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  مهم 

  هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است
  پيش از استفاده از دستگاه دفتر چه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيد  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد  
  سطوح داغ دستگاه دست نزنيد به از دست زدن ودست بزنيد دسته ها و دكمه ها  بهفقط.  
  و ساير مايعات جدا خود داري كنيددر آب  دستگاهبراي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و  
 نياز به مراقبت و توجه زياد است هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند  
 حتما دستگاه را از برق بكشيد پيش از تميز كردن يا و زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد  
 هنگامي كه سيم اصلي معيوب . استفاده نكنيد  )طبيعيدر حالت غير ( هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب

  تعويض شود  شود بايد توسط نزديكترين نمايندگي مجاز يا يك متخصص
 آن بر روي سطوح داغ جلو گيري كنيد قرار گرفتن از يا روي لبه تيز ميز و از آويزان شدن سيم  
 نيدطراحي نشده است استفاده نك از اين دستگاه براي اموري كه براي آن  
 شود آتش سوزي و شوك الكتريكي مي زياد ،ورق آلومينيوم و ابزار هاي فلزي موجب غذايمواد  قرار دادن.  
 دستگاه را نزديك پرده و ديگر مواد قابل اشتعال قرار ندهيد  
 استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود از لوازم جانبي توصيه نشده  
  انصرافرا از آن خارج نكنيد ، براي اين منظور دكمه  اننهنگام فعال بودن دستگاه)Cancel ( را فشار دهيد  
 دچار حادثه نشويد  هنگام خارج كردن نان به داغ بودن آن توجه كنيد تا  
 اطمينان حاصل كنيد كه پريز برق شما به درستي به زمين اتصال داده  اين دستگاه شامل سيم اتصال به زمين است

  شده باشد
 گاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده استاين دست  
 حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند اطمينان  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد  
  انصرافهنگامي كه دستگاه دود كرد سريعا دكمه)Cancel (را فشار دهيد.  
 بندي خارج كنيد كلي از بسته قبل از روشن كردن دستگاه ،آن را به طور.  
 غذا هايي بشدت رونده مانند كره اجتناب كنيد آغشته از تست كردن.  
  نكنيد و اطمينان حاصل  هرگز براي خارج كردن نان چسبيده به سوراخها كوشش پريزبدون خارج كردن دو شاخه از

  دهنگام برداشتن نان صدمه نمي بينن ،قسمت گرمايشي اجزاي داخلي و كنيد كه
  شكاف اين دستگاه فقط براي نان با اندازه معمول است  
  استمصارف خارج از منزل تعبيه نشده  براياين دستگاه.  
 اين دستورالعمل را نگهداري كنيد.  
 ساخته شده است اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي  
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  براي اولين استفاده

مي شود كه اين امر ... و  مواد زايدي همچون روغن  آغشته بههاي آن  هنگام ساخت دستگاه در كارخانه داخل دستگاه و المنت
و پس از چند مرتبه استفاده از بين  از دستگاه مي شود كه اين امري طبيعي است هنگام اولين استفاده باعث ساطع شدن بو و دود

بعد از سرد شدن دستگاه . ندهيد  براي اولين استفاده از دستگاه طبق مراحل زير عمل كنيد ولي در آن مواد غذايي قرار. مي رود
  .مي توانيد در آن مواد غذايي قرار دهيد

  روش كا ر

  .نان را همزمان در دستگاه قرار دهيد تكه 2قرار دهيد ،شما مي توانيد  نان را در شكاف نان تكه .1
 قبل از استفاده اطمينان حاصل كنيد كه سيني در محل خود قرار گرفته باشد:نكته  
  يز بزنيددو شاخه را به پر .2
روشن و نان درجه براي اين كار وجود دارد،كمترين درجه  7.برشتگي نان را به دلخواه انتخاب كنيد  تنظيمدرجه  .3

  .مي تواند نان را به رنگ طاليي درآورد 4درجه .تيره نان بيشترين درجه 
 :نكته

 تكه با يك درجه استتر از دو بيشنان  تكهبراي يك  برشتگي مقدار.  
 نان اول از نان هاي بعدي كمتر است  برشتگي مقدار برشته كردن همزمان چند بار صورت گيرد هنگامي كه  
 روشن شود و برشته كردن) Cancel( انصرافرا به طور عمود به پايين ببريد تا اينكه چراغ نشانگر دكمه  ا هرم .4

  .به طور خودكار باال مي آيد اهرم نان را طبق زمان از پيش تنظيم شده انجام شد وقتي برشته شدن آغاز مي شود
 نكته

  : انصرافعمليات تست مي تواند در هر مرحله اي با زدن دكمه)Cancel  (متوقف شود.  
 عمل مي كند در غير اين صورت به طور آزاد به جاي خود باز مي  ا هرمزماني كه دستگاه به برق متصل است  تنها

  .گردد
 ان برشتگي را مشاهده كنيد در صورت رضايت از ميزان برشتگيميز شما مي توانيد ،مراحل مختلف تست در طي  .5

 صادر كنيد )Cancel( انصرافبا فشار دكمه  را) Cancel( انصراففرمان 
  .به طور خودكار باال مي آيد اهرم .د يهنگامي كه عمل برشته كردن به پايان رس .6
 .دكمه روشن مي شود چراغ نشانگر فشار دهيدرا ) Defrost(دكمه يخ زدايي.وارد دستگاه مي كنيديخ زده  وقتي نان .7

  .نان به اندازه مطلوب برشته مي شود حالت در اين
 گرم كن مجدد را فشار دهيد ،چراغ نشانگر دكمه) Reheat( دكمه گرم كن مجدد برشته شده نان براي گرم كردن .8

)Reheat ( خودكاربه طور اهرم تمام شد   زمان گرم كردن ثابت است و وقتي زمان روشن مي شود در اين حالت 
  .به بيرون مي جهد
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  تميز كردن

  قبل از تميز كردن دستگاه را از برق خارج كنيد .1
 يا و خورنده، جال دهنده  از تميز كردن با موادبيرون دستگاه را پس از خنك شدن با دستمال نرم تميز كنيد و  .2

  .خودداري كنيدساينده 
سيني آن را حد اقل هفته  در صورت استفاده متناوب از دستگاه.ن را تميز كنيد سيني را از زير دستگاه خارج كنيد و آ .3

  .در جاي خود قرار دارد قبل از استفاده از دستگاه اطمينان حاصل كنيد كه سيني.اي يك مرتبه تميز كنيد
  حفاظت از محيط زيست

  .شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست كمك كنيد
  .به پايان رسيد آن را به نزديك ترين محل زباله هاي الكتريكي تحويل دهيدزماني كه عمر دستگاه شما 
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 يك سال ضمانت نامه

اين دستگاه به مدت يك سال از تاريخ خريد، داراي ضمانت , در صورت رعايت كردن نكات ايمني و مراقبتي طبق دستور العمل 
  .است 

  شرايط كاالي داراي ضمانت
 تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بود اعتبار اين ضمانت نامه تا.  
  كارت به صورت جداگانه ارايه مي شود(ضمانت  دفترچهداشتن كارت يا(  
  توسط كارشناسان شركت اقدام به تعمير خواهد شد شرايط ضمانتكاالي معيوب تنها پس از تست و تاييد.  

  موارد خارج از ضمانت

  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .1
  شماره سريال و برچسبمخدوش بودن  .2
هر گونه ضربه فيزيكي، شكستگي، خراشيدگي، تاب برداشتن، زنگ زدگي و سوختگي قطعات الكترونيكي كاال در  .3

  اثر نوسانات برق
  خرابي ناشي از رعايت نكردن به دستورات در دفترچه راهنما  .4
  انجام هر گونه تعميرات و دستكاري توسط افراد غير مجاز  .5

  نكات مهم
 بدون هيچ گونه رسيدگي به مشتري باز گردانده مي شوند 2و1مشمول بند  كاال هاي  
  باطل خواهد شد 5،4،3،2ضمانت كاال هاي مشمول بند.  
  مشتري ارسال براي حمل كاال تا تعميرگاه به عهده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري

  .نخواهد شد
 اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شود به دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط.  
 كاال تحت هيچ شرايطي تعويض نمي گردد. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي(  
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  :موارد زير بايد توسط فروشنده پر شود در غير اين صورت فاقد اعتبار است

  

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 

    



 BTO-85S-325 تستر 

7 

  ياداشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


