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  :اسامي قطعات     
a-كليد كنترل زمان  J-سيني سيمي  
b- گردان جوجه كليد  k-كاردك  
c-  كنترل كليد  L-دستگيره سرخ كن  
d- گرچراغ نمايش  m-اي  هاي پروانه قالب  

-e كننده حرارتكنترل                         -n  سيخ مخصوص سرخ كن  
f -بدنه اصلي     -O  تهاييانپيچ  

-gدستگيره     
h-اي  در شيشه    
I-سيني طبخ  

 

  

   :  مشخصات فني
 HOT-2600A مدل  -1

   وات 1500 هرتز  ، 50 ولت ،  220: برق مصرفي 
  ميلي متر  325 ارتفاع  ، 348 عرض  ، 515 ول ط:ابعاد خارجي 

  يتر ل26  :ظرفيت  
   كيلو گرم  200/8"  احدود: وزن خالص 

 
 HOT-2000A مدل  -2

   وات 1500 هرتز  ، 50 ولت ،  220: برق مصرفي 
   ميلي متر 325  ، ارتفاع 338  ، عرض 495طول : ابعاد خارجي 

  يتر ل20:  ظرفيت  
  كيلو گرم  7"  حدودا: وزن خالص 

   :نكات ايمني مهم
  

  نمائيد، نكات ايمني بايستي هميشه در نظر  هنگاميكه از وسائل برقي استفاده مي
  .باشد گرفته شود، اين نكات شامل موارد ذيل مي

  .تمام دستورات را به دقت مطالعه نمائيد . 1
از توستر برقي غير از مواردي كه در خصوص مصرف آن مشخص گرديده  . 2

  .مائيداست استفاده نن
هيچگاه از وسيله برقي كه سـيم بـرق آن آسـيب ديـده يـا عملكـرد دسـتگاه                     . 3

دسـتگاه را جهـت هرگونـه تعميـرات         . شود استفاده ننمائيد    صحيح انجام نمي  
  .هاي مجاز ارسال نمائيد اساسي به نمايندگي

هـاي ديگـر آنـرا درون     جهت جلوگيري از شوك الكتريكي، توستر يا  قـسمت        . 4
  .يع ديگر فرو نبريدآب و يا هر نوع ما

نظارت . هرگز دستگاه توستر را به صورت روشن بدون استفاده قرار ندهيد           . 5
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  .كامل بر روي دستگاه در هنگام حضور كودكان بايستي اعمال گردد
  دقت نمائيد سيم توستر از روي ميز يا محل قرار گرفتن آن بصورت آويخته              . 6

 .نباشد و يا با سطوح داغ در تماس نباشد
  
شود آنرا از پريز      تميز كردن دستگاه و يا هنگاميكه از آن استفاده نمي         قبل از    . 7

 .برق بكشيد
  
استفاده از هرگونه لوازم اضافي كه با اين توسـتر همخـواني نداشـته باشـد                 . 8

  .بسيار خطرآفرين است
  .اين توستر فقط مصرف خانگي دارد . 9

  .هاي توستر رابا ورقه آلومينومي نپوشانيد هيچ يك از قسمت . 10
 ايـنچ   4هاي توسـتر حـداقل        استفاده از اون توستر در هر يك از طرف        هنگام   . 11

  .جهت تبادل هوا، فضا در نظر گرفته شود
بدنه دستگاه را بـا وسـائل فلـزي تميـز نكنيـد زيـرا در صـورت جـدا شـدن                       . 12

هـاي الكتريكـي، باعـث شـوك الكتريكـي       قسمتهايي از آن و تماس بـا قـسمت   
  .گردد مي

 كـردن، دسـتگاه را در حالـت روشـن رهـا             در هنگام سرخ كردن و يا توست       . 13
  .ننمائيد

غذاهاي حجمي بزرگ و يا وسائل آشپزخانه بزرگتـر از حـدل معمـول را در                 . 14
داخل توستر قـرار ندهيـد، زيـرا باعـث ايجـاد شـعله و يـا شـوك الكتريكـي                     

  .گردد مي
  .سوزي شود تواند باعث آتش پوشش توستر با اجسام قابل اشتعال مي . 15
انند كارتن، پالستيك، كاغذ و يـا وسـائل مـشابه درون            از گذاشتن وسائلي م    . 16

  .توستر خودداري فرمائيد
ــه توصــيه شــده در درون توســتر     . 17 ــايي ك ــر از آنه ــداري اشــيايي غي از نگه

  .خودداري نمائيد
هاي محافظ در هنگام گذاشتن و يا برداشتن مـواد غـذايي              هميشه از دستكش   . 18

  .از توستر استفاده نمائيد
  .خانگي دارداين توستر تنها مصرف  . 19

   : استفادهراهنماي 
  .نمائيد به موارد ذيل دقت فرمائيدمي  براي اولين بار از توستر استفاده اگر

 سيم برق توسـتر از بـرق خـارج و كليـد        هاطمينان حاصل نمائيد كه دو شاخ      . 1
TIMERدر حالت خاموش قرار گرفته باشد .  

نده و يا با ماشين     توان در محلول تميز كن      همه قسمتهاي قابل جابجايي را مي      . 2
  .ظرفشويي شستشو داد

كليه تجهيزات شستشو داده شده را كامالً خـشك نمـوده و سـپس در محـل                  . 3
خود قرار دهيد، سپس سيم برق توستر را وصل نمائيد به اين ترتيب توستر              

  .باشد آماده استفاده مي
نمـائيم كـه توسـتر را در          پس از نصب مجدد تجهيزات توستر، پيـشنهاد مـي          . 4

تـا در صـورت وجـود       .  دقيقه روشن نگهداريد   15 حرارت براي مدت     حداكثر
  .روغن و غيره بعد از تميز كردن باقيمانده اين مواد كامال از بين برود

  
  :گردان استفاده از جوجه   

از دود حاصل از استفاده نمودن توستر بـراي اولـين بـار نگـران نـشويد، ايـن                
بطور معمول ضـرورتي بـراي      . رود   دقيقه از بين مي    20طبيعي است و دود پس از       

گرم كردن اوليه وجود ندارد، ولي در صورت انجام چنين كاري در طبخ گوشت يا               
  .كيك نتيجه بهتري خواهيد گرفت
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  :گردان جه چگونگي عملكرد جو   
  

  . قرار دهيد )  ON(  روشن  را در حالتكليد جوجه گردان  . 1
هـا بطـرف داخـل        اي نموده به طريقي كه باله       ابتدا سيخ را درون قالب پروانه      . 2

سپس آنرا بطرف انتهاي سيخ كشيده و آنگاه پيچ انتهايي موجود           . قرار گيرد 
  .را محكم نمائيد

نظـر جهـت سـرخ كـردن        سيخ مخصوص سرخ كن را از ميان غـذاي مـورد             . 3
  .بگذرانيد

اي دوم را درون سيخ نموده و به سمت مواد مـورد نظـر                اكنون قالب پروانه   . 4
  .جهت سرخ كردن هدايت كرده و با پيچ دوم محكم كنيد

  .دقت نمائيد كه مواد غذايي مورد نظر در وسط سيخ قرار گرفته باشد . 5
نمائيـد انتهـاي    قسمت انتهايي سيخ را در پايه تعبيه شـده قـرار دهيـد، دقـت                 . 6

  .چهارگوش سيخ دقيقاً در محل چهارگوش پايه قرار گيرد
  .كليد زمان طبخ را با زمان مورد نظر تنظيم نمائيد . 7
  . يا خاموش قرار دهيدoffپس از اتمام كار و طبخ غذا، كليد را در حالت  . 8
با قرار دادن دستگيره سرخ كن در محل مخصوص ابتدا قسمت چپ سيخ را               . 9

 و از محل خود خارج نمائيد و سپس سيخ را از محل پايـه               بطرف باال كشيده  
 آرامي با استفاده از دستگيره موجود آنـرا          اين قسمت نيز بيرون كشيده و با      

از توستر خارج نمود، بر روي سيني قرار داده آنگاه اقدام به خارج كـردن و                
 .يا قطعه قطعه كردن مواد غذايي نمائيد

  
  :طريقه طبخ غذا      

  
  . قفسه متحرك را در وضعيت مورد نظر قرار دهيدابتدا . 1

ظرف طبخ را همراه با مواد غذايي روي سيني سـيمي شـكل قـرار داده و در                   . 2
  .توستر را ببنديد

  .كليد انتخاب زمان را با زمان مورد نظر تنظيم نمائيد . 3

  .     قرار دهيد     گر را در وضعيت كليد انتخاب . 4
  .ظر تنظيم نمائيدترموستات را با درجه حرارت مورد ن . 5
قرار دهيد تـا توسـتر      ” o“پس از اتمام طبخ كليد انتخاب زمان را در وضعيت            . 6

  .خاموش شود
  :طريقه سرخ كردن و كباب كردن  

مواد غذايي مورد نظر را همراه با سيني سيمي و تا بـه چنـد منظـوره داخـل                    . 1
  .توستر نمائيد

  .در توستر را به حالت نيمه باز قرار دهيد . 2

  .         قرار دهيد ب حرارت را در حالت  كليد انتخا . 3
  .كليد ترموستات را در وضعيت سرخ كن قرار دهيد . 4
قرار ” o“پس از پايان سرخ كردن يا كباب كردن، كليد زمان سنج را به حالت                . 5

 .دهيد تا توستر خاموشي شود
  
  : )Toast( طريقه برشته كردن   

  
  .ظيم نمائيد درجه تن250كنترل كننده درجه حرارت را برروي  . 1

  .      قرار دهيد       كليد كنترل را در وضعيت . 2
  .مواد مورد نظر جهت برشته شدن را روي سيني مخصوص طبخ قرار دهيد . 3
  .ها را در محل خود قرار دهيد آوري خرده سيني مخصوص جمع . 4
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  .كليد كنترل زمان را با زمان مورد نظر جهت برشته شدن تنظيم نمائيد . 5
  .شود  صدا درآمدن زنگ پايان كار برشته شدن اعالم ميپس از اتمام كار با . 6

  
  )Convection (كانوكشن استفاده از     

  عملكرد گردش حرارتي بصورت اتوماتيك پس از روشن كردن توستر شروع 
  .گردد مي

  
  :تميز كردن توستر   

اين عمل بسيار پسنديده و مهم است كه توستر را پـس از هـر بـار مـصرف                    . 1
 نمائيد تا از تجمع روغن و متصاعد شدن بوي بد جلـوگيري          بطور كامل تميز  

  .شود 
قبل از تميز كردن دستگاه ابتدا آنرا از بـرق كـشيده و اجـازه دهيـد توسـتر                    . 2

  .بطور كامل خشك گردد
  .هرگز دستگاه را درون آب يا زير آب قرار ندهيد . 3
ها  آوري خرده هاي متحرك مانند سيني سيمي، تا به طبخ و سيني جمع        قسمت . 4

  .توانيد مانند ظروف معمولي آشپزخانه شستشو دهيد را مي
  .دار تميز نمائيد توانيد با يك تكه اسفنج نم بدنه خارجي دستگاه را مي . 5
هاي تيـز اسـتفاده       براي تميز كردن توستر از مايعات تميز كننده و يا كاردك           . 6

  .نكنيد
 كامالً ها قبل از وصل كردن دستگاه به برق، اجازه دهيد كليه سطوح و قسمت . 7

 .خشك شوند
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