הוראות הפעלה
לטוסטר אובן
EO12012

נא לשמור לשימוש עתידי

הקדמה
חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!
כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר ,אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה
שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.
לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 1-700-700-909

לפני שימוש ראשון (איורים בעמ' )11
•הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם .במקרה ונתקלתם
בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
•למען בטיחות ילדיכם ,אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק,
קופסאות קרטון ,קלקר וכו') מחוץ להישג ידם .ניתן לשמור על האריזה לצורך
אחסון עתידי.
•הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
•הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המזון.

פינוי

המוטבע על
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר .הסימן
המוצר או על המסמכים הנלווים מציין ,בהתאם לתקנות האיחוד האירופי
 EC/2002/96לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (,)WEEE
שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה ,אלא יש לפנותו למרכז איסוף
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני .למידע נוסף ,התקשרו לרשות
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה .לפני השלכת המכשיר,
חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.
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סכנה  -מתח גבוה!
יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שרות מוסמכת.
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הוראות בטיחות
כללי
••יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן
לשימוש עתידי.
••היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש
במכשיר שלא בהתאם להוראות.
••המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או
נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים ,אלא תחת פיקוח מתאים.
••המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל
בקרבת ילדים.
••השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו .אין לבצע
בו התאמות לשימוש אחר.
••השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל
בטעות.
••אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
••אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים או נפיצים.
••הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב .השאירו מרווח
איוורור מכל צד שלו.
••אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף
המכשיר ,בכבל או בתקע שלו .יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה ,תיקון או
התאמה.

חשמל
••וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא  50Hz 230Vעם הארקת
הגנה .השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה 16 -
אמפר .מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה .אם התקע אינו מתאים
לשקע החשמל ,יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.
מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא
שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.
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הוראות בטיחות
••יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה (כבל החשמל) של המכשיר
מרשת החשמל .אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות
או עם רגליים יחפות .הקפידו על ניתוקה במשיכת תקע החשמל עצמו ולא
במשיכת הכבל .בהעדר גישה נוחה ,חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק)
ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש.
••יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך.
אסור לכופף אותו בזווית חדה ,או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא
ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
••זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור
חום ,במים או בנוזל אחר .אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו
נוזלים ,נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
••אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק ,יש להחליפו על ידי היצרן ,סוכן השירות
שלו או אדם מוסמך אחר ,כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
••אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
••אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש .המכשיר
אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת
שליטה מרחוק נפרדת.
••יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה

טוסטר אובן
••דלת המכשיר והמעטפת החיצונית שלו עלולים להיות חמים בעת פעולת
המכשיר ,יש להיזהר במגע!
••הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים! השתמשו בכפפות מתאימות כדי להכניס
או להוציא את כלי הבישול או המגשים ממכשיר חם.
••וודאו שהתבניות והכלים מונחים במקומם בצורה נכונה ויציבה.
••אין לתפעל את המכשיר בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.
••הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום .אין להשתמש בכלים פגומים או
בלתי יציבים.
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הוראות בטיחות
••אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במיכלים אטומים .הם עלולים להתפוצץ.
••המכשיר מיועד לבישול ,לאפייה ולחימום מזון ומשקאות .אין להשתמש בו
לחימום או לייבוש מזון ,בגדים ,נעליים או חפצים אחרים .סכנת שריפה!
••יש להקפיד להשגיח על המכשיר בעת קליית מזון כמו למשל לצורך הכנת
צנים (״טוסט״) .המזון עלול להתלקח בקלות.
••אין להשתמש בחומרים דליקים כמו למשל :ניילון ונייר.
••שמרו על נקיון המכשיר  -שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום
להתפרצות דליקה.
••במקרה של התלקחות אש ,אין לנסות לכבות את הלהבות במים! יש לסגור
את הדלת ,לנתק מהחשמל ולחנוק את הלהבות במטלית לחה.
••פליטת אויר חם היא תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר  -אין לחסום את
האוורור.
••הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר המכשיר אינו בשימוש .כאשר
אינו בשימוש זמן רב ,יש לנתקו מהחשמל.
••הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי!
••אין להשתמש בחפצי מתכת מחודדים או חדים כדי לנקות את מחבת הלחם.
••ודאו שכבל החשמל של מכשיר זה או של מכשירי חשמל אחרים ,לא ייתפסו
בדלת המכשיר .סכנת שריפה והתחשמלות עקב המסת בידוד הכבל!
••במקרה של כשל תפעולי ,כבו מיידית את המכשיר ,נתקו אותו מהחשמל וצרו
קשר עם מרכז השירות.
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נתונים טכניים
Low Voltage Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC

תאימות
לתקנים

Materials and accessories coming into contact
with food conform to European regulation (EC) no.
1935/2004.
220-240 V ~ 50/60Hz
1400 W
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מתח זינה
הספק נצרך

LxHxD: 490 x 235 x 370

מידות

6.6 kg

משקל

חלקים
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חלקים
A.Aגוף חימום עליון

G.Gחוגת תוכניות

B.Bלא בדגם זה

H.Hנורית חיווי חימום (כבית
בהגעה לטמפרטורה הרצויה)

C.Cלא בדגם זה
D.Dתבנית אפיה (בחלק מהדגמים)
E.Eחוגת טרמוסטט
F.Fחוגת קוצב זמן

I.Iגוף חימום תחתון

.L

דלת זכוכית

 .Mמגש פרורים

תוכניות
הפעלת גוף החימום העליון בלבד .התוכנית מתאימה לצלייה
עם השחמה .הצליה (גריל) תהיה יעילה יותר אם הדלת תהיה
פתוחה מעט .לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,חממו מראש
לטמפרטורה המכסימלית (עד שנורית חיווי חימום כבית).
הפעלת גופי החימום העליון והתחתון .מתאים לאפייה
ולהכנת טוסטים .לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,השתמשו
במסילה התחתונה.
שמירת חום
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תפעול
שלבי תפעול (איורים בעמ' )11-14
1.1הניחו את המזון על האביזר הרצוי בתוך הטוסטר אובן וסגרו היטב את
הדלת שלו.
2.2חברו את המכשיר לחשמל.
3.3סובבו את חוגת הטרמוסטט ( )Eלטמפרטורה הרצויה.
4.4סובבו את חוגת קוצב זמן ( )Fלמשך הזמן הרצוי.
5.5סובבו את חוגת התוכניות ( )Gלתוכנית הרצויה.
6.6בסיום הזמן הקצוב ,הטוסטר אובן יפסיק את פעולתו וגם ישמיע צליל
תזכורת.
7.7שילפו את תקע החשמל מהשקע שבקיר אם אין כוונה להשתמש בטוסטר
אובן בזמן הקרוב.

נקיון (איורים בעמ' )15
חשוב לנקות את המכשיר ואביזריו לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך
שיישרף ויהיה קשה יותר לנקוי!
1.1ניקוי גוף המכשיר עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי ייעודי לניקוי כלים .יש
למנוע מגע של חומרי ניקוי בגופי החימום ובטרמוסטט.
2.2ניתן לנקות את האביזרים ידנית במים וסבון או במדיח כלים.

זהירות!
•הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי!
•המתינו להתקררות המכשיר והוציאו ממנו החוצה את כל האביזרים.
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58001 , אזור,19  השקמה:כתובתנו
brimag@digital-age.co.il :דוא"ל
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