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  . را با دقت بخوانيدراهنمادستورات اين  ، ساندويچ سازازاز استفاده  قبل "الطف


  



  

  

 

  :د ستور العمل ايمني
   اين دستور العمل را "قبل از شروع كار با اين ساند ويچ ساز لطفا*    
  .      فرماييددقيقا مطالعه         
  .ا نگاه داريدر دستور العمل استفاده، ضمانت نامه "لطفا       

 مي باشد جهت مصارف خانگي "اين دستگاه صرفا .  
  در زمان عدم استفاده از دستگاه  و يا در زمان تعويض قطعات و يا تميز

اين كار را تنها باكشيدن از پريز انجام .كردن دستگاه  ،آنرا از برق بكشيد
 .ه با كشيدن سيمدهيد ن

  به منظور جلو گيري از خطرات ناشي از دسترسي كودكان به دستگاه ضمن
اينكه هرگز كودكان را با دستگاه روشن تنها نميگذاريد سعي كنيد محل 

وسيم آن .استقرار آنرا در مكاني انتخاب كنيد كه دور از دسترس آنها باشد
 .بصورت آويخته قرار نگيرد

 نرا به منظورهر نوع آسيب ديدگي بررسي نماييد، در هميشه دستگاه و سيم آ
 .صورت مشاهده هر نوع اشكال از بكار بردن دستگاه خود داري نماييد

 پس از فروش و با نماينده خدمات داري نماييد د هرگونه تعميرات خواز انجام 
  .هاميلتون تماس بگيريد

  به محض مشاهده هر نوع آسيب ديدگي در سيم دستگاه سريعا آنرا توسط
 .هاي مجاز تعويض نماييدنمايندگي 

  دستگاه و سيم آنرا از سطوح گرم و يا نمناك ونور مستقيم خورشيد ويا لبه
 .هاي تيز دور نگه داريد

 .هرگز دستگاه را به صورت روشن حتي براي چند لحظه تنها نگذاريد

 تنها از قطعات يد كي اصل استفاده كنيد. 

  داري فرماييداز بكار بردن دستگاه در خارج از منزل خود. 

  در هيچ شرايطي دستگاه و يا قسمت هاي ديگرآ ن را در آب فرو نبريد با
 .دستان خيس نيز با دستگاه تماسي نداشته باشيد

 د رصورت مرطوب يا خيس شدن دستگاه ، آنرا از برق بكشيد. 

 از اين دستگاه تنها در جهت مصارف ذكر شده استفاده نماييد. 
        

  :ني  نكا ت مهم ايم   
  
 سطوح طبخ  بسيار داغ ميشود ، لذا تنها از دستگيره ها استفاده كنيد.  
  در سطوح مقا وم در برابرحرارت قرار دهيد، د ستگاه را هنگام استفاده. 

  به منظور جلو گيري از باال رفتن د ما درموقع استفاده در يك نقطه ،از
 .گذاردن دستگاه در زير قفسه ها خود داري نماييد

 مواضب بخار متصاعد شده از دستگاه هنگام باز كردن آن باشيد. 

  در بعضي مواقع نان موجود در دستگاه شعله ور ميشود ، لذا از بكار بردن
 .ود داري فرماييدخساندويچ ساز در زير يا نزديك پرده 

  

  :   استفاده از دستگاه براي اولين بار
  
  ولين بار ابتدا سطح نچسب قبل از استفاده از دستگاه براي ا: پوشش نچسب

و  .دقيقه آنرا روشن بگذاريد10آنرا با روغن مر طوب كرده و براي مدت 
 .سپس با پارچه نم دارسطح نچسب را تميز نماييد

 اولين ساندويچ طبخ شده توسط دستگاه را ميل ننماييد"لطفا . 
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  :  طريقه استفاده
  
  هرتز وصل 50ت ، ول220ستگاه را به پريز اصلي با ولتاژ د  دو شاخه-1  
 .نماييد  

  هنگاميكه چراغ . در زمان  گرم شدن دستگاه درپوش آنرا بسته نگاه داريد-2   
  .بااليي روشن شد ، درجه حرارت دستگاه به حد نصاب رسيده است  
  .  نان تست را در روي آن قرار دهيد در پوش دستگاه را باز كرده و-3  

  بلكه آنرا .ديدننبدرب ساندويچ ساز را قفل در اين مرحله : توجه 
  كنيد تاصبر  . قرار دهيداندويچسمواد غذايي روي  راميآبه 

  پس از اينكه عمل طبخ به. خاموش شود  كوچككنترل چراغ 
  لتا ساندويچ شما به شكپايان رسيد قفل سانديچ ساز را ببنديد 

  مادهآدويچ سان از اين كار درب را باز كنيدپس .  در آيددلخواه
  .است

    در پوش را باز كرده و با يك چنگال چوبي يا مشابه آن قطعات تست شده -5 
  سب دستگاه از لوازم تيز بعلت آسيب رساندن به پوشش نچ.را خارج نماييد

  .خود داري نماييد
  .   در فاصله بين هر بار طبخ  در پوش دستگاه بايستي بسته نگاه داشته شود-6
  
  
  

  

  
  : تميز كردن و نگهداري دستگاه 

  
 خنك شود"پس از استفاده آنرا از برق كشيده و بگذاريد كامال .  
 اييدخرده هاي نان و ساير خرده ها را از روي سطح مخصوص طبخ تميز نم. 

 دستگاه را تنها با يك تكه پارچه نم دار تميز نماييد. 

 از مايعات تميز كننده استفاده ننماييد. 
  

 .  بدون اطالع قبلي امكان پذ ير ميباشدتغييرات احتمالي  انجام هرگونه
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