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 راهنمای کار با دستگاه

 .دارید ود نگاهخمطالعه نموده و برای مراجعات بعدی نزد به دقت لطفا اطالعات این دفترچه را  

 

 مشخصات فنی دستگاه

 :وات 1400 قدرت موتور. 

 )متر.سانتی 39  7/15 5/18 : ابعاد )طول/عرض/ارتفاع 

  متر.سانتی 75 سیم برق :طول 

 : کیلوگرم. 5/1 وزن 

 : استیل ضدزنگ، براق و عایق حرارت جنس بدنه. 

 ها : ویژگی 

ان سبت به ننها که نهای انواع ناورود نان با طول زیاد )قابل استفاده برای تکه یمحفظه 2دارای  -

 ست اندازه بزرگتری دارند.(وت

 زدایی و توقف.عملکرد : برشته کردن، گرم کردن، یخ 4دارای  -

 نان. انواع توست(کردن)برشته ی قابل تنظیم برایدرجه -

 .عایق حرارت براق و یبدنه -

 رگر وگت، همبان بان های با ضخامت باال مانندبرای گرم کردن انواع نان و جداشدنی کن خارجیگرم -

 .پیراشکی
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 نکات مهم ایمنی

 به نکات ایمنی زیر توجه فرمایید: توستردر هنگام استفاده از 

  قد فراد فاانیز  مغزی و های فیزیکی، حسی یاکودکان، افراد با ناتوانی یاین وسیله برای استفاده

با  افرادی چنین کار با دستگاه در نظر گرفته نشده است. برای کار کردن ی کافی برایتجربه دانش و

 .باشداستفاده از دستگاه، ضروری می یدستگاه، نظارت یک فرد مسئول و آشنا با نحوه

  .دستگاه را دور از دسترس کودکان نگاه دارید 

  اه وی دستگده راژ درج شدستگاه را فقط به منبع ولتاژ متناوبی که ولتاژ آن منطبق با محدوده ولت

 است، متصل نمایید.

  کنید.فاده نسنج بیرونی برای کار با دستگاه استهرگز از سیستم کنترل از راه دور و یا زمان 

   فرو نبریدهرگز دستگاه و یا سیم برق آن را داخل آب یا مایعات دیگر. 

  ار ندهید.قرماشین ظرفشویی را برای تمیز کردن در  هرگز توستر یا سیم برق آن 

  ستفاده ر بار ااز ه توستر نباید هیچگاه با آب و یا سایر مایعات در تماس باشد. به همین منظور، قبل

 ها و قطعات آن اطمینان حاصل نمایید.از دستگاه، از خشک بودن تمام قسمت

  .هیچگاه توستر و یا سیم برق آن را با دست خیس لمس نکنید 

  دهید.رار نقه، هیچگاه توستر را روی سطح داغ، فلزی و یا خیس برای تأمین امنیت خود و دستگا 

   طراحی شده است مصارف مشابه زیراین دستگاه برای مصارف خانگی و : 

 های کاری.ها، ادارات و سایر محیطهای آشپزخانه پرسنلی در مغازهمحل -

 ها.ها، خوابگاهها، متلهتل -

 .ها و مراکز تفریحیاقامتگاه -

  سیم برق آن را در مجاورت شعله و حرارت قرار ندهید در هنگام استفاده، دستگاه و. 

   د.ه نماییستفاداهمیشه دستگاه را روی یک سطح هموار، خلوت و مقاوم به حرارت قرار داده و از آن 
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  نیرا ممکشد؛ زمطمئن باشید که سیم برق دستگاه، از سطح میز یا کانتر آشپزخانه آویزان نشده با 

ثه حاد است در صورت کشیده شدن سیم توسط افراد و مخصوصا کودکان، این امر منجر به ایجاد

 شود.

  یر ه در زکآوری سیم جمع یهیچگاه سیم برق دستگاه را به دور آن نپیچید؛ در عوض، از محفظه

 دستگاه تعبیه شده است، استفاده نمایید.

  جود آن و برای هرگز امکان کشیدگی و یا آسیبد که مسیر سیم برق دستگاه را طوری انتخاب کنی

 نداشته باشد.

  .از توستر فقط در فضاهای داخلی و سربسته استفاده نمایید 

  ار ممکن ا این ک؛ زیرهنگام کار با دستگاه، هیچگاه آن را با فویل آلومینیومی یا سایر مواد نپوشانید

 است باعث گرم شدن بیش از حد توستر شود.

   ز ا. همیشه ه را لمس نکنیدهای داغ دستگاها و قسمتاز سوختگی، هیچگاه المنتبرای جلوگیری

 و کلیدهای کنترلی دستگاه استفاده کنید. دستگیره

  زا مانند پرده استفاده نکنید.آتش و وسایل هرگز از توستر در مجاورت مواد 

  ندهید.دیدگی، هیچگاه دستگاه را در هنگام کار، حرکت برای جلوگیری از آسیب 

  را  سینی تببه طور مرنان استفاده نکنید. همچنین، آوری خردههرگز دستگاه را بدون سینی جمع

 خالی کنید.

   کنید.نهیچگاه از توستر برای گرم کردن مواد غذایی که قابلیت ذوب شدن دارند، استفاده 

  اخل دفلزی را  با پوششو ابزار  توستر و یا فویل یهای نان بسیار بزرگتر از دهانههیچگاه تکه

 سوزی و یا اتصالی شود.دستگاه قرار ندهید. این کار ممکن است منجر به ایجاد آتش

  کن کار مم . اینهیچگاه دستگاه را همراه ملحقات و قطعات سایر سازندگان و برندها استفاده نکنید

 دیدگی توستر شود.است موجب آسیب

   می که ز هنگااز تمیز کردن، آن را از برق بکشید. هرگهمواره پس از استفاده از دستگاه و قبل

 دستگاه به برق متصل است، آن را بدون توجه رها نکنید.

  .پس از هر بار استفاده، دستگاه را تمیز کنید 
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  بنه آسیدر صورت مشاهده هرگودستگاه، دوشاخه و سیم برق آن را بررسی کنید.  به طور مرتب-

صول ش محت، جهت بررسی و تعمیر، به مراکز خدمات پس از فرودیدگی در سیم برق یا سایر قطعا

-د آسیبایجا تواند منجر بهمراجعه فرمایید. تعمیرات غیراصولی دستگاه توسط افراد غیرمجاز می

 دیدگی شده و دستگاه را از گارانتی خارج نماید.

 

 اقدامات الزم قبل از اولین استفاده از دستگاه

 د.دا نماییبندی و ایمنی حمل و نقل را از دستگاه جمربوط به بستههای تمام قطعات و پوشش (1

 ی مرطوب، تمیز کنید.ی توستر را با استفاده از یک پارچهبدنه (2

 ،سایلوسایر  دیوار وی کافی و مناسب آن از چنین فاصلهاز ثبات دستگاه روی سطح موردنظر و هم (3

 خواهد شد. زیرا توستر در زمان کار، گرم ؛اطمینان حاصل نمایید

ن نان کردوست ت اهرم مورد استفاده قرار داده و ،بدون نانبار دستگاه را قبل از اولین استفاده، یک (4

 پایین فشار دهید. سمت را به

ستگاه دپرید،  سازی کامل شد و دستگیره برای اولین بار به سمت باالی برشتهپس از آنکه چرخه (5

 لذت ببرید. آن یاستفادهتوانید از برای کار آماده شده است و می

 

 بهینه از دستگاه نکات راهنما برای استفاده

 ی ثابت سازتهبرشی از آنجایی که انواع مختلف نان دارای میزان رطوبت متفاوت هستند، یک درجه

 تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.نان می برای انواع

 ات ار، از درجدهای تازه یا سبوسبرای نانسازی و تر از درجات کمتر برشتههای خشکبرای نان

 .سازی باالتر استفاده نماییدبرشته

 سازی هستنددرجات باالتر برشتههای با سطح ناصاف و غیریکنواخت، نیازمند نان. 

 ست مکن ا. حتی مری برای برشته و یا گرم شدن هستندهای ضخیم نان، نیازمند زمان بیشتبرش

 سازی باشید.هایی نیازمند دوبار برشتهگاهی برای چنین نان
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 های ندهمااقیهای کشمشی و مانند آن، از خارج شدن کامل بپس از استفاده از دستگاه برای نان

 اطمینان حاصل نمایید. (جهت جلوگیری از سوختگی) از داخل توستر نان و کشمش

 آنها را از وسط نصف کنید بهتر است های باگت،کردن نانبرای برشته. 

 نمایید سازی کم استفادهکردن یک تکه نان را دارید، از درجه برشتهاگر فقط قصد برشته. 

 شته وجه داتثابت توست کنید،  یاگر قصد دارید چند تکه نان را یکی پس از دیگری و با درجه

 بیشتر برشته خواهند شد.  ،های آخرباشید که تکه

 اده کنید.زدایی استفزده، از دکمه یخهای یخبرای نان 

 استفاده نماییدکن خارجی باگت و مانند آن از گرم جهت گرم کردن نان. 

 

 عملکردهای دستگاه

 )توست کردن( سازیبرشته -

 قبل آماده نمایید. هایدستگاه را مطابق با اقدامات ذکر شده در بخش (1

 ی توستر قرار دهید.قطعات نان را در محل خود، داخل محفظه (2

-ما میشمایید. نی تنظیم میزان برشتگی تعیین نان را با استفاده از درجهمیزان برشتگی دلخواه  (3

ی شتگی و درجهکمترین میزان بر 1ی شتگی را انتخاب نمایید : درجهبر یدرجه 5توانید یکی از 

 . کنندرا تأمین میبیشترین میزان برشتگی  5

شانگر قفل شود. چراغ ناهرم توست کردن نان را به سمت پایین فشار دهید تا درجای خود  (4

 گردد.سازی آغاز میروشن شده و برشته« توقف»

 .ف نماییدسازی را متوقفرایند برشته ،«توقف» یتوانید در هر لحظه با فشردن دکمهشما می (5

 د. ردگموش میخارج شده و دستگاه خا خودکارصورت دلخواه برشته شد، به یوقتی نان به اندازه (6

 مت باالمی به ستوان اهرم توست نان را کبرشته شده از داخل توستر، می تر نانبرای خروج آسان (7

 کشید.
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 ردنگرم ک -

وند( شکه برشته های نان و نیز نان باگت )بدون آنتوان برای گرم کردن تکهمی« کنگرم»از عملکرد 

 استفاده کرد.

اگت بنان  کردن ی توستر قرار دهید. اگر مایل به گرمقطعات نان را در محل خود داخل محفظه (1

ا روی رنان  مخصوص گرم کردن نان باگت را روی دستگاه قرار داده و سپس هستید، ابتدا جایگاه

 آن بگذارید.

ه س دکماهرم توست کردن نان را به سمت پایین فشار دهید تا در جایگاه خود قفل شود. سپ (2

، ته شوندنکه برشها بدون آدر این حالت، نانکن را فشار دهید تا چراغ نشانگر آن روشن شود. گرم

 گرم خواهند شد.

 مایید.، فرایند گرم کردن را متوقف ن«توقف»توانید در هر لحظه با فشردن دکمه شما می (3

 د.گردیپس از اتمام فرایند گرم کردن، نان به صورت خودکار خارج شده و دستگاه خاموش م (4

-ال می، غیرفعسازیهای برشتهدرجه کن،توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از عملکرد گرم (5

 باشند.

 زدایییخ -

 عنای آنمن به نماید و ایآن را برشته می زدایی ابتدا باعث ذوب شدن یخ نان شده و سپسعملکرد یخ

 سازی عادی است.تر از فرایند برشتهزدایی کمی طوالنیاست که فرایند یخ

 دهید.قطعات نان را در محل خود داخل محفظه توستر قرار  (1

ا س نان ره و سپزدایی نان باگت، ابتدا جایگاه مخصوص نان باگت را روی دستگاه قرار دادجهت یخ (2

 روی آن بگذارید.

 اهرم توست نان را به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود قفل شود.  (3

 دهیم:ی برشتگی نان را تعیین نمایید. ما درجات زیر را به شما پیشنهاد میدرجه (4

  های نازک فریز شدههای خارج شده از یخچال یا نانبرای نان (2و1)درجات. 
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  زده.های باگت یخبرای نان (3)درجه 

  های شکردن کامل برزده و نیز برای برشتهتر نان یخهای ضخیمبرای برش (5و4)درجات

 ضخیم نان و باگت.

 شود.زدایی را فشار دهید تا چراغ نشانگر مربوط به آن روشن ی یخدکمه (5

 ف نمایید.زدایی را متوق، فرایند یخ«توقف»ی توانید در هر لحظه با فشردن دکمهشما می (6

راغ شدن چ زدایی، نان به صورت خودکار خارج شده و همراه با خاموشپس از اتمام فرایند یخ (7

 گردد.زدایی، دستگاه خاموش مینشانگر یخ

 

 نظافت و نگهداری دستگاه

 دهید که دستگاه کامال خنک شود.قبل از نظافت، اجازه  (1

 همواره پیش از نظافت، دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از برق بکشید. (2

ماشین  اه دراز فرو بردن دستگاه توستر و سیم برق آن در آب و سایر مایعات و نیز شستن دستگ (3

 ظرفشویی جدا خودداری نمایید.

. برای ز کنیدلزوم با اندکی مایع ظرفشویی تمیدستگاه را با یک دستمال نرم مرطوب و در صورت  (4

 واد داغ زی، موفل دن هرگونه اسکاچ زبر، اشیایکار بررسیدن به دستگاه، از بهجلوگیری از آسیب

 کننده برای نظافت دستگاه جدا خودداری فرمایید.ضدعفونیمواد 

این  د. برایتمیز کنینان دستگاه را آوری خردهبه طور مرتب و هر چند وقت یک بار، سینی جمع (5

ه بشیده و رون کمنظور، ابتدا توستر را از برق خارج نمایید؛ سینی را از قسمت کناری دستگاه بی

 وموده طور کامل خارج کنید. پس از خالی کردن سینی، آن را با یک دستمال مرطوب تمیز ن

 هید.کامال خشک نمایید. سپس، سینی را دوباره در محل مربوطه در دستگاه قرار د

. سپس نمایید توستر، ابتدا آن را از برق خارج یهای نان از داخل محفظهبرای خارج کردن تکه (6

-کشیای نواگز از های نان خارج شوند. هردستگاه را واژگون نموده و به آرامی تکان دهید تا خرده

 های نان استفاده نکنید.رسان برای خارج کردن تکهتیز و آسیب
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 .باشدی مجدد، دستگاه کامال خشک حتما قبل از استفادهتوجه داشته باشید که  (7

 

 توصیه های زیست محیطی

این عالمت نشان می دهد که این محصول نبایدد بده همدراه سدایر پسدماندهای 

خانگی دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از دفن 

زیست و سالمت انسان و همچنین برای استفاده ضایعات کنترل نشده به محیط 

مجدد از منابع مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفاده شده 

را در مواد بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفدا  آن را بده مسدئوالن یدا مراکدز 

 جمع آوری مواد بازیافتی تحویل دهید.
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