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داري تميزكاري و نگه
.توستر را در آب فرو نبريد. پيش از تميزكاري، دوشاخه را از برق بكشيد و بگذاريد دستگاه خنك شود

نانآوري خردهسيني جمع
ن دستگيره سـيني را گرفتـه و آن را كـامالً بيـرو      . آوري خرده نان در طرف مقابل اهرم كنترل توستر قرار گرفته است           سيني جمع 

تـوان بـا اسـكاچي    نـشدني را مـي  هاي پاكلك. هاي نان را دور بريزيد و سيني را در آب داغ با مايعي شوينده بشوييد   خرده. آوريد
پيش از قراردادن سيني در شيار ويژه، آن را كـامالً  . شويي مناسب نيستوشو در ماشين ظرف اين سيني براي شست   . نايلوني زدود 
. خشك كنيد

ح بيروني تميزكاري سطو
دار تميز بدنه دستگاه را با پارچه يا ابري نرم و نم. خنك شودپيش از تميزكاري، دوشاخه را از برق بكشيد و بگذاريد دستگاه كامالً          

استفاده نكنيـد؛ زيـرا سـبب خراشـيدن     ) خورندة سطوح(هاي قوي يا مواد سايا كنندهاز پاك. اي پارچه خشك كنيدكنيد و با تكه 
. كننده را مستقيماً به داخل دستگاه نيفشانيدگاه مواد پاكهيچ. ندشوسطوح مي
ازفروش يا تعميركـاري  اگر سيم برق دستگاه آسيب ديده بود براي پرهيز از خطر، آن را به سازنده، مركز خدمات پس             : توجه كنيد 

. ماهر تحويل دهيد
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روش استفاده 
.  شده استاين دستگاه صرفاً براي استفاده در منزل طراحي

كردن فضاي اشغالي سيم بـر روي سـطح كـار، از ابـزار ويـژه      براي كم. دوشاخه سيم دستگاه را به پريز برق استانداردي بزنيد -1
. كردن سيم در زير دستگاه استفاده نماييدجمع

تخـابگر را بـر روي سـطح    هنگام استفاده براي نخستين بار، ان. انتخابگر ميزان برشتگي را بر روي موقعيت دلخواه تنظيم كنيد   -2
. تان آن را تنظيم كنيد تنظيم كنيد؛ بعدها، مطابق ميل4ميانگين 
رهنمودها

. برشته كنيد) 2-1(هاي باريك نان را با تنظيمات پايين تكه•
.  برشته كنيد)2-1(يا ساندويچ را با تنظيمات پايين ) ايكلوچه ميوه(نان شيريني، تارت •
خواهيد برشته كنيد، در شيارهاي دستگاه قرار دهيد و اهرم كنترل نـان را بـه سـمت       اي را كه مي   يهاي نان يا مواد غذاي    تكه-3

شوند و مادة گرِ نان به صورت خودكار تنظيم مي   تنظيم-هاي خود هدايتگر. اي درجايش محكم شود   پايين فشار دهيد تا با تقه     
. دارندغذايي را در جايش نگه مي

آوردن اهـرم كنتـرل نـان، دكمـة     كـردن مـواد، پـس از پـايين    براي گـرم .  را گرم نگه خواهد داشت  ، غذا "كنيبازگرم"تنظيم  -4
شـود و تـا پايـان فراينـد     كنـي روشـن مـي   با فشردن اين دكمه، چراغ نزديك دكمه بازگرم. را بزنيد (Reheat)كني بازگرم
. ماندسازي يا تا هنگامي كه دكمه لغو فشرده شود، روشن ميبرشته

بـا فـشردن ايـن دكمـه، چـراغ      . زدايي را بزنيدخ است، پس از پايين آوردن اهرم كنترل نان، دكمة ي زدهتان يخ غذاييمادةاگر  -5
. ماندسازي يا تا هنگامي كه دكمة لغو فشرده شود، روشن ميشود و تا پايان فرايند برشتهنشانگر كنارِ آن روشن مي

. شده را از دستگاه بيرون آوردهتوان مادة برشتآيد و ميترل به طور خودكار باال ميسازي، اهرم كنپس از پايان فرايند برشته-6
. اگر مادة غذايي به دستگاه بچسبد، عملكرد توكار قطع جريان برق به طور خودكار به كار خواهد افتاد-7

 تا مواد غذايي چسبيده از شيارها بيـرون   دوشاخه را از برق بكشيد و اهرم كنترل نان را چندين بار باال و پايين ببريد:نكتة مهم 
. آيند

.  لغو را فشار دهيدسازي، دكمةبراي توقف فرايند برشته-8

پاية غلتان 
. گاه به اجزاي فلزي دستگاه دست نزنيدشود؛ بنابراين هيچسازي داغ ميبه دليل عملكرد دستگاه، پاية غلتان در هنگام برشته

كنـي  هاي آن بگيريد و آن را در داخل شـيار برشـته  پاية غلتان را از دستگيره    . ابتدا مطمئن شويد كه توستر خاموش است      -1
. قرار دهيد

هاي ديگر را بر روي پايه قرار دهيد تا برشته شوند، انتخـابگر ميـزان برشـتگي را بـر روي موقعيـت                     هاي گرد يا نان   كلوچه-2
. دلخواه تنظيم كنيد

. ده از اهرم آغاز عملكرد، توستر را روشن كنيدبا استفا-3
. شدن توستر، نان را برگردانيد و فرايند باال را تكرار نماييدپس از خاموش-4
. گاه نان يا كلوچه را مستقيماً بر روي شيارها نگذاريدهيچ-5

. دها آن را باال بكشيسپس با دستگيره. براي جداكردن پاية غلتان، ابتدا بگذاريد خنك شود
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پايه غلتان 
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توصيف اجزا

تنظيمي -هدايتگرهاي نان با ويژگي خود-1
شيارهاي بسيار عريض-2
اهرم كنترل نان -3
انتخابگر ميزان برشتگي -4
"زدهيخ"دكمة حالت -5
"لغو" دكمة حالت -6
"كنيبازگرم"دكمة حالت -7
آوري خرده نان سيني جداشدني جمع-8

"زدايييخ" و "كنيزگرمبا"،"لغو"هاي نمايشگر ديود نوري براي حالت

زدايييخ

لغو 

كنيبازگرم
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. گزاريماز انتخاب شما سپاس

هشدارهاي ايمني 
:بايد در نظر داشتوليه زير را ميهنگام استفاده از وسايل برقي، هشدارهاي ايمني ا

. ها را بخوانيدتمام دستورالعمل•
. ها استفاده كنيدگيرهها و دستبه سطوح داغ دست نزنيد، از دسته•
. گرفتگي، سيم برق، دوشاخه يا هركدام از قطعات جداناشدني دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدبراي پرهيز از برق•
. هنگام استفاده كودكان از دستگاه يا استفاده در حضور آنان، نظارت دقيق شما ضروري است•
. كنيد، دوشاخه را از برق بكشيد و بگذاريد خنك شوده استفاده نميپيش از تميزكاري و هنگامي كه از دستگا•
دسـتگاه را بـه مركـز خـدمات     .  بـه كـار نيندازيـد   ،ديده يا در صورت نقـص عملكـرد آن  هيچ دستگاهي را با سيم برق آسيب   •

. ازفروش تحويل دهيد تا آزمايش، تعمير يا تنظيم شودپس
. ديدن كاربر شودوصيه نكرده باشد، ممكن است سبب آسيباي كه سازنده تاستفاده از لوازم جانبي•
. در فضاي باز استفاده نكنيد•
. ميز يا پيشخان آويزان شود يا با سطوح داغ تماس يابدنگذاريد سيم برق دستگاه از لبة•
. همچنين در داخل آون داغ نگذاريد. در مجاورت اجاق گازي يا برقي قرار ندهيد/دستگاه را بر روي •
كردن، تمـام كنترلگرهـا را بـر روي    براي خاموش. شه ابتدا سيم را به دستگاه وصل كنيد؛ سپس دوشاخه را به برق بزنيد             همي•

. موقعيت خاموش قرار دهيد، سپس دوشاخه را از برق بكشيد
. از توستر در مواردي كه براي آن درنظر گرفته نشده، استفاده نكنيد•
ايـن كـار ممكـن اسـت سـبب         . فلزي يا لوازم آشپزخانه را نبايد در دسـتگاه فـرو بـرد            هاي داراي فويل    غذاهاي حجيم، بسته  •

. گرفتگي شودسوزي يا برقآتش
ها، كاغذديواري و مواد مشابه قرار گيـرد يـا بـا آنهـا تمـاس      زايي مانند پردههنگام عملكرد اگر توستر در نزديكي مواد اشتعال      •

. سوزي رخ دهديابد، ممكن است آتش
. كه توستر به برق است، سعي نكنيد مواد غذايي را از داخل آن بيرون آوريدهنگامي •

. اين دفترچه را نگه داريد
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