برق گرفتگی شود.
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عدم تغيير
• تغيير قطعات يا تعمير دســتگاه به وسيله ی فردي به غير از مرکز 
خدمات پس از فروش شرکت فلر ممنوع است زيرا باعث حريق يا 

برق گرفتگي خواهد شد.
• لطفًا آن را جهت تعمير يا تعويض قطعات يدکي به مرکز خدمات 

پس از فروش فلر ارسال کنيد.
دستگاه را در آب نشوييد.

• زيرا باعث برق گرفتگي و اتّصال برق مي شود.
هشدار در مورد برداشتن درپوش

• وقتي زودپز برقي کار نكند، هيچ فشــاري در داخل قابلمه وجود 
ندارد و دريچه ی شناور افت ميكند.

• وقتي دســتگاه کار مي کند، فشــار داخل زودپز افزايش مي يابد و 
سوپاپ شــناور باال مي آيد. هرگز درپوش را با فشار بيش ازحد باز 

نكنيد و صبر کنيد تا فشار کاماًل تخليه شود.
• در غير اين صورت ســوختگي و يا جراحات بسيار شديدي رخ 

خواهد داد.
بازرسي منّظم

• جهــت اطمينــان از عدم وجود گرفتگي در ســوپاپ خروجي و 
درپوش ضد انسداد به صورت منّظم آنها را بازبينی کنيد.

• شــئ ســنگيني را به دريچه اضافه يا شئ ديگري را جايگزين آن 
نكنيد.

دو شاخه ی برق را با دست مرطوب نكشيد يا وصل نكنيد.
• زيرا باعث برق گرفتگي مي شود.

براي کشيدن دو شاخه ی برق، دستگيره ی آن را نگهداريد.
• هرگز ســيم برق را نكشــيد زيرا باعث آســيب ديدگِي آن شده، 

همچنين منجر به برق گرفتگي و اتّصالي مي شود.
در صورت عدم استفاده، دو شاخه ی برق را از پريز جدا کنيد.

• زيرا ممكن است باعث کوتاه شدن طول عمر دستگاه، آتش سوزي 
يا نقص فنّي آن شود.
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در حين اســتفاده، هرگز دست خود را به ســمت دريچه ی خروج بخار و 
هوا نبريد.

• در زمان پخت، هرگز دســت يا صورت خود را به ســمت دريچه 
نگيريد تا از سوختگي آن جلوگيري شود.

• در زمــان پخت، روي ســوپاپ خروج بخــار و دريچه ی هوا را با 
پارچه نپوشانيد.

هرگز درطول عمليات به درپوش دست نزنيد.
• وقتي دســتگاه کار مي کند، دماي درپوش باالتر است، بنابراين به آن 

دست نزنيد.
• دست زدن به سوپاپ خروج بخار در زمان پخت ممكن است باعث 

سوختگي شود.
مقــدار غذاي درون دســتگاه، نبايد از ميزان حداکثــِر )MAX( تعيين 

شده، فراتر رود. 
• غذايي که پخته مي شــود، نبايد از ميزاِن حداکثر )MAX( فراتر رود، 
در غير اين صورت ممكن است غذا نيم پز شده يا خرابي روي دهد.
فقط از ديگ داخلی درنظر گرفته شده برای اين دستگاه استفاده کنيد.
• اگــر بين انتهاي ديگ دروني و صفحه ی گرم کننده، شــيء خارجي 
وجود داشــته باشد، حتمًا قبل از اســتفاده، آن را برداريد.زيرا ممكن 

است باعث گرمايش بيش از حد يا عمليات غيرعادي شود.
براي گرم کردن، هرگز ديگ  داخلی را بر روي دســتگاههاي ديگر قرار 

ندهيد.
• جهت جلوگيري از تغيير شكل يا خرابي قابلمه ی دروني، هميشه آن 

را به وسيله ی دستگيره هايش بلند کنيد.
• برای تعويض لطفًا از ديگ داخلی عرضه شــده توسط شرکت فلر 

استفاده کنيد.
برای جابجاکردن دستگاه، لطفاً آن را از دستگيره بگيريد.

• براي جابجاکردن دســتگاه، هرگز دستگيره ی درپوش را مستقيمًا بر 
نداريد تا از افتادن درپوش جلوگيري شود.

هرگز در جاهاي زير از دستگاه استفاده نكنيد.
• مكان غير ثابت

• نزديك آب يا آتش
• نزديك به ديوارها و مبلمان

• جاهايي که در معرض نور مستقيم خورشيد يا پاشيدگي روغن قرار دارد.
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عيب يابي

همه ی موارد نامعمول زير، به معنای خرابي هاي کامل مكانيكي در دستگاه  نيست.
لطفًا قبل از ارسال دستگاه جهت تعمير، يك بررسي دقيق انجام دهيد.

راه حل دليل احتمالي مشكل

واشر را در جاي خود قرار دهيد  واشر به خوبي در جاي خود قرار
نگرفته است

بستن درپوش دشوار است 1
 ميله رابط را به آرامي و بادقت فشار

دهيد
 ميله رابط توسط  سوپاپ شناور

مسدود شده است

 درپوش را حتمًا بعد از کاهش فشار
باز کنيد

سوپاپ شناور بعد از آزادسازي، 
پايين نمي افتد.

باز کردن درپوش دشوار است 2
 واشر را مطابق با دستورالعمل در جاي

خود قرار دهيد فشاري درون زودپز وجود دارد

واشر را طبق دستور قرار دهيد عدم وجود واشر

درپوش نشتي دارد حلقه هاي واشر را تميز کنيد3 تكه هاي غذا چسبيده به واشر

حلقه واشر را تعويض کنيد فرسودگي واشر

درپوش را دوباره ببنديد درپوش محكم بسته نشده است

واشر دريچه ی شناور را پاک کنيد  تكه هاي غذاي چسبيده به حلقه واشر
دريچه ی شناور

سوپاپ شناور نشتي دارد 4
 حلقه واشر دريچه ی شناور را عوض

کنيد
 حلقه واشر دريچه ی شناور فرسوده

است

 غذا و آب را مطابق با دستور اضافه
کنيد

 مقدار بسيار کمي از غذا و آب در
قابلمه وجود دارد

سوپاپ شناور نمي تواند بلند شود 5
 جهت تعمير و نگهداري، آن را به دفتر

خدمات ارسال نماييد
 کمي نشتي از درپوش يا سوپاپ

خروجي

 دريچه خروجي را  روی موقعيت  قرار
Sealing دهيد

 سوپاپ خروجي در وضعيت قرار
Sealing  ندارد   خروجي بخار از سوپاپ

متوقف نمي شود 6
 آن را جهت تعمير به دفتر خدمات

ارسال کنيد
 سيستم کنترل فشار به درستي کار

نمي کند

لطفا پريز برق را بررسي کنيد اتصال نادرست با پريز برق  پس از روشن شدن دستگاه، چراغ نشان گر
هنوز خاموش است 7



 آن را جهت بررسي به دفتر خدمات
پس از فروش فلر ببريد

حس گر دستگاهخراب است

       بر روی چراغ
 نشانگر پديدار

 می شود

همه چراغ هاي
 نشان گر خاموش و

روشن مي شود
8

C2 بر روي چراغ
 نشانگر پديدار 

مي شود

 ديگ داخلی را بصورت درست در
جاي خود قرار دهيد

دما بسيار باال است زيرا هيچ آبي
درون ديگ وجود ندارد

 دما بسيار باال است زيرا ديگ داخلی
در جاي خود قرار ندارد

C5 بر روي چراغ
 نشانگر پديدار 

مي شود

 آن را جهت بررسي به دفتر خدمات
پس از فروش فلر ببريد کليدزمان دلخواه کار نمي کند

C6 بر روي چراغ
 نشانگر پديدار 

مي شود

آب بيشتري اضافه کنيد آب بسيار کمي اضافه شده است

برنج نيم پز شده يا سفت است  پس از اتمام شدن زمان، بخار را خارج9
و پس از 5 دقيقه درپوش را باز کنيد

 درپوش قبل از زمان مورد نظر بسته
شده است

مقدار آب را کم کنيد آب زيادی اضافه شده است برنج بسيارنرم است 10

دورانداختن دستگاه مطابق با اصول زيست محيطي 

شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست کمك کنيد!
لطفًا به مقررات محلي توجه کنيد. وسايل برقي مستعمل را به مراکز ويژه ی  

جمع آوري اين دستگاه ها تحويل دهيد. 

C1

آب را به مقدار الزم اضافه کنيد
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Dear customer!
Thanks for your worthful choice and confidence to Feller brand.

We really hope that you enjoy operating this product.

PC 165 SD

1. Before using this product, please read this User’s Manual carefully.

2. Do not place the unit on an unstable location. It is strictly prohibited to 

use it on a newspaper, foam or other object that may easily block the vent 

hole at the bottom.

3. Never use it in a place which is near water or fire. Do not use it in a place 

exposed to direct sunshine or oil splash. Put it in a place out of the reach 

by children.

4. Never place the product, power cord or plug in water or other liquid.

5. If a spare part such as wire and plug is damaged or the product fails, stop 

the operation instantly and send it to the after sale service centre of Feller 

for inspection and repair. Repair by the user is not allowed.

6.  This appliance is intended to be used in household and similar 

applications such as: -staff kitchen areas in shops, offices and other 

working environments; -farm houses;-by clients in hotels, motels and other 

residential type environments; -bed and breakfast type environments.

7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or 

assembly available from after sale service centre of Feller.

8.  Never make unauthorized replacement of any spare part inside the 

pressure cooker, as this may cause electric shock ,fire, or injury.

9.  Before use each time, be sure to check the anti-block shield, float 

valve and exhaust valve for obstruction, wipe the surface of the inner 

pot and the heating plate to confirm they are free of any foreign object 

Check the exhaust valve for properly location. When cooking “crispy rice” 

make exhaust valve “venting” position . The location of other functions to 

“sealing”.

10. In use, never hang the power cord on a location which may easily trip over.

IMPORTANT SAFEGUARDS
Household use only
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PRODUCT SPECIFICATION

11. Avoid cooking such foods as laver and oat meal in the pot, as they may 

easily clog the anti-block shield.

12. Cooking dry foods, please soak period of time.

13. The maximum cooking amount shall not exceed the MAX level inside 

the inner pot.

14. In operation, never move this product and prohibit compulsory 

opening.

15. In operation, never have your hands or face move to the exhaust valve 

or float valve to avoid scald.

16. After cooking, do not uncover the cooker until you confirm that there 

is no pressure inside.

17. When opening the cover after cooking, do not touch the inner pot and 

cover inside with hands directly to avoid scald.

18. Before cleaning this product, please unplug it or disconnect the power 

supply.

19. It is strictly prohibited to use this product for purposes other than 

those specified.

20. This appliance is not intended for use by persons )included children( 

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 

and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Temperature of 
warm.keeping

 Working
pressure

 Caliber of
inner potVolumePowerPower SupplyModel

60-80
0
C70kPa22cm6L1000W220V~50HzPC 165 SD

Spoon, soup ladle, User’s Manual, measuring cup, and power cord componentsAccessories
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HOW TO USE

1. Float valve

2.  Exhaust valve
3. Gasket ring
4.Anti block shield
5.Inner pot
6.Exterior pot
7.Handle

  8

  9

  10

11

  12

  13

  14

  15

  1

  2

  3

  4

5

  6

  7

8. Housing
9.Rice paddle shelf
10.Handle cover
11.Cover
12.Gasket
13.Inside cover
14.Control panel
15. Base



 
NOTICE PRIOR TO USE

 
DISASSEMBLY AND INSTALLATION OF ANTI-BLOCK SHIELD AND GASKET

Before first use, please take out all accessories from the cooker body 
and read the User’s Manual carefully. Special care must be given to use 
directions and cautions to avoid any damage to property or personal 
injury.

Notice
1. Prior to each use, inspect whether the gasket and  
anti-block shield are mounted to the upper cover.
2. After use, remove any foreign object from the gasket and 
anti-block shield. Keep clean to avoid odor.
3. Never pull the gasket, as pull deformation may affect  
sealing and pressure effect.
4. A damaged gasket should not be used ,and shall be sent 
to after sale service centre of Feller for replacement.
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COOKING PREPARATION

1. Open the cover correctly
• Hold the cover handle with a hand, counterclockwise rotate approximately
30 degrees until the cover marking “” alignment the outer casing marking
“Open” and lift the cover.

2. Check whether parts on the cover are mounted properly.
• Check the float valve and exhaust valve for obstruction, and confirm 
whether such parts as gasket and anti-block shield are installed properly.
3. Take out the inner pot, then put food and water in the inner pot.
• Total amount of food and water shall not exceed the MAX level of inner pot 
height.
4. Put the inner pot in the electric pressure cooker
• Before that, be sure to remove foreign object and water droplets from the 
exterior of the inner pot and inside of the housing;
• After putting in, rotate the inner pot slightly left to right to ensure good 
contact between the inner pot and heating plate.
5. Close the cover completely
• Before closing, check whether the gasket has been put in the steel rim
inside the cover.
• Hold the cover handle with a hand, clockwise rotate approximately 30 degrees 
until the cover marking “” alignment the outer casing marking “Close”
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6. Position the exhaust valve properly
• In work, align the small handle of exhaust valve with the sealing small 
icon, indicating that the pressure cooker is in seal condition;
• When manual exhausting is needed, align the small handle of exhaust
valve with the exhaust small icon, indicating that the pressure cooker is in
vent condition;
• Move to the sealing zone and inspect whether the float valve has fallen   
)the float valve falls before heating( .

General Functions
1. Finish cooking preparation.
2. Switch on
• To ensure safety, you are recommended to connect the power cord to the
pressure cooker first and then to the power supply.
3. Select a required function level
• Once a function key is pressed, the indicator of a corresponding function
level will illuminate )red(;
• The crispy rice function and cake function are only applicable to products
with such function level;
• Cooking time varies with different function level. The bigger the food 
amount, the longer the cooking time. The cooking times listed in the table 
below are only for reference )e.g. food amount + water = 8 scales(: Cooking 
time = heating time + holdup time

 
FUNCTION SELECTION
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Notice: When cooking “crispy rice”" rice" and "cake" make 
exhaust valve in “venting” position. The location of other func-
tions to “sealing.”



4. Press a function key, and 10s later, the electric pressure cooker will perform 
a corresponding function program selected
• Within 10s, you can re-select preset time and function level, and finally 
confirm that the electric pressure cooker will start work in 10s after selection.
• During the operation, you can cancel current working state and return to
standby state by pressing the “Warm/Cancel” key.
5. After cooking, enter the warm-keeping state automatically
• After cooking, a corresponding function indicator goes out, the warm indictor 
illuminates )yellow(, the display screen shows “0.0”, and gives out the prompt 
sound )10 beeps(, with the electric pressure cooker going into warm state.
• In standby mode, press the “Warm/Cancel” key, the warm indictor illuminates 
)yellow(, and gives out the prompt sound )1 beep(, indicating that the electric 
pressure cooker goes into warm state.
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Warm Tip:
• In normal work, you can cancel current working state and 
return to standby state by pressing the “Warm/OFF” key.
• During operation, the machine may sometimes generate 
the “cluck” sound, which is not malfunction.
• For cooking of little amount, the inner pot may be sucked 
up when the cover is opened. In this case, shake the inner 
pot manually, and remove the inner pot cover after the inner 
pot falls into the cooker body.

10 scales5 scales2 scales
Inner pot
scale
Time (min.
Function HighStandardLowHighStandardLowHighStandardLow

422616Fryer

706050584838483828Khoresh

817166655550584843Bean/Tendon

675752534338453530Meat/Chicken

987863886853836348Crispy Rice

574335 On-demand
Pressure

655545504030403020Abgoosht

606060Cake
360Yoghourt

Low:240 Standard:360 High:480Slow Cook



 
SAFE COVER OPENING

 
COOKING EXAMPLES

Mode Selection
1. Finish cooking preparation.
2. Select a corresponding function level.
• When any function key is pressed after preparation, a corresponding function 
indicator illuminates, and the pressure cooker will perform the cooking 
procedure of the corresponding function level. Texture default is “standard “level.

 Tip:
• Do not open the cover until pressure inside the spot is  
released adequately.
• Never pull out the exhaust valve when it is exhausting.
• For fluid foods )porridge and sticky liquid(, do not slide the 
exhaust valve for exhaust when cooking is just finished, and 
otherwise the food will eject from the exhaust valve core. 
Be sure to disconnect the power supply, have the unit cool 
naturally until the float falls, and finally open the cover.
• When large quantity of food is cooked, do not exhaust  
immediately after cooking. It is recommended to open the 
cover and have the food after some time of warmkeeping.

1. Disconnects the power or take off the power plug.
2. Exhaust method
 A. Quick opening method
 • Slide the exhaust valve to the exhaust position until the float valves  
     falls. )for nonfluid food(
 • Put a wet towel on the cover to quicken cooling until the float valve falls.
 B. General opening method
 • Have the pressure cooker to cool naturally, until the float valve falls.
3. Open the cover
• Hold the cover handle with a hand, clockwise rotate approximately 30 
degrees until the cover marking “” alignment the outer casing marking 
“Close” , and pull up the cover.
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• Once a function level is selected, you can also select another function level within 
10s, and the pressure cooker will perform the cooking procedure of the finally 
selected function level.
• If selection of another function is impossible after the pressure cookers enters 
working state, you can cancel the operation by pressing the “Keep warm/Cancel” 
key for selection.
3. Select texture by pressing “MODE” key
• After the “Mode” key is pressed continuously, the screen displays Low, Standard 
and High. When one texture is selected, corresponding text appears on the screen. 
”soup”  “porridge”  “meat/chicken” ”bean /tendons” have Mode function.
4. After cooking, the unit will go into warm-keeping state automatically
• After cooking, the warm indicator illuminate and the unit will go into 
warm keeping state. Long time warm-keeping is not recommended.
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TIMER FUNCTION

• Preset time is recommended to be within 12h.
• In case of long-time preset and high room temperature, 
food suffering from long time soaking may generate odor.
• Due to preset cooking, rice has soft texture, but little rice 
may get burnt at the bottom.

This unit is equipped with 24-hour Timer function, which can be operated as follows:
1. Finish cooking preparation.
2. Select a corresponding function level.
• When any function key is pressed after preparation, a corresponding 
function indicator illuminates; you can also select another function level 
within 10s. )To cancel the operation, press the “Warm/OFF” key.
• No Timer function is made available to “Crispy Rice,” “Rice,” “Steam” and 
“Cake” function.
3. Press “Mode” key to select texture.
4. Set end time of cooking)you should calculate next hours when the food 
is desired to be prepared.(.

• Within 10s after cooking mode selection, set a cooking end time. First 
the “Timer” key is pressed, the screen displays “Timer Finish Time,”. Hour 
portion flashes, and “+” or “-“ is used to adjust the hour portion.



• After setting the hour portion, the “Timer” key is pressed again, and 
Minute portion flashes. Press “+” or “-“to adjust the minute portion.
• Preset time shall not be less than 2h, for example, if current time is 8:30, 
preset time shall not fall before 10:30.
• Preset time shall not be less than 2h.
• After completion of Timer time, the pressure cooker will, in 10s, perform
the cooking of a corresponding function level within your preset time.
5. After cooking, the unit enters keep warm state automatically
• After preset time elapses, prompt music or 10 times of beeps give out, 
the warm indicator illuminate and the unit will go into warm-keeping 
state. Optimal warm keeping time is within 8h.

On-demand pressure has vary with cooking food; you can choose the 
length of pressure holding time in your discretion.
• When cooking a food not on current level or a food cooked with current
function level failing to meet your texture requirement, you can utilize the 
on-demand pressure function to achieve optimal cooking effect.
• Less time is consumed for a food easily to be cooked; more time is 
consumed for a food more difficult to be cooked.
1. Finish cooking preparation according to your taste.
2. By pressing “on-demand pressure“ key, select a cooking time.
• After pressing “on-demand pressure “,” on-demand pressure” indicator 
illuminates ,for first time ,use default 30min by pressing “+” and “-“ key  to 
adjust the cooking/braised time between “00”and “60”min .
• If you need to preset a time, simply select a preset time by pressing 
“Timer” key after selection of an on-demand pressure time.
• When the “Timer” key is pressed for the first time, the screen displays “1.5”,
meaning that the pressure cooker ends its cooking in 1.5h. The screen 
displays “2.0”, meaning that the pressure cooker ends its cooking in 2h. “+” 
key or “-“ key is kept pressed until a desired time of cooking completion is found.
• After selection of a preset time, the “Timer” indicator flashes, and after 
flashing 10s, the “Timer” indicator is bright during waiting )prior to start(, 
and the screen displays the preset time. To view the self-selection holdup 
time, simply press the “on-demand pressure” key. When the Timer indicator 

 
ON-DEMAND PRESSURE FUNCTION

10



goes out, it means that the pressure cooker goes into working condition.
3. After cooking, you can open the cover to enjoy the food.
• After prompt music gives out ,” on-demand pressure” indicator goes out, 
the warm indicator illuminates ,with the unit going to warm state ;if you 
need not warm ,by pressing the” warm/off” key to cancel the function. 
Open the cover as per the method on the page 8;at this moment, you 
enjoy the delicious food.
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Yoghurt 
Material Preparation:
Pure milk, milk powder ,yoghurt )with active lactobacillus., sugar, 
juice,chocolate Operating Method:
1. Mix 1000ml pure milk )below 35degree. with 100ml yoghurt, 
2. Pour mixed yoghurt material into the pressure cooker, close the cover 
completely then select “Yoghurt” function.)Default cooking time is 6hours, 
without taste mode.
3. After cooking, you can open the cover to enjoy the food. )Add sugar, 
juice,chocolate etc.(

Crispy Rice

1. Measure the rice portion with a measuring cup and clean it 
• One measuring cup of rice is about 150g, a portion served for one person; 
• It is recommended not to wash rice in the inner pot; 
• Correct methods of using the measuring cup: 

• Maximum amount of rice for cooking is illustrated below:

2. Add water and others seasoning to corresponding water level.

The volume of the largest 10 cups

The water level scale 10
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• Put the cleaned rice into the interior pot ;
• Melt the butter that will be joined into the rice, and add an appropriate 
amount of salt, and add water to corresponding water level, make the 
mixing uniform.
• Rice-water- butter-salt contrast table for making Crispy rice with the 
cooker.

• The scale line inside the inner pot means the one fo cooking reference 
water level; Example: to cook 2 cups of rice, add water to the scale line “2”;
• Water quantity can vary with rice category and hardness of rice, but 
never have water to exceed the maximum scale line inside the inner pot 
)Note: not Max level.
3.Replace the wiped inner pot to the cooker body 
• Be sure to remove rice grains or water drops on the outside )especially on 
the bottom. of inner pot and inside of cooker.   
• After putting in, rotate the inner pot lightly from left to right to ensure 
full contact between inner pot and heating plate.
4. Put the cover in place and switch on 
• Put the plug into the socket firmly. 
• Inspect the float valve for clog. 
• After switch-on in standby, the warm indicator flashes, and the screen 
flashes “---“
5. Press the “Crispy rice” key 
• At the moment, the “Crispy  rice” function indicator illuminates, with 
other function indicators going out. Select “Crispy rice”function, then 
pressing “MODE”to select different setting,pressing “Start”.
• The electric pressure cooker begins cooking in 10s after music.
6. After cooking, you can open the cover to enjoy the food.

Rice amount  )measuring cup( 3 4 5

Water amount)Scale( 3 4 5

Butter  amount)g( 60 80 100

Salt amount )g( 6 8 10
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1. Material preparation:

100g caster sugar, 120g self-raising powder, 3 eggs, 40g butter, 30g 

condensed milk

2. Add caster sugar to the egg, and mix them with an egg beater until 

bubbles come up.

3. Add self-raising powder, and mix well.

4. After adding milk and condensed milk, stir and mix quickly.

5. Smear the bottom and side of the inner pot with a layer of edible oil, and 

pour mixed cake material into the inner pot.

6. After power supply is connected, select “Cake” function, the “Cake” 

function indicator illuminates, and other function indictors go out. Within 

10s after selection, the pressure cooker enters the working process of cake 

cooking.

7. After cooking, prompt music gives out, “Cake” function indicator goes 

out, and the warm indicator illuminates. It is the time for you to open the 

cover and serve yourself with the delicious cake.

• The proportion of material can be adjusted according to personal tastes.

• If too much material is used, cake effect may be affected and even the 

cake may be half cooked.

 
CAKE

Tip:
• You can add small amount of ingredients such as green tea 
powder, chocolate or nettle to make cakes with different fla-
vors;
• Mix the material to make it flow down in the form of silk.
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Material preparation: Beef, onion, carrot,potato,rice wine, salt, olive oil, 
peanut oil Operating method
1. Wash then cut the beef,onion,carrot and potato etc into small pieces. 
2. Put the processed material into the inner pot, add salt,rice wine,olive oil 
and water to cook.
3. Close the cover completely, select “Slow cook”presssing “+” , “—”to 
select suitable cooking time from 2-10hours,then pressing “Start”
After cooking, you can open the cover to enjoy the food.

 
SLOW COOK

 
ABGOOSHT

Material preparation: Lamb, cereals, spices, potatoes, dried peas, beans 
and dried lime
1. Wash all material then cut the lamb and potatoes into small pieces.
2. Put the processed material into the inner pot, add salt, olive oil and 
water to cook.
3. Close the cover completely and select “Abgoosht” 
After cooking, you can open the cover to enjoy the food 

 
KHORESH

Recipe for Khoresht are similar as Abgoosht, just prepare different 
ingredients then select “Khoresh”.

 
CHEESE

1. Put milk into the inner pot and select “Cheese” with the cover  opened.
2. When milk boiling, add 4 soup spoons of yoghurt for every 1kg of milk, 
stir it for 7 minutes to reach curdle milk.
Note: To make cheese, it is also possible to use cheese capsule or vinegar 
instead of yoghurt
3. Then pass it through a strainer in bowl. Cover the bowl with a soft cloth 
and place a heavy object on it for 4-5 hours and let the water to be emitted 
.4. Then slice the produced cheese, You should keep it in salty water. 
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• In the warm state, the warm indicator is bright;
• After cooking, the pressure cooker goes into the warm state automatically;
• You can also in standby perform the warm function by pressing the “Keep 
warm/Cancel” key;
• The warm-keeping temperature is 60-80 degrees.
• Optimal warm-keeping time is less than 4 hours.

1. After each use, give timely cleaning of the product.
2. Before cleaning, unplug the unit and carry out cleaning and maintenance 
after the product cools down completely.
3. Take out the cover and inner pot, wash them with detergent, rinse with 
fresh water and then wipe them dry with a soft cloth.
4. Wash the cover inside with clear water, including the gasket, anti-block 
shield, exhaust valve core and float valve, and the wipe them dry with a rag.
5. After cleaning and maintenance, install correctly these parts such as 
gasket, antiblock shield and exhaust valve.

 
WARM-KEEPING FUNCTION

 
CLEANING AFTER USE

1. Put oil and processed material into the inner pot, No need to close the 
cover.
2. Select “Stir fry” with the cover opened.
3. Stir the food in the inner pot frequently in order to NOT to be overcooked.
4. You can watch the cooking process and enjoy the food after cooking. 

 
STIR FRY
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SAFETY CAUTIONS

To prevent any damage to you and others, please observe the following 
cautions related to safety:
• Due to ignorance of the following cautions, improper use may cause two 
classes of harm
Warning: violation of warnings may cause personal death and serious 
injuries.
Caution: violation of cautions may cause injuries to persons and properties.

Warning:
Please use a 220V~50Hz socket
• Fire or electric shock may be caused if 220V AC 50Hz civil 
or special power supply is not used.
A socket shall be used independently.
• Please use an individual socket with earthed wire of 
more than 10A rated current;
• Joint use of the same socket with other appliance may 
cause unusual heat and fire.
Using other cover in heating is strictly prohibited
• It is strictly prohibited to use nonbrand cover during 
heating )electrifying(.
• May cause electric shock or other serious injury.
Stop the use of an damaged power cord
• The damaged power cord shall be replaced with a 
special flexible cord or a special component bought from 
the manufacturer or service agency.
Do not put foreign object
• Do not insert foreign objects such as metal scraps and 
needles into a gap
• May cause electric shock or unusual action..
Dot not place the unit in a place within the reach of 
children
• It is prohibited to put the unit in a place within the reach 
of babies
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• This may cause burn or electric shock. 
No alteration
• It is prohibited to modify or repair the unit by a non-technician
• As this may cause fire or electric shock
• Please send it to a designated service agency for repair or
replacement of spare parts.
Do not wash or immerse it in water
• As this may cause electric shock and short circuit.
Warning on cover lifting
• When the electric pressure cooker does not work, there 
is no pressure inside the pot and the float valve falls down;
• When the unit works, pressure inside is on the rise, and 
so is the float valve. Do not open the cover forcibly until 
pressure is completely discharged 
• Otherwise scald or other injury may be caused.

Regular inspection
• Carry out regular inspection of the exhaust valve and 
anti-block shield to make sure that they are unobstructed;
• Do not add any heavy object to the exhaust valve or 
replace it with other object.

Do not insert and pull off the plug with wet hand
• May cause electric shock.

When pulling out the plug, be sure to pinch the plug 
handle
• When pulling out the plug, be sure to pinch the plug 
handle;
• Never pull the power cord as this may cause damage to 
the power cord and result in electric shock or short circuit.

When not in use, take off the plug
• May cause creep age, fire or malfunction

During using, never move your hand to the exhaust 
valve vent
• In cooking, never move your hand or face to the exhaust 
valve vent to avoid scald.
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• In cooking, do not cover the exhaust valve vent with a rag.

Never touch the cover in operation 
• When the unit is operating, the cover has a higher 
temperature, so never touch it with your hand;
• This may cause scald.

Cooking amount shall not exceed MAX level
• Food to be cooked should not exceed the MAX level, 
and otherwise the food may be half-cooked or failure may 
happen.

Only use the special inner pot
• When there is foreign object between the inner pot 
bottom and heating plate, first remove the foreign object 
before using.
• May cause overheat or abnormal operation 

Do not place the inner pot on other appliance for 
heating 
• To avoid deformation or failure of inner pot.
• Please use the supplied special inner pot.

When moving the product, please hold the cooker 
handle
• To move the unit, never lift the cover handle directly to 
prevent the cover from falling down.

Never use the product in following places
• Unstable place;
• Places near water or fire;
• Adjacent to walls and furniture;
• Places exposed to direct sunshine or oil splash.
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TROUBLESHOOTING

The following unusual cases are not completely caused by mechanical 
failures.
Please carry out a careful examination before sending the unit for repair.

SolutionPossible ReasonProblem

Difficult to close the coverGasket not positioned well

Difficult to close the cover1
Push the push rod lightly

with a hand
 Push rod jammed 

by float valve

Open the cover after the
pressure lowers down

Float valve fails to fall after
steam release

Difficult to open the cover2
Put the gasket according

to the requirement
Pressure exists inside the

cooker

Put the gasket according
to the requirement

No gasket

Leakage from cover3
Clean the gasket ring

Food leavings attached to
gasket

Replace the gasket ringGasket worn

Close the cover againCover not closed firmly

Clean the float valve  gasket
Food leavings attached to

float valve gasket ring
Leakage from float valve4

Replace the float valve   gasket
Float valve gasket ring

worn

Put food and water
according to the rule

Excessively little food and
water inside pot

Float valve unable to rise5
Send it to the service
agency for inspection

Little leakage from cover or
exhaust valve

Slide the exhaust valve
to the sealing position

Exhaust valve not in
sealing position Exhaustion from exhaust

valve does not stop
6

Send it to the service
agency for maintenance

Pressure control fails

Please inspect the socketBad contact with socketLamp not bright after power  on7



Send it to the service
agency for inspection

Sensor fails

C1 appears on
nixie tube

All
lamps
flash

8

Add water as required
 C2 appears

on  nixie tube

Put the inner pot properly

Temperature is too high
because there is no water

inside the inner pot

Temperature is too high
because inner pot is not

placed

 C5 appears on
nixie tube

Send it to the service
agency for inspection

Pressure switch fails
 C6 appears on

nixie tube

Add more waterToo little water added

Rice half cooked/too hard9 After the time is up,
release steam and open
the cover in 5 minutes

Cover closed prematurely

Reduce water levelToo much water addedRice too soft10

You can help to protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the 
non-working electrical equipments to an appropriate waste 
disposal center.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
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