
 

 

یکی ازضرورت هایی است که قبل  کنوود چه راهنمای استفاده از توستردفتر
دفترچه راهنمای فارسی  از خرید توستر کنوود به آن نیاز پیدا خواهیم نمود. با

ترجمه و تهیه گردیده  کنوود سرویس که به صورت اختصاصی در توستر کنوود
 .است به سادگی از توستر کنوود خود استفاده نمایید

در صورتی که نتوانید از این وسیله به خوبی نگهداری کنید مطمئن باشید 
 مراجه نمایید. در نظر داشته باشید همیشه با تعمیرگاه مجاز کنوود باید به

میتوانید از توستر کنوود خود بهترین استفاده را  راهنمای استفاده از توستر
دفترچه راهنمای استفاده از  PDF داشته باشید. همچنین میتوانید نسخه

 .توستر کنوود را رایگان دانلود نمایید

  

 ده از توستر کنووددفترچه راهنمای استفا

 & Peek اهرم حمل را برای بلند کردن نان تست استفاده کنید ، استفاده از
View در هر زمان ،بدون لغو کردن چرخه تست. 

 قبل از استفاده وسیله کنوود

 و برای بعدا نیز آن را   به دقت این دستورالعمل ها را بخوانید
 .نگهداری کنید

 ام برچسب ها را جدا کنیدکل بسته بندی را باز کنید و تم. 
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 ایمنی

 غذاهای سوخته ممکن است آتش بگیرند، پس: 
 هیچ وقت تستر را بدون توجه رها نکنید. 
  توستر را دور از هر چیزی که ممکن است آتش بگیرد نگه دارید )مثال

 . (پرده ها
 تنظیمات برشتگی را برای نان های نازک یا خشک روی کم قراردهید. 
 روی آن یا درون آن با مواد پر شده)مثل پیتزا( در  اصال غذاهایی که

 .تستر نگذارید، اگر موادش به بیرون ریخته، احتماال آتش خواهد گرفت
  حتما سینی خرده نان را مرتبا تمیز کنید، خرده نان ها باعث ایجاد دود

 .و آتش سوزی می شوند
  برای جلوگیری از ایجاد شوک الکتریکی: هیچ وقت نگذارید توستر، سیم

اصال چیزهای فلزی مثل چاقو، فویل یا دستتان   یا پریز خیس شوند یا
 .داخل دستگاه نبرید  را

  همیشه بعد از تموم شدن کارتان با دستگاه ، قبل از تمیز کردن یا جمع
 .کردن خرده نان ها آن را از برق بکشید

 قت روی تستر را با بشقاب یا چیزای دیگه نپوشانید،ممکن است هیچ و
 .خیلی داغ شده و آتش سوزی شروع شود

  سیم دستگاه را آویزان نگذارید تا بچه ها دسترسی داشته باشند وسیم
 .بکشند  را

 پیشنهاد میکنیم دستگاه را زیر کابینت های دیواری قرار ندهید. 
 است آنرا تکان ندهید وقتی دستگاه دارد کار میکند و روشن. 
 اصال به بدنه داغ دستگاه دست نزنید، مخصوصا ناحیه باالی فلزی. 
 هیچ وقت از وسایل و لوازم جانبی غیرمجاز استفاده نکنید. 
  از تستر خراب استفاده نکنید. بررسی کنید و تعمیرش کنید: میتوانید

 .نمایید تماس با کنوود سرویس اقدام به
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  این وسیله نباید به تایمر بیرونی و یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه
 .وصل شود

  این وسیله برای استفاده افرادی )مثل کودکان( یا کسانی که توانایی
ندارند یا کم تجربه و بی سوادند در نظر گرفته نشده، مگر اینکه با 

بیشتر دستورالعمل استفاده توسط فرد دیگری  نظارت یا برای ایمنی
 .انجام شود

 باید مواظب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند. 
  این وسیله فقط برای استفاده خانگی می باشد. کنوود مسئولیتی در

قبال خرابی های ناشی از استفاده نادرست، یا توجه نکردن به 
 .دستورالعمل ها نداره

  

 نقبل از به برق زد

  مطمئن شوید منبع تامین برق شما مطابق با آنچه در زیر تستر نشان
 .داده است

 این دستگاه با دستورات EC 2004/108/EC  در مورد سازگاری
و  2004/04/27از  1935/2004شماره  EC الکترومغناطیسی و مقررات

 .درباره مواد درتماس با مواد غذایی مطابقت داره

 بار از توستر کنوود قبل از استفاده برای اولین

 .(1سیم اضافی را در قسمت جمع کننده سیم در زیر دستگاه قراردهید ) 

  اول دستگاه را روی تنظیمات متوسط بدون نان روشن کنید. )تا دستگاه
 .)روشن نباشد اهرم پایین نخواهد رفت



 

 

  مثل همه المنت های جدید، وقتی برای اولین بار دستگاه را روشن می
کنید بوی سوختگی کمی میدهد. این امر عادی بوده و اصال جای 

 .نگرانی نیست

  

 کلیدها

 انتخاب قفسه گرمایشی 
 قفسه گرمایش 
 اهرم حمل Peek & Viwe ( با بیشترین امکان باالرفتن برای جا به

 (جایی بیشتر
 کنترل برشتگی 
 دکمه گرم کردن مجدد با چراغ نشانگر 
 دکمه یخ زدایی با چراغ نشانگر 
 دکمه لغو با چراغ نشانگر 
 سینی خرده نان 
 قسمت جمع کننده سیم 

  

 برای استفاده از تستر کنوود

 تستر را به برق وصل کنید - 1

کنترل برشتگی را در حالت دلخواه بگذارید، برای تست کردن کم و یا نان  - 2
 .شک ،درجه کم را انتخاب کنیدنازک یا خ

 .نان، مافین یا شیرینی ها را قرار دهید - 3



 

 

( رو تا قفل شدن به سمت پایین بکشید، دکمه "لغو" روشن می 2اهرم ) - 4
 .(شود.) اهرم فقط وقتی که دستگاه به برق باشد پایین می ماند

  برای تست کردن نان یخ زده، وقتی نان پایین رفت دکمه یخ زدایی را
 .بزنید. دکمه یخ زدایی روشن می شود

  برای گرم کردن نان تستی که بیرون آمده ولی سرد شده، دوباره نان رو
پایین ببرید و دکمه "گرم کردن مجدد" را فشار دهید. دکمه گرم کردن 

 .مجدد روشن می شود
 از اهرم حمل برای کشیدن نان تست استفاده کنین تا Peek &View 

 .کردن مرحله در هر زمان بدون لغو
  برای متوقف کردن تستر در مرحله کار، "دکمه لغو" را فشار دهید، نان

 .ها بیرون می آیند و دکمه لغو هم خاموش می شود
  نان های تست به صورت خودکار بیرون می آیند، برای باالتر آمدنشان

 .اهرم را باال بکشید

  

 ترفند های استفاده از تستر کنوود

  ،فقط یک قطعه نان یا نان خشک تنظیمات حرارت برای برشتگی کمتر
 .پایین تر را انتخاب کنید

  وقتی فقط یک قطعه نان تست میکنید احتماال رنگ یک طرف نان با
 .پشتش فرق داشته باشد، این مسئله طبیعی است

  نان بیات یا خشک زودتر از نان تازه و نان نازک زودتر از ضخیم تست
می شود. بنابراین، می توانید تنظیمات برشتگی را با حرارت کمتر 

 .انتخاب کنید
  ،برای گرفتن نتیجه بهتر از نان هایی استفاده کنید که ضخامت یکسان

 .تازه و هم اندازه هستند



 

 

 یکنیم بین هر بار تست کردن برای داشتن برشتگی یکسان پیشنهاد م
ثانیه فاصله بندازید تا کنترل به صورت اتوماتیک ریست شود. از  30

طرف دیگر، اگر مقدار زیادی نان برای تست کردن قرار داده اید از 
 .حرارت پایین تر استفاده کنید

 سری های TTP230  برای بهترین نتیجه تکه های بزرگ نان را از طول
 .ددرون شیار قرار دهی

  

 ایمنی قفسه گرمایشی

وقتی از قفسه گرمایشی استفاده میکنید اصال درجه حرارتی را باالتر از  - 1
 .... قرار ندهید  عالمت

 .هیچ وقت کامال روی قفسه را نپوشانید - 2

در زمان استفاده از قفسه گرمایی، غذا را بسته بندی نکنید.پالستیک  - 3
د آتش بگیرد. فویل باعث بازتاب گرما بسته بندی ذوب می شود و امکان دار

 .می شود، و به تستر آسیب میرساند

اگه از شیارهای تستر استفاده می کنید، قفسه گرمایی را پایین بیاورید  - 4
 .تا نسوزید

 برای استفاده از قفسه گرمایی

  قفسه گرمایی را با فشار دادن انتخاب قفسه گرمایی درجای خودش
 .قرار دهید

 در باالی قفسه قرار دهید)تقسیم کردن غذا به دو قسمت  غذای خود را
 (باعث سریعتر شدن فرایند گرم کردن می شود

 کنترل برشتگی را بیشتر از ... قرار ندهید. اهرم را پایین ببرید. 



 

 

  در پایان مرحله گرم کردن اهرم به صورت اتوماتیک باال می آید. تکه
له گرم کردن را تکرار کنید. ها را به طرف دیگر برگردانید و دوباره مرح

 .مواظب باشید نسوزند
  همیشه بعد از استفاده قفسه گرمایی را با فشار به پایین ببرید تا قفل

 .شوند

  

 مراقبت و تمیزکردن

 قبل از تمیز کردن تستر را از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود. 
 ( تمیزش کنید و سرجاش برگردا3سینی خرده نان را خارج کنید .) .نید

این کار ها را به طور منظم انجام دهید: خرده نان ها ممکن است 
 .باعث ایجاد دود و آتش شوند

  بیرون تستر و قفسه گرمایی را با دستمال خیس تمیز کنید، سپس
 .خشکش نمایید. از دستمال های زبر استفاده نکنید

  

 :خدمات و حمایت از مشتری

 کنوود سرویس  به دالیل ایمنی اگر سیم دچار آسیب شد، باید توسط
 .تعمیر شود تعمیرگاه مجاز کنوود

 اگر نیاز به کمک داشتید: 
 در استفاده از وسیله یا خدمات تعمیرات 

  



 

 

اطالعات ضروری برای دور انداختن صحیح این محصول 
 EC 2002/96/EC مطابق با قوانین

بعد از پایان عمر کار این دستگاه، نباید مثل یک زباله شهری دور انداخته 
شود. باید به منطقه مخصوص مرکز جمع آوری زباله های مختلف برده شود 

 .یا واسطه فراهم کننده این خدمات داده بشه

دور انداختن جداگانه لوازم خانگی از تاثیرات منفی به محیط زیست و 
د ،مضراتی که ناشی از دور اندختن نادرست زباله ها سالمتی جلوگیری میکن

است و در دسترس بودن مواد مضر برای به دست آوردن صرفه جویی قابل 
توجه در انرژی و منابع بازیابی می شوند. به عنوان یادآوری ضرورت جداکردن 
زباله های لوازم خانگی، این محصول با یک سطل زباله چرخ دار مشخص 

 .شده است

  

 


