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سی
فار

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

GPC 106

نکات مهم ایمنی

به هنگام استفاده از این دستگاه، همیشه اقدامات ایمنی اولیه می بایست انجام شوند، 
این اقدامات به شرح زیر می باشند:

1. تمامی دستورالعمل های ایمنی را مطالعه و دنبال فرمایید. 
2. هرگز سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید و از دستگیره های آن استفاده فرمایید.

برق،  سیم  بردن  فرو  از  گرفتگی،  برق  و  سوزی  آتش  از خطر  جلوگیری  3. جهت 
دوشاخه و بدنه دستگاه در آب و یا سایر مایعات خودداری کنید.

4. جهت ایمنی بیشتر،همیشه از منبع تغذیه سالم و مورد اطمینان برای کار کردن با این 
دستگاه استفاده کنید.

5. به هنگام استفاده از دستگاه و زمانی که آب و یا روغن داخل آن داغ می باشد، نظارت 
کامل بردستگاه الزم و ضروری می باشد. از دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده نکنید.

6. این دستگاه برای استفاده کودکان و افرادی که مشکالت فیزیکی و یا ذهنی دارند 
و یا اطالعات کافی در مورد چگونگی استفاده از دستگاه را ندارند در نظر گرفته نشده 
همچنین  گردد،  انجام  مسئول  شخصی  دستوالعمل  و  نظارت  تحت  اینکه  است،مگر 
کودکان  نیز می بایست تحت نظارت کامل باشند و جهت اطمینان از ایمنی آن ها اجازه 

بازی کردن با دستگاه را به آن ها ندهید.  
به  نیاز  صورت  در  داغ،  غذایی  مواد  یا  و  مایعات  از  دستگاه  بودن  پر  هنگام  به   .7

جابجایی، این عمل را با دقت و مراقبت بسیار باالیی انجام دهید.
8. از دستگاه فقط جهت پخت و پز و کاربردهای تعریف شده آن استفاده کنید. 

به همراه  را  احتمال خطرات سوختگی  است  ممکن  دستگاه  از  نامناسب  استفاده   .9
کامل درب مطمئن شوید.  بودن  بسته  از  استفاده دستگاه  از  قبل  باشد، همیشه  داشته 
کامل درب مطمئن شوید. لطفا به صفحه )عملکرد دستگاه( در این دفترچه مراجعه کنید

مشخصات فنی
توان ورودی: 1000 وات

گنجایش دیگ: 6 لیتر
ولتاژ: 240-220 ولت
فرکانس: 50/60 هرتز
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10. هرگز دستگاه را بیش از درجه تعیین شده )دو سوم( پر نکنید،زیرا حجم برخی 
می  بیشتر  پخت  هنگام  به  و...  شده  خشک  سبزیجات  برنج،  همانند  غذایی  مواد  از 
شوند،مواد غذایی می بایست نیمی از دستگاه را پر کند زیرا پر کردن زیاد دستگاه،باعث 
مسدود شدن سوپاپ و ایجاد فشار بیش از حد به دستگاه می شود.لطفا به صفحه )نحوه 

تهیه کردن غذا( در این دفترچه مراجعه کنید.
از  دیگر  برخی  و  لپه  نخود،  نودل، جو،  ماکارونی،  مانند  غذایی  مواد  از  برخی   .11
باعث مسدود شدن سوپاپ  و  کنند  پخته شدن کف  هنگام  به  است  ممکن  حبوبات 
خروجی بخار شود، بنابراین جهت جلوگیری از مسدود شدن سوپاپ خروجی بخار، 

مقدار مناسب و کمی از این نوع موادغذایی را در دستگاه بریزید.
12. همیشه سوپاپ رهاسازی بخار را بررسی نمایید و از مسدود نبودن آن مطمئن شوید.
13. تا زمانی که تمام بخار از دیگ تخلیه نشده، درب زودپز را باز نکنید. درصورتی 
که حس کردید درب دستگاه به سختی باز می شود و یا به نوعی سفت می باشد،نشانه 
این است که بخار داخل دستگاه کامال تخلیه نشده است؛ از فشار بیش از حد برای 
باز کردن درب دستگاه خودداری نمایید، چرا که بسیار خطرناک است. لطفا به صفحه 

)عملکرد دستگاه( در این دفترچه مراجعه فرمایید.
دستگاه  داخل  دیگ  در  لیتر(  میلی   20 از  )بیشتر  روغن  زیاد  مقدار  ریختن  از   .14
خودداری کنید و به هنگامی که دستگاه روی حالت تفت دادن )Stir Fry( می باشد، 

هرگز درب آن را نبندید.
15. پیش از تمیزکاری و یا هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از برق جدا 

کنید و جهت قرار دادن و بیرون آوردن اجزای آن، اجازه دهید دستگاه کامال خنک شود .
16. جهت وصل کردن دستگاه به برق، در صورت جدا بودن سیم از دستگاه ابتدا آن را 
به  دستگاه وصل کنید، سپس دوشاخه را به پریزبرق بزنید وهنگام جدا سازی دوشاخه 

از پریز، تمامی برنامه ها رادر حالت OFF  قرار دهید.
17. در صورت ضربه خوردگی و یا خرابی دستگاه، آسیب دیدگی سیم یا دوشاخه، 
هرگز از دستگاه استفاده نکنید و آن را جهت تعمیر و سرویس به مراکز مجاز خدمات 

پس از فروش تحویل دهید.
تواند  این عمل می  نکنید.  اقدام  تعویض قطعات دستگاه  18. هرگز خودتان جهت 

خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی و سوختگی را در بر داشته باشد.
19. از دستگاه در مکان های خارجی استفاده نکنید.

20. از آویزان شدن سیم برق از لبه میز و یا سطحی که دستگاه روی آن قرار دارد و 
همچنین تماس سیم با سطوح داغ جلوگیری کنید.

21. دستگاه را هرگز نزدیک به اجاق گاز و سایر وسایل آتش زا قرار ندهید .
22. جهت جلوگیری از افتادن دستگاه به هنگام جابجایی، هرگز آن را با استفاده از 
نگه داشتن دستگیره موجود روی درب حمل نکنید و حتما با استفاده از دسته های بدنه 
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دستگاه را نگه دارید .
23. از دستگاه با مراقبت استفاده کنید و همچنین از واشر دور درب مواظبت کنید و 

هرگز از واشرهای غیر فابریک برای این دستگاه استفاده نکنید .
24. همیشه سوپاپ و خروجی های بخار را تمیز کنید و آن ها را بسته نگه دارید .

نکنید  باز  را  دستگاه  درب  بخار،  سوپاپ خروجی  بودن  بسته  هنگام  به  هرگز   .25
واجازه دهید سوپاپ بطور کامل رها شود .

26. از قرار دادن اشیاء سنگین روی سوپاپ ها خود داری کنید.
27. به هنگام پخت و پز بدنه دستگاه را لمس نکنید، و به هنگام خالی شدن بخار از 

سوپاپ ها، مراقب صورت و دست های خود باشید .
28. جهت جلوگیری از خط و خش بر روی دیگ داخل دستگاه، همیشه از کفگیرهای 

پالستیکی استفاده کنید.
پز در دستگاه های دیگر و همچنین اجاق پخت  برای پخت و  این دستگاه  از دیگ 

استفاده نشود. دیگ دستگاه فقط برای استفاده در این دستگاه طراحی شده است.
درب دستگاه را با قرار دادن دستمال )دم کنی( روی آن مسدود نکنید.

29. ابتدا پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه )نوشته شده بر روی 
لیبل زیر دستگاه( با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.

30. جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با 
دست های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم استفاده از دستگاه دوشاخه 

را از برق خارج کنید.
31. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
32. از قرار دادن سیم، اشیاء فلزی، سوزن و سایر اشیاء مشابه به درون دستگاه و یا 
درزهای آن خودداری کنید چرا که باعث برق گرفتگی یا قطع شدن دستگاه در هنگام 

پخت می شود.
33. در هنگام استفاده، دستگاه باید بر روی سطحی صاف قرار گیرد. هرگز از دستگاه 
در محیط های گرم و مرطوب استفاده نکنید و آن را به دور از هرگونه اجسام قابل 

احتراق نگه داری کنید.
34. از ریختن آب و یا هرگونه مواد غذایی در محفظه داخلی دستگاه خودداری کنید. 

آب و مواد غذایی جهت پخت می بایست فقط در دیگ ریخته شوند.
35. همواره دســتگاه را به پریز ارت دار )دارای ســیم اتصال به زمین( متصل نمایید.
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اجزای دستگاه

صفحه کنترل

نحوه عملکرد دستگاه 

صفحه نمایش و نوع کارکرد دستگاه 

سوپاپ خروجی بخار دستگیره درب 

واشر درب
پوشش ضد انسداد 

واشر

 سوپاپ 
میله ای شناور

 درب 
)استیل ضد زنگ(  

درب پالستیکی 

دیگ

صفحه کنترل 

 سوپاپ میله ای
 شناور

پین قفل درب 
جمع کننده آب 

بدنه دستگاه 

سیم برق 

کلید شروع 

چراغ هشدار باز بودن درب  صفحه نمایش  کلید تنظیم دما 

کلید تنظیم زمان 
پخت

کلید تاخیر زمان 
پخت

ولوم انتخاب نوع کلید تنظیم فشار
عملکرد 

نشانگر تایمر 

کلید لغو عملیات / کلید 
گرم نگه دار

تاخیر تایمر حالت زمان پخت انتخاب دمازود پزعملکرد پخت
گرم نگه دارنده 

غیرقابل برنج
استفاده

غیرقابل 
استفاده

زمان پیش فرض: 12 
دقیقه،قابل تنظیم از 

10 تا 40 دقیقه

قابل استفاده
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تاخیر تایمر حالت زمان پختانتخاب دمازود پزعملکرد پخت
گرم نگه دارنده

غیرقابل قابل استفادهآبگوشت
استفاده

زمان پیش فرض: 50 
دقیقه،قابل تنظیم از 40 
دقیقه  تا 1 ساعت و نیم

قابل استفاده

غیرقابل ته دیگ
استفاده

زمان پیش فرض: 75 قابل استفاده
دقیقه، قابل تنظیم از 
30 دقیقه  تا 2 ساعت

قابل استفاده

غیرقابل قابل استفادهخورشت
استفاده

زمان پیش فرض: 50 
دقیقه، قابل تنظیم از 30 
دقیقه تا 1 ساعت و نیم

قابل استفاده

غیرقابل کیک
استفاده

غیرقابل 
استفاده

زمان پیش فرض: 40 
دقیقه، قابل تنظیم از 
20 دقیقه تا 1 ساعت 

و نیم

قابل استفاده

غیرقابل قابل استفادهگوشت/لوبیا
استفاده

زمان پیش فرض: 50 
دقیقه،قابل تنظیم از 40 
دقیقه تا 1 ساعت و نیم

قابل استفاده

غیرقابل قابل استفادهمرغ/سوپ
استفاده

زمان پیش فرض: 30 
دقیقه، قابل تنظیم از 
20 دقیقه تا 1 ساعت 

قابل استفاده

غیرقابل ته چین
استفاده

زمان پیش فرض: 40 قابل استفاده
دقیقه، قابل تنظیم از 30 
دقیقه تا 1 ساعت و نیم

قابل استفاده

سرخ کردن / تفت 
دادن

غیرقابل 
استفاده

غیرقابل 
استفاده

زمان پیش فرض: 30 
دقیقه، قابل تنظیم از 
15 دقیقه تا 1 ساعت 

غیرقابل استفاده

غیرقابل آرام پز
استفاده

غیرقابل 
استفاده

زمان پیش فرض: 3 
ساعت، قابل تنظیم از 

2 تا 6 ساعت

قابل استفاده

غیرقابل ماست
استفاده

غیرقابل 
استفاده

زمان پیش فرض: 6 
ساعت، قابل تنظیم از 

5 تا 8 ساعت

غیرقابل استفاده

 DIY: Do It
Yourself

پخت به سلیقه 
خودتان

زمان پیش فرض: 30 قابل استفادهقابل استفاده
دقیقه، قابل تنظیم از 5 

دقیقه تا 4 ساعت

قابل استفاده
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عملکرد صفحه کنترل
1. پس از وصل کردن دستگاه به برق، صدای بوق کوتاهی را خواهید شنید. در صفحه 

نمایش ---- را مشاهده خواهید کرد که به معنای حالت standby می باشد .
انتخاب عملکرد مورد  را جهت   )function knob(نوع عملکرد انتخاب  2. ولوم 
آیند  می  در  زن  بصورت چشمک  مربوطه  عملکرد  نشانگر  چراغ  بچرخانید،  نظرتان 
وهمچنین تنظیمات دما و تنظیم پیش فرض زمان پخت در صفحه نمایش ظاهر خواهد 

شد.
3. جهت تنظیم کردن زمان مورد نظر پخت، از دکمه های  + -  استفاده کنید.

4. جهت تاخیر در شروع پخت توسط دستگاه از دکمه  )delay timer( استفاده 
می  در  به صورت چشمک زن  مربوطه  نشانگر  این دکمه  دادن  فشار  از  نمایید، پس 
آید، سپس جهت تنظیم زمان پخت از کلید) time adjust ( استفاده نمایید و جهت 

خروج از حالت تاخیر)delay timer( دکمه مربوطه را دوباره فشار دهید.
 نکته : برخی از عملکردهای دستگاه با حالت تاخیر)delay timer( مطابقت ندارد، 

لطفا جدول صفحه قبل را مطالعه فرمایید. 
5. دکمه start را جهت شروع عملیات دستگاه فشار دهید.

-در صورت فعال بودن حالت تاخیر)delay timer(، چراغ نشانگر مربوطه روشن 
خواهد بود و چراغ نشانگر نوع عملکرد)نسبت به انتخاب عملکرد( بصورت چشمک 

زن در می آید.
هنگامی که زمان تنظیم شده در )delay timer( به صفر می رسد دستگاه شروع به 
کارکردن می کند و چراغ نشانگر تاخیر)delay timer( خاموش می شود و چراغ 

نشانگر عملکردها از حالت چشمک زن در می آید و بطور کامل روشن می شود.
- در صورتی که حالت تاخیر در شروع )delay timer( فعال نباشد، چراغ نشانگر 

عملکردها از ابتدا روشن خواهد بود.
دکمه  آن،  کردن  متوقف  جهت  باشد،  می  کارکردن  حال  در  دستگاه  که  هنگامی   .6
cancel را 2 ثانیه فشار دهید. در این صورت کارکرد دستگاه متوقف شده و به حالت 

standby می رود.

پخت سریع
1. جهت باز کردن درب، دستگیره نگه داشته سپس آن را بچرخانید و رو به باال بکشید 

تا باز شود.
2. آب و مواد غذایی را به داخل دیگ دستگاه بریزید.

نکته مهم: حجم مواد غذایی نباید بیش از 2/3 ارتفاع دیگ را اشغال کند و همچنین مواد 
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غذایی )مانند لوبیا( که در هنگام پخت حجمشان بیشتر می شود نباید بیش از نصف 
دیگ را اشغال کند. جهت جلوگیری از خراب شدن دیگ،شستشوی مواد غذایی را 

هرگز در دیگ انجام ندهید.
نکته مهم: در هنگام خالی بودن دیگ هرگز از دستگاه استفاده نکنید. هرگز مقدار خیلی 
کم مواد غذایی را در دستگاه پخت نکنید، مقدار خیلی کم مواد غذایی در دستگاه باعث 
یابد و فراتر از حد طبیعی باشد و  افزایش  می شود فشار در طی پخت و پز سریعا 

منجربه خروج بخار از سوپاپ مربوطه باشد.
3. همیشه کف دیگ و صفحه حرارتی را تمیز نگه دارید، و از عدم وجود مواد و یا 

اشیاء خارجی درون آن مطمئن شوید.
4. جهت بستن درب دستگاه، آن را روی دستگاه گذاشته سپس بچرخانید تا در جای 

خود قفل شود .
نکته مهم: در صورتی که درب بطور کامل بسته نشده باشد، دستگاه شروع به کار نمی 

کند .
قبل از بستن درب، از قرار داشتن واشر و پوشش ضد انسداد مطمئن شوید.

5. مطمئن شوید که سوپاپ بخار در حالت بسته  )SEAL( قرار دارد و همچنین از 
قرار داشتن سوپاپ میله ای در جای خود اطمینان حاصل فرمایید.

نکته مهم : به هنگام پخت و پز اگر سوپاپ خروجی بخار به درستی در جای خود 
قرار نداشته باشد، بخار داخل دستگاه از آن خارج خواهد شد، بنابراین همیشه سوپاپ 
خروجی بخار را به درستی در جای خود در حالت SEAL قرار دهید، در غیر اینصورت، 

دستگاه بطور طبیعی کار نمی کند.
6. پس از وصل کردن دستگاه به برق، عملکرد مورد نظرتان را جهت پخت انتخاب 
 delay(کرده و زمان پخت را تنظیم کنید و در صورت نیاز حالت تاخیر در شروع پخت

timer( را نیز فعال کند.

7. جهت شروع کارکرد دستگاه، دکمه start را یک ثانیه فشار دهید .
به  که  نمایش ظاهر خواهد شد  HEAT در صفحه  کلمه  به هنگام شروع پخت،   .8
معنای گرم کردن می باشد، فشار هوا بعد از اینکه حرارت داخل دستگاه به نقطه جوش 
می رسد، در دستگاه ایجاد می شود،سپس سوپاپ میله ای درب دستگاه را قفل می کند، 

)لطفا در این هنگام جهت باز کردن درب  تالش نکنید( 
9. هنگامی که فشار داخل دیگ به اندازه مشخص شده در تنظیمات می رسد، زمان 
پایان شمارش  از  داده می شود، پس  نمایش نشان  انتخابی و شمارش آن در صفحه 
و رسیدن زمان تنظیم شده به صفر، پخت دستگاه به پایان می رسد و صدای بوق را 

خواهید شنید.
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ها  عملکرد  نشانگر  برود، چراغ  نگهدار  گرم  دستگاه روی حالت  که   هنگامی   .10
خاموش و چراغ نشانگر حالت گرم نگهدار بطور کامل روشن است.

11. هنگامی که دستگاه به مدت 4 ساعت در حالت گرم نگه دارنده باشد، پس از آن 
دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و به حالت standby می رود.

12. هشدار و مراقبت:
1-12- در هنگام استفاده،در صورتی که درب دستگاه باز باشد و یا به هر دلیلی به 
درستی بسته نشده باشد، چراغ هشدار دهنده درب بصورت چشمک زن عمل خواهد 
کرد، پخت متوقف خواهد شد و صدای بوق هشداردهنده به گوش خواهد رسید و این 
موارد تا زمانی که درب به درستی بسته نشود ادامه خواهد داشت، پس از بسته شدن 

درب دستگاه بطور اتوماتیک پخت را آغاز می کند.
2-12- در صورت کم بودن مقدار آب و یا عدم وجود آب در دیگ، پس از باال 
رفتن درجه حرارت، عملکرد دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و در صفحه نمایش 
خطای E6 ظاهر می شود، همچنین صدای بوق هشدار دهنده به گوش خواهد رسید.

3-12- در صورتی که دستگاه پس از 60 دقیقه کارکردن فشار را تنظیم نکند )به 
عنوان مثال به علت بسته نبودن درب(، بطور اتوماتیک متوقف شده و در صفحه نمایش 

خطای E3 ظاهر می شود و صدای بوق هشدار دهنده به گوش خواهد رسید.
دهید و  قرار  بخار(  RELEASE  )خروج  موقعیت  در  را  بخار  13. سوپاپ خروج 
اجازه دهید هوای داخل بطور کامل از دستگاه خارج شود تا زمانی که سوپاپ میله ای 
از جای خود بیفتد. سپس می توانید درب دستگاه را باز کرده و مواد غذایی پخته شده 

را بیرون بیاورید.
نکته مهم : به هنگام پخت،هرگز دست های خود را بطور مستقیم در قسمت باالی 
سوپاپ خروج بخار نگه ندارید زیرا بخار داغ با فشار باال از سوراخی که در قسمت 
باالی سوپاپ مربوطه می باشد خارج می گردد و جهت چرخاندن سوپاپ خروج بخار 

فقط از دستگیره ای که روی آن وجود دارد استفاده کنید.
از خنک شدن  داخل دستگاه،  از خارج کردن هوای  قبل  هنگام پخت گوشت،  به   •
قرار دادن  با  توانید  میله ای، شما می  افتادن سوپاپ  از  دستگاه مطمئن شوید و پس 
سوپاپ خروج بخار در موقعیت باز)OPEN( هوای داخل دستگاه را خارج کنید، در 
غیر این صورت گوشت های پخته شده در دستگاه از شدت فشار بخار از هم می پاشد.

پخت ته دیگ و ته چین
ابتدا درب دستگاه را برداشته و دیگ را درون دستگاه قرار دهید، برنج شسته شده )پخته نشده( 
را درون دیگ بریزید و به مقدار مناسب آب به آن اضافه کنید. سپس درب دستگاه را ببندید و 

سوپاپ خروج بخار را در حالت REALEASE قرار دهید.
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1. پس از روشن کردن دستگاه، عملکرد ته دیگ)TAHDIG( و یا ته چین)TAHCHIN( را 
انتخاب کنید و در صورت نیاز، زمان پخت را تنظیم کنید.

2. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه START را یک ثانیه فشار دهید. چراغ نشانگر عملکرد 
انتخاب شده روشن خواهد شد و در صورتی که زمان پخت را تنظیم کرده باشید شمارش آن 

آغاز می شود. 

3. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای 
بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و چراغ 

نشانگر حالت گرم نگه دارنده بطور ثابت روشن می ماند.

 SEAL 4. هشدار و مراقبت: به هنگام استفاده،در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت
قرار داشته باشد، دستگاه در طول پخت و پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک 
متوقف می شود و خطای E5 در صفحه نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می 

رسد.
پخت کیک :

1. ابتدا درب را بردارید و دیگ را داخل دستگاه قرار دهید. مواد ترکیب شده ی کیک را درون 
دیگ ریخته و درب آن را ببندید و سوپاپ خروج بخار را در حالت RELEASE )رهاسازی 

بخار( قرار دهید.
نکته : جهت آسان درآوردن کیک از دستگاه، به کف دیگ  کمی روغن بزنید.

2. پس از روشن کردن دستگاه ، عملکرد پخت کیک را انتخاب کنید. در صورت نیاز، زمان 
پخت را تنظیم کنید

3. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه START  را یک ثانیه فشار دهید، سپس چراغ نشانگر 
کیک روشن خواهد شد و  کلمه HEAT در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که به معنای گرم 

کردن می باشد.

4. هنگامی که دما داخل دیگ به اندازه مشخص شده در تنظیمات می رسد، زمان انتخابی و 
شمارش آن در صفحه نمایش نشان داده می شود.

5. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای 
بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و حالت 

گرم نگه دارنده دستگاه فعال می شود چراغ آن روشن می شود.

 SEAL 6. هشدار و مراقبت: به هنگام استفاده،در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت
قرار داشته باشد، دستگاه در طول پخت و پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک 
متوقف می شود و خطای E5 در صفحه نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می 

رسد.
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سرخ کردن:

1. ابتدا درب را بردارید و دیگ را داخل دستگاه قرار دهید و در صورت نیاز کمی روغن 
داخل دیگ بریزید.

نکته: به هنگام سرخ کردن، درب دستگاه را نبندید.

2. پس از روشن کردن دستگاه ، عملکرد سرخ کردن را انتخاب کنید. در صورت نیاز، زمان 
پخت را تنظیم کنید.

3. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه START را یک ثانیه فشار دهید، سپس چراغ نشانگر 
عملکرد سرخ کردن روشن خواهد شد و  کلمه HEAT در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که 

به معنای گرم کردن می باشد.

و  انتخابی  زمان  رسد،  می  تنظیمات  در  اندازه مشخص شده  به  دیگ  دمای  که  هنگامی   .4
شمارش آن در صفحه نمایش نشان داده می شود.

5. مواد غذایی را در دیگ ریخته و آن ها را سرخ کنید.
6. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای 
بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و کلمه 
ی DONE به معنای “انجام شد” در صفحه نمایش پدیدار می شود و پس از یک دقیقه دستگاه 

به حالت STANDBY  می رود.
و  باشد  بسته  دستگاه  که درب  عملکرد، درصورتی  این  استفاده  هنگام  به  مراقبت:  و  هشدار 
همچنین سوپاپ خروج بخار در موقعیت SEAL قرار داشته باشد  دستگاه در طول پخت و 
پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک متوقف می شود و خطای E5 در صفحه 

نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می رسد.
پخت در منوی آرام پزی : 

1. ابتدا دستگیره درب را محکم نگه دارید و بچرخانید سپس آن را رو به باال بکشید تا باز شود.
2. دیگ را درون دستگاه قرار دهید سپس درب آن را ببندید و سوپاپ خروج بخار را در 

موقعیتRELEASE )رهاسازی بخار( قرار دهید.

3. پس از روشن کردن دستگاه ، عملکرد پخت آرام را انتخاب کنید. در صورت نیاز، زمان 
پخت را تنظیم کنید.

4. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه START  را یک ثانیه فشار دهید.
5. سپس چراغ نشانگر عملکرد پخت آرام روشن خواهد شد و شمارش زمان پخت تنظیم 

شده شروع می شود.

6. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای 
بوق به گوش خواهد رسید.
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7. چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و حالت گرم نگه دارنده دستگاه 
فعال می شود چراغ آن بصورت ثابت روشن می شود.

8. هنگامی که دستگاه به مدت 4 ساعت در حالت گرم نگه دارنده باشد، پس از آن عملکرد 
دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و به حالت standby می رود.

 SEAL 9. هشدار و مراقبت: به هنگام استفاده،در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت
قرار داشته باشد، دستگاه در طول پخت و پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک 
متوقف می شود و خطای E5 در صفحه نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می رسد.

ماست : 

1. ابتدا دستگیره درب را محکم نگه دارید و بچرخانید سپس آن را رو به باال بکشید تا باز شود.

2. مقداری شیر و پودر ماست را به داخل دیگ ریخته و باهم ترکیب کنید سپس درب را ببندید.

3. پس از روشن کردن دستگاه، عملکرد ماست را انتخاب کنید و مدت زمان پخت را تنظیم کنید.
نشانگر  ثانیه فشار دهید سپس چراغ  را یک   START کارکرد دستگاه، دکمه  برای شروع   .4
عملکرد درست کردن ماست روشن خواهد شد و شمارش زمان پخت تنظیم شده شروع می شود.

5. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای 
بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و کلمه 
ی DONE به معنای “انجام شد” در صفحه نمایش پدیدار می شود و پس از یک دقیقه دستگاه 

به حالت STANDBY  می رود.
)DIY: Do It Yourself(پخت به سلیقه خودتان

1. به هنگام استفاده از دستگاه با این عملکرد،شما می توانید دستگاه را در حالت زودپز و یا 
پخت معمولی تنظیم کنید. به هنگام انتخاب عملکرد DIY چراغ نشانگر آن روشن خواهد شد.

پخت  حالت  در  دستگاه  دما(،  )TEMP ADJUSTتنظیم  دکمه  دادن  فشار  صورت  در   .2
معمولی)غیر سریع( فعال می شود که در این حالت به هنگام پخت می توانید درب را بردارید 

و یا سوپاپ خروج بخار را همیشه در حالت RELEASE  )رهاسازی بخار( قرار دهید.

در حالت  دستگاه  بخار(،  PRESSURE ADJUST)تنظیم  دکمه  دادن  فشار  در صورت   .3
زودپز فعال می شود که درب دستگاه می بایست بطور کامل بسته باشد و همچنین سوپاپ 

خروج بخار در موقعیت SEAL )بسته(قرار داشته باشد .

4. با توجه به توضیحات داده شده در مورد این عملکرد، شما می توانید حالت پخت معمولی 
و یا حالت زودپز را نسبت سلیقه و انتخاب خودتان انتخاب کنید.

حالت گرم نگه دارنده : 

1. ابتدا دستگیره درب را محکم نگه دارید و بچرخانید سپس آن را رو به باال بکشید تا باز 
شود.
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2. دیگ را درون دستگاه قرار دهید سپس درب آن را ببندید.
3. پس از روشن کردن دستگاه،دکمهkeep warm را جهت فعال کردن عملکرد گرم نگه 

دارفشار دهید، چراغ نشانگر این عملکرد روشن خواهد شد.

4. هنگامی که دستگاه به مدت 4 ساعت در حالت گرم نگه دارنده باشد، پس از آن عملکرد 
دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و به حالت standby می رود.

نگهداری و تمیزکاری دستگاه : 

احتیاط : قبل از تمیز کاری، دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید که بطور کامل خنک شود.
دستگاه را هرگز در آب فرو نبرید.

جهت تمیزکاری دستگاه هرگز از بنزین، مواد رقیق کننده، فرچه و برس های پالستیکی، برس 
های فلزی، مواد شوینده میز و شیشه و مواد سفید کننده استفاده نکنید.

1. دیگ و درب دستگاه را پس از هر استفاده با آب بشویید و با دستمالی نرم آن ها را خشک کنید.
2. سطوح داخلی درب، واشر دور درب، پوشش ضد انسداد، سوپاپ میله ای و سوپاپ خروج 

بخار را با توجه به موارد زیر تمیز کنید:
تمیز کاری واشر دور درب: 

1- در صورتی که کثیفی واشر مشخص نیست، آن را به همراه درب در آب بشویید.
2- در صورتی که کثیفی واشر مشخص می باشد، آن را از درب خارج کرده و به خوبی تمیز 

کاری را انجام دهید. سپس آن را مجددا” با دقت در جای خود قرار دهید.
نکته : قبل از استفاده از دستگاه، از قرار گرفتن واشر در جای خود به درستی، اطمینان حاصل فرمایید.

تمیز کاری پوشش ضد انسداد : 
ابتدا این قطعه را از جای خود بیرون بکشید و پس از تمیز کاری آن را مجدد در جای خود 

قرار دهید.
تمیزکاری سوپاپ میله ای :

سوپاپ میله ای را از جای خود خارج کرده و آن را تمیز کنید، سپس مقر حلقه ای شکل این 
قطعه را با آب تمیز کنید.

تمیز کاری سوپاپ خروج بخار :
سوپاپ خروج بخار را از جای خود خارج کرده و آن را با آب تمیز کنید ، لوله سوپاپ  را 
که در روی درب قرار دارد چک کنید و در صورت مسدود نبودن توسط  پس مانده های غذا، 

سوپاپ را درون  جای آن قرار دهید.

3- ظرف جمع آوری میعانات را از دستگاه جدا کرده و پس از هر استفاده آب جمع شده را 
بیرون بریزید و تمیز کاری را انجام دهید .
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4- جهت تمیزکاری بدنه دستگاه، آن را با دستمالی پاکیزه پاک کنید . 
عیب یابی

به  با توجه  ابتدا  ارسال به خدمات،   از  در صورت پیش آمدن هر گونه اشکال،پیش 
جدول زیر، سعی بر حل اشکال پیش آمده داشته باشید:

راه حلایراد رویت شده

چراغ هشدار دهنده 
مربوط به درب چشمک 

می زند 

از بسته بودن درب بطور کامل مطمئن شوید و آن را در 
موقعیت قفل    قرار دهید. 

عالمت تراز کردن درب با قفل 

به هنگام ظاهر شدن این خطا، دستگاه را خاموش و از برق خطای E1 ظاهر می شود
خارج کنید و با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس 

حاصل فرمایید.

به هنگام ظاهر شدن این خطا، دستگاه را خاموش و از برق خطای E2 ظاهر می شود
خارج کنید و با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس 

حاصل فرمایید.

در صورت ظاهر شدن این خطا ممکن است درپوش به خطای E3 ظاهر می شود
درستی و بطور کامل بسته نشده باشد، برای حل این مشکل به 

موارد زیر توجه فرمایید:
1- سوپاپ خروج بخار را به بر روی حالت RELEASE قرار 

دهید تا فشار درون دستگاه کمتر شود.
2- درب را باز کنید و واشر آن را بررسی کنید و از قرار 

داشتن در جای خود مطمئن شوید،
3- در صورتی که غذایی که می خواهید بپزید به آب زیادی 

نیاز دارد ولی با توجه به اینکه بخار داخلی با برداشتن درب از 
بین رفته است، کمی آب به داخل دیگ اضافه کنید و مواد را 

هم بزنید، 
4- دستگاه را برای 5 ثانیه از برق بکشید، پس از وصل کردن 

دوباره دستگاه به برق، تنظیمات مربوط به پخت را انجام دهید 
وپخت را شروع کنید.
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یا سوپاپ خروج خطای E5 ظاهر می شود درب  از  که  می شود  ظاهر  زمانی  این خطا 
بخار در حالت پخت معمولی استفاده شود، به این نکته توجه 
کردن  سرخ  عملکرد  از  استفاده  هنگام  در  که  باشید  داشته 
باشد.  بسته  درب  نباید  عنوان  هیچ  به  )STIR FRY(دستگاه، 
چین  ته  و   )TAHDIG(دیگ ته  عملکرد  از  استفاده  هنگام  به 
 ،)SLOW COOK(پز کیک)CAKE(،آرام   ،)TAHCHIN(
ماست)YOGURT( سوپاپ خروج بخار می بایست در موقعیت 
باشد، در صورتی که  RELEASE)رهاسازی بخار( قرار داشته 
به  شد،  ظاهر  نمایش  صفحه  در   E5 خطای  شرایط  این  در 
هنگام  استفاده از عملکرد سرخ کردن)STIR FRY(  درب را 
از دستگاه بردارید و یا به هنگام استفاده از عملکردهای سرخ 
کردن )STIR FRY(دستگاه، به هیچ عنوان نباید درب بسته باشد 
و یا به هنگام استفاده از عملکرد ته دیگ)TAHDIG( و ته چین 
 ،)SLOW COOK(پز کیک)CAKE(،آرام   ،)TAHCHIN(
موقعیت  در  را  بخار  خروج  سوپاپ   )YOGURT(ماست
از  را  دستگاه  ثانیه   5 مدت  به  سپس  دهید  قرار    RELEASE
برق خارج کنید و پس از وصل کردن دوباره دستگاه به برق، 
تنظیمات مربوط به پخت را انجام دهید وپخت را شروع کنید.

هنگامی که این خطا را در زمان استفاده در صفحه نمایش خطای E6 ظاهر می شود
مشاهده کردید،به این معنا می باشد که دستگاه نتوانسته بخار 

کافی را جهت فشار و پخت ایجاد کند، جهت حل این مشکل 
به موارد زیر توجه فرمایید:

1- از قرار داشتن سوپاپ خروج بخاردر موقعیت 
بسته)SEAL(مطمئن شوید و در صورتی که در این موقعیت 
قرار ندارد، آن را بچرخانید تا در موقعیت درست قرار گیرد.

2- در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت 
بسته)SEAL( قرار داشت آن را جهت کم شدن فشار درون 

دستگاه،آن را در موقعیت RELEASE قرار دهید سپس درب 
را از دستگاه جدا کنید و زیرآن را چک کنید و از قرار داشتن 

واشر به درستی درجای خود مطمئن شوید.
3- مقداری آب به دیگ اضافه کنید سپس مواد داخل دیگ را 
هم زده و درب را ببندید و از قرار داشتن سوپاپ خروج بخار 

در موقعیت بسته)SEAL( مطمئن شوید.
4- به مدت 5 ثانیه دستگاه را از برق خارج کنید و پس از 

وصل کردن دوباره دستگاه به برق، تنظیمات مربوط به پخت را 
انجام دهید وپخت را شروع کنید.
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بازیافت

شما مي توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!
لطفــًا به مقررات محلي توجه کنید. لوازم برقي دورانداختني را به 

مراکز ویژه ی  جمع آوري این گونه دستگاهها تحویل دهید. 



When using this appliance, basic safety precautions must always be 
followed, including the flowing:
1. Read all instructions. Be sure to follow the instructions.
2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock or injury to person, do not immerse 
cord, plug, appliance body in water or other liquid.
4. For safety sake, always use a reliably grounded power supply to operate 
this appliance.
5. Close supervision is necessary when the appliance is in use or when 
water or oil is hot. Do not used it by children or near children. 
6. This appliance is not intended for use by person )including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they had been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should 
be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Extreme caution must be used when moving a pressure cooker 
containing hot liquids.
8. Do not use pressure cooker for other than intended use.
9. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in 
scalding injury. Make certain unit is properly closed before operating. See 
“Operating Instructions”.
10. Do not fill the unit over 2/3 full. When cooking foods that expand 
during cooking such as rice or dried vegetables, do not fill the unit over ½ 
full. Over filling may cause clogging unit and developing excess pressure. 
See “Food Preparation Instructions
11. Be aware that certain foods, such as applesauce, cranberries, pearl 
barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, macaroni, rhubarb, 
or spaghetti can foam, froth, and sputter, and clog the pressure release 
device )steam vent). These foods should not be cooked under pressure in 

GPC 106

Dear customer!
Thanks for your worthful choice and confidence to Migel brand.We 

really hope that you enjoy operating this product.
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Important  Safeguards

Technical Data
Input power: 1000W

Pot capacity: 6L

Voltage: 220-240V

Frequency:  50/60Hz
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the multi-cooker.
12. Always check the pressure release valves for clogging before use.
13. Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and all 
internal pressure has been released. If the lid is difficult to turn, it indicates 
that the cooker is still pressurized – do not force it open. Any pressure in 
the cooker can be hazardous. See “Operating Instructions.”
14. Do not use this pressure cooker for pressure frying with oil. Do not place too 
much oil )more than 20ml) into Inner pot or close the lid in Browning mode.
15. Unplug from outlet when do not in use and before cleaning. Allow to 
cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
16. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall 
outlet. To disconnect, turn any control to “OFF”, then remove plug from 
wall outlet.
17. Do not operate this appliance when the power cord or plug damaged 
or if the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any 
manner. Return it to the Authorized Service Station for examination, repair, 
electric or mechanical adjustment.
18. The use of accessory attachment not recommended by the appliance 
manufacturer may result in fire, electric shock or injury to person.
19. Do not use outdoors.
20. Do not let cord hang over edge of table and counter, or touch hot surface.
21. Do not place or near a hot gas or electric burner, or a heated oven, or 
flammable material.
22. When moving the product, DO NOT hang up the lid handle directly, 
please use the body handle in order to preventing the drop of it.
23. Use carefully. Do not damage the gasket, do not use another gasket not 
provided by the manufacturer to replace it. 
24. Wash the anti-block covers often; keep the exhaust valve and bobber 
valve straightway.
25. Do not force to open the lid unless the bobber turns down.
26. Do not append any heavy upon the bobber valve/ exhaust valve.
27. Keep away hands and face when the limit stress valve/exhaust valve is 
deflating. Do not touch the body when it is cooking.
28. Please use plastic scoop / spatula on non-stick coatings inner pot in 
order to keep away from scratch. The inner pot cannot be heated up with 
any other cooking utensils. do not block up the cover with a dishcloth.
29. Before connecting the plug to the socket, check and make sure that the 
voltage rating of the appliance )written on the label at the bottom of the 
appliance) corresponds to the local mains voltage.
30. To prevent the risk of electric shock, avoid plugging the plug with wet 
hands and unplug the appliance when it’s not in use.



31. To prevent fire hazards, connect the plug fully into the socket.
32. Do not place wire, metal objects, needle or any similar objects into the 
appliance or between its crevices because it would cause electric shock or 
stoppage of cooking process.
33. While using, the appliance must have been placed on a flat surface. 
Never use the appliance in hot and humid places and always keep it away 
from any combustible objects.
34. Do not pour water or put any kind of ingredients into the inner part of 
the appliance, water and ingredients must be only put into the pot.
35. Always plug the appliance into a grounded socket.  
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Product Structure

Control Panel

 Lid warning lamp

Start key

Display panel    Temperature display and adjust key

Pressure display 
and adjust keyFunction konb        

Function lamps

Timer lamp

Keep warm
Cancel key

Time  
adjust key

Delay 
timer key
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Operating Instructions
Function and control panel

Function Pressure 
cooking

Temperature
select

Cook time Delay Timer
Keep Warm

Rice Yes N/A 12 minutes
Can adjust 
from 10 to 40 
minutes

Yes

Abgoosht Yes N/A Default: 50 
minutes
Can adjust 
from 40 
minutes to 
1 hour 30 
minutes.

Yes

Tahdig N/A Yes Default: 75 
minutes for 
Med setting.
Can adjust 
from 30 
minutes to 2 
hours 

Yes

Khoresht Yes N/A Default: 50 
minutes
Can adjust 
from 30 
minutes to 
1 hour 30 
minutes

Yes

Cake N/A N/A Default: 40 
minutes
Can adjust 
from 20 
minutes to 
1 hour 30 
minutes.

Yes
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Meat/Bean Yes N/A Default: 50 
minutes
Can adjust 
from 40 
minutes to 
1 hour 30 
minutes.

Yes

Chicken/
Soup

Yes N/A Default: 30 
minutes
Can adjust 
from 20 
minutes to 1 
hour.

Yes

Tahchin N/A Yes Default: 40 
minutes for 
Med setting.
Can adjust 
from 30 
minutes to 
1 hour 30 
minutes

Yes

Stir Fry N/A N/A Default: 30 
minutes
Can adjust 
from 15 
minutes to 1 
hour.

N/A

Slow Cook N/A N/A Default: 3 
hours
Can adjust 
from 2 to 6 
hours

Yes

Yogurt N/A N/A Default: 6 
hours
Can adjust 
from 5 to 8 
hours 

N/A

DIY Yes Yes Default: 30 
minutes
Can adjust 
from 5 to 40 
minutes

Yes



1. Connect unit to power supply, Beep sound is heard. Display panel 
shown - - - - )standby mode)

2. Scroll the function knob to select function, related function lamp will 
flash. Also will display the pressure setting )or temperature setting), and 
default cook time.

3. Tap touch the adjust key to set cook time, pressure )or temperature).

4. Tap touch delay timer if need to use Delay Timer, delay timer lamp flash, 
and tap touch time adjust key to set the timer. If you want to escape the 
delay timer setting now, tap touch the delay timer key again. Then unit will 
go back to step 3.

Note: some function can not use delay timer, see table above.

5. Tap touch Start key for 1 second to start the unit. 

)1) if delay timer is used, delay timer lamp light ON in solid, function lamp 
keep flash, timer count down. When timer is count to 0, unit start working, 
delay timer lamp light off, function lamp light ON in solid.

)2) If no delay timer is used, function lamp light ON in solid, unit start 
cooking.

6. While unit is working, to stop it, tap touch the Keep warm/ Cancel key 
for 1 second, unit stop and come back to standby mode.

For Pressure Cooking

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.

2. Put the food and water into the pot. Note: The volume of food cannot 
exceed 2/3 height of the inner pot; Food the easy to intumescent )such as: 
bean) cannot exceed 1/5 height of inner pot. Do not wash food in the inner 
pot, prevent destroying the inner pot.

Note:  Never heat an empty pot. Do not cook too less food beyond the min 
level. If too less food inside, the pressure will rise too fast during cooking, 
the pressure may comes beyond the normal setting cause steam escape 
from the Steam release valve )pressure limiting valve).

3. Always clean the bottom of inner pot and heating plate before put the 
inner pot into the middle pot. Make sure there is no foreign matter inside.

4. Cover the lid on OPEN position and then turn it to LOCK position. 

Panel Operation

6
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Note: if the lid do not close correctly, the unit can not start cooking. Please check 
whether you have put the gasket and anti-block cover into the SST lid correctly 
before you cover the lid. 

5. Check and turn the pressure Steam Release Valve to the SEAL position, and 
check whether the bobber valve has fallen.

Note: In the process of cooking, if the Steam Release Valve is not placed rightly, 
the steam inside will escape. Please put the pressure Steam Release Valve in the 
SEAL position, otherwise the pressure cooker can not work normally.

6. Connect unit to power supply, select function, set pressure and cook time. Set 
delay timer if need.

7. Tap touch Start key for 1 second to start unit.

8. Once the cooking is start, will display “HEAt” to represent preheating now. 
Air pressure will generate after the pressure cooker heat up to boiling. Then the 
bobber valve rises and locks the lid. The lid can not open at the moment. PLEASE 
DO NOT OPEN THE LID WITH FORCE.

9. While pressure inside the pot is reach setting, will display the cook time and count 
down. When the cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard.

10. Unit will go to Keep warm mode, function lamp off, keep warm lamp light ON 
in solid. Display keep warm time and count up.

11. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to standby mode.

12. Warning and protection:

)1)  if the lid is open or do not close correctly during cooking, the LID WARNING 
lamp will flash, cooking stop and beep sound warning is heard. Until the lid is 
close correctly, the unit can resume cooking automatically.

)2) If there is no water or too less water inside the pot, while the pot temperature 
go too high, the unit will stop cooking and the control panel will display “E6” and 
beep sound warning. 

)3) If the unit can not pressurized correctly after 60 minutes cooking )For example, 
the lid is not covered), unit will stop the unit will stop cooking and the control 
panel will display “E3” and beep sound warning. 

13. Please turn the Steam Release Valve to the RELEASE position to escape the air 
until the bobber valve falls before you open the lid to get the food. Then open the 
lid to get the food. 

Important Note: Never put you hand directly on the top of the steam release valve 
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during cooking. hot pressure steam will escape from the top hole of the steam 
release valve. use the handle on the steam release valve to turn the valve only.

• When cooking spoon meat, please make sure to cool the pressure cooker until 
the bobber falls then you can escape the air, or the spoon meat will burst from the 
pressure Steam Release Valve while placed to OPEN position. 

For tahdig and tahchin cooking
Remove the lid and place the inner pot into unit. Add washed raw rice, suitable 
volume of water, and suitable seasoning into the cooking pot, and mix them 
well. Close the lid and set the Steam Release Valve to “RELEASE” position.
1. Connect unit to power supply and select Tahdig or Tahchin function. Set 
cook time if need.
2. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. functional lamp light on 
in solid, and will display cook time and count down.
3. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is 
heard, functional lamp off. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp 
off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.
4. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on “SEAL” position, 
then the unit is pressurized during cooking, the unit will stop cooking and the 
control panel will display “E5” and beep sound warning. 
For cake cooking
1. Remove the lid and place the inner pot into unit. 
Tips: if want to remove the cake from the cooking pot easy, suggest to apply 
few cooking oil on the cooking pot at first.
2. Connect unit to power supply and select Cake function. Set cook time if 
need.
3. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. Cake lamp light on in 
solid, and will display “HEAt” to represent preheating now.
4. Once the pot temperature is reach setting, will display cook time and count 
down. Put the cake mixture into the cooking pot. Close the lid and set the 
Steam Release Valve to “RELEASE” position.
5. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is 
heard, cake lamp off. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, 
keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.

6. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on “SEAL” position, 
and the unit may be pressurized during cooking, the unit will stop cooking 
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and the control panel will display “E5” and beep sound warning

For stir fry cooking
1. Remove the lid and place the inner pot into unit. Put few food oil onto the 
pot if need.
Note: Do not close the lid during cooking.
2. Connect unit to power supply and select Stir Fry function. Set cook time if 
need.
3. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. Stir Fry lamp light on in 
solid, and will display “HEAt” to represent preheating now.
4. Once the pot temperature is reach setting, will display cook time and count 
down.
5. Put food into inner pot and Stir Fry it.
6. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is 
heard, Stir Fry lamp off, and display “done”. After 1 minute, unit come back to 
standby mode.
7. Warning and protection: if the lid is close and Steam Release Valve set to 
“SEAL” position, and the unit is pressurized during cooking, the unit will stop 
cooking and the control panel will display “E5” and beep sound warning. 

For slow cooking
1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Place food into inner pot. Close lid and set the Steam Release Valve to 
“RELEASE” position.
3. Connect unit to power supply, select slow cook function, set cook time.
4. Tap touch Start key for 1 second to start the unit.
5. Once cooking start, the slow cook lamp light ON in solid. Cook time start to 
count down.
6. When cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard.
7. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, keep warm lamp light 
ON in solid. Display keep warm time and count up.
8. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to 
standby mode.
9. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on “SEAL” position, 
and the unit may be pressurized during cooking, the unit will stop cooking 
and the control panel will display “E5” and beep sound warning. 
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For yogurt
1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Place milk and yogurt seed into inner pot, mix them well. Close lid.
3. Connect unit to power supply, select yogurt function, set cook time.
4. Tap touch Start key for 1 second to start cooking, the yogurt lamp light ON 
in solid. Cook time start to count down.
5. When cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard. 
lamp off, and display “done”. After 1 minute, unit come back to standby mode.

For diy cooking
1. This function can be set into Pressure cooking and Non-pressure cooking. 
Select the DIY function, and the DIY lamp light on in solid.
2. If press “Temp. adjust” key to set the temperature setting, then the unit will 
working on Non-pressure cooking. And then during the cooking, the lid can 
be removed, or always set the Steam Release Valve in “RELEASE” position.
3. If press “Pressure adjust” key to set the pressure mode, then the unit will 
working on Pressure cooking. And then during cooking, the lid MUST be close 
correctly and Steam Release Valve set to “SEAL” position.
4. Then follow the above related instruction for Non-pressure cooking or 
Pressure cooking.

For keep warm
This is a manual keep warm function.
1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Place food into inner pot. Close lid.
3. Connect unit to power supply, tap touch Keep warm/ Cancel key to select 
keep warm function, the keep warm lamp light ON in solid. Display shown 
Keep warm time and count up.
4. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to 
standby mode.
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Cleaning and maintenance
Caution: Unplugged the appliance and let it cool down entirely before cleaning.

Do not immerse the unit into liquid.

Never use diluent or benzene. Chemical wiping cloth, plastic brush, metal brush, 
detergent not for tablewares, whitener for cleaning.

1. Take out and clean the inner pot and the lid, wash in water after the use of the 
pressure cooker, the mop them with dry soft cloth. 

2. Clean the SST lid inner surface, gasket, anti-block cover, bobber valve and 
Steam Release Valve, as shown below.

Cleaning of gasket: 

)1) if the gasket is not dirty obviously, suggest to wash in water with the SST lid. 

)2) If the gasket is dirty obviously, pull it out from the gasket fixing ring gently, 
wash and clean it well. Then assembly it into the gasket fixing ring carefully. 

Note: Make sure the gasket is assembly correctly before use. 

Cleaning of anti-block cover: Pull out the anti-block cover and press it back after 
cleaning. 

Cleaning of bobber valve: Shift the bobber valve core up and down gently, 
clean the bobber valve airproof ring with water.

Cleaning of Steam Release Valve/ exhaust pipe: Lift the Steam Release Valve 
and clean it with water, check the exhaust pipe is not blocked by food residue, 
then put the Steam Release Valve back to the exhaust pipe correctly.

3. Remove the water collector out from unit back side gently. Discard the water 
after each use. Clean and then assembly the water collector back to the unit back 
side.

4. Wipe the unit body with clean cloth.
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Notification Solutions

LID WARNING lamp blinking Ensure that the Lid is closed completely and in 
the LOCKED     position, aligning with 

Display “E1” The Pressure-Cooker will stop the cooking cycle. 
Unplug Pressure-Cooker and contact customer 
service center.

Display “E2” The Pressure-Cooker will stop the cooking cycle. 
Unplug Pressure-Cooker and contact customer 
service center.

Display “E3” If you receive this code while using one 
of the pressure cooking settings, then 
the lid probably did not close or seal 
correctly. To resolve, follow the steps 
below:
1. Rotate the Steam Release Valve to 
the “Release” position and wait for the 
unit to de-pressurize.
2. Take off the lid and look underneath 
to make sure the Sealing Gasket )large 
rubber ring) is properly secured to the 
underside of the lid.
3. If your recipe looks like it may need 
more liquid now that you have released 
some of the steam after removing the lid, 
then add more, stir your ingredients, and 
reattach the lid, making sure the Steam 
Release Valve is in the “Seal” position.
4. Unplug the unit for at least 5 
seconds, and then re-plug it in and re-
program your cook settings to begin 
cooking.
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This code appears when either the lid or Steam Release 
Valve is being used incorrectly for a non-pressure cook 
setting. Please note that the lid should never be used 
when using the Stir Fry function. When using the lid 
during the  TAHDIG, TAHCHIN, Cake, Slow Cook or Yogurt 
settings, the Steam Release Valve must be turned to 
the open or “Release” position. If you receive the E5 
Notification during any of these situations, then simply 
remove the lid while using  Stir Fry, or correctly position 
Steam Release Valve to “Release” while using  TAHDIG, 
TAHCHIN, Cake, Slow Cooking or Yogurt, and then 
unplug the unit for at least 5 seconds, re-plug it in and 
re-program your cook settings to begin cooking.

Display “E5”

If you receive this code while cooking, it means that the 
pressure cooker was unable to generate enough steam to 
pressurize completely. To resolve, follow the steps below:
1. Make sure that the Steam Release Valve is turned to 
the closed or “Seal” position. If it was not in the correct 
position, then rotate it to the correct position and jump 
to step 3 below.
2. If the Steam Release Valve was in the correct position, 
then turn it to the “Release” position and wait for the 
unit to de-pressurize. Then remove the lid and look 
underneath it to make sure the Sealing Gasket )large 
rubber ring) is properly secured to the underside of the 
lid.
3. Add another cup of liquid )water, broth, etc) to the 
cooking pot, stir your ingredients, and reattach the lid 
making sure the Steam Release Valve is in the “Seal” 
position.
4. Unplug the unit for at least 5 seconds, and then re- plug 
it in and re-program your cook settings to begin cooking.

Display “E6”

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.

Enviroment friendly disposal






