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TT12 E UK :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توستر

MODEL: TT12 E UK
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بخش ها و ویژگی های دستگاه

۱. دسته باالبر
2. سینی جمع کننده خرده نان

3. نگهدارنده کابل
۴. دکمه یخ زدایی
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معرفی محصول

۵. دکمه گرم کردن مجدد
6. نمایشگر

۷. دکمه میزان برشتگی
۸. دکمه لغو عملکرد

۹. سوئیچ )مربوط به طبقه گرم کن داخلی(
۱۰. شیار تُست  نان
۱۱. طبقه گرم کن

بابــت خریــد توســتر آریســتون از شــما متشــکریم. دســتگاه خریــداری شــما یکــی از بــا 
ــد.  ــتر می باش ــوالت توس ــن محص کیفیت تری

ــه شــده در دفترچــه راهنمــا، خدمــات  در صــورت عــدم انجــام دســتورالعمل های ارائ
ــر عهــده نخواهــد  ــت آســیب های موجــود ب ــه مســئولیتی باب ــچ گون ــکان هی ــی نی طالی

داشــت.
ــد:  ــاوت باش ــر متف ــای دیگ ــا مدل ه ــتگاه ب ــن دس ــرد ای ــوه عملک ــت نح ــن اس ممک

می باشــند. مشــخص  کامــال  تفاوت هــا 

در زمان استفاده از تمام دستگاه های برقی، نکات ایمنی ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. پیش از استفاده از دستگاه تمام توضیحات دفترچه راهنما را کامل مطالعه نمایید.

2. قبــل از اتصــال دســتگاه بــه بــرق، مطمئــن شــوید کــه ولتــاژ دســتگاه بــا ولتــاژ محــل 
اســتفاده مطابقــت دارد.

ــت  ــرد دس ــرل عملک ــزای کنت ــز اج ــه ج ــتگاه ب ــمت های دس ــدام از قس ــچ ک ــه هی 3. ب
ــود. ــتر داغ می ش ــتگاه، توس ــتفاده از دس ــان اس ــد. در زم نزنی

۴. جهــت جلوگیــری از بــرق گرفتگــی، کابــل بــرق، دوشــاخه یــا دیگــر اجــزای الکتریکــی 
توســتر را در آب یــا مایعــات دیگــر غوطــه ور نکنیــد.

ــز  ــاخه را از پری ــزکاری، دوش ــل از تمی ــا قب ــد ی ــتفاده نمی کنی ــتگاه اس ــی از دس ۵. وقت
ــا خــارج کــردن قســمت های مختلــف منتظــر  ــد. پیــش از قــرار دادن ی ــرق جــدا کنی ب

اطالعات ایمنی مهم
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ــا دســتگاه خنــک شــود. بمانیــد ت
6. پیش از تمیز کردن منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.

ــا دســتگاه بدرســتی  ــده ی ــا دوشــاخه آن آســیب دی ــرق ی ــه ســیم ب ۷. از دســتگاهی ک
کار نمــی کنــد اســتفاده نکنیــد. اگــر کابــل بــرق آســیب دیــده اســت جهــت تعویــض بــا 

خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.
۸. اجــازه ندهیــد ســیم از لبــه میــز یــا پیشــخوان آشــپزخانه آویــزان باشــد و بــا ســطوح 

داغ تمــاس پیــدا کنــد.از آن بــه عنــوان دســتگیره جهــت جابجایــی اســتفاده نکنیــد. 
۹. دستگاه را روی یا نزدیک اجاق های گازی ، برقی یا آون گرم قرار ندهید.

۱۰. از دستگاه جهت مصارف دیگر به جز کاربرد اصلی آن استفاده نکنید. 
ــه دســتگاه آســیب  ۱۱. هیــچ وســیله جانبــی را داخــل توســتر قــرار ندهیــد. ایــن کار ب

ــد. ــاک می باش ــانده و خطرن رس
۱2. از انجــا کــه امــکان ســوختن نــان وجــود دارد، از توســتر در نزدیکــی پــرده یــا دیگــر 

لوازمــی کــه امــکان آتــش گرفتــن وجــود دارد اســتفاده نکنیــد.
۸. اســتفاده از لــوازم جانبی هایــی کــه توســط خدمــات طالیــی نیــکان پیشــنهاد نمی شــود 

ممکــن اســت باعــث آســیب یــا خرابی شــود. 
۱3. دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار داده سپس از آن استفاده نمایید.
۱۴. زمانیکه توستر در حال کار می باشد، سعی نکنید نان را از دستگاه خارج کنید.

۱۵. ایــن دســتگاه بــا تایمــر خارجــی یــا سیســتم کنتــرل از راه دور جداگانــه قابل اســتفاده 
ــد. نمی باش

۱6. پس از تُست  نان جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، نان را با احتیاط خارج نمایید.
ــوکار می باشــد. بررســی نماییــد کــه خروجــی  ۱۷. ایــن دســتگاه دارای دوشــاخه ارت ت

دیــوار منــزل نیــز بــه سیســتم ارت متصــل شــده باشــد.
۱۸. کــودکان و افــراد دارای ناتوانــی جســمی و ذهنــی نبایــد از دســتگاه اســتفاده کــرده 

و بایــد تحــت نظــارت والدیــن قــرار داشــته باشــند.
۱۹. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

2۰. دستگاه و کابل برق آن باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
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ــان  ــید. زم ــب باش ــر مراق ــر از ۸۵ میلیمت ــای کوچکت ــت  نان ه ــان تُس ــدار: زم 2۱. هش
ــود دارد. ــوختگی وج ــکان س ــرون آوردن آن ام بی

22. از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
23. این دستگاه برای استفاده در منزل و مکان های مشابه طراحی شده است. 

2۴. دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.
2۵. هرگز شیارهای توستر را نپوشانید.

ــه  ــرای تُســت  کــردن فشــار دهیــد: هرگــز آن را ب ــده را تنهــا ب ــاال آورن 26. دســته ب
حالــت قفــل شــده نگذاریــد.

2۷. در زمان استفاده از توستر آن را رها نکنید.
ــویی و  ــینک ظرفش ــام، س ــد وان حم ــای دارای آب مانن ــار محل ه ــتگاه در کن 2۸. از دس

ظــروف دیگــر اســتفاده نکنیــد. 

بــا احتیــاط ســطح بیرونــی دســتگاه را تمیــز کــرده و گــرد و غبــار احتمالــی را از آن پــاک 
ــا برچســبی را از روی دســتگاه برداریــد. کابــل بــرق را درون  نماییــد. هرگونــه لیبــل ی

آب یــا مایعــات دیگــر فــرو نبریــد. 
ــطح  ــن س ــه در باالتری ــل 3 مرتب ــان حداق ــدون ن ــتر را ب ــرده و توس ــاز ک ــره را ب پنج

ــود. ــک ش ــا خن ــد ت ــر بمانی ــپس منتظ ــد. س ــن نمایی ــتگی روش برش

۱. غــذای مــورد نظــر را در شــیار نــان قــرار دهیــد. در هــر مرتبــه بیــش از 2 بــرش را 
نمی تــوان در توســتر قــرار داد.

ــه  ــان ب ــرده ن ــده خ ــع کنن ــینی جم ــه س ــد ک ــی نمایی ــتفاده بررس ــش از اس   پی
ــد. ــه باش ــرار گرفت ــود ق ــای خ ــتی در ج درس

2. دوشاخه را به پریز متصل نمایید.
3. ســطح برشــتگی را بــا اســتفاده از دکمــه میــزان برشــتگی بــه ســطح مــورد نظــر خود 
ــد.  ــماره ۸ می باش ــطح ش ــن س ــماره ۱ و باالتری ــطح ش ــن س ــد. پایین تری ــم کنی تنظی

ســطح برشــتگی بــه صــورت پیــش فــرض روی عــدد ۴ تنظیــم شــده اســت.

پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه

استفاده از توستر
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  در صــورت تُســت  کــردن تنهــا یــک بــرش میــزان برشــتگی را کمتــر از میزانــی 
انتخــاب نماییــد کــه بابــت 2 بــرش تنظیــم می شــود. 

ــردن  ــت ک ــد: تُس ــه داری ــن نگ ــده را پایی ــاال آورن ــر شــدن دســته ب ــان درگی ــا زم ۴. ت
شــروع می شــود. زمانیکــه نــان بــه ســطح برشــتگی مــورد نظــر برســد ، دســته آن بــه 

ــد.  ــاال می آی ــودکار ب ــورت خ ص
ــن  ــده را در پایی ــاال آورن ــته ب ــوان دس ــاخه می ت ــال دوش ــورت اتص ــا در ص   تنه

ــرار داد. شــیار ق
۵. در زمــان تُســت کــردن، اگــر میــزان برشــتگی بــه ســطح مــورد نظــر شــما رســید، 

جهــت توقــف عملکــرد، دکمــه cancel را فشــار دهیــد. 
6. . اگــر نــان از فریــزر بیــرون آورده شــده اســت، دکمــه میــزان برشــتگی را بــه رنــگ 
دلخواهتــان تنظیــم کنیــد. ســپس دکمــه Defrost را فشــار داده و دســتگیره باالبرنــده را 

بــه پاییــن فشــار دهیــد تــا در جــای خــود قــرار گیــرد. 
 Reheat ــاره گــرم کنیــد دکمــه ی ــان تُســت شــده ســرد را دوب ۷. . اگــر می خواهیــد ن
را فشــار دهیــد. در ایــن حالــت زمــان تُســت ثابــت اســت. در پایــان دســتگیره باالبرنــده 

بــه طــور خــودکار بــه بــاال می پــرد و عملکــرد گــرم کــردن مجــدد پایــان می یابــد.  

جهــت گــرم کــردن نان هایــی ماننــد رول هــا، نــان باگــت یــا کروســان را کــه نمی تــوان 
در شــیارهای توســتر قــرار داد از ســینی گــرم کننــده اســتفاده نماییــد.

۱. دکمه را فشار دهید تا آزاد شود. سینی گرم کننده خارج می شود.
2. با استفاده از دکمه مربوطه، میزان سطح تُست شدن را تنظیم نمایید.

3. دسته باالبرنده را به پایین فشار دهید تا آزاد شود.
 هرگــز فویــل آلومینیومــی را در ســینی گــرم کن قــرار ندهیــد. دســتگیره کنترل 
طبقــه را بــاال بکشــید تــا زمانیکــه از آن اســتفاده نمــی کنیــد در جــای خــود قــرار داشــته 

باشــد. هرگــز عملکــرد گــرم کــردن و تُســت را همزمــان انجــام ندهیــد.

استفاده از سینی گرم کننده
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۱. اگــر دودی از دســتگاه بلنــد شــد، بــرای توقــف ســریع دســتگاه، دکمــه ی Cancel را 
فشــار دهیــد.

2. پیش از استفاده از دستگاه تمام کیسه های محافظ را از دستگاه جدا کنید.
ــوند،  ــی می ش ــدن آبک ــرم ش ــا گ ــه ب ــره ک ــد ک ــی مانن ــردن غذاهای ــت ک 3. از تُس

خــودداری نماییــد.
ــی و المنت هــای  ــزم داخل ــه مکانی ــن شــوید کــه ب ــان مطمئ ــرون آوردن ن ــگام بی ۴. هن

ــود. ــیب وارد نمی ش ــتگاه آس ــی دس گرمایش
  نــان را تــا زمانیکــه رنــگ آن طالیــی شــود تُســت نماییــد. رنــگ نــان نبایــد قهــوه 
تیــره شــود. لبــه هــای ســوخته را جــدا نماییــد. غذاهــای حــاوی نشاســته – بــه خصــوص 
غــالت و محصــوالت ســیب زمینــی – را جهــت کاهــش تولیــد آکریــل آمیدهــا بیــش از 
حــد تُســت نکنیــد. اگــر در پایــان یکــی از بــرش هــای نــان از شــیار آزاد نشــد، دوشــاخه 

را کشــیده و پــس از ســرد شــدن توســتر بــا احتیــاط نــان را خــارج نماییــد. 

۱ پیش از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.
ــتمال  ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــی آن را ب ــطح بیرون ــتگاه، س ــدن دس ــک ش ــس از خن 2. پ

ــد.  ــتفاده نکنی ــزی اس ــای فل ــگاه از جالدهنده ه ــد. هیچ ــز نمایی ــرم تمی ــک و ن خش
3. ســینی جمــع کننــده خــرده نــان را از کــف توســتر خــارج کــرده و آن را خالــی نماییــد. 
اگــر دســتگاه توســتر شــما همیشــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد خــرده نان هــای 
جمــع شــده را بایــد حداقــل هفتــه ای یــک مرتبــه خالــی نماییــد. پیــش از اســتفاده مجدد 
از توســتر اطمینــان حاصــل نماییــد کــه ســینی جمــع کننــده خــرده نــان بــه درســتی در 

جــای خــود قــرار گرفتــه اســت.
ــا آن را جمــع آوری کرده ایــد، ســیم بــرق را  ۴. وقتــی از دســتگاه اســتفاده نمی کنیــد ی

در زیــر توســتر بــه صــورت منظــم بپیچیــد.
۵. هرگز از دستگاه های بخارشوی یا تمیزکننده های پر فشار در دستگاه استفاده نکنید. 

6. اگــر از محصــول تمیزکننــده مخصوصــی بــرای اســتیل اســتفاده می نماییــد، مراقــب 

احتیاط

تمیزکاری و تعمیرات دستگاه
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تمــاس آن هــا بــا بخش هــای کرومــی دســتگاه باشــید. ایــن مــواد باعــث لکــه دار شــدن 
آن می گردنــد. 

جهــت کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت قطعــات مــورد اســتفاده در دســتگاه از باالتریــن 
ــیار  ــی بس ــواد دور ریختن ــزان م ــده و می ــاخته ش ــت س ــل بازیاف ــواد قاب ــت و م کیفی

ــه اســت. کاهــش یافت
ــت  ــد. جه ــام دهی ــت انج ــا دق ــی را ب ــوالت قدیم ــته بندی و محص ــن بس دور انداخت
ــا شــهرداری محــل خــود تمــاس  ــت محصــول ب ــا بازیاف ــات بیشــتر در رابطــه ب اطالع

ــد. بگیری

بازیافت و دور انداختن محصول

مطابــق بــا قوانیــن اروپایــی EC/2002/96 در رابطــه بــا تجهیــزات الکتریکــی 
ــه صــورت معمــول و  ــی و قدیمــی ب ــی خانگ ــوازم برق ــد ل ــی، نبای و الکترونیک

ــه شــود. ــی دور انداخت ــا زباله هــای خانگ همــراه ب

ــرات  ــا تاثی ــود ت ــت نم ــه بازیاف ــورت جداگان ــه ص ــد ب ــی را بای ــوازم قدیم ل
ــد. ــش یاب ــت کاه ــط زیس ــان و محی ــالمت انس ــر س ــی آن ب منف

ســطل زبالــه دارای عالمــت ضربــدر، بــه شــما یــادآوری می نمایــد کــه دســتگاه خــود 
ــد.  ــه و دور از زباله هــای خانگــی دور بیندازی ــه صــورت جداگان را ب














