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הוראות בטיחות
בטיחותכם ובטיחות אחרים הן חשובות מאוד.
הוראות בטיחות רבות כלולות בחוברת הוראות זו ועל גבי המכשיר .תמיד קראו אותן
ופעלו לפיהן.
זהו סמל אזהרה בטיחותית.
סמל זה מזהיר אתכם על סכנות אפשריות העלולות לגרום למוות או
לפציעה.
כל הוראות הבטיחות תופענה לאחר סמל זה או לאחר המילים "סכנה"
או "אזהרה" .פירוש מילים אלה:

סכנה

אתם עלולים להיהרג או להיפצע קשה אם לא
תפעלו מיד לפי ההוראות.

אזהרה

אתם עלולים להיהרג או להיפצע קשה אם לא
תפעלו לפי ההוראות.

כל הוראות הבטיחות אומרות לכם מהי הסכנה האפשרית ,הן אומרות לכם כדי להפחית
את הסיכון בפציעה ואומרות לכם מה עלול לקרות כשלא פועלים לפי ההוראות.

הוראות בטיחות חשובות
יש לפעול תמיד לפי הוראות בטיחות בסיסיות כולל הוראות הבטיחות הבאות בעת
שימוש במכשיר חשמלי:
 .1קראו את כל ההוראות.
 .2אל תגעו במשטחים לוהטים .השתמשו בידיות או בכפתורים.
 .3אל תטבלו את כבל הזינה ,התקע או הטוסטר במים או בכל נוזל אחר ,למניעת סכנת
התחשמלות.
 .4מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים )כולל ילדים( ,בעלי מוגבלויות פיזיות,
חושיות או שכליות ,או חסרי ניסיון וידע ,אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה על
אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
 .5יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
 .6נתקו את התקע מהשקע כשהמכשיר אינו בשימוש ולפני ניקויו .אפשרו למכשיר
להתקרר לפני הרכבת או הסרת אביזרים.
 .7אל תפעילו את המכשיר כשכבל הזינה או התקע פגומים ,או כשהמכשיר תקול ,הופל
או ניזוק בכל צורה שהיא .הביאו את המכשיר לתחנת השירות הקרובה לבדיקה,
לתיקון או לכיוון חשמלי או מכני.
 .8השימוש באביזרים שאינם מומלצים או שאינם נמכרים ע"י  KitchenAidעלול לגרום
דליקה ,התחשמלות או פציעה.
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 .9אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית.
 .10אל תאפשרו לכבל הזינה להשתלשל מעבר לקצה השולחן או משטח העבודה או
לבוא במגע עם משטחים לוהטים.
 .11אל תניחו על כיריים לוהטות או מבער חשמלי או בקרבתם; או בתוך תנור בישול
ואפייה מחומם.
 .12סובבו את כפתורי ההפעלה למצב " "OFFולאחר מכן נתקו את התקע מהשקע,
לניתוק.
 .13אל תשתמשו בטוסטר לכל מטרה אחרת מלבד זו לה הוא מיועד.
 .14אין להכניס לטוסטר פריטי מזון גדולים במיוחד ,אריזות עשויות רדיד מתכת או כלי
בישול ,היות והם עלולים לגרום סכנת דליקה או התחשמלות.
 .15עשויה להיווצר דליקה כשהטוסטר מכוסה או כשהוא בא במגע עם חומר דליק ,כולל
וילונות ,בדים ,קירות וכד' ,במהלך פעולתו.
 .16אל תנסו להסיר פריטי מזון כשהטוסטר מחובר לשקע.
 .17מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

שמרו הוראות אלה
דרישות חשמליות
מתח220-240V :
תדר50/60Hz :
הספק 1100W :בדגם  2פרוסות 5KMT221
 1800Wבדגם  4פרוסות 5KMT421

אזהרה

הערה :כשכבל הזינה ניזוק יש להחליפו
ע"י היצרן או סוכן השירות המורשה שלו,
למניעת סכנה.
אל תשתמשו בכבל מאריך .דאגו להתקנת
שקע חשמלי מתאים בסמוך למכשיר ע"י
חשמלאי מוסמך ,כשכבל הזינה קצר מדי.

סכנת התחשמלות
חברו לשקע מוארק.
אל תסירו את להב ההארקה.
אל תשתמשו במתאם.
אל תשתמשו בכבל מאריך.
אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום
למוות ,לדליקה או להתחשמלות.
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סילוק מכשיר ישן
מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיית האיחוד
האירופי  2002/96/ECבנושא פסולת ציוד
חשמלי ואלקטרוני ).(WEEE

הסמל על גבי המכשיר או בתיעוד
הנלווה אליו מציין שאין להשליך מכשיר זה
ביחד עם האשפה הביתית .במקום זאת,
יש למסור אותו לנקודת איסוף מתאימה
למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

באמצעות הבטחת סילוק מתאים של
מכשיר זה תסייעו במניעת השלכות
שליליות על הסביבה ובריאות האנשים,
העלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לקוי
בפסולת מכשיר זה.

יש להשליך את המכשיר בהתאם לתקנות
המשרד להגנת הסביבה .נא בקרו באתר
האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה
בכתובת  www.sviva.gov.ilלמידע נוסף.

חלקים ומאפיינים
דגם  4פרוסות
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דגם  2פרוסות

חלקים שניתן לרכוש בנפרד )אופציה(
ניתן לרכוש בנפרד מחמם לחמניות )פריט דגם  (5KTBW2Lורשת לסנדויצ'ים )פריט
 (5KTSRLשמתאימים ל 2-הדגמים ) 2פרוסות ו 4-פרוסות(.

כפתורי ההפעלה
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בורר דרגת השחמה

מאפייני הטוסטר

בעל  7דרגות השחמה כדי לקבל השחמה
מדויקת .סובבו את הבורר ימינה כדי
להגביר את ההשחמה )כהה( ושמאלה כדי
לקבל פרוסה בהירה.

שמירה על חום )

חריצים רחבים במיוחד עם מרכוז
כונניות אוטומטי
חריצים רחבים במיוחד מאפשרים לכם
לקלות בקלות לחם ,כעכים ומאפינ'ס

כונניות עם מרכוז אוטומטי

(

מסייעות להבטיח חימום אחיד של פרוסות
לחם דקות או עבות .מנגנון הרמה אוטומטי
מגביה ומנמיך את הכונניות

הטוסטר מנמיך אוטומטית את הפרוסות
ומפעיל מחזור "חימום" בחום נמוך למשך
 3דקות לפרוסות שעברו קלייה זה עתה.
בסיום השלב יישמע צלצול )ביפ( .הטוסטר
יכבה והפרוסות יורמו.

פונקציית כעכים)

מגש פירורים נשלף
מגש פירורים נשלף )שני מגשים זה ליד זה
)בדגם  4פרוסות( .ניתן להכניס ולנקות
אותו בסלסילה העליונה של מדיח הכלים.

(

הטוסטר כולל הגדרה מיוחדת לקליית
כעכים ,עוגות שמרים ,מאפינ'ס ,לחמניות
או כל לחם עגול אחר שברצונכם לחצות
לשניים ולקלות צד אחד בלבד .גופי
החימום יתכווננו לקלייה קלה של פנים
הכעך החצוי )או כל לחם עגול אחר( בלי
לשרוף את החלק החיצוני.

פונקציית הפשרה )

מתקן לגלילת הכבל
המתקן לגלילת הכבל מאפשר לאחסן
בנוחות את כבל הזינה כשהטוסטר אינו
בשימוש.

חלק חיצוני מעוצב בצורה מהודרת
משטחי נירוסטה ומשטחי מתכת צבעוניים
עמידים לאורך שנים רבות.

(

הטוסטר מצויד במצב הפשרה המפשיר
בעדינות לחם קפוא וקולה אותו .השתמשו
בפונקציה זו לפריטי מזון קפואים בלבד.

פונקצית חימום )

חלק פנימי מפלדה
חלל קלייה פנימי עמוק ועמיד מסייע
להבטיח השחמה אחידה.

(

חימום מהיר של פרוסות תוך פחות מדקה.

פונקצית קלייה/ביטול )

(

פונקציה זו ,מורידה את הפרוסות לתוך
הטוסטר ותהליך הקלייה מתחיל  /או שלב
ביטול הקלייה שבו הטוסטר מעלה למעלה
את הפרוסות ומבטל את תהליך הקלייה.
כשגופי החימום פועלים ,טבעת אור מאירה
סביב הכפתור.
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הפעלת הטוסטר
לפני השימוש הראשוני
בדקו את החריצים הרחבים במיוחד לפני
השימוש הראשוני והסירו את חומרי
האריזה או החומר המודפס שיכלו ליפול
לתוכם במהלך המשלוח או הטיפול .אל
תחדירו חפץ מתכתי לטוסטר.
ייתכן ותראו עשן קל במהלך השימוש
הראשוני בטוסטר .זוהי תופעה רגילה.
העשן אינו מזיק והוא ייעלם בקרוב

קצרו את כבל הזינה במידת הצורך,
באמצעות ליפופו מתחת לבסיס.
רגלי הטוסטר גבוהות מספיק על מנת
לאפשר לכבל לצאת מכל צד שהוא
בתחתית הטוסטר

שימוש בטוסטר

אזהרה
סכנת התחשמלות
חברו לשקע מוארק.
אל תסירו את להב ההארקה.
אל תשתמשו במתאם.
אל תשתמשו בכבל מאריך.
אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום
למוות ,לדליקה או להתחשמלות.

הכניסו את תקע הכבל החשמל של
הטוסטר לשקע עם הארקה תקינה.
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הערה :קלו לחם מסוג או בעובי אחד
בלבד בכל פעם ,לקלייה אחידה בדגמי 2
פרוסות .הקפידו לקלות סוג לחם אחד
בלבד בכל זוג חריצים בעת קליית לחם
משני סוגים או עוביים שונים בדגמי 4
פרוסות עם שני כפתורי הפעלה נפרדים

הכניסו את פרוסות הלחם )או את
המזון שברצונכם לקלות( לחריץ.

סובבו את בורר דרגת ההשחמה
אופציה :לחצו על לחצן פונקצית
למידת ההשחמה הרצויה )ימינה-
קלייה מיוחדת )לקבלת פרטים
השחמה חזרה ושמאלה להשחמה
נוספים ,עיינו בסעיף "שימוש
קלה.
הפונקציות קלייה מיוחדות".
הערה :סוגי לחם שונים ודרגות הלחות שלהם עשויים להצריך דרגות קלייה שונות.
לדוגמה ,לחם יבש ישחים מהר יותר מלחם לח ויצריך דרגה בהירה יותר.

לביטול הקלייה בשלב כלשהו ,לחצו

כדי

לחצו על לחצן קלייה/עצירה
להתחיל בקלייה .כונניות המרכוז
יתכווננו אוטומטית לעובי הפרוסות כך
שהן יוחזקו במצב אנכי .בסיום
הקלייה חיווי קולי יישמע .הטוסטר
יכבה אוטומטית והפרוסות יתרוממו.

על שוב לחצן
.
הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות
יתרוממו
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שימוש בפונקציות קלייה מיוחדות
על מנת להתחיל בקלייה
לפני הלחיצה או מיד לאחר הלחיצה על לחצן קלייה/ביטול
ניתן לבחור בפונקציות קלייה מיוחדות בלחיצה על הלחצן המתאים .בסיום תהליך
הקלייה,על הפונקציות המיוחדות יתבטלו.

.ודאו שרק הפרוסות המיועדות
לקלייה נמצאת בחריץ או הכניסו
אותה חזרה לטסטר.
הערה :אין צורך לכוון את דרגת ההשחמה .פונקצית החימום מקבלת עדיפות על בחירת
עוצמת ההשחמה.
לחצו על לחצן חימום

לחצו על לחצן
בחימום.

.

לביטול הקלייה בשלב כלשהו ,לחצו

כדי להתחיל

 .הטוסטר יכבה
על שוב לחצן
לאחר  3דקות והפרוסות יתרוממו.
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פונקצית כעכים

הכניסו  1/2בייגלה )או סוג לחם עגול
אחר( כשהצד השטוח פונה פנימה
)ראו איור(.

לחצו על לחצן כעכים

סובבו את בורר דרגת ההשחמה
למצב הרצוי.

לחצו על לחצן
בקלייה.

.

לביטול הקלייה בשלב כלשהו ,לחצו
על שוב לחצן
.
הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות
יתרוממו
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כדי להתחיל

פונקצית הפשרה

הכניסו פרוסה קפואה לחריץ
הפרוסה.

סובבו את בורר דרגת ההשחמה
למצב הרצוי.

.

כדי להתחיל

לחצו על לחצן ההפשרה

לחצו על לחצן
בקלייה.

לביטול הקלייה בשלב כלשהו ,לחצו
על שוב לחצן
.
הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות
יתרוממו.
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פונקצית חימום

הכניסו פרוסה לחריץ הפרוסות .אין
להכניס פרוסה מרוחה בחמאה או
ממרח כלשהו .החימום מיועד למזון
יבש בלבד.

לחצו על לחצן

הערה :אין צורך לכוון את דרגת ההשחמה .לפונקצית החימום יש עדיפות/קדימות על
דרגת ההשחמה.

לחצו על לחצן
בחימום.

לביטול החימום בשלב כלשהו ,לחצו

כדי להתחיל

.
על שוב לחצן
הטוסטר יכבה אוטומטית והפרוסות
יתרוממו
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ניקוי ותחזוקה

נתקו את הטוסטר מהשקע והניחו לו
להתקרר לפני הניקוי.

אחזו במרכז מגש הפירורים ושלפו
אותו לאחר מכן החוצה .נערו את
הפירורים למכל אשפה .מומלץ
לרוקן את מגש הפירורים לאחר כל
שימוש .ניתן לשטוף את מגש
הפירורים במסילה העליונה במדיח
הכלים.

חשוב :המגש לוהט מיד בסיום מחזור הקלייה.

נגבו את הטוסטר במטלית כותנה
החזירו את מגש הפירורים למקומו
רכה ולחה .אל תשתמשו במגבות
בטוסטר .לחצו אותו היטב פנימה עד
נייר ,בתכשירי ניקוי שורטים או
לנעילתו במקומו )'קליק'( .אל
בתכשירי ניקוי נוזליים .אל תטבלו את
תשתמשו בטוסטר מבלי שמגש
הטוסטר במים..
הפירורים מותקן במקומו.
הערה :נגבו מיד כתמי שומן או שמן שניתזו על הטוסטר באמצעות מטלית כותנה רכה
ולחה.
הערה KitchenAid :אינה ממליצה להשתמש בכיסוי לטוסטר.
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פתרון בעיות

אזהרה

כשהטוסטר אינו פועל כשורה ,בדקו
את הנקודות הבאות:
 .1ודאו שהטוסטר מחובר לשקע מוארק.
 .2נתקו את הטוסטר מהשקע וחברו אותו
שוב.

סכנת התחשמלות
חברו לשקע מוארק.
אל תסירו את להב ההארקה.
אל תשתמשו במתאם.
אל תשתמשו בכבל מאריך.
אי-ציות להוראות אלה עלול לגרום
למוות ,לדליקה או להתחשמלות.

 .3בדקו שהנתיך )'פיוז'( לא נשרף או
שממסר זרם הדלף )'פחת'( לא "קפץ",
כשהטוסטר עדיין אינו פועל.

כשלא ניתן לפתור את הבעיה
באמצעות השלבים לעיל


הביאו את הטוסטר לתחנת השירות
הקרובה.

הערה :ייתכן ותראו עשן קל במהלך
השימוש הראשוני בטוסטר .זוהי תופעה
רגילה .העשן אינו מזיק והוא ייעלם בקרוב.

שירות ואחריות
אחריות לטוסטר ביתי קופץ מתוצרת KitchenAid
חברת  KitchedAidלא
חברת KitchedAid
תוקף האחריות:
תשלם עבור:
תשלם עבור:
שנתיים אחריות מלאה
מתאריך רכישת המוצר.

חברת  KitchenAidלא
תהא אחראית בגין
נזקים עקיפים שנגרמו
עקב שימוש במוצר.

שירות והחלפת חלקים
אשר נדרשו לשם תיקון
פגמים בחומרים או פגמים
אשר נגרמו בשל טעות
אנוש בעת יצור המוצר.
התיקון חייב להיעשות
בתחנת שירות מוסמכת.
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א.

ב.

תיקונים הדרושים עקב
שימוש בטוסטר שלא
לשם הכנה רגילה של
מזון.
נזק הנגרם בעקבות
תאונות ,שינויים לא
מאושרים ,שימוש לא
נכון ,שימוש לרעה או
התקנה/הפעלה שלא
בהתאם לתקנות
המקומיות הנוגעות
לחשמל.

משרדים ראשיים :רח' רוז'נסקי  ,14א.ת .חדש ,ראשון לציון
טל1 700 700 727 :

