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 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. 

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

 هرگونه برچسب تبلیغاتی یا هر برچسب دیگری را قبل از استفاده از دستگاه جدا نمائید 

  ف ، تمیز و خشک  استصادستگاه توستر برویل را در حال استفاده ،  لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید. مطمئن شوید که سطحی که توستر روی آن هست 

  .دستگاه توستر را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید 

  .توستر را دور از دیوار و دیگر مواد قابل اشتعال قرار دهید 

  .توستر را کنار سینک قرار ندهید 

 د. برای این کار از دستورالعمل های این دفترچه استفاده کنید.همیشه مطمئن شوید که همه اجزای دستگاه کامال در جای خود قرار دارن 

 این دستگاه طوری طراحی شده است که نیازی به تایمر یا کنترل های خارجی نمی باشد ( 

  .نان داخل توستر ممکن است بسوزد. به همین دلیل توستر را کنار وسایل احتراق پذیر قرار ندهید 

  تست ، مناسب سایز توستر باشد و صخامت آن مناسب دستگاه باشد که در داخل آن گیر نکندهمیشه مطمئن شوید که سایز نان 

 هرگز کاور دستگاه را زمانی که توستر داغ می باشد یا به برق وصل است، روی آن قرار ندهید 



 

 از لمس کردن سطوح داغ توستر خودداری نمائید 

  .نان را برای گرم کردن روی شکاف های توستر قرار ندهید. این کار از جریان هوا جلوگیری میکند و باعث صدمه به دستگاه میشود 

  .وقتی توستر روشن یا داغ است آن را حرکت ندهید 

  .قسمت های داغ دستگاه را لمس نکنید. از جاهای مخصوصی که برای بلند کردن دستگاه وجود دارد استفاده کنید 

 توستر را در حالت روشن رها نکنید 

 )هنگامی که کار شما با دستگاه به اتمام رسید آن را خاموش نمائید و از برق بکشید 

  آن را خاموش کنید و از برق بکشید. قبل از حرکت دادن ، تمیز کردن و جمع کردن دستگاه 

  .اجازه ندهید خرده های نان در کف توستر جمع گردد. بی توجهی در تمیز کردن سینی کف توستر ممکن است باعث آتش سوزی شود 

 ی داشته باشد. درون توستر را با هیچ گونه وسیله فلزی تمیز نکنید. ممکن است به الیه روی دستگاه صدمه بزند و بعدها خطر شوک الکتریک 

 . دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید و مواردی که برای تمیز کردن دستگاه در این دفترچه راهنما هست را رعایت کنید 

 

 



 توصیه های ایمنی مهم برای قسمتهای برقی دستگاه

  .سیم برق را کامال باز کنید 

  با سطوح داغ در تماس باشد یا گره بخورد. اجازه ندهید سیم دستگاه از میز یا پیشخوان آویزان شود ، و یا 

  .برای جلوگیری از شوک الکتریکی دستگاه را در آب یا هر مایع دیگر فرو نکنید 

  این دستگاه برای استفاده کودکان یا بزرگساالن ناتوان ذهنی و جسمی بدون کمک ساخته نشده است 

 دور از دسترس کودکان نگهداری شود 

  سال باشد.  8تمیز کردن و استفاده از دستگاه برای بچه ها مناسب نمیباشد. مگر اینکه سنشان باالی 

  سال قرار دهید.  8دستگاه و سیم آن را دور از دسترس بچه های زیر 

  .حرارت دستگاه وقتی در حال استفاده است باال خواهد بود 

 فاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ است 

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

 کار حرفه ای صحبت کنید .

ولت وصل نشده باشد شروع به کار نمیکند. 222/242ین دستگاه شامل کنترل الکتریکی میباشد و تا وقتی که به برق ا توجه :  

 مافین و نان و کرامپت میباشد و چیزی غیر از آن باعث آتش سوزی میشودهیچ وقت توستر را روی کناره اش قرار ندهید. هرگز ماده ای به نان اضافه نکنید. این توستر فقط برای تست هشدار : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 برنامه مخصوص نان کرامپت و میوه ای 

 CANCEL/TOASTدکمه  

 (به صورت اتوماتیک تست را پایین یا باال میبرد ) 

 A BIT MOREدکمه  

 ( بیشتر برشته شدن نان) 
 یخ زدایی

  LOOK/LIFTدکمه  

 ( چک کردن فرایند تست بدون توقف کردن کار دستگاه) 

 تست شدن نان LEDشانگر ن

 انانتخاب درجه برشته شدن ن

 هشدار زنگ  هنگام آماده شدن 

 محل ذخیره سیم برق

 سینی مخصوص جمع آوری خرده نان



 طرز کار توستر برویل

 

      به رنگ سفید، روشن میشوند. چراغ   ALTNACATSAOTدکمه های اطراف ولت وصل کنید و بعد دستگاه را روشن کنید.  242/222دستگاه را به برق  (1

 میرود.  NATSLTS لثانیه اگر دکمه ای را فشار ندهید روی حا 02تست ،قرمز میشود و گزینه های برشته کردن نان را نشان میدهد. دستگاه بعد از  OTLنشانه گر

کمی از آن خارج شود. این مساله نرمال است و اثر مخرب برای وقتی برای بار اول از توستر استفاده میکنید آن را روی گزینه ماکسیمم قرار دهید بدون اینکه نان در آن بگذارید. ممکن است دود بسیار  نکته :

 دستگاه شما ندارد.

 د. ( نان ، کرامپت ، نان میوه ای یا مافین را در برش های توستر قرار دهید. مطمئن شوید که نان برای توستر خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نباش2 

 به صورت همزمان از هر طرف برشته میکنند. ،  دارای این مشخصه هستند که نان را در هر دو طرف شکاف توستراین توستر ها 

 هید داشت. ت  را دارد که هر طرف آن به صورت مستقل کار میکند که میتوانید هر برش را به صورت متفاوت تست کنید و به صورت همزمان دو مدل نان خوااین خاصیهمچنین 

)تیره ترین( تقسیم بندی شده است. با انتخاب درجه مورد نظر چراغ آن قرمز میشود و  5)مالیم ترین( تا    1 میتوانید درجه مورد نظر در جلوی توستر را انتخاب کنید که از درجه برشته شدن نان( برای انتخاب 0

 موردی را که انتخاب کرده اید نشان میدهد. 

شما دارد. برای مثال ، نان های سفید ممکن است به درجه استفاده کنید. البته این بستگی به نوع نان و سلیقه شخصی  0وقتی از توستر برای بار اول استفاده میکنید به شما پیشنهاد میکنیم که از درجه  نکته :

 مالیم تری احتیاج داشته باشند در حالی که در نان های دیگر ممکن است درجه باالتری نیاز باشد. 



اتیک پایین میروند و دستگاه شروع به کار میکند. وقتی نان ها پایین را فشار دهید. چراغ آن قرمز خواهد شد و نان ها به صورت اتوم  ALTNACATSAOT( برای انتخاب روند تست کردن میتوانید دکمه 4

 ، آن را نشان میدهد.  OTLروشن میشود و نشانگر دستگاه روی  OOOA&OLLLمیروند و کار تست کردن شروع میشود چراغ دکمه 

برای زمان کوتاهی نان ها باال  ثانیه قبل از تمام شدن کار بزنید تا نان ها را ببینید که چه اندازه تست شده اند. وقتی این کار را میکنید دستگاه متوقف نمیشود. فقط 12را  OOOA&OLLL( میتوانید دکمه 5

 چشمک زدن میکند. هم روشن میشود و نشان گر تست شروع به  OOOA&OLLLمیایند تا شما آن ها را چک کنید. در این زمان چراغ 

هم به  OTL. نشان گر  شروع به چشمک زدن میکند  ALTNACATSAOTثانیه قبل از اینکه نان شما حاضر شود چراغ آن روشن میشود. وقتی که تست کردن تمام شود و نان ها باال بیایند چراغ  12( 6

 همان جایی که قبال بوده باز میگردد. 

ثانیه  02را بزنید تا وقتی که چراغ آن بعد از   ALTNACATSAOT( وقتی که نان کامل تست شد به صورت اتوماتیک باال می آید و قفل میشود. صدای هشدار آن به صدا در میاید. تست را بردارید و دکمه 7

 برای تست کردن بعدی روشن شود. 

  نکته :

  به صورت خودکار روی حالت ثانیه فشار ندهید 02اگر دکمه را بعد از NATSLTS .میرود. همه چراغ های اطراف آن هم خاموش میشوند 

  با فشار دادن دکمهALTNACATSAOT  دستگاه از حالت NATSLTS  خارج میشود و چراغALTNACATSAOT  .هم دوباره روشن میشوند 

 وش کنید و آن را از برق بکشید. بگذارید توستر خنک شود و بعد با دستگاه را در حالت روشن را رها نکنید ممکن است نان ها داخل آن گیر کنند. در شرایط نامطلوبی که این اتفاق افتاده است دستگاه را خام

 احتیاط نان ها را خارج کنید. مراقب باشید که به المنت ها صدمه ای نزنید. 



   ALTNACATSAOTدکمه 

 

 

بر  NATSLTSثانیه دستگاه دوباره به حالت  02میشود به این معنی است که دستگاه روشن است. بعد از  قرمز  ALTNACATSAOTوقتی که دکمه 

 میگردد. 

 چراغ آن دوباره قرمز خواهد شد.را فشار دهید. نان ها شروع به تست شدن میکنند.   ALTNACATSAOTبرای اینکه نان ها به پایین بروند دکمه 

 ثانیه به همین صورت باقی میماند.  02را دوباره فشار دهید تا کنسل شود. چراغ آن از قرمز به سفید تغییر میکند و برای   ALTNACATSAOTاگر میخواهید کار را متوقف کنید دکمه 

 ید کار را متوقف کنید. هر زمانی که بخواهید میتوان  ALTNACATSAOTنکته: با فشار دادن دکمه 

 شود. میباشد. با فشار دادن این دکمه بدون اینکه فرایند تست کردن متوقف شود میتوانید نان را ببینید که اگر الزم باشد بیشتر یا کمتر تست  OOOA&OLLLنکته : این دستگاه شامل دکمه 

 

 

 

 



 )مقداری بیشتر(  ELOT TIA  T گزینه

 

 این مورد میتواند در حال تست شدن نان یا بعد از آن انتخاب شود. 

 برای انتخاب آن در حال تست شدن نان : 

 (notisop ootstsترین درجه تست میشود).. وقتی آن را انتخاب میکنید رنگ دکمه سفید میشود. نان خود به خود پایین میرود و کمی بیشتر برشته خواهد شد. البته این مرحله روی کم1

 کار را متوقف کنید.   ALTNACATSAOTروشن میشود که شما میتوانید میزان برشته شدن نان را چک کنید. اگر الزم بود با فشار دادن دکمه  OOOA&OLLLچراغ . وقتی کار تست تمام میشود 2

 روشن میشود.  ELOT TOA Tهم شروع به چشمک زدن میکند و دکمه   ALTNACATSAOTهم خاموش میشود و نان باال میاید. چراغ  OOOA&OLLLثانیه بعد از تمام شدن کار چراغ دکمه  12. 0

 . وقتی که کار تست تمام میشود نان باال میاید و همان جا قفل میشود و هشدار آن به معنای تمام شدن کار به صدا در میاید. 4

 ثانیه روشن میشود و برای مرحله بعدی آماده خواهد شد.  02دوباره برای   ALTNACATSAOTتست ها را بردارید. چراغ 

 تست ، کرامپت ، نان میوه ای و نان یخ زده هم استفاده شود. میتواند برای  ELOT TOA T نکته : 

 

 

 



 

 ( TOTTB TOUIA AOUEUTA/دکمه کرامپت و نان میوه ای )

 

  .با انتخاب این مورد میتوانید زمان مناسب را برای تست شدن نان میوه ای و کرامپت انتخاب کنید 

  .برای تست کردن کرامپت حرارت به المنت های وسط اضافه میشود تا روی آن برشته شود و طرف دیگر ان مالیم برشته شود 

 برای تست کردن کرامپت : 

 . طوری کرامپت را در توستر بگذارید که باالی نان به سمت وسط توستر قرار بگیرد به طوری که روی نان بیشتر از زیر آن برشته شود. 1

 را فشار دهید. چراغ آن روشن میشود.  TOTTL OOPOA C AOPEUTA دکمه AOPEUTA. برای انتخاب 2

 نید میزان برشته شدن نان را انتخاب کنید. اروی درجه دلخواه میتو درجه برشته شدن نانانتخاب . با 0

 . نان ها خود به خود پایین میرود. المنت های وسط و کنار به صورت اتوماتیک تنظیم میشوند. آن روشن میشود را فشار دهید. چراغ   ALTNACATSAOT. دکمه 4

 کار را متوقف کنید.   ALTNACATSAOTروشن میشود تا شما نان را چک کنید. اگر الزم بود و به نتیجه دلخواه رسیده بودید کار با فشار دادن  OOOA&OLLL. دکمه 5

چشمک میزند و چراغ   ALTNACATSAOTروشن میشود. بعد از آن نان به صورت اتوماتیک باال میاید. وقتی نان باال میاید چراغ  OOOA&OLLLتمام شدن زمان تست دکمه  ثانیه قبل از 12. همیشه 6

 انتخاب درجه تست دوباره روشن میشود و میتوانید چیزی که انتخاب کرده بودید را تغییر دهید. 

ثانیه(. چراغ کرامپت روشن میشود و باید  02دوباره روشن میشود )برای   ALTNACATSAOT. وقتی زمان تست تمام میشود نان به صورت خود به خود باال میاید و قفل میشود. کرامپت ها را بردارید . چراغ 7

 بار فشار داده شود تا کنسل شود.  2برای 

شیار های توستر بگذارید به صورتی که کرامپت ها را درون  نکته :

 روی نان به سمت وسط توستر باشد.

 

 



 تست شیرینی های حلقوی 

 میتوانید استفاده کنید. CRUMPET / BREAD FRUIT از دکمه 

 . طوری شیرینی ها را در توستر بگذارید که روی آن ها وسط توستر قرار بگیرد. 1

 را یک بار فشار دهید . دکمه آن روشن میشود. CRUMPET / BREAD FRUIT . برای تست کردن آن دکمه 2

 را پیشنهاد میکنیم.  1. مقدار برشته شدن آن را طبق سلیقه خود انتخاب کنید. ما به شما درجه 0

 را فشار دهید. چراغ آن قرمز میشود. شیرینی ها اتوماتیک پایین میرود و المنت های آن اتوماتیک تنظیم میشود.   ALTNACATSAOT. دکمه 4

 تست کردن  را کنسل کنید.   ALTNACATSAOTهم روشن میشود تا شما نان ها را چک کنید. اگر الزم بود و به میزان دلخواه رسیده بودید با فشار دادن  OOOA&OLLLچراغ . 5

چشمک میزند و چراغ انتخاب   ALTNACATSAOTباال میاید چراغ  روشن میشود. بعد از آن نان به صورت اتوماتیک باال میاید. وقتی نان OOOA&OLLLثانیه قبل از تمام شدن زمان تست دکمه  12. همیشه 6

 درجه تست دوباره روشن میشود و میتوانید چیزی که انتخاب کرده بودید را تغییر دهید. 

بار فشار داده  2ثانیه( و باید  02دوباره روشن میشود )برای   ALTNACATSAOT. وقتی زمان تست تمام میشود نان به صورت خود به خود باال میاید و قفل میشود. شیرینی های حلقوی را بردارید . چراغ 7

 شود تا کنسل شود.

د از موردی که روشن میشود به این معنی است که دستگاه دوباره آماده برای مرحله بعدی است. اگر میخواهی  ALTNACATSAOT. وقتی صدای هشدار دستگاه را میشنوید نان های حلقوی را بردارید. چراغ 8

 خاموش خواهد شد. CRUMPET / BREAD FRUIT به جر نان های حلقه ای استفاده کنید یکی دیگر از دکمه ها را فشار دهید. دکمه 



 (TOTTB TOUIA) تست نان میوه ای

 

را انتخاب کنید درجه حرارت آن به صورت اتوماتیک تنظیم  TOTTL OOPOA نان سفید با نان جو  دارند. اگر  این نان ها به دلیل شکری که دارند احتیاج به درجه حرارت پایین تری نسبت به نانهای دیگرمثل

 خواهد شد. 

 . نان ها را در جای خود بگذارید. 1

 را دو بار فشار دهید تا چراغ آن آبی شود. CRUMPET / BREAD FRUIT  . دکمه 2

 را انتخاب کنید.  5تا  1. میزان برشته کردن نان از 0

 را بزنید. چراغ آن قرمز میشود. نان به صورت اتوماتیک پایین میرود.   ALTNACATSAOT. دکمه 4

 . هم روشن میشود تا شما نان را چک کنید. و اگر الزم بود یا کنسل کنید یا ادامه دهید تا نان برشته تر شود تا به میزان مورد نظر برسید OOOA&OLLL. چراغ 5

چشمک میزند و چراغ   ALTNACATSAOTمیاید چراغ روشن میشود. بعد از آن نان به صورت اتوماتیک باال میاید. وقتی نان باال  OOOA&OLLLثانیه قبل از تمام شدن زمان تست دکمه  12. همیشه 6 

 انتخاب درجه تست دوباره روشن میشود و میتوانید چیزی که انتخاب کرده بودید را تغییر دهید. 

بار فشار داده  2ثانیه(. و باید  02وباره روشن میشود )برای د  ALTNACATSAOT. وقتی زمان تست تمام میشود نان به صورت خود به خود باال میاید و قفل میشود. شیرینی های حلقوی را بردارید . چراغ 7

 شود تا کنسل شود.



 (TOLOTS)تست نان یخ زده 

 

 این مورد احتیاج به زمان بیشتری دارد. 

 برای تست کردن نان برشته :

 . نان را در جای مخصوص خود بگذارید. 1

 . درجه قهوه ای شدن نان را انتخاب کنید. 2

 خواهد شد. نان به صورت اتوماتیک پایین میرود و زمان الزم به صورت اتوماتیک افزایش می یابد.  روشنرا بزنید. چراغ آن  OOLOTSدکمه  را فشار دهید و سپس  ALTNACATSAOT. دکمه 0

را کنسل کنید یا اینکه ادامه دهید تا به تست کردن   ALTNACATSAOTهم روشن میشود تا شما نان ها را چک کنید. اگر الزم بود و به میزان دلخواه رسیده بودید با فشار دادن  OOOA&OLLLچراغ . 4

 میزان دلخواه برسید. 

 درجه حرارت مورد نظر را نشان خواهد داد.  OTLمیشود و چراغ روشن  ALTNA/ATSAOTچراغ  زمانی که کار تست کردن به اتمام رسید و نام باال آمد. 5

که روشن میشود به این معنی است که دستگاه دوباره آماده برای مرحله بعدی است. وقتی چرخه تست تمام   ALTNACATSAOTوقتی صدای هشدار دستگاه را میشنوید نان های حلقوی را بردارید. چراغ .  6

یگری را انتخاب روشن خواهد شد و اگر میخواهید مورد دیگری را انتخاب کنید دکمه د OOLOTSمیشود صدای هشدار آن شنیده میشود. بعد از ده ثانیه دستگاه برای مرحله بعدی آماده میشود. چراغ دکمه 

 کنید. 



 OITA&OLLLدکمه 

 

 این مورد به صورت اتوماتیک نان را باال و پایین میبرد بدون اینکه کار را متوقف کند. 

میشود. در این حالت میتوانید فرایند تست شدن را چک کنید. اگر آن را انتخاب کنید این دکمه شروع به چشمک روشن استفاده میکنید چراغ آن  OOOA&OLLLدکمه و   ELOT TOA  T. وقتی که از دکمه1

 زدن میکند. 

 روشن میشود.  OOOA&OLLLثانیه قبل از تمام شدن زمان انتخابی گزینه  12. 2

 هشدار آماده شدن نان

 هشدار دستگاه را خواهید شنید. انتخاب حرارت باال برای تست کردن اشتباه است. میتوانید حرارت پایین تر را انتخاب کنید.  وقتی نان آماده میشود و به صورت اتوماتیک باال میاید صدای

 برای تنظیم صدای هشدار دستگاه : 

  برای اینکه صدا قطع شود : دکمهOOLOTS  .را فشار دهید. چراغ آن سه بار روشن خاموش خواهد شد 

  برای اینکه صدای آن کم شود : دکمهAOPEUTA  .را فشار دهید. سه بار صدای بیب را میشنوید و صدای آن کم خواهد شد 

  : برای اینکه صدای آن بیشتر شودELOT TOA  T   .را فشار دهید تا وقتی صدای دستگاه را سه بار بشنوید 

 

 



 تمیز کردن و مراقبت از دستگاه: 

 

 . دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. اجازه دهید توستر سرد شود. 1

 د تا محکم سر جای خود قرار بگیرد. . برای تمیز کردن خرده نان ها از داخل توستر، سینی مخصوص را که زیر آن قرار دارد بیرون بیاورید و خالی کنید. سپس سر جایش قرار دهی2

 آن را سر و ته کنید و نان خشک ها را درون سطل بریزید.  . اگر داخل توستر نان خشک بود0

 . بیرون توستر را با یک دستمال نرم و نمناک تمیز کنید و بعد خشک کنید. 4

 از تمیز کردن دستگاه با اجسام تیز خودداری نمائید . در غیر اینصورت الیه روی آن از بین میرود و ممکن است باعث شوک الکتریکی شود. نکته :

 جمع کردن دستگاه: 

 

 ا به صورت عمودی در سطحی صاف و خشک قرار دهید. دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. اجازه دهید توستر سرد شود. تمام مواردی که برای تمیز کردن آن گفتیم را رعایت کنید. دستگاه ر

 چیزی روی آن قرار ندهید. 

 

 استفاده نکنید.دستگاه را بدون سینی زیر آن  : توجه 

 


