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הוראות הפעלה



לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע”מ מודה לכם על שרכשתם טוסטר סנדביץ זה מתוצרת                               
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך 

הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא 
חשבונית רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות. 

הוראות זהירות ובטיחות

.)230V( יש לחבר  את המכשיר לשקע במתח המתאים •
• לפני השימוש במכשיר יש לקרוא הוראות אלו בקפידה ולשמור אותם לשימוש בעתיד.

• יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
• אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע”י היבואן.

• אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת המכשיר כאשר הוא פועל. יש למקם את המכשיר במקום 
  שאינו נגיש לילדים.

• אין לחשוף את הכבל לחום )תנור חם, להבה, שמש, כיריים( או לאפשרות שיתקלו בו.
• מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

• אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
• אין להשתמש במכשיר כאשר נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם. 

   יש למסור לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
• אין לטבול את המכשיר ואת כבל החשמל במים או בכל נוזל אחר. 

  במידה והותזו מים על המכשיר יש לנגבם ולהמתין לייבוש מוחלט לפני השימוש.
• אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות.

• אין לגעת במשטחים חמים בידיים חשופות. יש להשתמש בידיות או בכפפות.
• יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשהמכשיר לא בשימוש )גם אם זה לזמן קצר(, לפני ניקויו, 

   אחסונו או במקרה של תקלה.
• אין להשתמש בכריות ו/או בחומרי ניקוי שורטים בזמן הניקוי.

• אין למשוך בכוח את הכבל החשמל מהשקע.
• יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת                                  
   שימוש באביזרים שאינם מומלצים ע”י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.

• כל תיקון שיש לעשות במכשיר יעשה אך ורק ע”י תחנת שירות מורשית. תיקון לא מקצועי 
   עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.



הוראות הפעלה

• כאשר משתמשים בטוסטר בפעם הראשונה, יש לנקות את הפלטת הבישול לפני השימוש.
   שמנו את הפלטות החימום בעזרת שמן, חמאה, מרגרינה או שומן.

)230V( יש לחבר את המכשיר לשקע במתח המתאים •
• לחימום ראשוני יש לסגור את הטוסטר להמתין כ - 3 דקות עד שנורית בקרת הטמפרטורה ירוקה תדלק.  

   ואז המכשיר מגיע לחום הרצוי.
• יש לפתוח את הטוסטר ולהניח את הכריך על פלטה האופקית.

• יש לסגור הטוסטר על ידי הורדת הפלטה העליונה על הפלטה התחתונה ולנעול בעזרת לחצן הנעילה.
• במהלך הקליה הנורית הירוקה נדלקת ונכבת לסירוגין לשמירה על הטמפרטורה הרצויה.

• יש לוודא שפלטות המתכת סגורות במהלך הקליה.
• קצוות הכריכים הקלויים יאטמו תודות לעיצוב המיוחד של הפלטות.

• יש להשתמש אך ורק במרית עץ או פלסטיק להסרת הכריכים מהטוסטר.
   )השימוש בכלי מתכת עלול לגרום נזק לציפוי הפלטות(.

• אין לאפשר למים או כל נוזל אחר לבוא במגע עם גופי החימום.

מבט על המכשיר

1. ידית
2. תפסן נעילה 

3. נורית ביקורת 
4. כבל חשמל

5. פלטות
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ניקוי ותחזוקה

• לאחר השימוש ולפני הניקוי, נתקו את התקע משקע החשמל והמתינו עד להתקררות המצנם.
• נגבו את חלקו פנימי ואת הקצוות של הפלטות בעזרת מטלית לחה וייבשו במטלית נוספת או במפית נייר.

• נגבו את הצד החיצוני בעזרת מטלית לחה.
• אין לנקות את החלקים הפנימיים או החיצוניים בעזרת ספוג שוחק את צמר פלדה, מכיוון שאלה עלולים לפגום בציפוי.

• האחריות אינה מכסה נזק שיגרם לציפוי הטפלון שע”ג הפלטות.

עצות שימושיות

• יש לחמם את המכשיר לפני השימוש.
• ניתן להשתמש בחמאה מתובלת.

• הצעות לעיטור הכרכים: חסה, פטרוזיליה, מנטה, חצאי זיתים, בצל, עגבניה וכו’.
• כפית של סוכר שתפוזר על החלק החיצוני של הכריכים תעניק להם יותר פריכות )מתאים במיוחד  

   לכריכים עם מילוי פירות(.

במידה ויש שאלות על הוראות ההארקה והחשמל, היוועצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים, לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור לא נכון 

של המכשיר לחשמל. 

הערה


