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เครืองปิงขนมปัง่ ้



 

 

ค ำแนะน ำในกำรใชง้ำนและกำรดแูล 
ค ำแนะน ำส ำหรบัผูใ้ช ้

โปรดปฏบิัตติามค าแนะน าเหลา่นี้ 

ควำมปลอดภยัทีส่ ำคญั 

เมือ่ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าควรปฏบิัตติามขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภัยขัน้พืน้ฐานรวมถงึสิง่ตอ่ไปนี ้

อำ่นค ำแนะน ำท ัง้หมด 

· ตรวจสอบวา่แรงดันไฟฟ้าทรีะบไุวบ้นผลติภัณฑว์า่ตรงกับแรงดันไฟทีใ่ชภ้ายในบา้นหรอืไม ่

· เพือ่ป้องกันไฟฟ้าช็อตอยา่จุม่สายไฟหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของเครือ่งป้ิงลงในน ้าหรอืของเหลวอืน่ ๆ 

· หา้มใชผ้ลติภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟหรอืตัวเครือ่งเกดิช ารุด หากสายไฟช ารุด คุณตอ้งใหช้่างผูช้ านาญ 

หรอืศนูยบ์รกิารท าการเปลีย่นเพือ่หลกีเลีย่งอันตรายทีเ่กดิขึน้  

· เมือ่ใชง้านครัง้แรกเครือ่งป้ิงขนมปังอาจจะมคีวันออกมาเล็กนอ้ย โปรดรออยา่งนอ้ยสองสามนาทกีอ่น

ใสข่นมปัง 

· โปรดระวงัเครือ่งป้ิงขนมปังจะมอีณุหภมูสิงูมากโดยเฉพาะบรเิวณชอ่งส าหรับใสข่นมปัง 

· อยา่ใชเ้ครือ่งป้ิงขนมปังใกลว้สัดทุีล่กุไหมง้า่ย เชน่ ผา้ปโูตะ๊หรอืผา้มา่น  

· อยา่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งป้ิงขนมปังท างานโดยไมม่ผีูด้แูล 

· หา้มใชง้านเครือ่งนีเ้พือ่จดุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากทีอ่ธบิายในคูม่อืนี้ 

· ขณะทีใ่ชง้าน หา้มวางสายไฟหรอืวตัถอุืน่ใดเหนอืชอ่งป้ิงขนมปัง  

· หา้มปิดเครือ่งขณะทีด่ครือ่งก าลังงานอยู ่

· วางเครือ่งป้ิงขนมปังใหห้า่งจากเปลวไฟหรอืบรเิวณทีก่อ่ใหเ้กดิการลกุไหม ้

· เก็บเครือ่งป้ิงขนมปังใหพ้น้มอืเด็ก 

· อย่าใส่เครือ่งใชใ้นครัว อาหารขนาดใหญ่หรอืกระดาษฟอยลล์งในเครือ่งป้ิงขนมปังเพราะอาจท าให ้

เกดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าช็อตได ้

· หากสายไฟช ารุดเพื่อหลีกเลีย่งอันตรายตอ้งเปลี่ยนโดยผูผ้ลติหรือผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคนิคที่ไดรั้บ

อนุญาตเทา่นัน้ 

· เครือ่งใชไ้ฟฟ้านี้ไม่ไดม้ไีวส้ าหรับใชโ้ดยบุคคล (รวมถงึเด็ก) ที่มคีวามสามารถทางร่างกายประสาท

สัมผัสหรอืจติใจลดลงหรอืขาดประสบการณ์และความรูเ้วน้แต่จะไดรั้บการดูแลหรอืค าแนะน าเกีย่วกับ

การใชเ้ครือ่งโดยผูรั้บผดิชอบดา้นความปลอดภัย เด็กควรไดรั้บการดแูลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาไมเ่ล่น

กับเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

· อยา่สมัผัสพืน้ผวิรอ้น 

· เครือ่งใชไ้ฟฟ้านีไ้มม่วีตัถปุระสงคใ์นการใชง้านรว่มกับเครือ่งตัง้เวลาภายนอกหรอืระบบคอนโทรลแยก 

 

วธิกีำรใชง้ำน 

· เสยีบปลั๊กเครือ่งป้ิงขนมปังเขา้กับแหลง่จา่ยไฟและปรับใหเ้ขา้กับประเภทของการป้ิงทีค่ณุตอ้งการ 

· ใสข่นมปังลงในชอ่งและกดปุ่ มส าหรับกดขนมปังลง ปุ่ มจะอยูจ่นกวา่เวลาทีต่ัง้ไวจ้ะหมดลง 

· เมือ่ป้ิงแลว้ตัวตัง้เวลาจะกลับสูต่ าแหน่งเดมิ เครือ่งป้ิงขนมปังจะ "ปิด" โดยอัตโนมัต ิ

· กดปุ่ ม "ยกเลกิ" และน าขนมปังออกหากคณุตอ้งการหยดุเครือ่งป้ิงขนมปัง 

· หากปลายขนมปังตดิในเครือ่งป้ิงขนมปังใหถ้อดปลั๊กออกรอใหเ้ย็นแลว้น าขนมปังออก 

 

เคล็ดลบักำรป้ิง 

· ชิน้ขนมปังทีแ่หง้และบางจะป้ิงไดเ้ร็วกวา่ชิน้ชืน้หรอืชิน้หนา 

· หากขนมปังเริม่มคีวนัใหห้ยดุการป้ิง 



· อยา่อุน่เครือ่งป้ิงขนมปังทีท่าขนมปังดว้ยเนยหรอืสเปรดอืน่ๆ 

 

ค ำแนะน ำในกำรท ำควำมสะอำด 

· ตรวจสอบวา่ไดถ้อดปลั๊กเครือ่งป้ิงขนมปังกอ่นท าความสะอาดหา้มวางไวใ้นน ้าหรอืของเหลวอืน่ๆ 

· กอ่นการท าความสะอาดใหถ้อดปลั๊กเครือ่งป้ิงขนมปังและรอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่น 

· อยา่ใสว่ตัถใุดๆ นอกเหนอืขนมปังลงในเครือ่งป้ิงขนมปัง 

· เช็ดดา้นนอกดว้ยผา้แหง้นุ่ม ๆ เมื่อเครื่องป้ิงขนมปังเย็น หา้มใชน้ ้ ายาขัดโลหะ ใหเ้ปิดถาดรองที่

ดา้นล่างของเครือ่งป้ิงขนมปังแลว้ปัดเศษขนมปังออก หากใชเ้ครือ่งป้ิงขนมปังบ่อยๆ ควรเอาเศษขนม

ปังที่สะสมไวอ้อกอย่างนอ้ยสัปดาหล์ะครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถาดรองเศษขนมปังปิดสนิทก่อนใช ้

เครือ่งป้ิงขนมปังอกีครัง้ 

· อย่าพยายามเอาขนมปังทีต่ดิอยู่ในชอ่งออกโดยไม่ไดถ้อดปลั๊กและตวรจใหแ้น่ใจเมือ่น าขนมปังออก 

อยา่ใหก้ลไกภายในเสยีหาย 

 



  

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE 

USER INSTRUCTIONS 

Please keep these instructions 

IMPORTANT SAFEGUARDS 

 When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following: 

· READ ALL INSTRUCTIONS 

·Before switching on, ensure that the voltage on the characteristics plate is the same as in your home. 

·To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug or any part of the toaster in water or other liquid. 

·Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in any abnormal state. If the main cord is damaged, 

it must be replaced by the manufacturer or the nearest service agent or a qualified person. 

·First use the toaster for a few minutes without bread. There will be some smoker at first; this is entirely normal. 

·The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the openings for the bread. 

·Do not use the toaster close to or under curtains of other inflammable material; the bread may burn. 

·Do not leave the toaster operating without supervision. 

·Do not use the appliance for other than its intended use. 

·Do not place the cord or any other object over the bread openings on the toaster while it is in use. 

·Do not cover the toaster while it is in use. 

·Keep the toaster away from flames or hot areas. 

·Keep the toaster out of reach of children.   

·Do not insert utensils, oversize food, or metal foil packages in the toaster as they may cause fire or electric shocks. 

·If the cord is damaged, or any examination, or adjustment of the appliances, to avoid hazards; it must be replaced 

by the manufacturer or by an Authorized Technical Service. 

·This appliances is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure 

that they do not play with the appliance. 

·Do not touch hot surface. 

·This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system 

OPERATION 

· Plug the toaster in and adjust it to the type of toasting you require, with the regulator. 

· Put the bread into the openings  and press the start control down. It remains down until the bread is toasted. 

· Once toasted, the slices appear in the openings and the start control returns to its original position. The toaster 

switches “OFF” automatically. 

· Press the “CANCEL” and automatic eject button if you wish to stop the toaster.  

· If the end bread sticks in the toaster, unplug it, wait for it to cool, and remove the bread. 

 

 



TOASTING TIPS 

· Dry and thin slices will toaster quicker than moist or thick slices 

·If toast starts to smoke, stop the toasting cycle 

·Do not heat toaster that has bread applied with butter or other spreads 

CLEANING INSTRUCTION 

 

· Ensure that the toaster is unplugged before cleaning it. 

· Never place it in the water or any other liquid. 

· To clean, UNPLUG THE TOASTER AND ALLOW TO COOL. 

· Do not insert any object, including bread, in the toaster. 

·Wipe outside with soft dry cloth when toaster is cold, never use metal polish. 

 Open crumb tray at the bottom of the toaster and brush out crumbs. If toaster is used frequently. Accumulated 

bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using 

the toaster again. 

·Never attempt to remove bread which has jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical 

outlet first. Be sure, not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	หน้าปกหนมปัง
	UM AN-TT7501
	ปกหลังหนมปัง

