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  הטוסטר מהאריזההוצאת 

  :להסרת האריזה בצעו את הפעולות הבאות
 מהאריזהטוסטרהוציאו את ה .  
 הסירו את כל חלקי האריזה.  
 נתוני החשמלאל תסירו את תווית  (טוסטרהסירו את כל המדבקות מה.(  
  

  מיקום ההצבה
 במקום העונה על טוסטרכדי לאפשר הפעלה בטוחה וללא תקלות יש להציב את ה

  :הדרישות הבאות
 מפולס ממנו לא יחליק ועמיד בחום , שטוח,  על משטח יציבטוסטרהציבו את ה

  .טוסטרשמסוגל לשאת את משקל ה
 טוסטרבחרו במיקום שבו לא יוכלו הילדים להגיע אל המשטחים הלוהטים של ה.  
 לא מותאם להתקנה בארון קיר או ארון מובנהטוסטרה .  
 רטובחם או ,  במקום לחטוסטראל תציבו את ה.  
  הקפידו שהשקע החשמלי יהיה נגיש בכל עת כדי לאפשר ניתוק מהיר של כבל הזינה

  .ממקור המתח
 או לנישהלמגירה ותואל תכניסו א.  פולט כמות רבה של חום כלפי מעלהטוסטרה  

  .ואל תציבו אותו מתחת לווילון או בקרבת חומרים דליקים
 בד או חומרים דומים,  ניירליד טוסטראין להציב את ה.  
  

  לפני השימוש הראשון
 בחום בינוני בלי מייםפעם אחת או פע הטוסטר הפעילו את ,לפני השימוש הראשון

להכניס לחם כדי להפיג את כל הריחות שעלולים להיווצר עקב הצטברות אבק על 
  .הסלילים

  
  הכנת טוסט

  : לשקע החשמלהטוסטרחברו את 
  .הכניסו את פרוסות הלחם לחריץ

  .לחצו על הידית עד לנעילתה).  כהה6 – בהיר 1(השחמה הרצויה בחרו את רמת ה
  

  הרמה נוספת
הרימו את ידית ההרמה . מהטוסטר להקל על הוצאת הפרוסות נועדהההרמה הנוספת 

  .והוציאו את הפרוסות
  

  מרכוז פרוסות הלחם
התקן , דקות או עבות, לא חשוב אם אתם רוצים לקלות פרוסות לחם גדולות או קטנות

 הפרוסות ימקם תמיד את הפרוסות במיקום המתאים כדי להבטיח השחמה מרכוז
  .אחידה מכל הצדדים
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  לחמניותלהתקן 

הניחו את .  לחמניות יכול לשמש גם לשמירת החום של הפרוסות הקלויותתלקליי התקןה
  .ההתקןהפרוסות על 

  
  הפשרה
  שימו לב

   בחריץהלקלייו את הפרוסות הכניס. אין צורך לכוון את הבורר כיון שמשך ההפרה קבוע

  .לחצו על הידית עד לנעילה. *לחצו על לחצן 
  

  הקלייההפסקת 
  . תופסקההקליי. Stopלחצו על לחצן 

  
  חימום לחמניות

  :לחימום הלחמניות בצעו את הפעולות הבאות
  הלחמניות במקומורכיבהציבו את .  
  הרכיבהניחו את החמניות על.  
  3- ל2למצב בין דרגת ההשחמה בורר כוונו את.  
 הפכו את הלחמניות ,עליוןכשהידית חוזרת למצב . לחצו על הידית עד לנעילה 

  .והפעילו את הטוסטר שנית
  

  זהירות
  .אל תגעו בו. ההקליי הלחמניות מתחמם בזמן רכיב

  
  ניקוי

  אם הטוסטר מלוכלך במיוחד.  מטלית לחה ורכהעםנקו את הדפנות החיצוניות, 
  .השתמשו בדטרגנט עדין

 נאספים במגש הפירוריםהפירורים .  
  לחצו על לחצןPush.הוציאו את מגש הפירורים ורוקנו אותו.  
 החזירו את המגש למקומו.  
  

  שירות לקוחות
  . של היבואןת השירולתחנת פנו למשווק או מקולקל שלכם הטוסטראם 
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  הוראות בטיחות

שימוש לא נכון עלול לגרום לפציעה או .  בארץ תואם לתקנות הבטיחות הקיימותהטוסטר
  :פ ההוראות" פעלו ע,ורה בטוחהצ בהטוסטרכדי להפעיל את  .נזק לרכוש

  אל . כבל הזינה והתקע,  כדי לגלות נזק חיצוני לגוףהטוסטרלפני השימוש בדקו את
  . במצב זהטוסטרתשתמשו ב

 מחלקת השירות או , כדי למנוע סכנה אם כבל הזינה ניזוק הוא יוחלף רק בידי היצר
  .טכנאי מוסמך

  תיקונים לא . יבוצעו רק בידי טכנאי מוסמך או מחלקת השירות של היצרןתיקונים
  .כמו כן תפוג האחריות. תקינים עלולים לגרום לסכנה למשתמש

 הבטיחות בשימוש תובטח .  יוחלפו רק בחלפים מקורייםפגומים או מקולקלים חלפים
  .רק אם נעשה שימוש בחלפים מקוריים

 או אנשים מאותגרים פיזית נפשית   ומעלה8י ילדים מגיל " מותר לשימוש עטוסטרה
או חושית או החסרים את הניסיון והידע אם הם נתונים לפיקוח או ניתנה להם 

הטיפול .  והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימושטוסטרהדרכה בשימוש בטוח ב
  .והניקוי לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם נתונים לפיקוח

 טוסטרהקפידו שילדים לא ישחקו ב.  
 8 של ילדים מתחת לגיל כבל הזינה שלו מהישג ידאת  וטוסטרו את ההרחיק.  
 לא מיועד להפעלה בעזרת טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוקטוסטרה .  
 מטבחי צוות עובדים בחנויות:  מיועד לשימוש ביתי ובמקומות דומים כגוןטוסטרה ,

  .חדרי אירוח, משרדים ומקומות עבודה דומים
 מחלקת השירות של , הזינה ניזוק הוא יוחלף בידי היצרןאם כבל ,  סכנהלמניעת

  .היבואן או טכנאי מוסמך
 ם נוצר מגע עם גופי החימום או בוצעו שינויים חשמליים א. טוסטראל תפתחו את ה

  . סכנת התחשמלותקיימת ,או מכניים
 הם עלולים לגרום להתחשמלות. געו בגופי החימוםת אל.  
 משכו בתקע ולא בכבל הזינה, מהחשמלטוסטר הלניתוק .  
 לכד בחפציםי וודאו שכבל הזינה לא י,טוסטרכדי למנוע את נפילת ה.  
  רק כשהוא ניצב במאונך ותוהפעילו א.  בלי מגש הפירוריםטוסטר את הלהפעילאין .

  . כשהוא שוכב או עומד הפוךאותואל תפעילו 
 להתקרר טוסטראפשרו ל,  נתקו את התקע מהשקע,טוסטראם הפרוסות נתקעו ב 

  . בגופי החימוםתגעואל . והוציאו את הפרוסות בזהירות
 לחומרים דליקים בקרבה טוסטרלכן אין להפעיל את ה. הלחם עלול להישרף.  
 הקפידו לרוקן את מגש הפירורים מדי פעם.  
 מהחשמלטוסטר הקפידו לנתק את ה,לפני הניקוי .  
  אל  וכן )ברזלית( מתכתייםבכריות ניקוי  או חזקיםאל תשתמשו בחומרי ניקוי

  . במדלליםתשתמשו
  סכין, מברג(  חפצים קשיחיםעםאל תגרדו כתמים עקשניים(.  
 הטוסטרלא יחדרו נוזלים לתוך וודאו ש.  


