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  בטיחותהוראות 

  

  אחראים לנזק ייגרם וודאו שמתח העבודה המצוין בתווית של המוצר תואם למתח הרשת בביתכם. היצרן או היבואן לא יהיו
 מחיבור המוצר למתח רשת שונה מהנקוב, נזק זה לא יכוסה במסגרת האחריות.

 .מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית או למטרות מסחריות 
 .כדי למנוע נזק למוצר, אין לחבר אותו לכבלים מאריכים שלא עומדים בצריכת הזרם של המוצר 
  ,מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ידע וניסיון

 ידי אדם שאחראי לבטיחותם.על  אלא אם הם מפוקחים או ניתנה להם הדרכה על השימוש במוצר
 .יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המוצר 
 .אסור להציב את טוסטר הלחיצה על או ליד מקור חום ישיר כמו: תנור בישול או תנור חימום 
 .אל תאפשרו לכבל החשמל להיות תלוי מעל קצוות שולחן או דלפק, ולא לגעת במוצרים אחרים או משטחים חמים 
 ציבו את המוצר על משטח שטוח ומקובע, שצריך להיות חסין לחום.ה 
 .לאחר שימוש במוצר, נתקו אותו מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר; הזיזו אותו ממקומו רק לאחר שהתקרר לחלוטין 
 .בזמן שהמוצר אינו בשימוש ולפני ניקוי, נתקו את התקע מהשקע בקיר 
  הצלייה לא מותקנות במקומן.לעולם אל תפעילו את המוצר כאשר פלטות 
 אל תטבלו את המוצר במים לצורך ניקוי או לכל מטרה אחרת. אל תאפשרו למים או לזרם מים לבוא במגע עם המוצר. לעולם 
 .אל תגעו במשטחים מתכתיים כאשר המוצר בפעולה 
 החזיקו בגוף התקע . לניתוק המוצר מרשת החשמלהימנעו מפעולות שעלולות לפגוע או להזיק לכבל החשמל או לתקע ,

 אל תמשכו את הכבל עצמו. לעולםומשכו להוצאתו, 
 אם המוצר פועל באופן לקוי, או אם הוא ניזוק בצרה כלשהי, כמו: אסור להפעיל את המוצר עם תקע או כבל חשמל ניזוקים ,

 נזק מנפילה וכדומה. אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם, פנו למוקד השירות.
 ץ.השתמשו במוצר כמומל 
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 עצות שימוש 

  טוסטר לחיצה שלכם לשימושים שונים כמו: חימום ובישול מזון, צלייה, הכנת טוסטים  \תוכלו להשתמש בטוסטר גריל
 .םוסנדוויצ'י

  בורר הטמפרטורה המשתנה ונורית הביקורת בהם מצויד המכשיר, מספקים חוויית שימוש בטוחה, מונעים חימום יתר ודואגים לחימום
 אחיד של משטחי הבישול לטמפרטורה שהוגדרה, כך שהבישול יהיה מיטבי ובזמן. 

 .תוכלו לפרק את שתי פלטות הבישול של המוצר על ידי לחיצה קלה על תפס הנעילה 
 ושטפו אותם עם מים פושרים ומעט סבון. לאחר מכן, החזירו את פלטות , הרימו את פלטות הבישול לפני השימוש במוצר לראשונה

 הבישול למקומן. צליל נקישה יציין שהקצוות הוכנסו נכון לתוך משטחי הבישול.
 .מומלץ לשמן קלות את משטחי הבישול לפני השימוש הראשון 
 או ריח. הדבר תקין, ויעלם וכוונו את בורר הטמפרטורה לעצמה המקסימלית. תוכלו להבחין במעט עשן  חברו את תקע החשמל לשקע

 תוך זמן קצר.

  הערה:
  וודאו שכבל החשמל לא ייגע בפלטות הבישול כאשר המוצר בשימוש.
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  בחירת טמפרטורה
  ,והתאימו את הטמפרטורה לסוג הבישול שברצונכם לבצע. תוכלו סובבו את בורר הטמפרטורה כך שיעמוד מול הטמפרטורה המצוינת

 להסתפק על ידי כיוון לטווחי טמפרטורה:
  חימום – 1
  הכנת טוסטים – 2
  בישול –צלייה  – 3
  
  

  שימושיםסוגי 
  שימוש כטוסטר לחיצה       

  נורית הביקורת נכבית, חברו את המוצר לרשת החשמל, כוונו את הווסת לטמפרטורה הרצויה לחימום מקדים. כאשר
 המוצר הגיע לטמפרטורה הרצויה.

  את הפלטות.מרחו מעט חמאה על החלק החיצוני של הטוסט או הסנדוויץ' וסגרו בעדינות 
 .משך זמן הבישול תלוי בסוג המילוי ובטעמכם האישי. הטוסטר צולה משני הצדדים בו זמנית 
  יוון שלטוסטר כלא נדרש למרוח חיצונית בחמאה את כל סוגי הלחמים

 הלחיצה יש פלטות עם ציפוי טפלון.

  

          

  

  

  



7 
 

  שימוש כגריל         

  תדו כיווני צלייה         

  וחממו את המוצר חימום מקדים.3כוונו את בורר הטמפרטורה למצב , 
 .הניחו את המזון על משטח הבישול התחתון, וסגרו את המשטח העליון על המזון 
  המזון כיוון שהצלייה היא בשתי הפלטות.אין צורך להפוך את 
 .בסיום הזמן הרצוי, המזון מוכן 
 ספו את המזון עם מרית מעץ.פתחו בזהירות את גריל וא 

  

         

  

  

  תחד כיווני צלייה 

        

 .כוונו את בורר הטמפרטורה למיקום הרצוי, וחממו את המוצר חימום מקדים 
  התחתון.הניחו את המזון לבישול על משטח הבישול 
 90⁰-כלפי מעלה, ופיתחו ל  הרימו את הפלטה העליונה 
 .צלייה יכולה להתבצע כאשר הפלטה העליונה למעלה ולא נוגעת בפלטה התחתונה 
 .סובבו את המזון ואספו אותו בסיום בעזרת מרית מעץ  
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  צלייה דו כיוונית (ברביקיו)        

  

  

  

  את הפלטה העליונה  משטח הצלייה בפיקניקים ומסיבות פתחולהגדלת
 כך שיתקבל משטח צלייה רחב. 180⁰לאחור עד למפתח של 

  הרימו את הפלטה העליונה כלפי מעלה, וכוונו את הפינים של הרגליות
העליונות לנקודה העליונה. במצב זה, תוכלו לפתוח את הפלטה העליונה 

 .180⁰פתיחה מלאה 
 הגריל חימום מקדים. כוונו את בורר הטמפרטורה לכיוון המתאים, וחממו את 
  בשני הצדדים בו זמנית כדי להקל עליכם את הצלייה.תוכלו להניח את המזון על המשטחים בשני הצדדים, השתמשו 
 .הפכו את המזון במידת הצורך ואספו את המזון באמצעות מרית מעץ  

  

  

  

       

נורית החיווי מבוקרת על ידי התרמוסטט, ואפשרי שתדלוק הערה:      
  לסירוגין כדי להבטיח שנשמרת טמפרטורה קבועה בפלטות.
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  אזהרה:

אל תגעו במשטחים החיצוניים של המוצר כיוון שהם מתחממים בזמן פעולה. השתמשו בידית לפתיחת הפלטה  לעולם -1
בזמן פתיחת הפלטה העליונה או במהלך פעולת בישול.  העליונה. אפשרי שיצא עשן בין פלטות החימום של המוצר

 רו בעת הוצאת המזון.היזה
פתחו בזהירות את הפלטה העליונה והוציאו את המזון באמצעות כלי פלסטי או מעץ כדי למנוע נזק לציפוי המיוחד.  -2

 אסור להשתמש במלקחיים מתכתיים, מזלג או סכין כיוון שכלים אלה עלולים לפגוע בציפוי.
 

  ניקוי ותחזוקה

  מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר.לפני ביצוע ניקוי ותחזוקה, נתקו את המוצר 
 נגבו את משטחי הבישול המצופות בחומר הלא דביק המיוחד.לאחר כל שימוש , 
 .פרקו את פלטות הבישול על ידי לחיצה קלה על הנועלים המחזיקים אותם כלפי חוץ 
 ים.שטפו את הפלטות במים עם מטלית רכה או מברשת פלסטית, או שטפו אותן עם מים וסבון או במדיח כל 
 .עקב הטמפרטורה הגבוהה אפשרי שיהיו שיירי מזון יבשים על הפלטות. למנוע זאת, די בניקוי הפלטות לאחר שימוש 
 .אל תשתמשו בחומרים שוחקים כמו: מברשות מתכת או צמר פלדה, כיוון שהדבר יגרום לשריטות בציפוי המיוחד 
 מטלית לחה. לאחר פירוק פלטות הבישול, תוכלו לנגב את פנים המוצר בעזרת 
 .תוכלו לנגב את החלקים החיצוניים, הפלסטיים או המתכתיים, עם מטלית טבולה במי סבון ויבשו לחלוטין מיד אחר כך 
 .תוכלו לאחסן את המוצר במצב אנכי, על ידי שימוש בנעילת הבטיחות האוטומטית 
  אל תטבלו במים את המוצר, בלבד פלטות הבישול. לעולם  
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