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TT22 EUPO UK- TT 44 EUPO UK :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توستر

MODEL: TT22 EUPO UK- TT 44 EUPO UK
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دستورالعمل های ایمنی

نــکات مهــم ایــن دفترچــه راهنمــا را مطالعــه نماییــد و همــواره آن را در نظــر داشــته 
باشــید.

• پیش از استفاده از دستگاه نکات مربوط به ایمنی و سالمت را به دقت مالحظه نمایید.
• جهــت اســتفاده از دســتگاه در آینــده دفترچــه راهنمــا را نــزد خــود و در مکانــی در 

دســترس نگــه داریــد.
• ایمنی شما برای ما دارای اهمیت ویژه ای می باشد. 

• همواره به نکات مندرج روی دستگاه و دفترچه راهنما توجه داشته باشید. 
ــرق  ــا ی ــه ی ــیب دیدگی، صدم ــر آس ــش خط ــت کاه ــی جه ــدارهای ایمن ــام هش • تم
ــه دقــت  ــکات ذیــل را ب گرفتگــی ناشــی از اســتفاده نامناســب از دســتگاه مــی باشــد. ن

ــد. ــه نمایی مالحظ
ــی داشــته باشــد. خدمــات  ــی را در پ ــکات ممکــن اســت خطرات ــن ن ــت ای • عــدم رعای
ــر آســیب ها و خســارات ناشــی از عــدم  ــه مســئولیتی در براب ــچ گون ــکان هی ــی نی طالی

ــر عهــده نخواهــد داشــت. ــکات ایمنــی ب رعایــت ن
• این محصول نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد. 

• افــراد دارای ناتوانــی یــا کــم توانــی جســمی، ذهنــی و کــودکان حتــی بــا نظــارت والدین 
و افــراد بالــغ نیــز نبایــد از دســتگاه اســتفاده نماینــد. بــه کــودکان اجــازه بــازی با دســتگاه 
را ندهیــد. تمیــز کــردن و تعمیراتــی کــه قابــل انجــام توســط کاربــر می باشــند نبایــد 

توســط کــودکان انجــام گیــرد. 
• دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

موارد استفاده از محصول
ــاری و  ــارف تج ــرای مص ــده و ب ــی ش ــی طراح ــارف خانگ ــت مص ــتگاه جه ــن دس • ای
صنعتــی قابــل اســتفاده نمــی باشــد. خدمــات طالیــی نیــکان هیــچ گونــه مســئولیتی در 

ــدارد. ــده ن ــر عه ــا ب ــتباه کنترل ه ــات اش ــا تنظیم ــب ی ــتفاده نامناس ــر اس براب
• احتیــاط: ایــن دســتگاه بــا تایمــر خارجــی یــا سیســتم کنتــرل از راه دور جداگانــه قابــل 

ــد. ــتفاده نمی باش اس
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• از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
ــتگاه  ــی دس ــپری ها و ... را در نزدیک ــد اس ــش زا مانن ــا آت ــونده ی ــتعل ش ــواد  مش • م
ــکان  ــتگاه ام ــی دس ــدن تصادف ــن ش ــورت روش ــد. در ص ــرار ندهی ــل آن ق ــا در داخ ی

آتش ســوزی وجــود دارد.

• تعمیــرات دســتگاه بایــد توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان مطابــق بــا 
دســتورالعمل های تولیــد کننــده و قوانیــن ایمنــی انجــام گیــرد. هیــچ گونــه تعمیــرات یــا 

ــود. ــام ش ــر انج ــط کارب ــد توس ــی نبای ــض قطعات تعوی
• نصــب دســتگاه نبایــد توســط کــودکان انجــام گیــرد. همچنیــن در زمــان نصب دســتگاه 
ــای  ــد کیف ه ــدی )مانن ــته بن ــوازم بس ــد. ل ــارج نمایی ــب خ ــل نص ــودکان را از مح ک

ــد. ــه داری ــودکان نگ ــتایرن و...( را دور از دســترس ک ــی اس پالســتیکی، قســمت های پل
• پــس از خــارج کــردن دســتگاه از بســته بندی، بررســی نماییــد کــه در زمــان جابجایــی 
بــه دســتگاه آســیبی نرســیده باشــد. در صــورت وجــود مشــکل، بــا فروشــنده تمــاس 

بگیریــد.
• در زمان نصب کودکان را دور از دستگاه نگه دارید. 

• پیش از نصب دستگاه اتصال آن را از پریز برق یا دیگر منابع برقی قطع نمایید.
• در زمان نصب، دقت نمایید تا کابل برق آسیب نبیند.

• دستگاه را تنها زمانی روشن کنید که مراحل نصب تمام شده باشد. 

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

• طبق قوانین باید خروجی ارت دستگاه به سیستم مربوطه متصل گردد. 
• در دســتگاه هایی کــه دارای دوشــاخه ثابــت می باشــند، اگــر دوشــاخه بــا پریــز منــزل 

شــما ســازگار نیســت بــا یــک برقــکار متخصــص تمــاس بگیریــد.
• از آداپتــور یــا چنــد راهــی و ســیم رابــط اســتفاده نکــرده و دســتگاه را بــه پریزهــای 

دارای کنتــرل از راه دور متصــل نکنیــد.

نصب دستگاه

هشدارهای الکتریکی
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• کابل برق باید به میزان کافی بلند باشد تا به راحتی به پریز متصل گردد. 
• کابل برق را نکشید.

• اگــر کابــل بــرق آســیب دیــده اســت حتمــا آن را بــا یــک کابــل کامــال مشــابه تعویــض 
نماییــد. کابــل بــرق بایــد تنهــا توســط تکنســین خدمــات طالیــی نیــکان مطابــق بــا قوانیــن 

ایمنــی تعویــض گــردد. 
• در صــورت آســیب دیدگی دوشــاخه یــا پریــز بــرق، افتــادن یــا عــدم کارکــرد صحیــح 
ــل  ــد. کاب ــرار ندهی ــرق و دوشــاخه را در آب ق ــل ب ــد. کاب دســتگاه، آن را روشــن نکنی

بــرق را از ســطوح داغ دور نگــه داریــد. 
• با دست های مرطوب یا پای برهنه دستگاه را روشن نکرده و آن را لمس نکنید. 

اگر دوشـاخه استفـاده شده بـا پریز منزل شما متنـاسب نیست با خدمـات طالیی نیکـان 
تماس بگیرید. خودتـان اقدام به تغییر فیوز نکنید. این کـار بـاید توسط تکنسین خدمـات 

تعویض فیوز
ــوز شــده باشــد،  ــر فی ــک دوشــاخه BS 1363A ، ۱۳ آمپ ــا ی ــر ســه شــاخه دســتگاه ب اگ
بــرای تغییــر آن از یــک فیــوز A.S.T.A تبدیــل شــده بــه نــوع BS 1362 اســتفاده نماییــد:

اتصاالت الکتریکی

خروجی سوکت/ دوشاخه

۱. پوشش فیوز )A( و فیوز )B( را بردارید.
ــش  ــده را درون پوش ــن ش ــوز 13A جایگزی 2. فی

ــد. ــرار دهی ــوز ق فی
۳. هر دو قسمت را در دوشاخه بگذارید.

مهــم: پــس از تغییــر فیــوز بایــد پوشــش آن را مجــدد در جــای خــود قــرار دهیــد. در 
صورتیکــه پوشــش فیــوز را گــم کــرده ایــد، تــا زمانیکــه پوششــی دیگــری تهیــه نماییــد 
ــا حــروف  ــح از رنگ هــای مشــخص شــده ی ــرای تعویــض صحی ــد. ب از ان اســتفاده نکنی
ــوان از  ــی ت ــوز را م ــش فی ــد. پوش ــتفاده نمایی ــاخه اس ــه دوش ــده در پای ــخص ش مش

ــود.  ــه نم ــی تهی ــای الکتریک مغازه ه
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• هرگز شیار توستر را نپوشانید.
ــد.  ــس نکنی ــتگاه را لم ــمت های دس ــر قس ــرد، دیگ ــرل عملک ــمت های کنت ــز قس ــه ج • ب

ــوند. ــمت ها داغ می ش ــن قس ــان ای ــردن ن ــت ک ــان تُس در زم
ــی  ــیب دیدگ ــث آس ــر باع ــن ام ــد. ای ــرار ندهی ــتر ق ــل توس ــیله ای را داخ ــچ وس • هی

دســتگاه می شــود.
• دســته باالبرنــده را تنهــا زمــان تُســت کــردن بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد. هرگــز 

آن را مســدود نکنیــد. 
• مطمئــن شــوید کــه ســینی جمــع کننــده خــرده نــان بــه درســتی در جــای خــود قــرار 

گرفتــه اســت. 
ــرم  ــرد گ ــداده و عملک ــرار ن ــن ق ــرم ک ــینه گ ــی را در س ــل آلومینیوم ــز فوی • هرگ

ــد. ــام ندهی ــان انج ــت را همزم ــردن و تُس ک
ــی می شــوند،  ــدن آبک ــی ماننــد کــره کــه بــا گــرم ش • از تُســت کــردن غذاهای

خــودداری کنیــد.
• از آنجــا کــه امــکان ســوختن نــان وجــود دارد، از توســتر در نزدیکــی پــرده یــا دیگــر 

لوازمــی کــه امــکان آتــش گرفتــن وجــود دارد اســتفاده نکنیــد.
ــه ی  ــتگاه، دکم ــرد دس ــریع عملک ــف س ــرای توق ــد، ب ــد ش ــتگاه بلن ــر دودی از دس • اگ

ــد. ــار دهی Cancel را فش

• زمانیکه دستگاه در حال کار می باشد سعی نکنید غذا را از آن خارج کنید.
• پــس از تُســت کــردن، نــان را بــا احتیــاط خــارج نماییــد تــا از هرگونــه آســیب دیدگی 

جلوگیــری گــردد.
ــان  ــد، در زم ــام ش ــر انج ــر از ۸.۵ میلی مت ــای کوچکت ــت نان ه ــه تُس ــدار: زمانیک • هش

خــارج کــردن نــان مراقــب خطــر ســوختگی باشــید.
ــای  ــی و المنته ــزم داخل ــه مکانی ــه ب ــوید ک ــن ش ــان مطمئ ــرون آوردن ن ــگام بی • هن

گرمایشــی دســتگاه آســیب وارد نمی شــود.

استفاده صحیح از دستگاه
طالیی نیکان مطابق با دستورالعمل های تولید کننده و قوانین ایمنی استاندارد انجام گیرد.
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تمیزکاری و تعمیرات دستگاه

بخش ها و ویژگی های دستگاه

TT 22E UK :مدل

• پیش از تمیز کردن یا هرگونه تعمیرات دستگاه، آن را از برق بکشید.
• هرگز از دستگاه های بخارشوی جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. 

• پیش از تمیز کردن یا جمع کردن دستگاه منتظر بمانید تا کامال خنک شود.
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TT 44E UK :مدل
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ــداری شــده توســط  ــد توســتر آریســتون از شــما متشــکریم. دســتگاه خری ــت خری باب
ــد.  ــتر می باش ــوالت توس ــن محص ــت تری ــا کیفی ــی از ب ــما یک ش

ــا،  ــه راهنم ــده در دفترچ ــه ش ــتورالعمل های ارائ ــح دس ــام صحی ــدم انج ــورت ع در ص
ــی  ــه مســئولیتی بابــت آســیب هــا و خســارات احتمال ــی نیــکان هیــچ گون خدمــات طالی

بــر عهــده نخواهــد 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 

بــا احتیــاط ســطح بیرونــی دســتگاه را تمیــز کــرده، گــرد و غبــار احتمالــی را از آن پــاک 
نماییــد. بــا دســتمال آن را خشــک کنیــد. هرگونــه لیبــل یــا برچســبی را از روی دســتگاه 
ــد در دســتگاه،  ــدن کمــی مــواد و روغــن از زمــان تولی ــل باقــی مان ــه دلی ــد. ب برداری
ممکــن اســت در اولیــن مرتبــه اســتفاده از توســتر بــوی نامطبوعــی بــه مشــام برســد. 
ایــن بــو کامــال طبیعــی بــوده و پــس از چنــد مرتبــه اســتفاده از بیــن مــی رود. پیــش از 
اولیــن مرتبــه اســتفاده از دســتگاه، پنجــره را بــاز کــرده و و بــدون قــرار دادن نــان آن 

معرفی محصول

پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه

۱. دسته باالبر
2. دکمه لغو عملکرد

Bagel ۳. دکمه تُست ساندویچ/  تُست یک طرفه
۴. دکمه یخ زدایی

۵. دکمه گرم کردن مجدد
۶. دکمه میزان برشتگی

۷. نمایشگر
۸. نگهدارنده کابل

9. سینی جمع کننده خرده نان
۱۰. طبقه گرم کن
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۱. غــذای مــورد نظــر را در شــیار نــان قــرار دهیــد. در هــر مرتبــه بیــش از ۱ بــرش 
ــرار داد. ــوان در هــر شــیار توســتر ق ــان را نمی ت ن

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.
ــد.  ــم کنی ــود را تنظی ــر خ ــورد نظ ــطح م ــتگی، س ــزان برش ــه می ــتفاده از دکم ــا اس ۳. ب
پاییــن تریــن ســطح شــماره ۱ و باالتریــن ســطح شــماره ۸ مــی باشــد. در قســمت پاییــن 

نمایشــگر ســطح تنظیــم شــده نشــان داده مــی شــود. 
 در صــورت تُســت کــردن تنهــا یــک بــرش میــزان برشــتگی را کمتــر از میزانــی 
ــورت  ــه ص ــذا ب ــت غ ــر تُس ــود. اگ ــم می ش ــرش تنظی ــت 2 ب ــه باب ــد ک ــاب نمایی انتخ
مــداوم انجــام شــود، میــزان برشــتگی برش هــای مختلــف کمــی متفــاوت یــا تیــره تــر 

ــی اگــر مجــدد در همــان ســطح اســتفاده شــود. می باشــد، حت
۴. دســته باالبرنــده را فشــار دهیــد تــا آزاد شــود: تُســت نــان شــروع می شود.نمایشــگر 
شــمارش معکــوس را تــا پایــان تُســت نشــان می دهــد. زمانیکــه نــان بــه ســطح برشــتگی 

تعییــن شــده برســد، دســته آن بــه صــورت خــودکار بــاال می آیــد.
ــوان در  ــده را مــی ت ــاال برن ــز متصــل باشــد، دســته ب ــه پری  اگــر دوشــاخه دســتگاه ب

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

جهــت توقــف عملکــرد دکمــه cancel را فشــار دهیــد. 
۶. اگــر نــان از فریــزر بیــرون آورده شــده اســت، ســطح میــزان برشــتگی را بــه رنــگ 
دلخواهتــان تنظیــم کنیــد. ســپس دکمــه ی Defrost را فشــار داده تــا ســطح برشــتگی بــه 
میــزان مــورد نظــر برســد و دســتگیره باالبرنــده را بــه پاییــن فشــار دهیــد تــا در جــای 

خــود قــرار بگیــرد. عالمــت مربوطــه در نمایشــگر نشــان داده شــده اســت. 

را روشــن نماییــد. ســپس منتظــر بمانیــد تــا توســتر خنــک شــده و تُســت نــان را شــروع 
نماییــد.

استفاده از توستر
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۷. اگــر می خواهیــد نــان تُســت شــده ســرد را دوبــاره گــرم کنیــد دکمــه ی Reheat را 
فشــار دهیــد. در ایــن حالــت زمــان تُســت ثابــت اســت. در پایــان دســتگیره باالبرنــده 
ــد.  ــان می یاب ــدد پای ــردن مج ــرم ک ــرد گ ــرد و عملک ــاال می پ ــه ب ــودکار ب ــور خ ــه ط ب

ــود.  ــان داده می ش ــگر نش ــه در نمایش ــت مربوط عالم
ــا میــان   عملکــرد تُســت ســاندویچ / تُســت یــک طرفــه bagel را فشــار دهیــد ت
ــال  ــژه ای فع ــرد وی ــد. عملک ــر کن ــه تغیی ــک طرف ــت ی ــاندویچ و تُس ــای س عملکرده

ــود. ــر می ش ــگر ظاه ــه در نمایش ــای مربوط ــت ه ــد و عالم ــد ش نخواه
ــا تُســت تنهــا یــک طــرف نــان، دونــات، مافیــن و  ۸. عملکــرد bagel کمــک مــی کنــد ت
ــد.  ــد ش ــرم خواه ــا گ ــی تنه ــمت داخل ــه س ــود در حالیک ــام ش ــی( انج ــمت بیرون ... )س

ــد. ــرش دهی ــم ب ــه دو نی ــد پیــش از تُســت کــردن ب ــن را بای ــات و مافی دون
ــا انــواع مختلــف نــان  9. عملکــرد ســاندویچ بــه کاربــر امــکان می دهــد تــا ســاندویچ ی
را بــه آرامــی تُســت نمایــد. بــا برخــی عملکردهــا توســتر شــما ســاندویچ را کامــال در 

ــه می شــود.  ــگ قهــوه ای درآورده و داخــل آن پخت ــه رن ــی ب قســمت بیرون
 • از ایــن عملکــرد مــی تــوان در ترکیــب بــا طبقــه گــرم کــن اســتفاده نمــود تــا 

نتیجــه گــرم کــردن انــواع مختلــف نــان و مشــتقات آن را افزایــش داد.
  • در زمــان کار کــردن دســتگاه، عملکردهایــی ماننــد یخ زدایــی، تُســت ســاندویچ/ 

تُســت یــک طرفــه و گــرم کــردن یــک طرفــه را نمــی تــوان بــا یکدیگــر تغییــر داد مگــر 
ــاال  ــه صــورت خــودکار ب ــده ب ــه دارن ــا نگ ــو )cancel( را فشــار داده ت ــه دکمــه لغ اینک

آمــده و دســتگاه وارد حالــت آمــاده بــه کار شــود. 
 • عملکردهــا را نمــی تــوان در ســطوح ۱ و 2 قــرار داد؛ در ایــن حالت هــا 

ــرعت ۳  ــه س ــگر ب ــد، نمایش ــی دهی ــار م ــدد را فش ــردن مج ــرم ک ــه گ ــه دکم زمانیک
ــد.  ــد ش ــوش خواه ــدد خام ــردن مج ــرم ک ــرد گ ــده و عملک ــمک زن ش ــه چش مرتب
ــد  ــان نبای ــگ ن ــد. رن ــت نمایی ــود تُس ــی ش ــگ آن طالی ــه رن ــا زمانیک ــان را ت   • ن

ــته  ــاوی نشاس ــای ح ــد. غذاه ــدا نمایی ــوخته را ج ــای س ــود. لبه ه ــره ش ــا تی ــوه ای ی قه
ــل  ــه خصــوص غــالت و محصــوالت ســیب زمینــی – را جهــت کاهــش تولیــد آکری – ب
آمیــد هــا بیــش از حــد تُســت نکنیــد. اگــر در پایــان یکــی از برش هــای نــان آزاد نشــد، 
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ــا احتیــاط نــان را خــارج نماییــد.  دوشــاخه را کشــیده و پــس از ســرد شــدن توســتر ب
 • برای آماده کردن ساندویچ ها از سطوح برشتگی ۴ تا ۶ استفاده نمایید.

 • بــر اســاس میــزان و نــوع مــواد داخــل ســاندویچ، ممکــن اســت داخل ســاندویچ 

کامــل گــرم نشــده و یــا مــواد آن آب نشــده باشــد. در ایــن صــورت، اجــازه دهیــد تــا 
ســاندویچ یــک دقیقــه پــس از پایــان تُســت در دســتگاه باقــی بمانــد. 

استفاده از سینی گرم کننده
جهــت گــرم کــردن نان هایــی ماننــد رول هــا، نــان باگــت یــا کروســان را کــه نمی تــوان 

در شــیارها قــرار داد از ســینی گــرم کننــده اســتفاده نماییــد.
۱. نگهدارنده  را در شیار قرار دهید )تصاویر ۱ و 2(.

2. با استفاده از دکمه مربوطه میزان سطح برشتگی را تنظیم نمایید.
۳. دسته باالبرنده را به پایین فشار دهید تا آزاد شود.

  • هرگــز فویــل آلومینیومــی را در طبقــه گرم کــن قــرار نــداده و عملکردهــای 
گــرم کــردن و تُســت را همزمــان اســتفاده نکنیــد.

ــه  ــه از طبق ــد ک ــم نمایی ــی تنظی ــتگی ۱ و 2 را زمان ــزان برش ــطوح می ــا س   • تنه

ــد. ــتفاده می نمایی ــیار اس ــتر ۴ ش ــا توس ــن ب گرم ک

ــتمال  ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــی  آن را ب ــطح بیرون ــتگاه، س ــدن دس ــک ش ــس از خن ۱. پ
ــد.  ــتفاده نکنی ــزی اس ــای فل ــچ گاه از جالدهنده ه ــد. هی ــز نمایی ــرم تمی ــک و ن خش

2. ســینی جمــع کننــده خــرده نــان را از کــف توســتر خــارج کــرده و آن را خالــی نماییــد. 
اگــر توســتر همیشــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد خــرده نــان هــای جمــع شــده را 
ــی نماییــد. پیــش از اســتفاده مجــدد از توســتر  ــد حداقــل هفتــه ای یــک مرتبــه خال بای
اطمینــان حاصــل نماییــد کــه ســینی جمــع کننــده خــرده نــان بــه درســتی در جــای خــود 

قــرار گرفتــه اســت.
۳. وقتــی از دســتگاه اســتفاده نمی کنیــد یــا آن را جمــع کرده ایــد، ســیم بــرق را در زیــر 

توســتر بــه صــورت منظــم بپیچید.
۴. اگــر از محصــول تمیزکننــده مخصــوص اســتیل اســتفاده می نماییــد، مراقــب تمــاس 

تمیزکاری و تعمیرات دستگاه
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ــدن آن  ــه دار ش ــث لک ــواد باع ــن م ــید.  ای ــتگاه باش ــی دس ــای کروم ــا بخش ه ــا ب آن ه
می گردنــد. 

دور انداختن لوازم بسته بندی

دور انداختن لوازم خانگی برقی
زمانیکــه لــوازم خانگــی خــود را دور مــی اندازیــد بــا جــدا کــردن کابــل بــرق و خــارج 
ــا  ــرده ت ــتفاده ک ــل اس ــر قاب ــود( آن را غی ــورت وج ــات )در ص ــردن درب و طبق ک

ــوند. ــوس ش ــتگاه محب ــه و در دس ــاال رفت ــد از آن ب ــودکان نتوانن ک

محافظت از محیط زیست

ــوده و دارای  ــت ب ــل بازیاف ــورت %۱۰۰ قاب ــه ص ــته بندی ب ــزای بس اج
ــا  ــق ب ــدی را مطاب ــته بن ــزای بس ــند. اج ــت )*( می باش ــت بازیاف عالم

ــد. ــود دور بیندازی ــهر خ ــت ش ــن بازیاف قوانی

ــدد  ــتفاده مج ــل اس ــا قاب ــت )*( ی ــل بازیاف ــات قاب ــتگاه از قطع ــن دس ای
ســاخته شــده اســت. بــرای اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا بازیافــت لــوازم 

برقــی منــزل بــا شــهرداری محــل خــود تمــاس بگیریــد.
ــی و  ــزات الکتریک ــه تجهی ــوط ب ــن EU/2012/19 مرب ــا قوانی ــق ب ــتگاه مطلب ــن دس ای

می باشــد.  الکترونیکــی 
جهــت جلوگیــری از اثــرات نامطلــوب دســتگاه بــر ســالمت انســان و محیــط زیســت از 

بازیافــت صحیــح آن اطمینــان حاصــل نماییــد. 

ــا در دفترچــه راهنمــا نشــان می دهــد کــه نبایــد  عالمــت )*( در محصــول ی
ایــن محصــول را همــراه بــا لــوازم خانگــی دور بیندازیــد. بلکــه ایــن لــوازم را 

بــه مرکــز جمــع آوری زباله هــای الکتریکــی و الکترونیکــی تحویــل دهیــد.

اعالم انطباق
این دستگاه مطابق با قوانین ایمنی اروپا طراحی و ساخته شده است:

2006/95/EC قانون ولتاژ پایین •
2004/108/EC قانون انطباق الکترومغناطیسی •






