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 جمع کردن دستگاه

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

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 ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید
واز این موارد احتیاطی پیروی کنید.
قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطربسپارید.
 هرگونه برچسب تبلیغاتی یا هر برچسب دیگری را قبل از استفاده از دستگاه جدا نمائید
 برای از بین بردن خطر خفگی برای بچه ها ،پوشش محافظ مجهز به دو شاخه برق از این وسایل را دور بیندازید.
 دستگاه توستر را نزدیک لبۀ میز یا صندلی در حین کار قرار ندهید .مطمئن شوید که روی یک سطح صاف ،تمیز و خشک است.
 مواظب باشید که سیم از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا گره نخورده باشد.
 دستگاه را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید.
 دستگاه را نزدیک دیوار قرار دهید و نزدیک پرده یا لباس قرار ندهید.
 دستگاه تو ستر را بر روی سینک ظرفشویی قرار ندهید و از آن بر روی سینک استفاده نکنید.
 قبل از اولین استفاده مطمئن شوید تا دستگاه به درستی سر هم شده باشد .دفترچه راهنما دستگاه را به دقت خوانده و دنبال کنید.
 همیشه مطمئن باشید تا نان شما اندازه دستگاه باشد .همچنین مطمئن باشید که نان خیلی ضخیم یا بزرگ نباشد تا در دستگاه گیر کند.

 هرگز روی دستگاه را نپوشانید زمانی که دکمه  powerآن روشن و یا دستگاه در پریز برق میباشد.
 نان تست شده را باالی دستگاه توستر خود برای گرم کردن آن قرار ندهید .ممکن است از گردش هوا در داخل دستگاه جلوگیری و موجب صدمه زدن به دستگاه گردد.
 در هنگام انجام عملیات دستگاه را تکان ندهید.
 سطح داغ را لمس نکنید .از دسته های کناری برای جابه جا کردن یا حمل کردن توستر استفاده کنید.
 دستگاه را در هنگام تست شدن نان تنها نگذارید و مراقب باشید.
 همیشه دکمه روشن و خاموش دستگاه را بزنید و زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از دو شاخه برق درآورید .قبل از جابه جا کردن و تمیز کردن دستگاه آن را از دو شاخه بیرون بکشید.
 برای جلوگیری از خطر آتش سوزی همیشه سینی خرده نان را تمیز کنید.
 دستگاه را با آب جوش یا پد زبر تمیز نکنید .قطعات با پد خیس تماس پیدا می کند و موجب خطر برق گرفتگی می شود.
 همیشه دستگاه را تمیز نگه دارید و دستورات تمیز کردن دستگاه را دنبال کنید.
 قبل از استفاده سیم برق را به طور کامل باز کنید.
 اجازه ندهید تا سیم برق از لبه میز آویزان باشد و همچنین سطح داغ را لمس نکنید.

توصیه های ایمنی برویل برای سایر دستگاههای برقی



این دستگاه برای استفاده توسط افراد ناتوان ،نداشتن قابلیت حسی یا ذهنی یا عدم وجود تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است مگر آنکه در مورد استفاده از دستگاه مورد نظارت افراد آگاه و مسئول
باشند.



مواظب بچه ها باشید و مطمئن باشید که از دستگاه برای بازی استفاده نمی کنند.



توصیه می شود به طور منظم لوازم خانگی را مورد بازرسی قرار دهید .اگر کابل برق یا منبع تغذیه برق یا سیم برق صدمه دیده باشد به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکنید .دستگاه خود را به نزدیکترین
خدمات پس از فروش برویل برای تعمیر یا تعویض ببرید.



هرگونه نگهداری غیر از تمیز کردن باید در خدمات پس از فروش برویل انجام گیرد.



این دستگاه فقط برای استفاده در منزل پیشنهاد می شود هیچ استفاده دیگری از آن نکنید و در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید.



نصب و راه اندازی دستگاه در حال حاضر ( کلید ایمنی) توصیه می شود برای حفاظت در برابر امنیت بیشتر وقتی که از دستگاه های برقی استفاده می کنید .بهتر است از یک کلید ایمنی در دستگاه
استفاده شود نه ولتاژ بیشتر از  03MAدو مدار تهیه لوازم برقی نمی تواند نصب شود .ولتاژ برق خود را با یک مشاور حرفه ای چک نمایید.



برای حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی سیم برق یا دستگاه با آب تماس پیدا نکند.



همیشه دستگاه را بعد از استفاده خاموش کنید و قبل از آن که از برق بکشید دکمه powerرا بزنید.



دمای سطوح قابل دسترس در هنگام استفاده یا عملیات دستگاه ممکن است باال باشد.



این دستگاه برای استفاده از بچه ها یا افراد ناتوان تهیه نشده است مگر این که تحت مراقبت و نظارت افراد باشند.



بچه ها باید تحت مراقبت و نظارت کامل باشند تا با دستگاه بازی نکنند.



این دستگاه برای استفاده بچه های  8سال به باال می باشد .افراد ناتوان یا افرادی که قابلیت ذهنی یا تجربه الزم برای استفاده از این دستگاه را ندارند مگر آن که از خطرات احتمالی آن باخبر باشند یا
تحت نظارت افراد آگاه و مسئول باشد.



بچه ها نباید با دستگاه بازی کنند.



نگهداری و تمیز کردن دستگاه نباید توسط بچه ها انجام شود مگر آن که باالی  8سال باشند و همچنین تحت نظارت افراد آگاه و باتجربه باشند.



دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس بچه های زیر  8سال نگه دارید.



دستگاه برای انجام عملیات از تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور در نظر گرفته نشده است.



نان ممکن است بسوزد ،بنابراین دستگاه توستر را نزدیک مواد قابل احتراق ،پرده نگذارید و در زمان استفاده باید مورد نظارت و رسیدگی باشد.

هشدار  :هرگز دستگاه توستر خود را برعکس نگذارید .هرگز هیچ مواد غ ذایی به نان  ،کلوچه یا نان فانتزی اضافه نکنید .در غیر این صورت منجر به خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.

این دستگاه تنها برای تست نان  ،کلوچه یا نان فانتزی می باشد .قرار دادن مواد غذایی دیگر در داخل توستر موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.

 .Aبرنامه یخ زدایی
 .Bبرنامه  ( A BIT MOREبیشتر برشته شدن نان )
 .Cدکمه CANCEL

 .Dاهرم باالبر
 .Eدهانه فوق العاده پهن و بلند
 .Fطراحی استنلس استیل
 .Gولوم تنظیم درجه برشته شدن نان
 .Hسینی مخصوص جمع آوری خرده های نان
 .Iسیم برق

نصب و راه اندازی

 -1دو شاخه برق را به پریز برق 042/032ولتاژ بزنید و بعد توستر را روشن کنید.
توجه :وقتی که از توستر خود برای اولین بار استفاد می کنید .پیشنهاد می کنیم که تست نان در حداکثر تنظیمات بدون نان باشد .ممکن است که توستر شما در اولین استفاده دود کم یا بوی متمایز از خود
منتشر کند .این موضوع طبیعی می باشد و مربوط به عملکرد دستگاه شما نمی باشد.
-0


 A BIT MOREبرای  0تکه نان ( :مدل  )BTA425فقط یک تکه نان یا نصف کلوچه یا شیرینی را داخل هر قسمت از شکاف توستر بگذارید .مطمئن شوید تا نصف نان شما خیلی بزرگ و ضخیم
نباشد و اندازه قسمت موردنظر باشد .اگر کمتر از  0تکه نان در توستر گذاشته شود نیاز به تنظیمات مجدد قسمت تست نان دارد تا از سوختن نان جلوگیری شود.



 A BIT MOREبرای  4تکه نان ( :مدل  )BTA430نان فانتری ،کلوچه انگلیسی یا نان شیرینی حلقوی را داخل شکاف توستر قرار دهید .ممطئن باشید تا نصفه نان خیلی بزرگ یا ضخیم نباشد .اگر
کمتر از  0تکه نان در توستر گذاشته شود نیاز به تنظیمات مجدد در قسمت تنظیمات تست نان دارد تا از سوختن نان جلوگیری شود.
 -3برای تنظیمات دلخواه تست شدن نان از ولوم تنظیمات درجه برشته شدن استفاده نمائید  .از شماره  1روشن ترین تا شماره  6تیره ترین می باشد.

توجه :وقتی که برای اولین بار از دستگاه توستر استفاده می کنید پیشنهاد می شود که آن را در درجه  3یا  4تنظیم کنید .با توجه به تنوع نان و یا تست نان به دلخواه خودتان تنظیمات مختلف می باشد.
برای مثال ،برای قرمز شدن یا تیره تر شدن رنگ نان و بافت روشن سفید نان نیاز به پایین بردن تنظیمات تست شدن می باشد در حالی که برای گندمی تر شدن بافت نان نیاز به باال بردن تنظیمات تست نان
می باشد.
 -4اهرم باالبر توستر را پایین ببرید تا زمانی که در موقعیت خود قرار گیرد و قفل شود .چرخه تست شدن به طور اتوماتیک شروع خواهد شد.
توجه :اگر که توستر شما در برق نباشد و یا روشن نباشد اهرم باالبر در موقعیت خود قرار نخواهد گرفت و قفل نمی شود.
 -5وقتی که مرحله تست نان به پایان برسد توستر به طور اتوماتیک متوقف می شود و نان به طور اتوماتیک از توستر خارج می شود .عملیات تست را می توان به وسیله دکمه لغو کردن متوقف ساخت.

هشدار  :هرگز برای خارج کردن نان تست شده یا نان فانتزی یا کلوچه انگلیسی که در دستگاه توستر گیر کرده است از چاقو یا هر وسیله ای دیگری استفاده نکنید .این کار ممکن است به سازه برقی یا المان
دستگاه صدمه نزند اما باعث برق گرفتگی می شود.

اهرم باالبر

این ویژگی برای هربار تست کردن نان ،بدون توقف در عملیات تست کردن می باشد .برای تست شدن زیاد اهرم باالبر را به سمت باال و بلعکس برای تست شدن کم ،اهرم باالبر را
به سمت پایین قرار دهید.
برای خارج کردن و برداشتن کیک و کلوچه ،اهرم باالبر را  0سانتیمتر از موقعیت اولیه خود باال ببرید.
در صورت خارج نشدن نان و گیر کردن کیک و کلوچه ،دکمه خامو ش را بزنید .دو شاخه را از پریز برق خارج کنید و سپس نان ها را توسط اهرم باالبر خارج کنید .مواظب باشید که به المنت دستگاه آسیبی وارد
نکنید.

برنامه یخ زدایی
برای تست شدن نان یخ زده  ،نان را داخل شکاف توستر قرار دهید .تنظیمات دلخواه را انجام داده اهرم باالبر را به سمت پایین ببرید تا قفل شود و دکمه  DEFROSTرا بزنید.
تنظیمات به طور اتوماتیک شروع می شود ( .زمان به طور اتوماتیک نسبت به یخ زدگی نان شما انتخاب می شود)

برنامه A BIT MORE

تست اضافی نان
از این ویژگی در هنگام تست یا بعد از عملیات تست استفاده می شود .برای استفاده از این ساختار در حین عملیات تست شدن اگر نان شما نیاز به تست بیشتر دارد دکمه A BIT

 MOREرا در حین عملیات تست شدن فشار دهید و تنظیمات مورد نیاز را انتخاب کنید .همچنین شما از این عملکرد بعد از انجام عملیات تست شدن می توانید استفاده کنید .اگر نان شما نیاز به تست بیشتر
داشته باشد بعد از اینکه نان شما تست شد و بیرون آمد و عملیات تست اولیه کامل شد اهرم باالبر را به سمت پایین ببرید و دکمه  A BIT MOREرا فشار دهید.
توجه :تنظیمات  A BIT MOREتقریباً  32ثانیه به زمان تست نان شما اضافه می کند.
توجه :تنظیمات  A BIT MOREرا می توان با یکی از عملکرد تست شدن یا یخ زدایی نیز استفاده کرد.
دکمه Cancel

می توان در حین چرخه تست شدن و یخ زدایی این عملیات را در هر زمانی کنسل کرد.

مراقبت و تمیز کردن

 -1دکمه خاموش را بزنید سپس سیم برق را از دو شاخه بیرون آورید .قبل از تمیز کردن توستر اجازه دهید تا کامالً خنک شود.
 -0برای تمیز کردن خرده های نان توستر  ،سینی مخصوص خرده نان را به سمت جلو هل داده و بیرون بکشید ..سینی خرده نان را خالی کنید و قبل از استفاده مجدد آن را در سر جای اولیه خود قرار
دهید تا قفل شود و در موقعیت خود قرار گیرد.
 -3برای تمیز کردن خرده نان های اضافی داخل توستر ،توستر را برگردانید ،تکان دهید تا نان های اضافی خارج شود.
 -4قسمت بیرونی توستر را توسط یک دستمال مرطوب و نرم پاک کنید و با یک دستمال دیگر آن را کامالً خشک کنید.
توجه :دستگاه را با آب جوش یا پدهای زبر تمیز نکنید .قطعات با پد مرطوب تماس پیدا می کند و موجب خطر برق گرفتگی می شود.

جمع کردن دستگاه

دکمه خاموش توستر را بزنید .آن را از برق بکشید .قبل از جمع کردن توستر اجازه دهید تا خنک شود .تمامی راهنمایی های الزم برای تمیز کردن و جمع آوری توستر را دنبال کنید .توستر را به صورت عمودی
بر روی یک سطح صاف یا زمین قرار دهید.
هشدار  :بدون قرار دادن سینی خرده نان در سر جای خود از توستر استفاده نکنید .اجازه ندهید تا خرده های نان در سینی خرده نان جمع شوند.

