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 توصیه های ایمنی برویل 

  برویل توسترآشنایی با  

  طرز کار دستگاه 

  تمیز کردنمراقبت و  

 

 

 

 

 

 



 مهمترین توصیه های ایمنی برویل

 

ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید  در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به عالوه

 واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

 لعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطربسپارید.قبل از استفاده با دقت همه دستورا

  .هرگونه برچسب تبلیغاتی مربوط به بسته بندی را قبل ازاولین استفاده از دستگاه جدا کنید 

  .این دستگاه فقط برای تست کردن نان  و جوشاندن آب طراحی شده است 

 صل کنید که سطح صاف ، تمیز و خشک  است. دستگاه را لبه میز یا نیمکت قرار ندهید. اطمینان حا 

 کامال باز کنید.  مواظب باشید سیم از لبه میز یا هر جایی که قرار دارد آویزان نشود ، گره نخورد و با سطوح داغ در تماس نباشد. قبل از استفاده سیم را 

  میلی متر باشد.  022دستگاه را دور از دیوار و وسایل قابل اشتعال قرار دهید. حداقل فاصله باید 

  .هرگز هنگامی که دستگاه به برق وصل است روی آن را نپوشانید 

  .دستگاه را کنار حرارت یا اجاق گاز یا المنت های الکتریکی قرار ندهید 

 ک الکتریکی هیچ یک از اجزای دستگاه را در آب فرو نکنید. وبرای محافظت در مقابل ش 

 رد شده است. سطح داغ دستگاه را لمس نکنید. برای حمل یا بلند کردن دستگاه از دستگیره آن استفاده کنید . قبل از بلند کردن توستر مطمئن شوید که س 

 اید.  همیشه قبل از حرکت دادن دستگاه یا وقتی از آن استفاده نمی کنید اطمینان حاصل کنید که دستگاه را خاموش کرده و از برق کشیده 



  .دستگاه را تمیز نگه دارید 

 ن دایماً باید ممکن است نان در توستر بسوزد. به همین دلیل از قرار دادن توستر نزدیک پرده و اجسام قابل اشتعال خودداری کنید. در حال استفاده از آ

 مراقب باشید. در حال تست کردن نان دستگاه را رها نکنید. 

 سایز توستر مناسب باشد. خیلی بزرگتر یا کوچکتر یا ضخیم تر از اندازه توستر نباشد.  دقت کنید که اندازه نان برای 

  .هرگز چیزی به نان اضافه نکنید. مافین یا کرامپت در دستگاه ممکن است باعث آتش سوزی شود 

  به دستگاه شما صدمه بزند. نان را برای گرم کردن روی توستر قرار ندهید. چون باعث می شود  هوا درست جریان نداشته باشد  و 

 جوش آمدن آب و قبل از بلند کردن کتری مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. ز روی پایه بلند نکنید. بعد از بکتری را در حال کار کردن ا 

                                     .درپوش کتری باید همیشه در حال استفاده و قبل از استفاده محکم بسته باشد                          

 این دستگاه برای استفاده کودکان و بزرگساالن ناتوان بدون مراقبت مناسب نمی باشد. برای ایمنی بیشتر شخصی باید مراقب این افراد باشد . 

 طوح داغ آن را لمس کنند. وقتی در کنار بچه ها از این دستگاه استفاده می کنید احتیاج به توجه زیادی دارید. بچه ها را با دستگاه تنها نگذارید چون ممکن است س 

 .دور از دسترس کودکان نگهداری شود 

 اشد. در این صورت فوراً  به نزدیک ترین نمایندگی برویل برای تعمیر یا تعویض مراجعه نمایید. پیشنهاد می شود که به طور منظم دستگاه را چک کنید که سیم آن صدمه ای ندیده ب 

  .هر گونه تعمیر این دستگاه باید در نمایندگی ها صورت بگیرد 

  .این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. از دستگاه بیرون از منزل و در وسایل نقلیه مثل قایق استفاده نکنید 

 



 30با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از یک کلید امنیتی  میشودالکتریکی پیشنهاد میشود.  توصیه  نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه هایmA  نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق

 کار حرفه ای صحبت کنید .

  .تحت هیچ شرایطی از این دستگاه برای گرم کردن مایعی غیر از آب و  مواد غذایی استفاده نکنید 

  .وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید ، برای تمیز کردن و برای جمع کردن دستگاه همیشه مطمئن شوید که دستگاه خاموش است 

  .وقتی دستگاه در حال کار گرم کردن آب است هیچ گاه آن را از  پایه  جدا نکنید. وقتی آب گرم شد آن را خاموش کنید 

 وقتی دستگاه روشن است آن را حرکت ندهید . 

  .در حال گرم شدن آب در آن را باز نکنید 

  .به سطح داغ دستگاه دست نزنید. از دسته آن برای بلند کردن استفاده کنید 

 دستگاه و یا آتش سوزی می شود.  هرگز  به نان  یا مافین یا کرامپت )نانی شبیه به پن کیک( که در دستگاه میگذارید چیزی اضافه نکنید. هر چیزی غیر از آن باعث صدمه به 

  .این دستگاه فقط برای نان و پنکیک )کرامپت( و مافین مناسب می باشد. هر خوراکی دیگری در دستگاه باعث خرابی و آتش سوزی می شود 

  ست به اطراف پاشیده شود و باعث تاول یا سوختگی شود ممکن ااین دستگاه باید با محافظ جریان برق کار کند تا خطر صدمه زدن به پوست شما در اثر پاشیده شدن آب کم شود. اگر آب بیش از اندازه داغ

 روی پوست شما شود. 

  نکته :

  ولت وصل نشود و دکمه  032-042این دستگاه محافظ کنترل الکتریکی دارد و تا وقتی که به برقNO  .را نزنید از حالت قفل خارج نمیشود 

 آن را حرکت ندهید.  دستگاه را روی سطوح شیب دار نگذارید. وقتی دستگاه روشن است 

 هیچ گاه دستگاه را به پهلو قرار ندهید.  : هشدار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درپوش شفاف 

 سینی مخصوص جمع آوری خرده نان

 فیلتر قابل جابه جایی

 دکمه باز کردن درپوش

 ON/OFFدکمه 

 نشانگر شفاف میزان آب

 
 المنت مخفی

 )جهت سریع بجوش آمدن(

 پایه بدون سیم چند منظوره

 خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب ایمنی

 محل جمع کردن سیم

 فوق العاده با کیفیت، ضد زنگ، بدنه استیل 

 دهانه پهن و عمیق

 

 باال آورنده

 یخ زدایی

 A BIT MOREدکمه  

 ( برشته شدن نانبیشتر ) 

 CANCELدکمه 

 برشته شدن نان ولوم انتخاب درجه



 طرز کار دستگاه

 کند پیشنهاد می کنیم که قبل از اولین استفاده کتری را پر از آب سرد کنید و وقتی به جوش آمد آب را دور بریزید. کتری تنها زمانی کار می  

 باشد. وقتی آب به جوش بی آید دستگاه به صورت اتوماتیک ( NO)آن روشن  NOONOOکه دقیقا در جای خودش قرار داشته باشد و دکمه 

 خاموش می شود. 

 برای اینکه آب کتری را خالی کنید آن را از روی پایه بردارید ، درپوش آن را با فشار دادن دکمه مخصوص  باز کنید. همیشه آب را  (1

 پر کنید. آب کم باعث می شود دستگاه خاموش شود.  NAMو  NIO بین عالمت 

 ولت وصل کنید. و روشن کنید.  042/032سر جایش بگذارید و به برق اً( مطمئن شوید که درپوش محکم بسته شده است. کتری را دقیق0

 روی دستگاه روشن می شود.  RNWOPکنید. چراغ  NOروی دسته کتری قرار دارد. آن را  NOONOO( کلید 3

 و آب را خالی کنید. مواظب باشید( وقتی آب به جوش  آید دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود.با کمک دسته آن با احتیاط آن را بلند کنید 4 

 آن پر است. برای دوباره به جوش آمدن دستگاه دوباره آن را سر جایش بگذارید و چند ثانیه صبر کنید تا دوباره به جوش بی آید.  NAMکه کتری را صاف بگیرید. به خصوص زمانی که تا خط  

 را که روی دسته قرار دارد را فشار دهید.  NOO( دستگاه به صورت دستی هم خاموش می شود. می توانید دکمه 5

 استفاده نمی کنید حتما  روی پایه اش قرار دهید و خاموش کنید و از برق بکشید. از دستگاه ( وقتی 6



  ایمنی دستگاه در مقابل تمام شدن آب

 

صورت اتوماتیک خاموش می شود تا از  این دستگاه مجهز به سیستم حفاظت در مقابل گرمای بیش از اندازه در زمانی است که آب کتری کافی نیست. اگر این اتفاق بیافتد دستگاه به

 خاموش می شود. در این حالت اجازه دهید دستگاه کامال خنک شود ، بعد دوباره شروع به کار کنید.   RNWOP  داغی زیاد جلوگیری کند. در این صورت چراغ

  عویض به نمایندگی برویل مراجعه کنید.برای ایمنی بیشتر برق دستگاه قطع می شود تا صدمه زیادی به دستگاه وارد نشود. اگر دستگاه با مشکلی مواجه شد برای تعمیر یا ت

 

 باعث می شود که آب در حال جوش به اطراف پاشیده شود. NAMپر کنید. آب کم باعث می شود دستگاه خاموش شود. پر کردن کتری بیشتر از عالمت  NAMو  NIOهمیشه آب را بین عالمت  :1نکته 

 کتری را وقتی که روشن است و کار می کند از روی پایه بلند نکنید. مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و بعد آن را بلند کنید.  :2نکته 

 آب  کتری را فقط در جای مخصوص خودش به جوش بیاورید. خیلی احتیاط کنید که آب جوش دست شما را نسوزاند. آب را با سرعت خالی نکنید. :3ه نکت

 

 کتری  را در حال جوشیدن و بعد از استفاده محکم ببندید.  باین دستگاه فقط برای جوشاندن آب طراحی شده است. به هیچ عنوان مایعات دیگر و مواد غذایی را در آن نجوشانید. در هشدار :

 


