
  

 

  BSG     مدل ساوديیچ ساز 

 

 تَصیِ ّای ایوٌی تشٍیل       

 آضٌایی تا اجضای ساًذٍیچ ساص      

 ساُ اًذاصی دستگاُ ساًذٍیچ ساص      

 تست وشدى ساًذٍیچ ّا       

 تشضتِ وشدى ساًذٍیچ ّای تاص        

 ًىاتی تشای گشفتي ًتایج تْتش         

 هشالثت ، تویض وشدى ٍ جوغ آٍسی       

 

 

 

 



  

 

 مُمتریه تًصیٍ َای ایمىی بريیل

 

ها اص ضوا هیخَاّین وِ دس استفادُ اص ّش ٍسیلِ  تشلی احتیاط وٌیذ  دس تشٍیل ایوٌی حشف اٍل سا هیضًذ. ها دس عشاحی ٍ ساخت هحصَالتواى دس دسجِ اٍل تِ ایوٌی هطتشی ّای تا اسصضواى فىش هیىٌین. تِ ػالٍُ

 ٍاص ایي هَاسد احتیاعی پیشٍی وٌیذ. 

 لؼول ّا سا تخَاًیذ ٍ تشای استفادُ ّای تؼذی تِ خاعشتسپاسیذ لثل اص استفادُ تا دلت ّوِ دستَسا

 ٍ تستِ تٌذی سا لثل اص اٍلیي استفادُ اص دستگاُ جذا وٌیذ. ّشگًَِ تشچسة تثلیغاتی 

 .تشای جلَگیشی اص  تلؼیذُ ضذى تَسظ وَدواى ، پَضص دٍضاخِ دستگاُ سا جذا ًوَدُ ٍ دٍس تیٌذاصیذ 

  فالذ ّشگًَِ آب یا آسد ٍ سایش هَاد تاضذ. لشصش دس حیي واس دستگاُ ساًذٍیچ ساص سا دس ٌّگام سٍضي تَدى ًضدیه لثِ هیض یا صٌذلی لشاس ًذّیذ. اعویٌاى حاصل ًواییذ وِ سغح هَسد ًظش ، صاف ، تویض ٍ

 وشدى دستگاُ هوىي است تاػث حشوت دستگاُ گشدد.

 َادی وِ تِ سشػت آتص هی گیشًذ هاًٌذ پاسچِ ٍ پشدُ ّا دٍس ًگِ داسیذ.دستگاُ سا اص دیَاس ٍ سایش ه 

 .لغفا دستگاُ ساًذٍیچ ساص سا ًضدیه هحل سَختي گاص ٍ یا الىتشیسیتِ ، ٍ یا ًضدیه اجاق سٍضي استفادُ ًىٌیذ 

 .تشای جشیاى داضتي َّا دس اعشاف دستگاُ ساًذٍیچ ساص فضای هٌاسثی سا اص عشفیي آى دس ًظش تگیشیذ 

  تا الیِ ای اص هَاد هماٍم تپَضاًیذ.اص دستگاُ ساًذٍیچ ساص تش سٍی سغَحی وِ تِ گشها حساس ّستٌذ استفادُ ًىٌیذ. دس صَست لضٍم استفادُ تَصیِ هی ضَد وِ سغح هَسد ًظش سا 



  

 

 .اص دستگاُ ساًذٍیچ ساص تش سٍی خشٍجی آب دس سیٌه ظشفطَیی استفادُ ًٌواییذ  

 ساص تش سٍی سغَح خطه ٍ صاف استفادُ وٌیذ. ّوَاسُ اص دستگاُ ساًذٍیچ 

 ع استفادُ هی وٌیذ دلت الصم سا هثزٍل داسیذ.سغَح دستگاُ سا دس ٌّگام سٍضي تَدى لوس ًىٌیذ. تشای تلٌذ وشدى صفحِ تاالیی اص دستگیشُ استفادُ وٌیذ.ٌّگاهی وِ اص گیشُ تٌظین استفا 

 .دستگاُ ساًذٍیچ ساص سا تِ حالت سٍضي سّا ًىٌیذ 

  تش سٍی دستگاُ خَدداسی ًواییذ.دس ٌّگاهی وِ دسب دستگاُ ساًذٍیچ ساص تستِ است ، صهاًی وِ سٍضي است ٍ یا ٌّگاهی وِ آًشا جوغ آٍسی وشدُ ایذ، اص لشاس دادى ّش چیضی 

 ی ، سشّن وشدى ٍ جذا ساصی اجضای آى  ّوَاسُ تَسیلِ ولیذ سٍی پشیض ٍ سپس خاسج وشدى دس ٌّگاهی وِ اص دستگاُ ساًذٍیچ ساص استفادُ ًوی ضَد، ٍ یا لثل اص تویض وشدى ٍ جوغ آٍسی  ، لثل اص جاتجای

 دٍضاخِ دستگاُ سا خاهَش ًواییذ.

 .اص اسىاچ ّای صتش هَاد ضستطَ دٌّذُ لَی ٍ پان وٌٌذُ فش تشای تویض وشدى دستگاُ ساًذٍیچ ساص استفادُ ًٌواییذ 

 هال ً تویض وٌیذ. لثل اص جوغ آٍسی دستگاُ ٍ صفحِ ًچسة آًشا وا 

 .ایي دستگاُ تشای استفادُ تِ ػٌَاى یه صهاى سٌج ٍ یا وٌتشل ضذى اص ساُ دٍس عشاحی ًطذُ است 

 

 

 



  

 

 ُم برای سایر دستگاَُای برقیوکات ایمىی م

 .سین دستگاُ سا لثل اص استفادُ واهال اص ّن تاص وٌیذ 

 َگیشی ًواییذ.اص آٍیضاى ضذى سین دستگاُ اص لثِ هیض ، صٌذلی ٍ تواس تا سغَح داؽ ٍ یا گشُ خَسدگی دس آى جل 

 .دس جْت جلَگیشی اص تشق گشفتگی ، اص فشٍ تشدى سین ،دٍضاخِ  ٍ یا هَتَس دس آب ٍ یا ّش هایغ دیگش خَدداسی ًواییذ 

 تایذ تا ًظاست یه فشد هسٍَل دس جْت حفظ  صَست لضٍم ایي دستگاُ تشای استفادُ افشادی وِ داسای ضؼف حشوتی، ادساوی ، ًاتَاًی رٌّی ٍ وَدواى  ٍ افشاد تی تجشتِ ٍ تی اعالع هٌاسة ًیست. دس

 سالهتی خَد اص ایي دستگاُ استفادُ ًوایٌذ.

 .تشای اعویٌاى اص تاصی ًىشدى وَدواى تا دستگاُ تایذ ّوَاسُ هشالثت ًوَد 

  دستگاُ استفادُ ًىٌیذ. دستگاُ ٍ ولیِ لَاصم آى سا تِ ًضدیىتشیي هشوض خذهات هؼتثش تَصیِ هی ضَد وِ تِ عَس هٌظن اجضای دستگاُ سا تشسسی وٌیذ. چٌاًچِ سین تشق ٍ یا دٍضاخِ دستگاُ آسیة دیذُ است اص

 تشٍیل تشای تؼویش ٍ یا تشسسی تشگشداًیذ.

 .ّشگًَِ ػولیات تؼویش غیش اص تویض وشدى دستگاُ تایذ دس یه هشوض خذهات هؼتثش تشٍیل اًجام پزیشد 

  ادُ ًىٌیذ.تشای سایش هصاسف غیش اص هَاسد هَسدًظش استفادُ ًٌواییذ. اص ایي دستگاُ دس ٍسایل حول ٍ ًمل هتحشن ٍ یا لایك ٍ دس خاسج اص هٌضل استفایي دستگاُ تٌْا تشای هصاسف خاًگی هی تاضذٍ اص آى 

  وِ تیطتش اص ًصة ولیذ اهٌیتی تشای حفاظت تیطتش اص دستگاُ الىتشیىی پیطٌْاد هی ضَد. تشای ایي واس یه ولیذ اهٌیتی تا جشیاى تشق لاتل وٌتشل   MA  ًثاضذ تَصیِ هی ضَد. تشای اعویٌاى تا یه تشق

 واس حشفِ ای صحثت وٌیذ.



  

 

A.  ٍات هذل  0022لذستBSG    

    BSG    , BSG ٍات هذل ّای  0022لذست 

 تشای تاالتشدى گشها ٍ تست وشدى سشیغ 

B. تاصٍّای ساختِ ضذُ اص فلضات هماٍم تشای دٍام ٍ لذست  

C.  صفحِ تاالیی هتحشن 

 .تصَست اتَهاتیه تشای ساًذٍیچ ّای ضخین ٍ ًاصن تٌظین هی ضَد 

D.  صفحِ صاف ٍ ًچسة پخت 

 تشای تشضتِ ضذى ٍ تشد ضذى تیطتش 

E.  چشاؽ“Power”  ٍ“Ready”  

 .ًطاًگش آى است وِ پشس وٌٌذُ ساًذٍیچ گشم ٍ آهادُ استفادُ هی تاضذ 

F.   ُگیشُ تٌظین وٌٌذ 

  ی سٍتاص ، تشضتِ ، ساًذٍیچ ّای تست ٍ ّش آًچِ وِ دس تیي آًْاست.ًَع تٌظین تشای دسست وشدى ساًذٍیچ ّا 4داسای 

G. ُایوٌی  لفل  گیش 

 ُتشای لفل وشدى صفحِ ّا تِ صَست تستِ دس ٌّگام جوغ آٍسی دستگا 

H.  پایِ ّای تذٍى لغضش 

I. ُتخص جوغ آٍسی سین دستگا 

 



  

 

 قبل از ايلیه استفادٌ 

 تویض ٍ ػادی اص ّشگًَِ گشد ٍ خاوی تاضذ ، دس صَست لضٍم تا یه پاسچِ هشعَب آى سا تویض ًواییذ. ولیِ هَاد ٍ لَاصم تستِ تٌذی سا جذا ًواییذ. تشسسی ًواییذ وِ صفحِ پخت واهالً

 سذ. ایي تِ دلیل گشم ضذى تؼضی اص لسوت ّای دستگاُ است ٍ ًیاصی تِ ًگشاًی ًیست.صهاًی وِ تشای اٍلیي تاس اص دستگاُ ساًذٍیچ ساص استفادُ هیىٌیذ هوىي است تَی سَختگی تِ هطام تش

 تست شدٌ ساوديیچ َای 

 

 ٍلت هتصل وٌیذ سپس ولیذ سٍضي سا تضًیذ. چشاؽ دستگاُ سٍضي خَاّذ ضذ. 042یا  032دٍضاخِ تشق دستگاُ سا تِ تشق  .1

 تِ سًگ سثض دس تیایذ.”Ready“تِ است اًذوی گشم ضَد تا چشاؽ اجاصُ دّیذ وِ دستگاُ ساًذٍیج ساص دس حالتیىِ صفحِ پخت دس جای خَد دس ٍضؼیت تس .0

ّا سا دس دسٍى دستگاُ سٍی صفحِ پاییٌی پخت لرشاس دّیرذ.     دس ایي هذت ساًذٍیچ ّا سا آهادُ ًواییذ. صهاًی وِ دستگاُ ساًذٍیچ ساص گشم ضذ ، ساًذٍیچ .3

 ّوَاسُ ساًذٍیچ ّا سا دس تخص ػمثی صفحِ پاییٌی پخت لشاس دّیذ.

 ِ تاالیی پخت سا تثٌذیذ. صفحِ تاالیی داسای یه لَالی هتحشن هی تاضذ وِ تشای فطاس دادى یىساى  ولیِ سغَح ساًذٍیچ عشاحی ضذُ است صفح .4

دلیمِ صهاى تگیشد. صهاى دسست تست وشدى واهال سلیمِ ای است. ّوچٌیي تِ ًَع ًاى ٍ ًَع هَاد داخل آى ّن  8تا  5ػولیات تست وشدى تایذ دس حذٍد  .5

  تستگی داسد.



  

 

ساًذٍیچ سا تَسیلِ یه واسدن پالستیىی ٍ یا چَتی تشداسیذ. ّشگض اص اًثش فلضی ٍ یا صهاًی وِ ساًذٍیچ ّا آهادُ ضذ اص دستِ تشای تاص وشدى دسب ساًذٍیچ ساص ٍ تلٌذ وشدى صفحِ تاالیی پخت استفادُ ًواییذ.  .6

 چالَ تشای ایي واس استفادُ ًىٌیذ. صیشا تِ صفحِ پخت ًچسة صذهِ هی صًذ.

  وکتٍ :

  ّوَاسُ اجاصُ تذّیذ تا دستگاُ ساًذٍیچ ساص گشم ضَد تا صهاًی وِ ولیذ“Ready” .تِ سًگ سثض دستیایذ 

  تِ تذسیج ساًذٍیچ ّا سا تِ سوت پاییي فطاس خَاّذ داد.گیشُ ایوٌی ًگْذاسی تشای پاییي ًگِ داضتي صفحِ تاالیی پخت دس ٌّگام ٍجَد ساًذٍیچ دس دستگاُ ًوی تاضذ. ٍصى صفحِ تاالیی دس هذت پخت 

 ٍد سا استطوام وٌیذ. ایي حالت تِ ػلت گشم ضذى تؼضی اص اجضای دستگاُ هی تاضذ. دلیلی تشای ًگشاًی ٍجَد ًذاسد.صهاًی وِ تشای اٍلیي تاس اص دستگاُ ساًذٍیچ ساص استفادُ هی وٌیذ ، هوىي است تَی د 

 دهای سغَح دس دستشس دستگاُ دس ٌّگام سٍضي تَدى هی تَاًذ تسیاس داؽ تاضذ.  –سغح داؽ  َشدار :

 

وا ایي اجاصُ سا هی دّذ وِ صفحِ تاالیی سا دس ّش ٍضؼیتی تاالی صفحِ پاییٌی لشاس دّیذ. ایي خصَصیت ایي اهىاى سا فشاّن هی آٍسد دستگاُ ساًذٍیچ ساص ضوا داسای خصَصیت تٌظین استفاع هی تاضذ وِ تِ ض

  ى ساًذٍیچ ًیاصی تِ اػوال فطاس صفحِ تاالیی ًذاسد.وِ تست وشدتا اص ساًذٍیچ ساص تشای تست وشدى ساًذٍیچ ّایی وِ سٍی آًْا تستِ ًیست استفادُ وٌیذ. ایي اهىاى ّوچٌیي لاتل استفادُ دس هَاسدی است 

 

 



  

 

 تُیٍ ساوديیچ در حالت ویمٍ باز :

  تِ سًگ سثض دس تیایذ. Readyاجاصُ تذّیذ دستگاُ اًذوی گشم ضَد تا چشاؽ  .1

 ساًذٍیج سا تشای عالیی ضذى تش سٍی صفحِ پاییٌی لشاس دّیذ. .0

 سا هطاّذُ وٌیذ( 0گیشُ تٌظین استفاع سا وِ دس سوت ساست دستگیشُ ساًذٍیچ ساص لشاس داسد تشای استفاع هَسد ًظش خَد تٌظین ًواییذ. ) ضىل  .3

 فاع لشاس تگیشد.تِ آساهی صفحِ تاالیی سا پاییي تیاٍسیذ تا جایی وِ تش سٍی گیشُ تٌظین است .4

 صفحِ تاالیی حشاست سا تشای رٍب وشدى هَادی هاًٌذ پٌیش هٌؼىس هی وٌذ. .5

 د.دلیمِ صهاى هی تشد. تِ ّش جْت هیضاى ٍالؼی تشضتِ وشدى واهال سلیمِ ای است . ّوچٌیي تِ فاصلِ صفحِ تاالیی اص صفحِ پاییٌی تستگی داس 4-3ػول تشضتِ وشدى دس حذٍد  .6

 

  َع ًاى تا ّش ضخاهتی سا تٌْا دس چٌذ دلیمِ تشضتِ ٍ تست هی وٌذ.ّشً  –تٌظین استفاع  

 

 ستگیشُ اًجام ضَد.تٌظین استفاع تشای تغاتك تا ػوك تشضتِ ضذى ٍ رٍب ضذى سٍی ًاى ّا تا لغضاًذى گیشُ تِ جلَ ٍ ػمة دس جْت د وکتٍ :

 ن



  

 

 کاتی برای گرفته بُتریه وتیجٍ و

 :وان 

ساص تشای تست وشدى فَواسیا ، ًاى تشوی ، تاگت ٍ ًاى گرشد ایرذُ آل   اًَاع هختلفی اص ًاى ّا اػن اص : سفیذ ، واهل ، ًاى چاٍداس ، غالت واهل ٍ ًاى وطوطی ٍ غیشُ لاتل استفادُ هی تاضذ. دستگاُ ساًذٍیچ 

 ًگ تیشُ تشی پیذا خَاٌّذ وشد.هی تاضذ . ًاى وطوطی ، تشیَچِ ٍ سایش ًاى ّای ضیشیي وِ حاٍی ضىش ّستٌذ س

 : وان پرشدٌ با مًاد 

حاٍی هَادی هاًٌذ پٌیش ، گَجرِ ٍ یرا    پشضذُادیش صیادی آب تَلیذ هی وٌذ. دس ٌّگام خَسدى ساًذٍیچ ّای ًَع تاصُ آى دس ٌّگام گشم ضذى هم سؼی وٌیذ اص هیَُ ّای وٌسشٍی ٍ پختِ ضذُ استفادُ وٌیذ صیشا

 داخلی آًْا اگش سشیغ هصشف ضًَذ هوىي است داؽ تَدُ ٍ هَجة سَختگی ضًَذ. هشتا دلت ًواییذ صیشا تخص

  : وان تست 

اد افضٍدًی تسیاس ایذُ آل ساختِ است. ًاى تشوری تسرت   عشاحی هٌحصش تِ فشد صفحِ ًچسة صاف ایي دستگاُ ساًذٍیچ ساص سا تشای تست وشدى ًاى ّای تست سادُ ٍ ًاى تشوی تذٍى ًیاص تِ ّیچ گًَِ هَ

 ُ تِ ّوشاُ هشتا سا اهتحاى وٌیذ صیشا جایگضیي هٌاسثی تشای ًاى ّای هؼوَلی صثحاًِ هی تاضذ.ضذ

 : اسىک َای فاقد چربی 

 تا تَجِ تِ عشاحی صفحِ صاف ضذخص ، ًیاص تِ هالیذى ّیچ ًَع وشُ ٍ یا هاسگاسیي تشسٍی آى تشای تست وشدى اسٌه ّای خَد ًذاسیذ.



   

 

 مراقبت ، پاکسازی ي وگُداری

 

 د. دستگاُ صهاًی وِ اًذوی گشم است ساحت تش تویض هی ضَد.اص تویض وشدى دستگاُ سا خاهَش ًواییذ ٍ دٍضاخِ سا اص پشیضخاسج ًواییذ. اجاصُ تذّیذ تا دستگاُ ساًذٍیچ ساص لثل اص تویض وشدى خٌه ضَ لثل

 هَاد غزایی تش سٍی آى جلَگیشی ًواییذ. ّویطِ پس اص ّش تاس استفادُ دستگاُ ساًذٍیچ ساص خَد سا تویض وٌیذ تا اص خطه ضذى

دلیمِ گشم وٌیذ. سپس تَسیلِ اًذوی سٍغي یا وشُ رٍب ضذُ آى سا هشعَب ًواییذ .  0-1صفحِ پخت ًچسة سا تَسیلِ یه پاسچِ ًشم پان وٌیذ. اگش تا ایي سٍش تالی هاًذُ ّای غزا پان ًطذ ، دستگاُ سا تشای 

 ضؼیت تواًذ. سپس تَسیلِ دستوال هشعَب آى سا پان وٌیذ.دلیمِ دس ّویي ٍ 5اجاصُ تذّیذ حذٍد 

  وکتٍ :

 .صفحِ پخت تَسیلِ یه الیِ ضذ خص پَضاًذُ ضذُ است ، اص اضیاء سایٌذُ استفادُ ًىٌیذ 

 .تشسٍی الیِ ًچسة دستگاُ اسپشی ًىٌیذ. ایي ػول هوىي است وِ ػولىشد ضذ خص تَدى صفحِ پخت سا دچاس اختالل وٌذ 

 

 



   

 

  جمع کردن ساوديیچ ساز :

 سا خاهَش وشدُ ٍ دٍضاخِ سا اص پشیض خاسج ًواییذ. دستگاُ .1

 خٌه ضَد. اجاصُ تذّیذ وِ دستگاُ ساًذٍیچ ساص واهالً .0

تش ّن چفت  تٌظین وٌٌذُ استفاع سا تِ سوت جلَ دستگیشُ تلغضاًیذ تا تِ ٍضؼیت لفل ضذى سسیذُ ٍ صفحِ تاالیی ٍ پاییٌی دستگاُ واهالً .3

 سا هطاّذُ ًواییذ( 4) ضىل      ضًَذ. 

  سا تثیٌیذ( 5سین تشق سا دس تخص جوغ آٍسی سین دس صیش دستگاُ جوغ وٌیذ ) ضىل  .4

 دستگاُ سا تشسٍی سغح صاف ٍ خطه لشاس دّیذ.

 

 اص گیشُ ًگْذاسی تشای ًگْذاضتي صفحِ تاالیی صهاًی وِ ساًذٍیچ دس دستگاُ است ًثایذ استفادُ ضَد. وکتٍ :

 اص فشٍ تشدى ّشیه اص اجضای ساًذٍیچ ساص دس آب ٍ یا ّش هایغ دیگشی خَدداسی ًواییذ. َشدار :

 

 


