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 نکات مھم ایمنی

  

. ھنگام استفاده از وسایل برقی ، ھميشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد 

 :از جمله موارد زیر 

 .قبل از استفاده، دفترچه راھنما را مطالعه فرمایيد .١

طوح از تماس با س. بسيار داغ می شود ، استفاده این دستگاه در زمان .٢

 .از دستگيره استفاده نمایيد .داغ خودداری کنيد

 .بدون نظارت به دستگاه نزدیک شوند، کودکان  اجازه ندھيد .٣

یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو ، دوشاخه، قطعات برق سيم .۴

 .نبرید

 .ھرگز دستگاه متصل به برق را به حال خود رھا نکنيد .۵

سانتيمتر فاصله  ١۵تا  ١٠دیوار اطراف  برای تھویه مناسب، دستگاه باید با .۶

 . داشته باشد

ھنگام تميزکردن، جابجایی و سوارکردن ھنگام عدم استفاده از دستگاه،  .٧

دوشاخه را از برق بکشيد و بگذارید دستگاه و بيرون آوردن قطعات، 

 .خنک شود

 .برای تميزکردن دستگاه، از سيم ظرفشویی یا مشابه آن استفاده نکنيد .٨

، دستگاه را به کار بطور صحيحوارکردن صفحات گرم کننده پيش از س .٩

 .نيندازید

در صورت صدمه دیدن سيم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه به ھر  .١٠

دستگاه را برای بررسی و تعمير به تعميرگاه . دليل، آنرا به کار نيندازید

 .مجاز ببرید

 .از لوازم جانبی توصيه شده به وسيله سازنده استفاده کنيد .١١

یا با سطوح داغ تماس داشته بماند ، ز نگذارید سيم برق آویزان رگھ .١٢

 .باشد

 .یا مجاور وسایل گرمازا نگذارید و دستگاه را نزدیک بخاری برقی یا گازی .١٣

 .در فضای باز و مرطوب از دستگاه استفاده نکنيد .١۴
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 ، راھنما توصيه شدهدفترچه آنچه که در این  این دستگاه فقط برایاز  .١۵

 .يداستفاده نمای

ھرگز . خنک شوددستگاه اجازه دھيد ، پيش از جمع کردن و انبارکردن  .١۶

 .سيم برق را به دور دستگاه داغ نپيچانيد

 ھرگز آن رادر دستگاه قراردارد،  یا غذای داغمایعات  ،ھنگامی که روغن .١٧

 .يدنکنجابجا 

  :ھشدار

 !از آن باشيدداغ، مراقب بخار داغ خروجی ، درحالت ھميشه ھنگام بازکردن در دستگاه 

ی که جسماً یا ذھناً به اه برای استفاده کودکان یا افراداین دستگ .١٨

ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته موارد تنھایی قادر نيستند 

 .نشده است

 

  .راھنما را نگھداری فرمایيددفترچه این 

افزایش . برای حفظ ایمنی، سيم برق این دستگاه کوتاه انتخاب شده است

ول سيم برق توصيه نمی شود اما در صورت نياز به افزایش طول آن، بایستی ط

از محل  ، مراقب باشيد که سيم برق بلند. از سيمی مشابه استفاده گردد

  .استقرار دستگاه آویزان نشده و در دسترس کودکان قرارنگيرد

  

  :پيش از استفاده از دستگاه 

 مواد شویندها با آب گرم و پيش از استفاده از دستگاه، صفحات دستگاه ر -١

اگر مایل باشيد می توانيد آنھا را در ماشين  .شسته و کامSً خشک  کنيد

 .ظرفشویی ھم بگذارید

برای برداشتن و جابجاکردن صفحات، دستگاه را روی یک سطح باز و  -٢

صفحه را به طرف . دکمه رھاسازی صفحه را فشاردھيد. صاف قراردھيد

 .یدبا] بکشيد و بيرون بياور
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پيش از راه . ھرگز بدنه یا سيم برق را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنيد :توجه

اندازی دستگاه، صفحات گرم کننده را به درستی و مطمئن در جای خود نصب 

  .نمایيد

  

  :راھنمای استفاده 

:سوارکردن صفحات پخت  

ــتن  .١ ــرای برداش ــتگاه ،ب ــازی را فشــارداده و  صــفحات دس دکمــه رھاس

 )١ عکس(صفحات را خارج سازید

برای نصب صفحه پخت مورد نظر، زائده روی صفحه را در شـيار دسـتگاه  .٢

 ).٢ عکس(نزدیک لو= جادھيد، 

 

 .طرف دیگر صفحه را به پایين فشارداده و در جای خود مستقر نمایيد .٣

 .موارد فوق را برای صفحه دوم نيز تکرارکنيد .۴

:ذاپختن غ  

با اطمينان از عدم اتصال دوشاخه بـه بـرق، صـفحه مـورد نظـر را مطـابق  .١

 .روش با= نصب کنيد
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دقيقه صبر کنيد تا صفحات، گرم شده و چـراغ نشـانگر خـاموش  ۵حدود   .٢

 .شود

مــی توانيــد ! حــا- شــما مــی توانيــد از ســاندویچ ســاز اســتفاده نمایيــد .٣

 .صفحات را پيش از پخت کمی چرب کنيد

کار و پيش از برداشتن صفحات یا تميزکردن آنھا، دوشاخه را  پس از پایان .۴

 .از برق بکشيد و اجازه دھيد دستگاه خنک شود

   تميزکردن

ھميشه پيش از دست زدن به صفحات پخت، اجازه دھيد دستگاه : ھشدار

  !خنک شود

 .مطمئن شوید دوشاخه از پریز بيرون و دستگاه خنک است )1

و مواد آنھا را با آب گرم . ا خارج سازیدبا فشردن دکمه رھاساز، صفحات ر )2

 .شسته و خشک نمایيد) ظرفشوییماشين  ،یا ( شوینده

آن را پاک کرده و ، ، با پارچه نمدار باشداگر زیر صفحات روغن ریخته  )3

برای تميزکردن ، ھرگز از سيم ظرفشویی و مشابه آن . کنيد خشک

 .دستگاه استفاده نکنيد

  زمان و نحوه پخت

دراین وضعيت ، نياز به برگرداندن کباب ھا نيست وزمان پخت ھم : کباب پز 

  .نصف ميشود 

دقيقه بر  ١٠تا  ٢زمان پخت ):  گرمی ١٠٠تکه ھای حدود (استيک و ھمبرگر

  ، متغير است حسب حد پخت مورد نظر

  دقيقه ۶تا  ٣: فرانکفورتر

  دقيقه ٨و  ۴بين ): سانت ۵/١به ضخامت (فيله مرغ

  دقيقه ٨و  ٢بين : ماھی و ميگو

 .،متغيراست پخت  درجهدقيقه بر حسب  ١۵تا  ٨): بيکن(گوشت نازک
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  :ساندویچ پنير یا گوشت

  .برای ھر ساندویچ، روی دو تکه نان کره بماليد

روی نان .طرف کره ماليده شده نان را به طرف پایين روی صفحه بگذارید

  .گوشت یا پنير قراردھيد

ھيد به نحوی که طرف کره ماليده شده آن قرارد تکه اولتکه دوم نان را روی 

دقيقه  ۵تا  ٣.ساندویچ ساز را ببندید و چفت کنيد. باشدبا�یی صفحه  بسمت

مراقب باشيد که ). یا تا زمانی که به اندازه دلخواه قھوه ای رنگ شود(بپزید

  . پيش از خوردن بگذارید کمی خنک شود. شده داغ است درستساندویچ 

ده شده ، تقریبی بوده و>زم است ، باتجربه بدست آمده زمان ھای دا: توجه 

  .، زمان پخت را بدست آورید 
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در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه 

  .دارای ضمانت است 

  

  شرایط ضمانت نامه 

  .داشتن کارت ضمانت نامه  .١

  .انت خواھد بود اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قيد شده در کارت ضم .٢

ھده اطمينان از س3مت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به ع .٣

  خریدار است 

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمير و سرویس دستگاه بوده و  .۴

  . شامل تعویض کلی دستگاه نميباشد 

بنا به د>یل وارداتی ، نبود قطعه مورد نياز و شرایط دیگر ممکن است  .۵

  .شود  زمان تعمير طو>نی

  

  .سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قيد شده است 
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  :یادداشت 


