
  

  

  دفترچه راهنماي استفاده از اون توستر                          

Oven Toaster 
Model: HOT- 4200 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 021 -55158931تهران  :   مركز خدمات پس از فروش  هاميلتون 

  

  لوازم خانگيلوازم خانگي
HHaammiillttoonn®®  

Oven Toaster 
Model: HOT- 4200 

    و كانوكشن دان گر با جوجهتوستراون  راهنماي
 

       
 را راهنما  دستورات اين  اون توستر لطفاً قبل از نصب و استفاده از : توجه

 .با دقت بخوانيد



  

  

   
  

  اسامي قطعات     
  
  

 
   a :  كليد كنترل زمان توستر                   h  :  سيني فلزي  
  
     b  :  توستر                      / كليد گريل     I   :  سيم فلزي  

  
     C  :                                 كليد ترموستاتj :    انبر  

  
     d   :  كانوكشن            / كليد جوجه گردانk :  دستگيره جوجه گردان  

  
      e :                                               بدنه L   : چنگك پروانه اي سيخ كباب  

  
      f  :                                  دستگيره دربm :  سيخ كباب جوجه گردان  

  
      g :                                      شيشه دربn :   پيچ  

  
      o :                                المپ نمايشگر  p :  المپ داخلي  
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   نكات مهم ايمني
   

يوسته نكات ايمني بايستي رعايت شود ،اين  پنگام استفاده از لوازم الكتريكيدر ه
  :موارد شامل نكات زير نيز ميشود

 .دستورالعمل ها را بدقت مطالعه نماييد - 1
  
  . به سطوح داغ دست نزنيد ،از دسته يا دستگيره استفاده نماييد- 2
  
 كودكان بايستي هنگام حضور" ا نظارت كامل در زمان انجام كار خصوص- 3

  .بكار برده شود
 
 يا و بردن دستگاه درون آبرلوگيري از هر گونه شوك الكتريكي از فج جهت -4

  .خودداري نماييد ديگرهر نوع مايعات
  
 لبه هاي محل قرار گرفتن آويزان نباشد ويا با  از دقت نماييد سيم دستگاه-5

  .سطوح داغ تماس نداشته باشد
  
سيم دستگاه يا هر گونه عمل كرد غير صحيح از بكار  در صورت آسيب ديدگي -6

س از پدستگاه را به نزديكترين مركز خدمات . بردن دستگاه خود داري نماييد
  .فروش جهت انجام تعميرات ارسال نماييد

  
ست به دستگاه اراكه ممكن چ.  استفاده از هر گونه لوازم جانبي توصيه نميشود- 7

 .آسيب برساند 
  
  

 اجاق گاز و دستگاه مايكروويو ردادن دستگاه در سطوح داغ يا در كنا از قرار - 8
  .خود داري نماييد

تا   از محل قرار دادن آناز هر طرف  حد اقل حدود چهار سانتيمتر دستگاه را- 9
  .تبادل هوا فاصله بگذاريدديوار جهت 

   
ف از برق بكشيد، جهت جدا كردن قسمتهاي مختل س از استفاده دوشاخه راپ -10

  . خنك شود"دستگاه اجازه دهيد دستگاه كامال
  

براي . از برق بكشيد س آنراپ   قرار دهيد سOFFدر وضعيت   ابتدا كليدرا-11
  .خارح كردن از برق دوشاخه را گرفته و از گرفتن و كشيدن سيم خودداري نماييد

  
داغ  نهايت دقت در هنگام جابجايي دستگاه در زمانيكه حاوي روغن يا مايعات -12

  .ميباشد بايستي بعمل آيد
  .وشش ندهيدپيك از قسمتهاي دستگاه را با فويل آلومينيومي چ هي-13
  

رف شويي جهت تميز كردن دستگاه استفاده ننماييد زيرا ممكن ظ از سيم -14
است قسمتهايي از آن بداخل قسمتهاي برقي دستگاه وارد شده و باعث ايجاد 

  .شوك الكتريكي گردد
  

م توست كردن نان وسرخ كردن مواد دستگاه را بحال خود رها در هنگا -15
  .ننماييد

  
 مواد غذايي حجيم و يا وسايل بزرگ نبايستي داخل دستگاه قرار داده شود -16

  .زيرا باعث ايجاد شوك الكتريكي ميگردد
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رده و غيره در هنگام انجام پ در صورت تماس با هر گونه مواد آتشزا نظير -17
از قرار دادن وسايل درون دستگاه در هنگام . دد آتش سوزي ميشواجكار باعث اي

  . خود داري نماييد آنعدم استفاده از
  

دقت در هنگام استفاده از ظروف غير فلزي و شيشه اي بايستي بكار ت  نهاي-18
  .برده شود

الستيك، پ مقوا، . درون دستگاه خود داري نماييدزير از قرار دادن اجسام -19
  .رد مشابهكاغذ يا موا

  
توصيه شده درون دستگاه خود  غير از موارد وسايل  از قرار دادن هر گونه -20

  .داري نماييد
  

  .ايي ظروف داغ داخل توستر از دستكش استفاده نماييدجابج هميشه جهت -21
  

  . دستگاه را خارج از منزل استفاده ننماييد-22
  

  .ديگري بعمل نياوريد از اين دستگاه غير از موارد ذكر شده استفاده -23
  
  
  
  
 
  
  
 

   و كانوكشن گردان قبل از استفاده از جوجه 
  

  : براي اولين بار ،اطمينان حاصل نماييد كه  از دستگاهقبل از استفاده
 دقت نماييد كه دستگاه از برق كشيده شده باشد و كليد كنترل آن در وضعيت  - 1
"OFF "قرار گرفته باشد .  
وطه را از دستگاه خارج نموده و آنها را درون مواد طبقات و تابه هاي مرب - 2

  .شوينده ويا درون ماشين ظرفشويي جهت شستشو قرار دهيد
دستگاه را . س درون دستگاه قرار دهيدپ كليه وسايل را ابتدا خشك نموده و س- 3

  .به برق وصل نماييد و از آن استفاده نماييد
س از قرار دادن وسايل داخل دستگاه توصيه مينماييم ابتدا دستگاه را در  پ-4

 احتمالي  دقيقه قرار دهيدتا هرگونه روغن باقيمانده15 براي مدت "MAX"حالت 
  .قبل از حمل از بين برود

  
  :توجه    

و اين دود ظرف بيست  ،از دود حاصل از استفاده براي اولين بار نگران نباشيد
ولي بهتر است اين .  ميرود و نيازي به حرارت دادن اوليه وجود ندارددقيقه از بين

  .كار در موارد طبخ غذاهايي مانند گوشت و كيك انجام گيرد
  

  چگونگي استفاده از جوجه گردان
  
  . قرار دهيد" MAX"ترموستات دستگاه را در حالت  - 1
  قرار دهيد ،گيره دو شاخه را داخلگرداندستگاه را در وضعيت جوجه  - 2

ميله مياني قرار دهيد بطريقي كه هر دو گيره در دو طرف ميله مياني در 
  آنرا انتهاييچيپت و در دو طرف ميله قرار گرفته باشدو آنگاه با هيك ج
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 .محكم كنيد
 .ميله مياني را از وسط مواد مورد نظر بگذرانيد  - 3
نرا آ انتهايي چيپس با پگيره را در قسمت انتهايي ميله قرار دهيد وس -4

 . حكم كنيدم
 . چك نماييد كه مواد غذايي دقيقأ در وسط ميله مياني قرار گرفته باشد -5
انتهاي ميله مياني را در محل تعبيه شده كه به صورت چهار گوش  -6

 . ميباشد قرار دهيد
 .كنترل زمان سنج را بر روي زمان دلخواه تنظيم نماييد - 7
 . يد قرار ده"OFF "س از انجام كار زمان سنج را در وضعيت پ - 8
 كردن ميله از سوي جسو و خارميله را با آزاد كردن قالب ها ابتدا از يك  - 9

س گوشت پس.ديگر از محل چهار گوش قرار داده شده خود خارج نماييد
 .يا مواد غذايي آماده را خارج و آنرا بر روي ظرف مورد نظر قرار دهيد

رل را در كنت استفاده از عملكرد همزمان از كانوكشن ، بهدر صورت نياز  -10
 . و كانوكشن قرار دهيدگردان وضعيت همزمان جوجه 

  
            نكته ايمني

    يوسته در هنگام پ دستگاه را هميشه از دسترس كودكان دور نگاه داريد و       
  .استفاده از دستگاه نظارت بزرگساالن را اعمال نماييد       

  
  طريقه استفاده از كانوكشن   

 در صورت تمايل گردانوجه ج وضعيت كانوكشن وكنترل دستگاه رادر - 1
  .به استفاده همزمان از دستگاه قرار دهيد

مايل به ت قرار دهيد در صورتيكه نكنترل دستگاه را در وضعيت كانوكش - 2
 .استفاده تنها از كانوكشن داريد

  طريقه طبخ
  
  .طبقه قابل جابجايي را در وضعيت دلخواه قرار دهيد - 1
 . دستگاه را ببنديدب قرار داده و درتابه طبخ را روي ميله ها - 2
 .زمان سنج را بر روي درجه مورد نظر تنظيم نماييد - 3

 .....كليد گردان دستگاه را در اين وضعيت  قرار دهيد  -4
 .كليد گردان ترموستات را به درجه حرارت مورد نظر بچرخانيد -5
 قرار دهيد تا دستگاه " OFF "نرا در وضعيت آايان كار پس از پ -6

 . ودخاموش ش
  

  طريقه سرخ كردن
      .بگذاريددستگاه به همراه غذا داخل را سيني يا سيم فلزي  - 1
  . دستگاه را نيمه باز قرار دهيدبدر- 2

  .... كنترل دستگاه را در اين وضعيت  قرار دهيد - 3
  . كليد گردان دستگاه را در وضعيت زمان مورد نياز سرخ كن قرار دهيد-4
     قرار " OFF "د زمان سنج دستگاه را در وضعيت س از اتمام كار كليپ -5

  . دهيد تا دستگاه خاموش شود
  
  

  طريقه توست كردن
  . قرار دهيد250كنترل حرارت را در درجه  - 1

 ......كنترل عملكرد را در اين وضعيت قرار دهيد - 2
 .مواد مورد نظر جهت توست شدن را روي ميله ها قرار دهيد - 3
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زنگ .  توست شدن تنظيم نماييد دلخواه  كليد كنترل را با مقدار -4
 مقدار مورد نياز توست بصدا در خواهد  بهدستگاه در زمان رسيدن

 . آمد
 قرار دهيد تا "OFF"ايان كار كليد دستگاه را در حالت پس از پ -5

 . دستگاه خاموش گردد
  
  

  تميز كردن دستگاه 
  
 "س از هر بار استفاده از دستگاه آنرا كامالپضرورت دارد كه  - 1

تميز نماييد تا هر گونه روغن اضافي در دستگاه تميز گردد و 
  .احتمال بوي ناخواسته از ميان برود

 .س آنرا تميز نماييدپاجازه دهيد دستگاه ابتدا خنك شود و س - 2
 .دستگاه را درون آب فرو نبريد و يا آنرا زير شير آب قرار ندهيد - 3
نيد درون قسمتهاي متحرك مانند طبقات ، تابه و غيره را ميتوا -4

 .ماشين ظرف شويي شستشو دهيد
 .ارچه نم دار ميتوانيد تميز نماييدپسطوح خارجي دستگاه را با  -5
از استفاده از وسايل تميز كننده سخت يا وسايل تيز و برنده جهت  -6

 .تميز كردن دستگاه خود داري نماييد 
اجازه دهيد كليه قسمت هاي شستشو داده شده قبل از استفاده  - 7

 . خشك گردد "مجدد كامال
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