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  לקוחות נכבדים

  
  

  
  
  
  
  
  

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש 
 .בלתי תקני במוצר

. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב
  .ה בלבדהאיורים בחוברת משמשים לצורך המחש

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך 
 .מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר, ולטובת המשתמש

  .ה איכותי ומשוכלל זטוסטר חשמלימ מודה לכם על שרכשתם " בעניופאןחברת 
אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את 

  .מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות
פנו למעבדת השרות אנא , או שתתגלה תקלה, במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה

 .הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות

,  י היצרן"החלפתו תיעשה ע, כדי להימנע מסכנה, אם פתיל הזינה ניזוק
 .י אדם מוסמך אחר"סוכן השירות שלו או ע
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  הוראות בטיחות
כשמשתמשים במכשירי חשמל יש למלא אחר הוראות בטיחות הקשורות למכשירי 

  :כולל ההוראות הבאות, חשמל
 .לפני השימוש בפעם הראשונהעיון את החוברת קראו ב .1
ודא שנתוני החשמל בתווית הנתונים של המכשיר תואמים לאלו של רשת ויש ל .2

 .החשמל בארץ
 .השתמשו בידיות או בהתקנים המתאימים. אין לגעת במשטחים חמים .3
 במים או שום חלק של המכשירלהגנה מפני התחשמלות אין להשרות או לטבול  .4

  .בנוזל כלשהו
אין להשאיר מכשירים מחוברים לחשמל ללא השגחה צמודה בייחוד במקום שבו  .5

 .נמצאים ילדים
 .נתקו את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי .6
אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק לכבל הזינה או לתקע או כשהוא פועל  .7

כדי  יש להביא אותו לבדיקה בתחנת שרות מוסמכת של היבואן. בצורה חריגה
 .למנוע סכנה

אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מעל משטח העבודה או הדלפק ואין לאפשר  .8
 ).כיריים(לו מגע עם משטחים חמים 

 ).'כיריים וכד(אין להציב את הטוסטר ליד או על משטחים חמים  .9
 .יש להשתמש במכשיר רק למטרה לה הוא נועד .10
ד אלומיניום כריכים עטופים ברדי, אין להכניס לחריצי הפרוסות פרוסות עבות מדי .11

 .הם עלולים לגרום לשריפה. או כלי מתכת כלשהם
 להציב את המכשיר מתחת לחומרים דליקים כגון יןהלחם עלול להישרף ולכן א .12

 .'וכד, וילונות
יש להשתמש . אין לחבר למכשיר אביזרים לא מקוריים או מתוצרת של יצרן אחר .13

 .רק בחלקים המקוריים
 .ובר לחשמלאין לנסות לחלץ מזון כשהטוסטר מח .14
 .היזהרו כשאתם מוציאים את הפרוסות מהטוסטר אחרי ההשחמה .15
הקפידו לחבר את התקע לשקע שכול חיבור להארקה . המכשיר כולל פין הארקה .16

 .תקינה
 .'אין לחבר לטוסטר טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק וכד .17
ית או  ומעלה או אנשים מוגבלים פיז8המכשיר מותאם לשימושם של ילדים מגיל  .18

אלא אם הם נתונים לפיקוח וקבלו הדרכה , או החסרים את הניסיון והידע , שכלית
אין לאפשר לילדים לשחק . באשר לשימוש במכשיר בידי מי שאחראים לבטיחותם

 ומעלה ונתונים 8הניקוי והטיפול לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם בגיל . במכשיר
 .לפיקוח

 .שלו מהישג ידם של ילדיםבל הזינה כהרחיקו את המכשיר ו .19
 שימו לב כדי למנוע כוויות כשאתם מ" מ85-כשמשחימים פרוסות שאורכן קטן מ .20

 .מוציאים את הפרוסות מהחריצים
 .אין להשתמש במכשיר מחוץ למבנה .21
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  :המכשיר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון .22

, במלונותלקוחות , בתי חווה, משרדים, במטבח צוות עובדים במקום עבודה
  .מלוניות אירוח עם ארוחת בוקר, ומקומות אירוח דומים

  .שמרו את החוברת לשימוש בעתיד .23
טוסטר מגיע עם כבל חשמל קצר למניעת סכנות הנובעות מהיתקלות או מעידה ה .24

אולם יש לשים לב ולהשגיח , ניתן להשתמש בכבל מאריך במידת הצורך. על הכבל
 .על הנקודות שלעיל

  

  חלקי הטוסטר
  

 
  
  

  לפני השימוש בפעם הראשונה
הוא פולט מעט עשן ,  בפעם הראשונהותומחממים אאת הטוסטר לחשמל וכשמחברים 

זו . תוצאה משאריות השימון שנשארו על גוף החימום בתהליך הייצורשהם וריחות 
או לאוורר את /מומלץ לפתוח את החלון ו, לכן. תופעה מוכרת שנעלמת לאחר זמן מה

  .פעלה בפעם הראשונה ולחמם ללא לחם וללא מזוןהמטבח לפני הה
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  שימוש והפעלה
  . החריצים2- פרוסות בו זמנית ל2ניתן להכניס . הכניסו פרוסת לחם רגילה לחריץ .1

  : הערה
  . שמגש הפירורים נמצא במקוםאלוודיש , לפני ההפעלה :שימו לב

 .חברו את תקע החשמל לשקע שבקיר .2
הנמוכה ביותר .  דרגות7יש . מה הרצויהסובבו את בורר ההשחמה לדרגת ההשח .3

הצנים " 4"בדרגה . היא הגבוהה ביותר" 7"-ו) השחמה מועטה בלבד" (1"היא 
   .מתקבל זהוב

ההבדלים בדרגת הלחות בין , לפיכך. הקלייה היא שילוב של בישול וייבוש הפרוסה
  .לקצר את משך הקלייה/לחם אחד לשני יכולים להאריך

  !שימו לב    
 2פרוסה אחת היא מתקבלת יותר כהה מאשר אם מכניסים כשמכניסים  )1

  . פרוסות לפרק זמן זהה בדרגת השחמה זהה
הצבע של הפרוסות האחרונות יהיה כהה יותר , קולים פרוסות ברציפותכש )2

 .מאשר של הראשונות באותה דרגת השחמה
נורית החיווי של , הורידו את ידית התקן הקלייה למטה עד שהיא תיתפס במקום .4

לאחר שהפרוסות  .הטוסטר יתחיל לקלות את הפרוסות תדלק וCancelן לחצ
ניתן להרימה מעט .  הקלייה משתחררת אוטומטיתתידי, הרצויהלדרגה , השחימו

  .בצורה ידנית כדי להוציא את הפרוסות המוכנות
 .הידית ננעלת למטה רק כשהטוסטר מחובר לחשמל: הערה

ניתן ללחוץ על , אם היא מספיקה. לצפות בדרגת ההשחמהניתן , לייהקבזמן ה .5
 . כדי להפסיק את המשך הקלייה בכל שלבCancelלחצן 

  
  זהירות

 .הסירו את כל חומרי האריזה לפני ההפעלה .1
  . כדי להפסיק את הפעולה מידיתCancelלחצו על לחצן , אם הטוסטר מעלה עשן .2
 .'וכדפרוסות שמרוחות בחמאה לטוסטר אין להכניס  .3
היזהרו לא .  בחריצים לפני ניתוק הטוסטר מהחשמלשנתקעין לנסות לחלץ לחם א .4

 .לגרום נזק למנגנון הפנימי ולגופי החימום בזמן הוצאת הפרוסות
 . רגילמתאים רק להשחמה של פרוסות לחםהטוסטר  .5
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  ניקוי ותחזוקה
לנתקו משקע החשמל , לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה יש לכבות את הטוסטר .1

 .ר לו להתקרר לגמריולאפש
יש לנגב עם מטלית לחה בלבד ואין לנקות עם כריות ניקוי או תכשירי ניקוי שורטים  .2

 .שיכולים לפגוע בגימור
השליכו את הפירורים . הוציאו את מגש הפירורים מהטוסטר,  הפירוריםלסילוק .3

 .אין להפעיל את הטוסטר בלי שהמגש מותקן בו. והחזירו אותו למקום
 .הפכו את הטוסטר ונערו אותו בעדינות, ת לחם שנשארו בטוסטרלהסרת שאריו .4

 .וודאו שמגש הפירורים הוחזר למקומו ומותקן כראוי
 .כשהטוסטר לא בשימוש ניתן לאחסן את כבל הזינה בתחתית הטוסטר .5
  
  
  

  שמירת איכות הסביבה
משמעו שהמוצר לא יטופל ) איור מימין(על המוצר או על האריזה  הסימול 

במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך . יתית רגילהכאשפה ב
הקפדה על הוראות המחזור . מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים

אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע . תבטיח את שמירת איכות הסביבה
לפרטים נוספים בנושא . באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם

  .ת המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצרהמחזור התקשרו לרשויו
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  רשימות אישיות

  דרור תרגום טכנידרור תרגום טכני: : תרגום ועריכהתרגום ועריכה
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, מוצרה את לפנות כשתרצו היום בבוא. חוזר לשימוש הניתנים מחומרים בנוי זה מוצר
 לתקנות בהתאם משומשים ואלקטרוניקה חשמל למכשירי פינוי למרכז אותו העבירו
  . במקום מגוריכםהסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית להגנת המשרד

  לרשת אותו לחבר יהיה ניתן שלא כך החשמל כבל את חתכו, המכשיר השלכת לפני
  .החשמל

 לסילוק ופינוי ציוד EC/2002/96מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 
על .  Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)חשמלי ואלקטרוני משומש 

תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות , ק תקין של המוצרידי הבטחת סילו
  .לסביבה ולבריאותם של בני האדם

 המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל הסימן 
אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד , המוצר כאל אשפה ביתית רגילה

  .חשמלי ואלקטרוני
  התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה, ףלמידע נוס

  
  
  
  

  ראשון לציון, חדש. ת.א, 14נסקי 'רוז' רח: משרדים ראשיים
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