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CATION HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions 
must be taken to prevent the risk of burns, �res, or other injury to persons or damage to property.

1. A person who has not read and understood all operating, toasting, and safety instructions is not quali�ed to 
operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before 
operating or cleaning this appliance. 
2. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediate-
ly. Do not reach into the water!
3. When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not 
operate this appliance while it is touching or near curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other 
�ammable materials.
4. To reduce the risk of �re, do not leave this appliance unattended during use.
5. IF this appliance begins to malfunction during use, immediately press the CANCEL button(s) and unplug the 
cord. Do not use or attempt to repair a malfunctioning appliance!
6. The cord to this appliance should only be plugged into a 220-240V AC electrical wall outlet.
7. The cord to this appliance in an unstable position.
8. Use the Toaster on a hard, �at surface. Do not place it near a �ame or heat or on a soft surface (such as 
carpet). Avoid placing it where it may tip over during use. Dropping the Toaster could cause it to malfunction.
WARNING: ELECTRICAL SHOCK HAZARD.  Never attempt to dislodge food inside the Toaster while the Taster is 
plugged in. Doing so could cause an electrical shock hazard or a risk of �re.
CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning o�. Always use 
oven mitts when handling hot material and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything 
on top of the Toaster while it is operating or while it is hot.
CAUTION:
DO NOT toast pastries with runny �llings or frosting.
DO NOT toast torn slices of bread.
DO NOT place buttered bread or wrapped food into the Toaster. 
DO NOT toast small-size bread, mini-baguettes, breadsticks, etc.

IMPORTANT
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A  Toaster Slots
B  Loading Lever
C  Cancel button
D  Reheat Button
E  Defrost Button
F  Browning Control
G  Removable Crumb Tray

IMPORTANT AUTOMATIC CENTERING GUIDES

TOASTING INSTRUCTIONS

IMPORTANT

A

B

C D E F

G

1. Remove all packaging materials including those that may be inside the toasting slots or toasting lever 
slots.
2. Wipe the exterior with a damp sloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners.
3. Do not put the Toaster, cord or plug in water.
4. Be sure crumb tray is pushed all the way into the back of the Taster and the toasting levers are in the UP 
position.
5. Unwrap power cord from cord storage area on underside of Toaster and plug into a 220-240V AC outlet. 
6. Turn the browning selector knob to (1), the lightest setting.
7. Lower the toasting lever until they lock in place. Operate without bread once or twice to burn o� any 
manufacturing residue. You may notice an alight amount of smoke; this is normal and will stop as the 
heating elements continue to heat.

1. Lowering the toasting lever closes the centering guides, and holds the bread or toaster food centrally in 
the toasting slots.
Note: The toasting lever(s) will not lock down unless the Toaster is plugged into a 220-240V AC electrical 
outlet.

1. Make sure crumb trays are pushed all the way into the back of the Toaster and the toasting levers are in 
the UP position.
2. Make sure no bread or other objects are inside the toasting slots. Place Toaster on a �at, level, heat 
resistant surface.
3. Plug the power cord into a 220-240AC electrical outlet.
4. Position the browning selector knob to desired setting(s). To test toasting times for browning, it is  best to 
use both toasting slots’ position the browning selector know between (3) and (4) medium; then adjust each 
subsequent toasting to your preference.
5. Remove all protective wrappings from food before placing into the toasting slot(s).
6. Insert bread or toaster food into the toasting slot(s). Lower the toasting lever until locked into place. The 
automatic centering guides hold food upright for uniform side-to-side toasting. When the bread is lowered 
into position, toasting will begin.
NOTE: The toasting lever will not lock into position unless the Toaster is plugged into a 220-240V AC 
electrical outlet.
NOTE: When toasting a single slice, the bread may be placed in any toasting slot.
NOTE: To prevent a �re hazard, never place bread over the opening of the Toaster, always place bread into 
the slots.
NOTE: DO NOT change the browning selector knob selection during the toasting cycle. First press the 
CANCEL button; then turn the browning selector knob to adjust the browning lever. Lower the toasting lever 
and toast until the desired toast color is achieved.
7. When the toast reaches the selected browning lever, it will pop up automatically.
8. Remove bread from toasting slot(s). Use care when removing bread as the bread and the top of the 
Toaster will still be hot.
9. To interrupt toasting, press the corresponding CANCEL button.
10. Unplug cord from wall outlet when not in use.
IMPORTANT: Never use a fork or sharp-edged utensil to remove toast, because that may damage the 
heating element or cause injury.
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 :سالمةتعلیمات ال
حتیاطات المناسبة لمنع خطر تخاذ اإلإستخدام. یجب أثناء اإل منھ ذي ینبعثالحرارة والبخار ال ھذا الجھاز یولد  تنبیھ "سطح ساخن" :

 إصابات أخرى لألشخاص أو إلحاق أضرار بالممتلكات. ةالحروق أو الحرائق أو أی

 

 بالدلیل في مكان قریب للرجوع إلیھ عند الحاجة.  واإلحتفاظ تنظیفھ،یجب أوالً قراءة ھذا الدلیل بعنایة قبل البدء باستخدام ھذا الجھاز أو . 1

 وإزالة الفیش من المأخذ الكھربائي. عن الطاقة الكھربائیة یجب فصلھ بسرعة، الخطأغمره بالماء عن طریق  الجھاز أوط وسقفي حال . 2

بلمس الجھاز أثناء ران الھواء. ال تقم دوتأمین توفیر مساحة ھوائیة كافیة فوق وعلى جمیع الجوانب ل یجب . عند استخدام ھذا الجھاز،3

 شتعال.اد القابلة لإلمن المو یرھاأو غ مناشفبالقرب من الستائر، أو أغطیة الجدران، أو المالبس، أو وضعھ أو التشغیل 

 .حریق ألي نشوبلتأكد من عدم حصول لیجب مراقبة الجھاز أثناء تشغیلھ . 4

أو عدم  ، النفسیة الجسدیة أو لحسیة ،الذین یعانون من ضعف القدرات ا ) بمن فیھم األطفالص ( من قبل أشخا الجھاز ھذاالیجوز استخدام . 5

 .مالم یكونوا تحت إشراف الشخص المسؤول عن سالمتھمالخبرة والمعرفة،  وجود

بتشغیل الجھاز في  م تق. الالكھربائي عن المأخذ فصل السلكا) وOFFإلغاء زر ( یضغط علإ تشغیلھ،إذا حدث أي خلل في الجھاز أثناء  . 6

من قبل الشركة المصنعة أو  استبدالحال كان معطوباً أو أن السلك الكھربائي أو الفیش تالفین، في ھذه الحالة یجب إجراء أیة تصلیحات أو 

 .أو محاولة تصلیحھ بنفسك لتجنب حدوث إصابات خطیرة العبث بالجھاز أبداً  لال تحاووكیل خدماتھا أو عن طریق فني مؤھل. 

 الجھاز لتجنب حدوث صدمات كھربائیة أو حوادث. ىالمذكور علمن توافق فولطیة المأخذ الكھربائي مع الفولط التشغیلي التأكد . یجب 7

 سطحالعلى حافة  تدلي السلك الكھربائي منتأكد من عدم والالتیار الكھربائي عند عدم استخدامھ. مأخذ ن جھاز تماماً عتأكد من فصل الال. 8

 .األطفال أو الحیوانات األلیفة أو البالغینالذي یتواجد علیھ الجھاز لتجنب سحبھ أو التعثر بھ من قبل 

تجنب وضعھ سطح صلب مستو. ال تضعھ بالقرب من اللھب أو الحرارة أو على سطح ناعم (مثل السجاد). ھذا الجھاز على  استخدم. یجب 9

 .فیھ خللبحدوث  سببتمكن أن یإن وقوع الجھاز ی .االنقالبفي مكان یسبب لھ 

ً  .یة: خطر الصدمة الکھربائتحذیر قد یؤدي ذلك إلى حدوث خطر صدمة بالكھرباء فجھاز الثناء توصیل ز أب إزالة شرائح الخال تحاول أبدا

 كھربائیة أو خطر نشوب حریق.

ً  یکون یلأثناء التشغ :ھتنبی ستخدم قم بفصل الفیش عن المأخذ الكھربائي. إ .یقافبعد اإل حتى بالحرارة لبعض الوقت یحتفظو ھذا الجھاز ساخنا

 ً محمصة أثناء القبل التنظیف. ال تضع أي شيء فوق أن تبرد تماماً الساخنة والسماح للقطع المعدنیة قفازات الفرن عند التعامل مع المواد  دائما

 .كونھا مازالت ساخنةفي حالة تشغیل أو ال

 :تحذیرات مھمة

 ة قد تسیل أو تذوب.حشوممعجنات تقم بوضع ال 

 شرائح ممزقة من الخبز.قم یوضع ال ت

 .مغلفأي طعام أو ذي یحتوي زبدة ال تضع الخبز ال

 وما إلى ذلك. أصابع الخبزالباغیت الصغیر، أو خبز ر الحجم، أو ال تحمص الخبز الصغی
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 :أجزاء الجھاز
A الفتحات 

B صذراع التحمی 

C زر اإللغاء 

D زر إعادة التسخین 

E زر إزالة التجمد 

F التحكم بدرجة التحمیص 

G صینیة تجمیع الفتات القابلة لإلزالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :قبل البدء باستخدام الجھاز ألول مرة
 .صة ذراع التحمیفتحات أو فتحالداخل  في. أزل جمیع مواد التغلیف بما في ذلك تلك التي 1

 . ال تستخدم المنظفات الكاشطة.ففھ بشكل كامل. جللجھاز مسح السطح الخارجيقم باستخدام قماش رطب عند . 2

 قم بغمر الجھاز أو السلك الكھربائي في الماء لمنع حدوث صدمات كھربائیة.. ال ت3

 في الوضع العلوي. صمتوضعة في مكانھا بشكل كامل إلى الخلف وأن ذراع التحمی لفتاتصینیة تجمیع اتأکد من أن . 4

 .طفول 240-220ثم قم بتوصیلھ بمأخذ تیار متردد جھاز تخزین على الجانب السفلي من الالمن منطقة كھربائي سلك الالقم بفك  5.

ً )، اإلعداد 1(وضعیة درجة التحمیص لل یارأدر مفتاح اخت 6.  .األقل تحمیصا

لتصنیع. قد تالحظ لحرق أي بقایا لتأكد من خبز مرة أو مرتین لإضافة دون قم بالتشغیل خفض ذراع التحمیص حتى یتم قفلھ في مكانھ. إ. 7

 للحرارة.سخین عنصر التبث كمیة كبیرة من الدخان. وھذا أمر طبیعي وسوف تتوقف مع استمرار 

 التلقائيالتمركز 
 

 تتوضع في المركز.الخبز مما یجعل شرائح  التمركزوات خفض ذراع التحمیص یغلق أدإن . 1

 ذیة الكھربائیة.غالتحمیص مالم یكن الجھاز موصوالً بالت یتم قفل ذراعلن حظة: الم

 

 تحمیصتعلیمات ال
 

 في مكانھا بشكل كامل إلى الخلف وأن ذراع التحمیص في الوضع العلوي. متوضعة لفتاتصینیة تجمیع اتأکد من أن . 1

 مقاوم للحرارة.سطح عریض ومستو ولى قم بوضع الجھاز عفتحات. ال. تأكد من عدم وجود الخبز أو غیرھا من األشیاء داخل 2

 فولط. 240 – 220كھربائي في مأخذ الطاقة الكھربائیة سلك الال یل. قم بتوص3

ضبط في المرات لیمكن اثم , )4) و (3( في المرات األولى ننصح بتجریب الوضعیات المتوسطة. بتحدید درجة التحمیص حسب الرغبة. قم 4

 القادمة حسب مالحظتك وماتفضلھ.

 ات.فتحالقبل وضعھا في شرائح الخبز ن ع یةافة األغلفة الواق. قم بإزالة ك5

لحصول على تحمیص لسیتم تفعیل نقاط التمركز خفض ذراع التحمیص حتى یتم قفلھ في مكانھ. ات. قم بفتحالالخبز في شرائح ل ادخقم یإ. 6

 التحمیص.یبدأ الذراع وقفلھا س. عندما یتم خفض متجانس

 فولط. 240 – 220بمأخذ الطاقة الكھربائیة إذا تم توصیل جھاز التحمیص  إاللن یتم قفل ذراع التحمیص في موضعھ  حظة:الم

 .فتحة ةأیھا في ، یمكن وضعیة واحدة من الخبزشرعند تحمیص  مالحظة:

ً شرائح الخبز فوق الفتحات ضع قم بوحریق، ال تدوث حلمنع  مالحظة: ً  الفتحاتداخل  الخبزشرائح ضع , مطلقا  .دائما

تحدید درجة التحمیص إلى ثم أدر مفتاح  ،لغاءاإلعلى زر  ضغط أوالً إ إعدادات درجة التحمیص أثناء التشغیل. تقم بتغییر  ال حظة:الم

 درجة التحمیص واللون المرغوب.حتى یتم تحقیق  حمصخفض ذراع التحمیص وإ. الوضعیة المطلوبة

 تم اإلنتھاء من التحمیص بحسب الدرجة المختارة سیرتفع ذراع التحمیص إلى الوضع العلوي تلقائیاً.. عندما ی7

 .ینساخن ال یزاالألن الخبز والجزء العلوي للمحمصة الخبز شرائح إزالة إنتبھ أثناء ت. فتحالاالخبز من شرائح قم بإزالة . 8

 .OFFیمكنكم الضغط على زر اإلیقاف  لحظة،اف التحمیص في أي ق. في حال أردتم إی9

 ستخدام.قید اإل الجھاز عندما ال یكونطاقة ن مأخذ السلك الكھربائي عفصل القم ب. 10

جروح  سخین أو قد یسببعنصر التبألن ذلك قد یضر شرائح الخبز  إلزالةة أواني حاد سكین أو أیةم شوكة أو استخدقم باال ت تنبیھ ھام:

 .وإصابات

 
 

 للحفاظ على البیئة:
مخصصة لھذا الغرض. یمكنكم اإلتصال  مرافق واستخدم العامةلنفایات في مكب ا األجھزة الكھربائیة تخلص منتقم بالال 

 ذلك. بشأن على معلوماتللحصول بالبلدیة 
دخل تإلى المیاه الجوفیة، وقد تصل  مواد خطرةمنھا  تسربینسكب وی كن أنفمن المم األجھزة الكھربائیة التخلص من عند

 .بالصحة العامة أضرارمما یلحق  الغذائیة الى السلسلة


