




مشرتی گرامی؛
زودپز برگهف جدید شام (مدل اکلیپس) برای یک شیوه زندگی سامل کمک خواهد کرد.

شام غذاهای خوشمزه ی با چربی کمرتی نسبت به روشهای پخت سنتی تهیه خواهید کرد و همه ی ویتامین ها و امالح معدنی عنارص 
غذایی شام نیز حفظ خواهد شد. عالوه بر این شام در مقدار زیادی از زمان رصفه جویی کرده و انرژی کمرتی نیز مرصف می کنید.  این 

دفرتچه ی راهنامی استفاده و نگهداری، همه ی کارکردها و جزئیات را رشح میدهد تا به شام در یک پخت و پز راحت و ایمن با این 
زودپز کمک کند. 

لطفاً قبل از استفاده از زودپز مطمنئ شوید که همه ی دستورالعمل ها را خوانده اید و متوجه شده اید.

• طراحی و تولید زودپز اکلیپس بر پایه ی بخشنامه EG/۹۷/۲۳ اروپا و استاندارد  NE۱۲۷۷۸ اروپا استوار شده است.

ما امیدواریم که شام غذاهای سامل و خوشمزه ی زیادی را با زودپز جدید اکلیپس برگهف داشته باشید.

۱- اجزاء • فهرست مندرجات:  

۲- اقدامات احتیاطی مهم    

۳- اصول پخت و پز با یک زودپز    

۴- رشوع به کار و چگونگی پخت و پز    

۵- آزاد کردن فشار(خروج بخار) و باز کردن درب    

۶- متیز کردن و نگهداری    

۷- توصیه های عملی    

۸- ضامنت نامه    

۱. دکمه باز و بسته کردن ۱) اجزاء    
۲. دسته تاشو      

۳. فشارسنج      

۴. صفحه رویه      

۵. گیره درب      

۶. دریچه ایمنی      

۷. سوپاپ کنرتل فشار      

۸. سوپاپ ایمنی بخار      

۹. حلقه الستیکی کیپ کننده(وارش زودپز)      

۱۰. بدنه       

۱۱. دسته ی بدنه      

شکل١
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تصاویر نشان داده شده در پایین به رشح زیر است: (حک شده در کف بیرونی بدنه)

اجاق برقی         اجاق گاز طبیعی   

اجاق رسامیکی        اجاق القایی   

اجاق هالوژنی        قابل شستشو در ماشین ظرفشویی(به جز درب زودپز)   

۲) اقدامات احتیاطی مهم
   قبل از استفاده دستورالعمل ها را حتامً بخوانید و درک کنید.

   مسئولیت هر گونه حادثه ناشی از عمل نکردن بر طبق دفرتچه راهنام به عهده ی استفاده کننده است.

   زودپز را هنگام استفاده دور از دسرتس کودکان و حیوانات خانگی نگه دارید.

   هرگز زودپز را در طول مدت استفاده بدون مراقبت رها نکنید. نظارت برای تنظیم سطح قدرت سوپاپ کنرتل فشار(شکل۱٫۷) موقع 
آزاد کردن بخار و هم برای کنرتل فشار داخل زودپز در طول فرآیند پخت و پز(پایین تر از حداکرث فشار قابل تحمل) موردنیاز است.

   هرگز زودپز را درون فر و مایکروفر، مایکرو ویو قرار ندهید.    

   هرگز زودپز را به وسیله ی دسته ی تاشوی قفل درب(شکل۱٫۲) حمل و نقل و جابجا نکنید.  

   همیشه به قطعات متحرک گیرنده های درب(شکل۱٫۵) که در واقع سیستم راه اندازی قفل زودپز هستند، توجه داشته باشید.

   زود پز باید همیشه روی یک سطح پخت و پز ثابت مورد استفاده قرار گیرد.

   هیچ گاه زودپز را روی سطح اجاق با قطر بزرگرت از کف قابلمه زودپز قرار ندهید. هنگام پخت و پز با گاز، شعله های آتش نباید به 
دیواره ی قابلمه زودپز برسند.(شعله ی کم فقط به کف زودپز تنظیم باشد)

   این زودپز فقط بر روی منابع حرارتی ذکر شده در این کتاب راهنام (نگاه کنید به تصاویر بخش ۱) قابل استفاده است.

   زودپز را به غیر از مصارف در نظر گرفته شده، استفاده نکنید.

   زودپز تحت فشار(در حین داشنت فشار بخار آب) را هنگام حرکت دادن یا حمل و نقل کردن باید با بیشرتین مقدار مراقبت جابجا 
کنید. به یاد داشته باشید زودپز را به آرامی و افقی حرکت دهید و آن را با مراقبت روی سطح بگذارید. از تکان ناگهانی یا پرتاب زودپز 
بپرهیزید. به سطوح گرم یا داغ دست نزنید. از دسته های بدنه (شکل۱٫۱۱) استفاده کنید. هرگز زودپز را با استفاده از دسته تاشو درب 

(شکل۱٫۲) حمل نکنید. در صورت نیاز از دستگیره یا دستکش آشپزخانه استفاده کنید.

   این وسیله، فرآیند پخت غذا را تحت فشار بخار انجام میدهد و از این رو می تواند در صورت استفاده نامناسب باعث سوختگی با آب 
جوش شود. قبل از استفاده حتامً از به درستی بسته شدن درب زودپز مطمنئ شوید. لطفاً به دستورالعمل ها برای استفاده مراجعه کنید 

و توجه به گیره های متحرک درب از سیستم قفل زودپز (شکل۱٫۵) را فراموش نکنید. 



   هرگز درب زودپز را به زور باز نکنید. قبل از اینکه به طور کامل فشار بخار داخل زودپز کاهش یابد، اقدام به بازکردن درب زودپز 
نکنید. به فصل« رشوع به کار و چگونگی پخت و پز» رجوع کنید.

   هرگز از زودپز بدون اضافه کردن آب یا مایعات به مواد استفاده نکنید. از تبخیر کل آب جلوگیری کنید. و زودپز را خشک (بدون آب) 
گرم نکنید. این کار ممکن است به طور جدی به آن آسیب برساند و خطرناک است.

   غذاهایی را که در حین پخت حجمشان افزایش میابد مانند مربای سیب، برنج، بلغور جو غیره در زودپز نپزید. برای جلوگیری از 
انسداد سوراخ خروج بخار زودپز بیشرت از ۲/۳ گنجایش ظرف را پر نکنید.(به عالمت زده شده درون ظرف نگاه کنید) (شکل ۳)

   هنگام پخت غذاهای پف کردنی مانند سوپ برنج، جو، سبزیجات بیش از ۱/۴ گنجایش زودپز را پر نکنید.(شکل ۲)

   حجم مجاز مواد غذایی درون زودپز:

   کمرت از ۱/۴ دیواره ظرف برای غذاهای با افزایش حجم در پخت مانند بلغور و جو، برنج، گندم و غیره

   کمرت از ۲/۳ دیواره ظرف برای غذای معمولی مانند انواع گوشت، هویج و غیره.

   بعد از پخنت مواد غذایی با پوست مانند زبان گوساله یا ران مرغ با پوست که در فشار بخار زودپز متورم میشوند مراقب باشد که پس 
از رسد شدن زودپز و باز کردن درب ، آب پوست ورم کرده به دست شام نپاشد و باعث سوختگی گردد.

   هنگام پخت غذاهایی که حالت کف کردن دارند نیز مراقب باشید و پس از رسد شدن زودپز برای باز کردن درب، کمی ظرف را تکان 
دهید تا مانع خروج یکباره مواد غذایی کف کرده و ایجاد سوختگی شوید.

   قبل از هر بار استفاده مطئمن شوید که سوپاپ ها مسدود نشده اند. به طورکلی قبل و بعد از هر بار استفاده از زودپز سوپاپ کنرتل 
فشار(شکل۱٫۷) سوپاپ ایمنی بخار (شکل۱٫۸) وارش(۱٫۹) دکمه ی قفل(شکل۱٫۱) درب و بدنه را به خوبی متیز کنید. رجوع شود به 

فصل«رشوع به کار و چگونگی پخت».

   قرار دادن هر چیزی بر روی سوپاپ کنرتل فشار(شکل۱٫۷) ممنوع است. شکل ۴

   هرگز از زودپز برای رسخ کردن مانند تابه عمیق یا ترد کردن شیرینی استفاده نکنید.

   سوپاپ ایمنی بخار(شکل۱٫۸) را به طرف بدن خود قرار ندهید.

   اگر از سوپاپ بخار(شکل۱٫۸) یا اطراف وارش زودپز یا از دریچه ایمنی(شکل۱٫۶) بخار به بیرون می پاشد، فوراً باید زودپز خاموش 
شود و قبل از استفاده ی مجدد مشکل را پیدا و حل کرد.

   اگر فشار سنج (شکل۱٫۳) رنگ آبی را نشان ندهد یا حتی بین آبی و قرمز را نشان دهد، فوراً باید شعله را کم کرد تا قدرت بخار در 
زودپز به سمت زیر ماکزیمم سطح بخار کاهش یابد و دوباره فشارسنج روی آبی قرار گیرد.

   هیچ گاه برای یک مدت طوالنی منک، سس سویا، شکر، رسکه، الکل یا حتی بخار آب و موادی از این قبیل را درون زودپز نگه ندارید و 
بعد از استفاده خیلی خوب زودپز را متیز کرده و خشک منایید.

   سیستم ایمنی زودپز را سعی نکنید خودتان تعمیر کنید. رجوع شود به فصل«رشوع به کار و چگونگی پخت». 

   لطفاً فقط از قطعات یدکی تولید کننده منطبق بر مدل مربوطه استفاده کنید. همیشه بدنه و درب هامن سازنده را که سازگار با بهم 



نشان داده شده، بکار بربید.

    این دستورالعمل را همیشه در دسرتس نگه دارید و هنگامی که شخص دیگری از زودپز شام استفاده می کند نیز مطمنئ شود که 
چگونگی کار کرد را بداند. همیشه زودپز همراه کتاب راهنام یکجا باشد.

۳) اصول پخت و پز با یک زودپز
در یک زودپز غذا به وسیه ی بخار پخته می شود. بخار نیز توسط گرما از مقداری مایع، غالباً آب تولید می شود. فشار ناشی از بخار 
خیلی داغ عنارص سازنده ی غذا را رسیع آماده می سازد. زمان پخت با یک زودپز بسیار کوتاهرت از روش های معمولی میباشد. اصل 

استفاده از بخار توضیح میدهد که چرا همیشه یک مایع (آب) بکار برده می شود.

سوپاپ کنرتل فشار(شکل۱٫۷) مقدار واقعی بخار داخل زودپز را نشان میدهد. بنابراین زمانی که فشار الزم به دست آمد، این نشانه ی 
پایین آوردن فوری حرارت است تا فشار بخار به درستی تنظیم شود. همچنین از این لحظه به بعد است که زمان پخت شام رشوع می 

شود. از موقع تنظیم حرارت، شام نباید هرگز زودپز را بدون توجه رها کنید. پس از سپری شدن زمان پخت نیز شام منی توانید بالفاصله 
درب زودپز را باز کنید. مطالب بیشرت را در قسمت ۴٫۵ می خوانید.

برای احساس امنیت و راحتی، ما این زودپز را به چندین شیوه ایمنی طراحی و مجهز کرده ایم.

پنج سیستم ایمنی مستقل:
 - سوپاپ ایمنی بخار(شکل ۱-۵): هنگامی که فشار بخار داخل زودپز به ۴Kpa برسد باال خواهد آمد. از این لحظه به بعد دیگر منی توان 

درب زودپز را باز کرد، تا بخار دوباره به زیر ۴Kpa کاهش یابد.( سوپاپ بخار دوباره به پایین برگردد).

 - سوپاپ کنرتل فشار(شکل ۲-۵): اگر فشار داخلی وارد یک سطح کار منظم(معموالً ۸۰Kpa) شود، سوپاپ کنرتل فشار بخارهای اضافی 
را به شدت آزاد خواهد کرد.

 - وارش کیپ کننده/ دریچه ایمنی(شکل۳-۵): هنگامی که سوپاپ کنرتل فشار و سوپاپ ایمنی بخار ناتوان از کنرتل بخار شوند و یا زودپز 



مدت طوالنی بدون توجه رها شود و بخار داخل بیش از مقدار معمول باال رود، وارش الستیکی نسبت به دریچه های ایمنی فرشده 
خواهد شد و بدین ترتیب تا رفع فشار ایمنی زودپز تضمین می شود.

 - بعالوه، فشارسنج موجود(شکل۴-۵) همواره در مورد سطح فشار درونی زودپز شام را مطلع می کند تا بتوانید حرارت موردنیاز زودپز 
را تنظیم نگه دارید.

وقتی فشارسنج باال می آید و فقط سطح آبی دیده می شود، این بدان معناست که فشار درونی درحد معمولی است.

وقتی فشارسنج سطح قرمز را نیز نشان می دهد، دقت کنید که دیگر فشار کار معمولی نیست!

     • فشار بخار تا درب بدرستی بسته نشود، نباید افزایش یابد.

     • نشانه های زیر میتوانند نشان دهند که درب بدرستی بسته نشده است:

بخار از لبه های زودپز بیرون می زند.   

زمان زیادی طول بکشد تا سوپاپ ایمنی بخار باال بیاید.   

۴) رشوع به کار و چگونگی پخت و پز
• قبل از اولین بار استفاده از زودپز، همه ی برچسب ها را برداشته، قابلمه و درب و وارش را با یک مایع ظرفشویی مالیم شسته،   

آبکشی و خشک منایید.

• مقدار۱/۲ حجم آب درون زودپز بریزید و به مدت ۳۰ دقیقه تحت فشار حرارت دهید(طبق روال استفاده زودپز که خواهید   
خواند). با این کار هم زودپز را امتحان کرده اید و هم از گردو خاک و بو پاک شده است.

۴٫۱ چگونگی باز کردن درب قبل از پخت و پز
(۷Aشکل).زودپز درون کارتن با درب بسته روی بدنه میباشد (a

(۷B شکل)دسته تاشو(شکل۱٫۲) را مستقیم به سمت باال قرار دهید (b

(۷C شکل).دسته تاشو را در موقعیت راست آن ساعتگرد بچرخانید. دکمه ی قفل باز می شود و درب می تواند برداشته شود (c



به قطعات متحرک توجه کنید. تصاویر صفحه ی رویه(شکل۱٫۴) همچنین به شام جهت باز و بسته را نشان میدهد.

۴٫۲  قبل از استفاده برای اولین بار
هامنطور که گفتیم، بعد از برداشنت برچسب ها و شستشوی کامل، زودپز را به خوبی خشک کنید و بر طبق روش رشح داده شده در 

دستورالعمل استفاده، مدت ۳۰ دقیقه با آب زودپز در ۱/۲ حجم آن امتحان کنید.(استفاده از آب تنها در این مرحله کافی است)

۴٫۳ قبل از بسنت درب
مانند شکل ۸ سوپاپ های ایمنی بخار و فشار را کنرتل 

کنید، دکمه باز و بسته و صفحه رویه را چک کرده و 

مطمنئ شوید که آنها مسدود نشده باشند.

 - چک کنید که سوپاپ ایمنی بخار(شکل۱٫۸) آزادانه بتواند حرکت کند.

 - چک کنید که وارش زودپز(شکل ۱٫۹) رسجای خود قرار دارد.

 - سوپاپ ها را با فشار دادن به طرف داخل درب چک کنید و ببینید که اگر شام آنها را به سمت باال بکشید به حالت اصلی خود 
برگردد، این حالت درست معمولی است.

 - مطمنئ شوید که فشارسنج با کاله سیلیکونی شفاف خود پوشیده شده است.

حاال شام میتوانید روش قفل کردن درب را رشوع کنید.

۴٫۴ چگونگی بسنت درب
a) درب را طوری روی بدنه قرار دهید تا صفحه رویه(شکل۱٫۴) با دسته های بدنه در یک خط به موازات هم باشند.

b) دسته ی تاشو را در جهت بسته شدن قرار دهید تا دکمه ی باز و بسته کامالً اطراف لبه درب قفل شود.



c) دسته تاشو را به حالت اولیه تخت برگردانید.(شکل۱٫۲)

۴٫۵  چگونگی پخت و پز
برای تولید بخار همیشه آب یا مایعی دیگر را باید به مواد غذایی داخل زودپز اضافه کرد. هرگز زود پز را بیشرت  از ۲/۳ گنجایش نباید پر 

کرد. در هر صورت همیشه باید دست کم ۱/۴ لیرت مایع یا آب برای پخت در زودپز بریزیم.

نکته: هنگام پخت غذاهای پف کردنی و یا کف دار مانند سوپ، بعضی سبزیجات معین و... بیش از ۱/۴ کل گنجایش مایع(آب) اضافه 
نکنید.

فرآیند پخت و پز:
هامن طور که گفته شد وسایل آشپزی استیل برگهف برای هر نوع اجاقی قابل استفاده است و همیشه باید از شعله ی کوچکرت از کف 

قابلمه استفاده شود.

بعد از بسنت درب مطمنئ شوید که سوپاپ کنرتل فشار هم تراز عالمت نقطه قرار گرفته است.(شکل۹)

 - زمان پخت مواد از لحظه ای که زودپز روی حرارت قرار می دهید، رشوع منی شود و در واقع از هنگام باال آمدن سوپاپ ایمنی بخار 
(رسیدن میزان فشار بخار داخل زودپز به سطح کاری تعیین شده) محاسبه می گردد.

 - هیچ گاه زودپز را بدون توجه رها نکنید. زیرا برای فرآیند پخت با فشار بخار کافی احتیاج به تنظیم حرارت زودپز  و حالت بخار می باشد.

 -  این طبیعی است که مقدار  کمی بخار تا باال آمدن سوپاپ ایمنی بخار(شکل۱٫۸) از آن تراوش کند.

 - در متوسط زمان فشار سنج(شکل۱٫۳) به آرامی باال خواهد آمد تا سطح بخار نیز باال آید. سطح آبی فشارسنج همواره نشان می دهد 
که میزان فشار معمولی و در ناحیه ی ایمنی قرار دارد.

- به زودی سطح فشار بخار الزم درون زودپز به دست می آید و سوپاپ کنرتل فشار(شکل۱٫۷) بخار اضافی را برای اولین بار آزاد می 
کند و از این لحظه میزان حرارت(قدرت پخت) را باید کاهش داد. کم کردن شعله این هامن سطح فشار کاری است که باید در طی بقیه 

فرآیند پخت آن را تنظیم نگه داریم.

 - فشارسنج(شکل۱٫۳) حدود ۵ تا ۸ میلیمرت باال می آید ولی همچنان سطح آبی را نشان میدهد. بنابراین میزان فشار بخار پخت و پز 
همچنان ایمن است.

 - زمان پخت مواد مختلف که در جدول آمده است، متفاوت است و به میزان ترکیب مواد در یک نوع غذا نیز بستگی دارد که به مرور 



زمان و با مترین و تجربه کردن پخت و پز با این زودپز به دست خواهد آمد.

زمانهای پخت در رشایط جغرافیایی اروپا

مواد غذاییدقیقهمواد غذاییدقیقه
گل کلم٤سوپ لوبیا٢٠-١٠
انواع سیب زمینی٦سوپ گوشت٨-٦
لوبیا قرمز٢٠سوپ پیاز٢٠
عدس٢٠سوپ مرغ٢٥
انواع ماهی٤سوپ گوچه فرنگی٣

گوشت گوساله ( تکه های خورشتی)١٥سوپ ماهی٨-٦
گوشت گاو ( تکه های خورشتی)٢٠سوپ نخود١٥
ران گوسفند ( تکه شده)١٥سوپ سیب زمینی٨-٦
گوشت خرگوش ( تکه شده)١٥سوپ سبزیجات٨-٦
گوشت مرغ ( تکه های کبابی)١٨سوپ سبزیجات و گوشت١٠
ماکارونی٥کلم سفید٤
اسپاگتی٢کلم بروکلی٤

پس از امتام زمان پخت، حرارت را خاموش کنید و زودپز را روی سطح صاف قرار دهید.

حمل کردن با دقت را فراموش نکنید، آگاه باشید که درب و بدنه بسیار داغ میباشد. فقط از دسته های بدنه(شکل۱٫۱۱) استفاده کنید.

یادآوری: هرگز از دسته تاشو(شکل ۱٫۲) برای جابجایی استفاده نشود.

یــادآوری: هرگــز بالفاصلــه پــس از خامــوش کــردن حــرارت و بــدون دانســنت چگونگــی آزاد کــردن فشــار بخــار داخــل زودپــز، اقــدام بــه بــاز 
کــردن درب ننامییــد.

۵) آزاد کردن فشار(خروج بخار) و باز کردن درب
فشار بخار درون زودپز باید کامالً از بین برود تا شام بتوانید درب را باز کنید. سه راه برای خنک کردن و خارج کردن بخار زودپز وجود دارد.

۱ .۵ رسد کردن طبیعی
- به محض اینکه زمان پخت متام شد، حرارت(اجاق) را خاموش کنید.



 - زودپز را طوری قرار دهید تا سوپاپ کنرتل فشار (شکل۱٫۷) به طرف بدن شخصی یا چیزی نباشد.

 - زودپز را برای مدتی که متام بخارها خارج شود، بدون دستکاری رها کنید.

 - هنگامی که فشارسنج (شکل۱٫۳) پایین می افتد، فرآیند پخت کامالً متام شده و بخارها نیز آزاد شده اند.

 - همچنین هنگامی که سوپاپ ایمنی بخار(شکل۱٫۸) کاهش یافته است (کامالً پایین قرار گرفته باشد)، دکمه باز و بسته ایمنی کامل را 
داردتا طبق شکل ۷ آن را در حالت باز قرار داد و درب را برداشت.

 - تا وقتی هنوز فشارسنج (شکل ۱٫۳) پایین نیست، سعی نکنید درب را باز کنید.

 - همچنین درب را تا پایین رفنت کامل سوپاپ ایمنی بخار(شکل ۱٫۸) باز نکنید.

 - برای باز کردن درب زودپز، لطفاً از دستکش آشپزخانه جهت جلوگیری از خطر سوختگی استفاده کنید.

 - برای جلوگیری از پاشیدن غذا و سوختگی، وقتی غذای حجیم (پف دار / کف دار) می پزید، قبل از باز کردن درب زودپز را به آرامی تکان دهید.

۲. ۵ آزاد کردن بخار به وسیله ی سوپاپ کنرتل فشار
وقتی زودپز را طوری قرار دادید تا سوپاپ کنرتل فشار(شکل ۱٫۷) به سمت بدن نباشد، 

سوپاپ را بچرخانید رو به خروج بخار، مراقب بخار که خارج می شود، باشید.(شکل ۱۰)

هنگامی که فشار داخل زودپز کامالً پایین افتاد، فشارسنج شکل ( ۱٫۳) و سوپاپ ایمنی بخار (شکل۱٫۸) کامالً پایین قرار می گیرند. حاال 
زمان ایمن برای باز کردن درب است.باز کردن درب زودپز شبیه باال که در شکل ۷ اشاره شده، میباشد.

۳ .۵  رسد کردن رسیع با جاری کردن آب
زودپز را به آرامی درون سطح سینک قرار دهید و آهسته بر روی آن آب رسد بریزید تا زمانیکه سوپاپ ایمنی پایین روند. باز کردن درب 

مانند روش شکل ۷ انجام میگرد.

نکته: از نفوذ آب به داخل زودپز از طریق هر دو سوپاپ ایمنی، جلوگیری کنید.

۶) متیز کردن و نگهداری



۶٫۱ آماده کردن برای اولین بار استفاده
هامن طور که در بخش ۴ توضیح داده شد، قبل از اولین بار استفاده زودپز و اجزای آن را باید کامالً شسته، متیز و خشک منود. طبق 

دستور ۳۰ دقیقه نیز با آب خالص تحت فشار زودپز را به کار گرفته تا متیز شود و متام بوها از بین برود.

 ۶٫۲ درب( رسپوش زودپز)
همیشه درب زودپز را با دست شسته و متیز کنید. از یک اسفنج یا اسکاچ نرم استفاده کنید. هرگز رسپوش را در ماشین ظرفشویی قرار 

ندهید.

قبل از هر بار استفاده، مطمنئ شوید که سوپاپ ها با ذرات غذا یا هر نوع مواد ریز دیگر مسدود نشده باشند، هر بار که زودپز را 
استفاده می کنید نیازی نیست سوپاپ ها را حتامً جدا متیز کنید. به مرور زمان در فواصل معین که متوجه شدید آنها کثیف شده و یا 

جرم گرفته اند، این را انجام دهید.

وارش زود پز را (شکل ۱٫۹) از درب جدا کنید و با آب گرم و مایع مالیم پس از هر بار مرصف شسته و آبکشی منایید. وارش را از آب پاک 
کنید و خشک نگه دارید و یا به درستی در جای خود داخل درب قرار دهید.

اگر برای مدت طوالنی از زودپز استفاده نخواهید کرد، وارش را باید جداگانه و در حالت خوابیده نگه دارید. مطمنئ شوید که وارش پیچ 
خوردگی نداشته باشد و شکل گرد معمولی خود را حفظ کند.

برای اطمینان خاطر هر سال یک مرتبه وارش را تعویض کنید.

نکته: وارش زودپز را با کمی روغن میتوان چرب کرد.

این ها باعث طوالنی شدن عمر وارش و بهبود عملکرد آن خواهد شد.

۶٫۳ بدنه
توصیه ی ما شستشو با آب گرم و مایع ظرفشویی مالیم و استفاده از اسکاچ نرم می باشد. پاک کننده های قوی ممکن است باعث سایش و یا 

کدر شدن بدنه ی براق زودپز شوند.

بعد از شتشو بدنه را خشک کنید. بدنه ی زودپز را می توانید در ماشین ظرفشویی قرار دهید.(بدون درب!) برای جلوگیری از سایش، 
سطح بدنه را با فلز سخت یا سیم ظرفشویی و غیره قراضه نکنید.

بدنه زودپز با مواد اسیدی و از این قبیل که باعث خوردگی استیل میشود متاس نداشته باشد.

با گذشــت زمان و بســتگی به نوع غذا و پخت آن (مانند خورشــتهای لذیذ ایرانی با موادی مانند زعفران، رب انار) و میزان اســتفاده از 
زودپز به دفعات ممکن اســت قابلمه ی زودپز تیره شــود و یا لکه هایی درون آن پیدا شــود که به هرحال هیچ تاثیری برروی عملکرد 
و ویژگی های ظرف نخواهد داشــت. برای متیز کردن آنها میتوانید بدنه را با رسکه بشــویید و یا از مواد متیز کننده ی اســتیل برگهف  

(Berghoff `s magic for stainless steel)                                                           استفاده کنید.



هرگز مواد سفید کننده (حتی رقیق شده) و نه حتی سس گوجه فرنگی و غیره را برای مدت طوالنی درون قابلمه نریزید، زیرا اینگونه 
مواد با گذشت زمان باعث خوردگی استیل می شوند.

اگر زودپز را مدت طوالنی استفاده منی کنید، لطفاً آن را متیز و خشک نگه دارید. همچنین برای جلوگیری از تغییر شکل یا قُر شدن زودپز مراقب باشید 
که بدنه و درب به هم کوبیده نشوند.

پس از استفاده بهرتین راه نگهداری، قراردادن زودپز با درب وارونه در یک محل خنک و سایه میباشد. این کار از تغییر شکل وارش نیز 
جلوگیری می کند.

۶٫۴ سوپاپ های ایمنی
لوله های آزاد کردن بخار سوپاپ کنرتل فشار(شکل ۱٫۷) و سوپاپ های ایمنی بخار(شکل ۱٫۸) را همیشه چک کنید، اگر آنها مسدود 

شده اند، به کمک سوزن متام الیه ها و قسمتهای ریز را متیز کرده، سپس شسته و با آب فراوان آبکشی منایید.

سوپاپ کنرتل فشار (شکل ۱٫۷) را مانند زیر می توانید از درب پیاده کنید و شتشو منایید:

توجه:

- مراقب باشید که قطعات کوچک سوپاپ کنرتل فشار را گم نکنید.

- اگر وارش زودپز تغییر رنگ دهد، از نظر ایمنی مشکلی ایجاد منی کند اما توصیه ی ما تعویض وارش یک بار در سال میباشد.

- اگر اثری از تغییر شکل و یا آسیب دیدگی، پارگی در وارش ایجاد شده فوراً آن را تعویض منایید.

- برای تهیه قطعات یدکی با فروشگاه خود متاس بگیرید. هرگز از انواع دیگر(بدل قطعه) استفاده نکنید.

۷) توصیه های عملی
اگر هر مورد غیرمعمول در هنگام استفاده از زودپز مشاهده کردید، فوراً باید زودپز را از روی حرارت بردارید. آن را با آب رسیع رسد 

کنید و فشار بخار را پایین آورید (بخش ۵٫۳) علت را پیدا کنید و مشکل را حل منایید.

لطفاً تالش نکنید که تغییری در قطعات به وجود آورید و یا آنها را به روشی غیر از دستور نشان داده شده روی زودپز سوار کنید. فقط 
قطعات یدکی سازنده اصلی را استفاده منایید. (موجود در نزد فروشنده شام)



مشکلعلتراه حل

۱. روش بسنت درب را دوباره چک و تکرار منایید.
۲. وارش،  لبه ها و درب را به خوبی متیز منایید.

۳. وارش زودپز را تعویض کنید.

۱. درب زودپز به درستی بسته نشده است.
۲. وارش زودپز کثیف است.

۳. وارش زودپز کهنه و فرسوده شده است.

بخار از سطح زیرین درب بیرون می آید.

داده درب را تعویض کنید. شــکل  تغییــر  درب 
اســت) شــده  اســت.(قُر 

درب منی تواند به درستی محکم 
بسته شود.

۱. زودپــز را از روی شــعله برداریــد و ســوراخ خــروج بخــار 
را الیروبــی کنیــد. بعــد از رسد شــدن، ســوپاپ کنــرتل فشــار 

را در آورده و متیــز کنیــد.
۲. سوپاپ ایمنی بخار را تعویض منایید. 

۱. لوله خروج بخار مسدود شده است. عملکرد 
ایمنی گیره ی قفل به کار افتاده است. سوراخ  بخار 

سوپاپ کنرتل فشار بسته شده است.
۲. سوپاپ ایمنی عملکرد خود را گم کرده است.

(خراب شده است)
 

بخــار و مایــع (آب) ناگهــان از ســوپاپ ایمنــی 
ــد. ــی کن ــت م نش

۱. زودپــز را از حــرارت برداریــد. پــس از رسد شــدن همــه 
ی قســمتها را متیــز و کنــرتل مناییــد. هــر قطعــه ایمنــی کــه 

کار منــی کنــد، تعویــض مناییــد.
۲. وارش را تعویض کنید. 

ــاید  ــت. ش ــاده اس ــه کار افت ــی وارش ب ــرد ایمن ۱. کارک
ــت داده  ــود را از دس ــرد خ ــر عملک ــتگاههای دیگ دس

ــد. ان
۲. وارش قدیمی است و کار منی کند.

 

هنــگام پخــت و پــز وارش بــه طــور ناگهانــی از 
دریچــه ایمنــی بــه بیــرون فشــار مــی آورد و بخــار 

تخلیــه مــی شــود.

۱. درب را به درستی ببندید.
۲. مقدار مناسب آب را چک و اضافه منایید.

۳. وارش را متیز و یا تعویض کنید.
۴. حرارت را باال بربید. 

۱. درب در حالت بسته قرار نگرفته است.
۲. مقدار مایع(آب) درون زودپز کافی نیست.

۳. وارش کثیف و یا آسیب دیده است.
۴. درجه حرارت زودپز خیلی کم است.

سوپاپ ایمنی باال منی آید.

۸) ضامنت نامه
• این زودپز با دوسال گارانتی پوشش داده شده است که رشوع آن از تاریخ خریداری در یکی از منایندگی های فروش معترب خواهد بود.

• مناینده فروش در کشور شام پاسخگوی  نیاز شام در مورد این محصول می باشد. دامنه ی پوشش خدمات شامل قطعات یدکی و ارایه 
خدمات پس از فروش در صورت استفاده شدن تحت رشایط معمولی و رشح داده شده در کتابچه راهنام امکان پذیر می باشد. لطفاً 

محصول را برای تعمیر یا تعویض کردن قطعات در کارتن اصلی و یا یک بسته بندی مناسب برای حمل و نقل بفرستید.

(هزینه های حمل و ترابری شامل این گارانتی منی باشد).

• این ضامنت نامه شامل آسیب های ناشی از بد بکار بردن، آتش سوزی، زیاد داغ شدن و اثرات حرارت باال، رسقت، سوراخ شدگی و یا 



آسیب های عمدی منی شود.

• عیوب جزیی و کوچک مانند رنگ رفتگی، خش افتادگی و غیره ممکن است اتفاق افتد اما تاثیری در کارکرد و کارآیی محصول ندارد و 
بنابراین تحت پوشش ضامنت نامه قرار منی گیرد.

• بکار بردن مواد شوینده مرض یا خیلی قوی که باعث ساییدگی یا اثراث آنتی اکسیداسیون ورقه های استیل و آسیب دیدگی ظرف شود، 
شامل این گارانتی منی باشد.

*از زود پز جدیدتان لذت بربید!*




