
 راهنمای استفاده از تستر

Toaster 221 

 طرز استفاده از تستر

برای تست شدن یکسان در مدل های دو شکافه، یک نوع نان با  توجه :

شکاف با دو  4ضخامت یکسان را در دو شکاف قرار دهید. برای مدلهای با 

تست کنید، هر نوع را در ن مختلف را مجزا، اگر تمایل دارید دو نوع نا کنترل

 یک جفت شکاف قرار دهید.

 تستر را به پریز برق متصل کنید .  - 1
 

 

نان و سطح رطوبت آنها به تنظیمات متفاوتی نیاز دارند. برای مثال، نان خشک خیلی زودتر رنگ قهوه ای انواع مختلف توجه: 

 میگیرد تا نان مرطوب و به تنظیمات سبک تری نیاز دارد.

 
نان یا غذای دیگری که باید تست  2

 شود را در شکاف قرار دهید.

  
را بچرخانید تا تیرگی مورد  SHADEدرجه کنترل  3

نظر را انتخاب کنید. برای تیرگی بیشتر به سمت 

 راست و برای تیرگی کمتر به سمت چپ بچرخانید.

دکمه دلخواه  مربوط به نوع تست شدن را فشار  4

 دهید

  

ات آغاز شود. را فشار دهید تا عملی TOAST/CANCELدکمه  5

 ستد. وقتییدرون دستگاه عمودی می ا غذا به طور خودکار

در می آید،  تست تمام شد،  سیگنال پایان چرخه به صدا

 تستر خاموش شده و تست به سمت باال می آید.

را بار  TOAST/CANCEبرای کنسل کردن تست، دکمه  6

 دیگر فشار دهید و تست را بردارید.



 استفاده از گزینه های ویژه تست

برای شروع تست، میتوانید گزینه های ویژه تست را با فشردن کلید مربوطه  TOAST/CANCELدن دکمه رقبل یا بعد از فش

 انتخاب کنید. بعد از تمام شدن تست، تمام گزینه ها پاک می شوند.

 :  نگه دار گزینه گرم

  
نان باید داخل شکاف تستر باشد، در غیر این صورت آن  1

 را در تستر قرار دهید.

 ( را بزنید.KEEP WARM) دکمه گرم نگه دار 2

  توجه:
 پیشی میگیرد. SHADEبر تنظیمات  گزینه گرم نگه دار –را تغییر دهید  SHADEالزم نیست تنظیمات 

 

 

 

را فشار دهید تا گرمایش آغاز  TOAST/CANCELدکمه  3

 شود.

برای کنسل کردن گرمایش، بار دیگه دکمه  4

TOAST/CANCEL 3 را فشار دهید. تستر بعد از 

 .می آید دقیقه خاموش شده و تست باال

 

 

 



  (BAGEL) گزینه نان های گرد 

 

 

 

نیمه های بیگل )یا هر نان دیگر( را ، به صورتیکه سطح  1

 صاف آن رو به داخل باشد در شکاف قرار دهید.

 را در تنظیمات دلخواه قرار دهید. SHADEکنترل  2

  
 تا کار دستگاه شروع شود. TOAST/CANCELدکمه  4 را فشار دهید. BAGELدکمه  3

 

 
را  TOAST/CANCELبرای کنسل کردن تست، دکمه  5

 فشار دهید. تستر خاموش شده و بیگل بیرون می آید.

 



 ( FROZEN یخ باز کن )گزینه 

 

  
یخ زده را در شکاف نان قرار دهید. از گزینه نان  1

FROZEN .فقط برای غذاهای یخ زده استفاده کنید 

 را در تنظیمات دلخواه قرار دهید. SHADEکنترل  2

 

 

 را فشار دهید. TOAST/CANCELبرای شروع، دکمه  4 را فشار دهید. FROZENدکمه  3

 

 
 TOAST/CANCELبرای کنسل کردن تست، دکمه  5

 فشار دهید. تستر خاموش شده و نانرا بار دیگر 

 تست شده بیرون رانده میشود.



 ))گرم کردن مجدد REHETگزینه 

 

  
غذا را داخل شکاف تستر کنید. غذا را با کره یا افزودنی  1

دیگر وارد دستگاه نکنید. از این گزینه فقط برای غذاهای 

 خشک استفاده کنید.

 را فشار دهید. REHEATدکمه  2

 

 توجه: 
 غالب میشود. SHADEبر تنظیمات   REHEATگزینه  -را تغییر دهید SHADEالزم نیست تنظیمات 

  

برای کنسل کردن گرمایش مجدد، بار دیگر دکمه  4 .را فشار دهید TOAST/CANCELدکمه   برای شروع 3

TOAST/CANCEL  را فشار دهید. تستر خاموش شده

 و تست را بیرون میراند.
 

 

 

 

 

 

 



 مراقبت و تمیزکاری

 

 

 

قبل از اینکه دستگاه را تمیز کنید، از برق کشیده و  1

 بگذارید دستگاه خنک شود.

سینی خرده نان را فشرده و رها سازید و سپس بیرون  2

ست ابکشید.  خرده نان را در سطل آشغال بتکانید. بهتر 

بعد از هر بار استفاده سینی را خالی کنید. سینی را 

 میتوانید در ماشین ظرفشویی بشورید.

 

 :نکته 
 سینی بعد از کار کردن دستگاه، داغ خواهد بود.  

 
 


