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           نکات مهم

1-ایــن  دســتگاه  جهــت  مصــارف  خانگــی  طراحــی شــده،  بنابرایــن  در  فروشــگاه هــا، 
مراکــز تجــاری و مــکان هــای خــارج از منــزل اســتفاده نگــردد.

ــترس  ــتگاه را دور از دس ــد دس ــی باش ــوان نم ــراد نات ــودکان و اف ــرای ک ــیله ب ــن وس 2- ای
کــودکان نگــه داریــد و هرگــز آن  را  بــدون نظــارت در دســترس ایــن افــراد  رهــا نکنیــد.

3- بــرای جلوگیــری از بــرق  گرفتگــی هرگــز  ایــن  وســیله را  بــه طــور  مســتقیم  در  آب 
نشــویید.

4-بــرای جلوگیــری از بــرق گرفتگــی هرگــز بــا دســت خیــس بــه دوشــاخه دســتگاه دســت 
نزنیــد.

ــتگاه  ــاخه  دس ــه دوش ــزی را ب ــی فل ــه ش ــچ گون ــی هی ــرق گرفتگ ــری از ب ــرای جلوگی 5-ب
ــد. ــک نکنی نزدی

ــرار  ــا زا ق ــار وســایل گرم ــرق را در کن ــش ســوزی، ســیم ب ــری از خطــر آت ــرای جلوگی 6-ب
ــرق بکشــید. ــد از اســتفاده از ب ــد و دو شــاخه دســتگاه را بع ندهی

7-بخش های فلزی و بدنه دستگاه را تمیز نگه دارید.
ــرق بزنیــد  مطمئــن  گردیــد کــه   ــز ب ــه پری 8- قبــل از اینکــه دو شــاخه  ایــن وســیله را ب

ــاژ ایــن وســیله انطبــاق دارد. ــا ولت ــرق  ورودی  ب ــاژ  ب ولت
9-بــرای جلوگیــری از ســوختگی  دســت و صــورت خــود را از خروجــی بخــار دور نگــه داریــد 
ــا پارچــه نپوشــانید، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت  و هرگــز روی خروجــی بخــار آب را ب
بــه علــت گرمــای بیــش از حــد کاور دســتگاه شــکل خــود را از دســت بدهــد و دفرمــه شــود.

10-بــرای جلوگیــری از ســوختگی، در هنــگام روشــن بــودن دســتگاه کاور یــا قطعــات فلــزی 
آن را لمــس نکنیــد .

ــد  ــی توانن ــه نم ــیایی ک ــر اش ــا دیگ ــدار و ی ــطوح ناپای ــر روی س ــد ب ــیله نبای ــن وس 11-ای
دماهــای بــاال را تحمــل کننــد اســتفاده شــود،تا ازبــروز خطــر آتــش ســوزی اجتنــاب گــردد.

12-این وسیله را در معرض شعله قرار ندهید.
13- قبل و بعد از استفاده از دستگاه تمامی متعلقات آن را تمیز نمایید.

ــد و توجــه داشــته باشــید  ــکان ندهی ــی آن را ت ــگ داخل ــا دســتگاه دی ــگام کار ب 14-درهن
ــی شــود. ــح آن م ــی باعــث عملکــرد ناصحی ــگ داخل ــی دی ــه جای ــکان و جاب ــه ت هرگون
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ــه بخــش  ــا از آســیب ب ــا ابزارهــای ســخت دیــگ داخلــی دســتگاه را تمیــز نکنیــد ت 15- ب
ــون دســتگاه جلوگیــری شــود. هــای تفل

16-هرگــز دیــگ داخلــی را بــا ســایر وســایل گرمایشــی گــرم نکنیــد، و ظــروف دیگــری را بــه 
جــای ظــروف اصلــی اســتفاده ننماییــد.

17-هرگز این وسیله را بدون آب و مواد غذایی روشن نکنید.
18- اگــر ســیم بــرق خــراب یــا پوســیده باشــد هرگــز آن را بــا ســیم بــرق دیگــری تعویــض 
ننماییــد و لطفــا بــه جهــت دریافــت ســیم مناســب بــا مرکــز خدمــات پــس از فــروش مجــاز 

تمــاس حاصــل فرماییــد.
19-توصیــه مــی شــود قبــل از اســتفاده از دســتگاه اطالعــات منــدرج در دفترچــه راهنمــا را 

بصــورت کامــل مطالعــه فرماییــد.
20-ایــن وســیله نبایــد توســط افــراد آمــوزش ندیــده بــاز و یــا تعمیــر شــود و اگــر نیــاز بــه 
هرگونــه تعمیــر باشــد لطفــا بــا مرکــز خدمــات پــس از فــروش مجــاز بیشــل تمــاس حاصــل 

فرماییــد.
21-محصول در مکان های فاقد سیم ارت مورد استفاده قرار نگیرد.

نام و قطعات و اجزا
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منو

ظرفیت: 5 لیتر
دارای 20 برنامه برای پخت

دارای پخت تاخیری 24 ساعته
دارای درب آلومینیومی و نازل بخار

220  ولت، 50 هرتز، 900 وات
دراری صفحه نمایشگر LED  و پنل لمسی

دارای دیگ آلومینومی با سطح چگالی باال و هر چه سالم تر
با عملکرد گرم نگه داشتن مواد غذایی بعد از پخت بصورت خودکار

ساخت ایران، کد ده رقمی استاندارد               

1-دکمه START   را برای روشن شدن و شروع کار با دستگاه فشار دهید.
2-دکمــه TIME و فلــش هــای کنــاری ایــن دکمــه بــرای کــم و زیــاد کــردن دمــا، زمــان و انتخــاب گزینــه 

مــورد نظــر بــر روی منــو اســت.
 KEEP ــه ــردن گزین ــال ک ــتگاه و فع ــاختن دس ــف س ــردن و متوق ــل ک ــرای کنس ــه CANCEL ب 3-دکم
WARM    بــرای گــرم نگــه داشــتن مــواد غذایــی درون دیــگ دســتگاه اســت.)توجه داشــته باشــید بیشــترین 

دمــا بــرای حفــظ گرمــا مــواد غذایــی در حالــت اســتند بــای 24 ســاعت اســت(
4-دکمه PRESET   مرتبط با عملکرد ریست دستگاه میباشد.

5-دکمه HOUR/MIN  با فشردن این دکمه قبل از آغاز پخت، زمان دلخواه را تنظیم می نمایید.
6-دکمه    TIMER/tc   برای تنظیم زمان و دما دستگاه میباشد.

7-دکمه MENU   برای دسترسی به منوی دستگاه میباشد.

مشخصات دستگاه
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1-دکمــه MENU  را فشــار دهیــد و ســپس بــا  فشــار   دادن   دکمــه هــای + و -  دســتور 
ــده  ــن ش ــان تعیی ــاب نمایید.)زم ــگر را انتخ ــه نمایش ــل MULTI COOK   در صفح العم

پخــت 30 دقیقــه و دمــای پخــت 100 درجــه ســانتی گــراد میباشــد( 
ــا فشــردن دکمــه هــای +    و    2-دکمــه TIMER/TEMPRATURE   را فشــار دهیــد ب

-    زمــان پخــت را بیــن 2 دقیقــه تــا 15 ســاعت تنظیــم نماییــد. 
ــار  ــم فش ــا - را ه ــد + ی ــد کلی ــار داده و بع ــد TIMER/TEMPRATURE را فش 3-کلی
دهیــد، دمــای پخــت در طیــف 5 درجــه، 35 درجــه و 180 درجــه ســانتی گــراد قــرار میگیرد.

4-کلید START   را 3 ثانیه نگه دارید تا برنامه پخت آغاز شود.
  KEEP WARM 5-هنگامــی کــه پخــت پایــان یافــت، دســتگاه بصــورت اتوماتیــک در حالــت

یــا بــه اصطــالح حفــظ گرمــا مــواد غذایــی قــرار میگیــرد.

پخت های متعدد

     نمودار
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1-مواد الزم رادرون دیگ پلوپز قرار دهید.
2-دکمــه  MENU   یــا + /-   را فشــار داده تــا گزینــه Crispry rice   در منــو انتخــاب 
شــود در ایــن حالــت و بعــد از انتخــاب زمــان پیــش فــرض بــر روی LED   قابــل مشــاهده 

اســت و شــروع بــه چشــمک زدن مــی کنــد.
3- دکمــه TIMER  را فشــار دهیــد و ســپس کلیدهــای +/- را فشــار دهیــد، همانطــور کــه 
قابــل مشــاهده اســت زمــان پیــش فــرض 1 ســاعت و 30 دقیقــه در نظــر گرفتــه شــده کــه 

میتوانیــد زمــان را بیــن 1 تــا 2 ســاعت تنظیــم نماییــد.
4-دکمه START   را فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند.

 KEEP ــت ــه حال ــودکار ب ــورت خ ــتگاه بص ــید دس ــام رس ــه اتم ــت ب ــه پخ ــی ک 5-زمان
WARM  در مــی آیــد.

     چگونه از گزینه ریست استفاده کنیم؟

1-گزینه MENU  یا +/- را برای انتخاب دستورالعمل مورد نظرتان انتخاب کنید.
2-گزینه PRESET   و یا +/-   را برای تنظیم زمان فشار دهید.

3- طیف تنظیم زمان بین 5 دقیقه تا 24 ساعت میباشد.
4- دکمه START  را بمدت 2 ثانیه نگه داشته  تا LED   تنظیم زمان را نشان دهد.

5-بعــد از تنظیــم زمــان و بــا فشــردن دکمــه START برنامــه انتخــاب شــده بــرای پخــت 

پخت ته دیگ
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 گرم نگه داشتن
اتوماتیک پختن تاخیری زمان توقف تنظیم شده بازده تنظیم زمان  زمان پخت تنظیم

شده عملکرد ردیف

بله 24 ساعت

 1دقیقه در طول 1
ساعت

 5دقیقه در بیش از یک
ساعت

5 درجه سانتی گراد

00:02-15:00
100~35

درجه سانتی گراد

30دقیقه
 100درجه سانتی

گراد

پخت چندگانه
Multi cook 1

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:05-08:00
-

40 دقیقه
-

پخت
Cook 2

خیر خیر - - 15دقیقه
-

پخت سریع
Fast cook 3

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-12:00
-

1ساعت
-

تاس کباب
Bake 4

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:30-08:00
-

1ساعت
-

برشته کردن
Deep fry 5

بله 24ساعت

 1دقیقه در طول 1
ساعت

 5دقیقه در بیش از یک
ساعت

-

00:05-04:00
-

35دقیقه
- فرنی 6

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-08:00
-

1ساعت
-

سوپ
Soup 7

بله 24ساعت

 1دقیقه در طول 1
ساعت

 5دقیقه در بیش از یک
ساعت

-

00:05-04:00
- 25دقیقه برنج

Rice 8

بله 24ساعت

 1دقیقه در طول 1
ساعت

 5دقیقه در بیش از یک
ساعت

-

00:05-04:00
- 40دقیقه غالت/حبوبات

Grain / Bean 9

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:05-02:00
- 35دقیقه مربا

Jam 10

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:05-02:00
- 30دقیقه تمیز کردن اتوماتیک

Auto clean 11

بله خیر 1دقیقه
-

00:05-02:00
- 30دقیقه سرخ کردن

Fry 12

بله 24ساعت 10دقیقه
-

00:05-08:00
- 5ساعت

پخت آهسته
Slow cook 13

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-06:00
- 2ساعت نان

Bread 14

بله 24ساعت 5دقیقه
5درجه سانتی گراد

00:05-00:30
180~120

درجه سانتی گراد

30دقیقه
                                    180د

رجه سانتی گراد

سرخ کردن کامل در روغن
Deep fry 15

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-08:00
- 50دقیقه کیک

Cake 16

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:05-02:00
- 20دقیقه بخار

Steam 17

خیر 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-12:00
- 8ساعت ماست

Yogurt 18

بله 24ساعت 30دقیقه
-

01:00-08:00
- 6ساعت ژله

Jelly 19

بله 24ساعت 5دقیقه
-

01:00-02:00
-

 1ساعت و 30
دقیقه

ته دیگ
Crispy rice 20
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 گرم نگه داشتن
اتوماتیک پختن تاخیری زمان توقف تنظیم شده بازده تنظیم زمان  زمان پخت تنظیم
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ساعت

-

00:05-04:00
- 40دقیقه غالت/حبوبات

Grain / Bean 9

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:05-02:00
- 35دقیقه مربا

Jam 10

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:05-02:00
- 30دقیقه تمیز کردن اتوماتیک

Auto clean 11

بله خیر 1دقیقه
-

00:05-02:00
- 30دقیقه سرخ کردن

Fry 12

بله 24ساعت 10دقیقه
-

00:05-08:00
- 5ساعت

پخت آهسته
Slow cook 13

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-06:00
- 2ساعت نان

Bread 14

بله 24ساعت 5دقیقه
5درجه سانتی گراد

00:05-00:30
180~120

درجه سانتی گراد

30دقیقه
                                    180د

رجه سانتی گراد

سرخ کردن کامل در روغن
Deep fry 15

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-08:00
- 50دقیقه کیک

Cake 16

بله 24ساعت 5دقیقه
-

00:05-02:00
- 20دقیقه بخار

Steam 17

خیر 24ساعت 5دقیقه
-

00:10-12:00
- 8ساعت ماست

Yogurt 18

بله 24ساعت 30دقیقه
-

01:00-08:00
- 6ساعت ژله

Jelly 19

بله 24ساعت 5دقیقه
-

01:00-02:00
-

 1ساعت و 30
دقیقه

ته دیگ
Crispy rice 20

  تمیز کردن و نگه داری از دستگاه

ــرم خشــک  ــا پارچــه ن ــا مایــع ظرفشــویی بشــویید و ب 1-دیــگ داخلــی را خــارج کــرده و ب
نماییــد.

 2-خروجــی بخــار بعــد از اســتفاده بایــد شســته شــود تــا از عملکــرد ناصحیــح آن جلوگیــری 
. د شو

3- بدنه دستگاه را بصورت کامل تمیز نموده و در محلی خشک نگه داری نمایید.

محل بخار آب
حجم اندکی از بخار در این مکان وجود دارد که باید با استفاده

 از یک پارچه نرم آن را تمیز کنید.

سنسور دستگاه
توجه داشته باشید هرگونه تغییر در عملکرد سنسورها

 بر روی نتایج پخت اثرگذار است پس بعد از هر بار استفاده
 آن را تمیز کنید.

خروجی بخار
خروجی بخار را بعد از هر بار استفاده تمیز نمایید.
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        اطالعات گارانتی

دفع صحیح این دستگاه

شرکت بیشل ضمانتنامه را با 24 ماه گارانتی از تاریخ ساخت محصول ارائه می دهد.
توجه داشته باشید گارانتی استفاده نادرست و یا استفاده در محیط تجاری را پوشش 

نمی دهد.)این دستگاه مصرف خانگی دارد(
تعمیرات تحت گارانتی توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش ارائه می 

شود و در صورت مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش غیر مجاز، دستگاه از گارانتی 
خارج می شود.

توجه داشته باشید هنگام مراجعه به خدمات پس از فروش مجاز کارت گارانتی 
محصول و فاکتور فروش کاال را همراه داشته باشید.

این عالمت به معنای این است که این وسیله را نباید مطابق قوانین توسط  سطل  
آشغال  منازل  دور انداخته شود. جهت جلوگیري از خطرات و مضرات احتمالي از 

دفع این دستگاه براي محیط زیست و سالمتي انسانها از طریق دفع ناصحیح و نظارت 
نشده، خواهشمندیم هر زمان که تصمیم داشتید این دستگاه را دور بیندازید از 

سیستم بازیافت شهری یا مراکز جمع آوری و بازیافت استفاده کنید.
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Guarantee information

Proper disposal of this device

Bishel Company present a 24-month guarantee from the date of 
manufacture of the product.
Note that the guarantee does not cover misuse or use in the 
commercial environment. (This device is for home usage)
Repairs under guarantee are provided by authorized after-sales 
service center, and if you refer to unauthorized after-sales service 
centers, the device will be out of guarantee.
Note that when referring to the authorized after-sales service, bring 
the product guarantee card and the sales invoice with you.

This sign means that this device should not be disposed of in the 
rubbish bin in accordance to law. To avoid possible dangers and 
harms of disposing of this device to the environment and human 
health through improper and unsupervised disposal, please use 
the municipal recycling system or collection and recycling centers 
whenever you decide to dispose of this device.
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Cleaning and maintenance of the the device

1- Take out the inner container and wash it with dishwashing liquid 
and dry it with a soft cloth.
  2. The steam outlet should be washed after use to prevent it from 
malfunctioning.
3- Thoroughly clean the body of the device and keep it in a dry place.
Water vapor location
There is a small amount of steam in this place that should be used. 
Clean it with a soft cloth.
Device sensor
Note any changes in the performance of the sensors affects the 
baking results after each use so clean it.

Steam output
Clean the steam outlet after each use.



13

Cleaning and maintenance of the the device
Automatic 

warm keeper
Delayed 
cooking Stop time setled Time adjustment 

efficiency
Setled cooking 

time FUNCTION LINE

Yes hours 24

1 minute over 
1 hour

5 minutes in more 
than an hour

° C 5

15: 00-00: 02

35 ~ 100

C

30 minutes

° C 100 Multi cook
1

Yes hours 24 5 minutes
00:05-08:00

-
40 minutes

Cook
2

No No - - -15 minutes Fast cook 3

Yes hours 24 5 minutes
00:10-12:00

-
at 1 o’clock Bake 4

No hours 24 5 minutes
00:30-08:00

-
-at 1 o’clock Deep fry 5

Yes hours 24

1 minute over 
1 hour

 minutes in more 5
than an hour

00:05-04:00

-
35 minutes fereni 6

Yes hours 24 5 minutes
00:10-08:00

-
at 1 o’clock Soup 7

Yes hours 24

1 minute over 
1 hour

 5 minutes in more
than an hour

00:05-04:00

-
minutes 25 Rice 8

Yes hours 24

1 minute over 
1 hour

 5 minutes in more
-than an hour

00:05-04:00

-
minutes 40 Grain / Bean 9

Yes hours 24 5 minutes
00:05-02:00

-
minutes 35

Jam
10

Yes hours 24 5 minutes
00:05-02:00

-
minutes 30 Auto clean 11

Yes No 1 minute
00:05-02:00

-
minutes 30 Fry 12

Yes hours 24 10 minutes
00:05-08:00

-
hours 5

Slow cook
13

Yes hours 24 -5 minutes
00:10-06:00

-
hours 2

Bread
14
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1. Put the necessary ingredients in the rice cooker.
2. Press the MENU or + / - button to select the Crispy rice option in 
the menu. In this case, after selecting the default time, it will be visible 
on the LED and will start flashing.
3. Press the TIMER button and then press the +/- keys, , the default 
time is 1 hour and 30 minutes, you can set the time between 1 to 2 
hours.
4. Press the START button to start the program.
5. When cooking is completed, the machine automatically enters 
KEEP WARM mode.

     How to use the reset item?

1. Select the MENU option or +/- to select the instructions you want.
2. Press PRESET or +/- to set the time.
3- The time setting range is between 5 minutes to 24 hours
4. Hold down the START button for 2 seconds to display the time 
setting LED.

CRISPY LEYER
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VARIOUS COOKING

1. Press the MENU button and then select the MULTI COOK button 
on the screen by pressing the + and - buttons. (The specified baking 
time is 30 minutes and the baking temperature is 100 ° C)
2. Press the TIMER / TEMPERATURE button by pressing the + and - 
buttons to set the cooking time between 2 minutes to 15 hours.
3. Press the TIMER / TEMPERATURE key and then press the + or - 
key as well, the baking temperature is in the range of 5 degrees, 35 
degrees and 180 degrees Celsius.
4. Hold down the START key for 3 seconds to start the cooking 
program. 
5. When cooking is complete, the machine is automatically placed in 
KEEP WARM mode or so-called food heat retention.

the charts   
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Device specifications

Device specifications:
Capacity: 5 liters
20 cooking program
A 24-hour delay cooking
Equipped with an aluminum lid and a steam outlet
 220  volts, 50 Hz, 900 watts
LED display and touch panel
high density aluminum plate
Has the power to keep food warm after cooking automatically 
Made in iran, the standard code number: 6377624986
automatically 

1. Press the START button to turn on and start working with the device.
2. TIME button and the – and + button beside it are for increase or decrease the 
temperature, time and select the desired option on the menu.
3. The CANCEL button is for canceling and stopping the device and activating it 
again, the KEEP WARM option is to keep food warm inside the device boiler. (Note 
that the maximum temperature for keeping food warm is in standby mode for 24 
hours)
4. The PRESET button is related to the device reset function.
5. HOUR / MIN button, by pressing this button before cooking, you can set the 
desired time.
6. TIMER / tc button to set the time and temperature of the device.
7. The MENU button is for accessing the device menu.

 Menu
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13.Before and after using the device, clean all its accessories.
14.When working with the device, do not shake the internal container 
and note that any movement of the internal boiler will cause it to 
malfunction.
15.Do not clean the inner container of the device with hard tools to 
prevent damage to the Teflon parts of the device.
16.Never heat the inner pot with other heating devices, and do not 
use other utensils instead of the main one.
17.Never turn on this device without water and food.
18.If the power cord is damaged, never replace it with another power 
cord, and please contact its authorized after-sales service center to 
receive the appropriate cord.
19.It is recommended to read the information in the manual 
completely before using the device.
20.This device should not be opened or repaired by untrained people, 
and if any repair is needed, please contact the authorized Bishel after-
sales service center.
21- The product should not be used in places without earth wire.

 Menu

 PIECES AND PARTS NAMES
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Important points

1.This device is designed for home use, so it should not be used in 
stores, shopping malls and outdoors
2. This device is not for children and people with disabilities. Keep the 
device out of the reach of children and never leave it unattended for 
these people.
3Never wash this device directly in water to prevent electric shock
4.Never touch the plug with a wet hand to prevent electric shock.
5.Do not place any metal object near the plug of the device to prevent 
electric shock.
6.To prevent the risk of fire, do not place the power cord next to the 
heating devices and pull the two plugs of the device after using the 
electricity.
7.Keep the metal parts and body of the device clean.
8.Before plug in, make sure that the input voltage matches the voltage 
of this device.
9. To prevent burns, keep your hands and face away from the steam 
outlet and never cover the water outlet with a cloth, otherwise the 
cover of the device may lose its shape and deform due to excessive 
heat
10.To prevent burns, do not touch the cover or metal parts while the 
device is on.
11.This device should not be used on unstable surfaces or other 
objects that cannot withstand high temperatures, to avoid the risk of 
fire.
12.Do not expose this device to flame.
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