
 ستروراهنمای استفاده از ت

Toaster 2204 

 پیش از اولین استفاده 

را بررسی کنید و بسته بندی را باز کنید و هر گونه مواد چاپی که ممکن  د استفاده کنید شیارهاخو ستروتپیش از آنکه از 

نکنید . هنگامیکه برای بار  ستروتاست در طول حمل و نقل و جابجایی شکل گرفته باشد را پاک کنید . اجسام فلزی را داخل 

استفاده می کنید ممکن است دود کمرنگی را مشاهده کنید . این امری عادی است . دود زیانی ندارد و به زودی  ستروتاول از 

 از بین می رود . 

  نصب تستر

به اندازه کافی بلند است و اجازه میدهد تا سیم از  ستروتپایه های  . در صورت لزوم سیم را زیر پایه ببندید و کوتاه کنید ،  1

 خارج شود و عبور کند .  تسترهر طرف 

  هشدار :

 خطر برق گرفتگی 

 دو شاخه را به پریز برق وصل کنید . 

 آن را از پریز خارج نکنید .

 از آداپتور استفاده نکنید . 

 گرفتگی منجر شود .  عدم رعایت این دستورالعمل می تواند به مرگ ، آتش سوزی و برق

 . دوشاخه را به پریز بزنید .  2

ست تیره تر به سمت ومد نظر خود حرکت دهید . دکمه ی کنترل را برای ت سایه  را برای انتخاب درجه برشتگی. کنترل  3

ست روشن تر به سمت چپ حرکت دهید . وراست و برای ت

        7) روشن ( به  1سطح سایه را از ، چراغ های نشانگر 

 ) تیره ( نشان می دهد . 

 

 

 

 

 

 



 :   توجه

متفاوتی نیاز دارند . به عنوان مثال نان های خشک  نسبت به نان میزان رطوبتشان به تنظیمات  انواع مختلف نان با توجه به

 های مرطوب سریعتر و بیشتر قهوه ای می شوند و به تنظیمات روشن تر نیاز دارند . 

 ست شدن داخل شیار قرار دهید . و. نان و یا هر غذای دیگر را جهت ت 4

 

 

 :توجه 

ست نان در هر دو مدل شیار ، توجه داشته باشید که از یک نوع نان با ضخامت یکسان استفاده کنید . اگر دو نوع نان وبرای ت 

شیار و با کنترل مستقل دوتایی تست می کنید ، مطمئن شوید که  در هر جفت از شیار  4با ضخامت متفاوت را با مدل های 

 ها یک نوع نان قرار بگیرد .

 

ه محض اینکه نان داخل شیار قرار می گیرد شروع به پایین رفتن و برشته شدن می کند . ب  . 5

برشته شدن  داشته باشند . برخی از مواد غذایی ممکن است  نیاز به نور بیشتری  برای شروع به 

 /TOASTست شدن نکرد دکمه ی وبعد از سه ثانیه شروع به ت اگر نان

CANCEL  ار دهید . برای شروع دور دستی فشرا 

برای کسب . را فشار دهید ( ست ویژه وعملکرد ت)  special toasting functionثانیه دکمه  5. ) اختیاری ( به مدت  6

 . ست ویژه را مشاهده کنید واطالعات بیشتر ، بخش عملکرد ت

 54ظرف مدت ( ییغذامواد ) اگر نان . نان به طور خودکار باال می آید و زنگ می زند  ،پایان یافت ستروتهنگامیکه کار  . 7

 . قرار دهید  نگهدارستر را در حالت گرم وتثانیه خارج نشد ، 

ست را باال می ونان های ت ستروت. را فشار دهید  TOAST/CANCELست کردن در هر زمان دکمه ی و. جهت لغو ت 8

 . آورد و خاموش می شود 

 

 



 عملکرد تست ویژه 

 

 

  گرم نگهدار

آن را به طور خودکار پایین می  ستروتست کردن خارج نشود وثانیه  در آخر عمل ت  45در صورتیکه  مواد غذایی در عرض 

فعال است ، نشانگر آن روشن  گرم نگهداردقیقه  با حرارت کم فعال می کند . در زمانی که  3را به مدت  گرم نگهداربرد و 

  خواهد ماند .

 

 ست ها : وو برداشتن ت گرم نگهداربرای لغو 

خاموش  ستروتها باال می آیند و  ستوترا فشار دهید .  TOAST/CANCELابتدا دکمه ی 

 خواهد شد .

به طور  ستروتست ها باال می آیند و وست ها در عرض سه دقیقه برداشته نشود . تواگر ت

 خودکار خاموش خواهد شد . 

 

 ) نان گرد (ست نان های شیرینی وت

ست نان های شیرینی ، نان فانتزی ، مافین ، کلوچه و یا هر نان گرد  که شما  می خواهید وشما ویژگی خاصی برای ت ستروت

ست  کنید ، دارد . المنت های حرارتی برای تست داخل نان های وآن را از وسط دو نیم  کنید  و تنها یک طرف آن را ت

 زد . شیرینی تنظیم میشود بدون آن که سطح خارجی نان بسو

مورد نظر خودتان را تعیین کنید و دکمه ی  فاده از کنترل سایه درجه ی برشتگی. با است 1

BAGEL  . نان گرد ( را فشار دهید ( 

 

 

 

 

 

 



. نیمه های بریده شده نان شیرینی ها ) یا هر نان گرد دیگری ( را از سمتی که بریده شده است  همانگونه که نشان داده  2

نان ها را به طور خودکار پایین  ستروتقرار دهید .  ستروتشده است ، داخل 

 می کند .  برده و شروع به کار 

 زنگ  ستروتال می آیند و ست نان ها به پایان رسید . نان ها باو. هر گاه ت 3

قرار  گرم نگهداردر حالت  تسترثانیه نان ها خارج نشود  45می زند و اگر تا 

 می گیرد . 

 

 تست مواد منجمد 

ست کردن آن می کند . از گزینه وشما قابلیت تست مواد منجمد را دارد و به تدریج یخ نان را باز می کند و شروع به ت ستروت

 فقط برای مواد منجمد استفاده کنید .  Frozenی 

 

 

 : برای نان های عادی و غذاهای مشابه

 را فشار دهید .  FROZENمورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه  توست.  درجه ی  1

 نان های منجمد را داخل شیار قرار دهید .   - 2

به صورت خودکار نان ها را پایین می برد و عملیات یخ زدایی و گرم شدن نان  ستروت  - 3

 انجام می شود سپس نان شروع به تست شدن در درجه ی تنظیم شده می کند . 

 

 

 برای نان شیرینی گرد منجمد ) یا سایر نان های گرد دو نیم شده منجمد ( :

را  FROZENرا فشار دهید و پس از آن دکمه ی  BAGELمورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه ی  برشتگی. درجه ی  1

 فشار دهید . 

 . نان های گرد منجمد را داخل شیار قرار دهید .  2

به صورت خودکار نان ها را پایین می برد و عملیات یخ زدایی و گرم شدن نان انجام می شود سپس نان شروع به  ستروت.   3

 ست شدن در درجه ی تنظیم شده می کند . وت

 

 



 عملکرد تست ویژه 

  ست ساندویچ هاوت

شما قابلیت تست ساندویچ هایی با برش های نازک گوشت  ستروت

و پنیر را دارد . توری ساندویچ به گونه ای طراحی شده که به 

به صورت منظور جای گذاری و برداشتن راحت ساندویچ ها ، 

 تخت باز می شود . 

 آماده سازی ساندویچ : 

کره مالیدن به قسمت بیرونی  –کره را به قسمت داخلی نان نزنید  –.  قسمت بیرونی نان ساندویچ را به کره آغشته کنید  1

 منجر به  آهسته برشته شدن نان و گرم ماندن قسمت داخلی ساندویچ می شود . 

ش از حد پر نکنید . مواد تشکیل دهنده نازک مثل ژامبون ، بوقلمون و . ساندویچ را با مواد دلخواهتان پر کنید اما آن را بی 2

 پنیر بهترین انتخاب است . 

.  توری را با جدا کردن دستگیره ها از هم باز کنید . لبه ی ساندویچ خود را با شیار توری تراز کنید همانگونه که در شکل  3

 نشان داده شده است . 

 

 

دسته های توری را برای محکم نگاه داشتن ساندویچ بهم فشار  – 4

 دهید . کلیپ را برای محکم نگاه داشتن ببندید . 

 

 

 

 

 

 :  توجه

ست نکنید . زیرا برخی مواد غذایی همچون پنیر ممکن است ذوب شوند و به قسمت داخلی وساندویچ ها را بدون توری ت

قرار ندهید زیرا یکبار ساندویچ شما  ستروتنگه ندارید و یا پشت آن را درون  ستروتبچسبد . توری ساندویچ را درون  ستروت

 جلوگیری می کند .  ستروتست شده و این عمل از کارکرد درست وت

 



 ست شدن ساندویچ شما وت

 . را فشار دهید  SANDWICH. کنترل سایه را بر روی درجه ی برشتگی مورد دلخواه خودتان قرار دهید و سپس دکمه ی   1

ی برد و به صورت خودکار آن را پایین م ستروتبگذارید ،  ستروتن وتوری ساندویچ را با ساندویچی که درونش قرار دادید در . 2

 ست شدن می کند .وشروع به ت

 

 

 

 

 

 

 سه بار به صدا در می آید و چراغ ساندویچ شروع به چشمک زدن می کند .  ستروتهنگامیکه ساندویچ آماده شد زنگ .  3

را فشار دهید و در غیر اینصورت  دکمه ی  SANDWICH. توری ساندویچ را بردارید و برای عملیات دوباره دکمه ی  4

TOAST/ CANCEL  به وضعیت قبل برگردد  ستروترا فشار دهید تا . 

دقیقه زده می شود و چراغ دکمه  2هر سی ثانیه یکبار به مدت  ستروتخارج نکنید زنگ  ستروتاگر توری ساندویچ را از درون 

اگر پس از گذشت دو دقیقه ساندویچ ها را . ی ساندویچ چشمک زن خواهد ماند تا به شما یادآوری کند تا ساندویچ را بردارید 

 . به صورت خودکار خواموش می شود  ستروتخارج نکنید 

 . ره به حالت قبل خود برگردد برداشته شود تا دستگاه دوبا ستروتدر هر صورت ساندویچ ها باید از داخل 

 


