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คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย

1. ข้อควรระวังในการใช้งาน
•	 ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
•	 เครื่องปิ้งขนมปังนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
•	 เครื่องปิ้งขนมปังนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ใช้งานร่วมกับเครื่องตั้งเวลาหรือระบบรีโมทคอนโทรล
•	 เมื่อเปิดสวิทช์แล้ว	อย่าปล่อยให้เครื่องทำางานโดยไม่มีผู้ดูแล	ควรตั้งไว้บนพื้นเรียบ	ไม่ควรตั้งไว้บนพื้นที่มี
ความลาดเอียง

•	 ไม่อนุญาตให้เด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ใช้เครื่อง	ถ้าหากใช้งานควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่	ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัย

•	 ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เครื่อง	และ/หรือ	เล่นเครื่องปิ้งขนมปังนี้
•	 ห้าม	ใส่อาหารและแผ่นฟอยล์ลงในเคร่ืองป้ิงขนมปัง	เพราะอาจทำาให้เกิดเพลิงไหม้	หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้	
•	 ห้าม	นำาตัวเครื่องไปโดนน้ำา	หรือของเหลวอย่างอื่น
•	 ห้าม	ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟหรือใช้เครื่องปิ้งขนมปังนี้
•	 ควรถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานเครื่อง	และทำาความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน
•	 ไม่ควรใส่มือ	ช้อนส้อมหรืออุปกรณ์ต่างๆ	เข้าไปในเครื่อง	ในขณะที่เครื่องทำางานอยู่	เพราะอาจทำาให้เกิด
อันตรายได้

2.  การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน
•	 ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องว่าสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเสียบปลั๊กตัวเครื่องโดย
สามารถดูได้จากหน้าข้อมูลทางเทคนิคในคู่มือนี้	และใต้ฐานเครื่อง

•	 ถ้าสายไฟชำารุด	ควรติดต่อศูนย์บริการเอลวิร่า	เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

3.  ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน
•	 ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
•	 ไม่วางเครื่องใกล้เคียงกับแหล่งที่มีความร้อนและวัตถุไวไฟ	เช่น	ผ้าม่าน,	ตู้ติดผนัง
•	 ห้ามใช้เครื่องปิ้งขนมปัง	ถ้ายังไม่ได้ใส่ถาดรองเศษขนมปัง
•	 ไม่ควรวางเครื่องไว้บนผ้า	หรือวัสดุที่ไม่ยอมให้อากาศด้านล่างเครื่องถ่ายเท
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4. สิ่งที่ควรทำาเมื่อเลิกใช้งาน
•	 ปิดสวิทช์และปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
•	 ไม่วางเครื่องปิ้งขนมปังใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน	
•	 เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่	ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที	ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก	เพื่อให้ตัวเครื่อง
เย็นลงก่อน

5. การบำารุงรักษาและการบริการ
•	 ปิดสวิทช์	และถอดปลั๊กไฟก่อนทำาการบำารุงรักษาเสมอ
•	 ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องปิ้งขนมปังนี้	ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
•	 เมื่อพบว่า	เครื่องปิ้งขนมปังทำางานไม่เป็นปกติ	เช่น
	 -	ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ	เกิดการชำารุดเสียหาย
	 -	ตรวจพบข้อบกพร่อง	เครื่องทำางานไม่ปกติ
	 -	สายไฟฟ้าเกิดการชำารุดเสียหาย
ควรส่งซ่อม	ณ	ศูนย์บริการเอลวิร่า	(ELVIRA	Service	Center)	เท่านั้น	เพื่อให้ได้อะไหล่	หรือส่วนประกอบที่
ได้มาตรฐาน
•	 ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องปิ้งขนมปังนี้	เช่น	ระบบไฟฟ้า	อุปกรณ์	อะไหล่ของตัว
เครื่อง	ระบบต่างๆ	ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว
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ส่วนประกอบของเครื่องปิ้งขนมปัง

	 1.	ที่วางอุ่นขนมปัง
	 2.	ช่องใส่ขนมปัง
	 3.	รูระบายอากาศ
	 4.	คันโยกที่วางสำาหรับอุ่น
	 5.	ถาดรองเศษขนมปัง

	 6.	ปุ่มหยุด
	 7.	ปุ่มหมุนปรับความร้อน	7	ระดับ
	 8.	ปุ่มละลายน้ำาแข็ง
	 9.	ปุ่มอุ่นขนมปัง
	10.	คันโยกควบคุมขนมปังให้อยู่ตรงกลาง

4 5 9 10

1 2 3

6 7 8
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ข้อมูลทางเทคนิค
สินค้า:	 	 ELVIRA	BROOKLYN	TOASTER
แรงดันไฟฟ้า:	 AC	220	-	240	โวลต์	~	50/60	เฮิรตซ์
กำาลังไฟ:		 730	-	870	วัตต์
น้ำาหนัก:		 1.622	กก.
ขนาด:	 	 250	x	157	x	178.5	มม.

วิธีการใช้งาน
	
ก่อนการใช้งานครั้งแรก
ควรเปิดให้เครื่องทำางานอย่างน้อยสามรอบที่ระดับความร้อนสูงสุด	โดยไม่ต้องใส่ขนมปัง	เพื่อขจัดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์	และควรทำาในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก	

1.	ใส่ขนมปังลงไปที่ช่องใส่ขนมปัง	(ขนาดไม่ควรหนาเกิน	25	มิลลิเมตร)
2.	หมุนปรับระดับความร้อน	(7)	ให้อยู่ระดับปานกลาง	และกดคันโยก	(10)	ลง	เพื่อบังคับให้ขนมปังตั้งอยู่	
	 ตรงกลาง
3.	เมื่อเสร็จแล้วเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ	และขนมปังจะเด้งขึ้นมา	

หมายเหตุ:	ปุ่มปรับระดับมี	7	ระดับ	การตั้งค่าระดับปุ่มควบคุมระดับความร้อน/ความเหลืองกรอบ	ให้ปรับ
ตามความเหมาะสมของขนาดความหนาหรือความชื้นของขนมปัง

ปุ่มหยุด
สามารถกดปุ่มหยุด	(6)	การทำางานได้ทุกเมื่อด้วยการกดปุ่ม	stop

การอุ่น/ปิ้งขนมปังซ้ำา
ใส่ขนมปังลงในช่อง	และกดปุ่มอุ่นขนมปัง	(9)	เพื่อใช้ปิ้งขนมปังซ้ำาอีกครั้ง

การละลายน้ำาแข็ง
ใส่ขนมปังลงในช่อง	กดปุ่มละลายน้ำาแข็ง	(8)

การอุ่นขนมปังก้อน
กดคันโยกที่วางสำาหรับอุ่น	(4)	ลง	เพื่อให้ขาตั้งเพื่ออุ่นขนมปัง	(1)	กางออก	ยกขึ้นบริเวณด้านบนของเครื่อง	
วางขนมปังด้านบน	แล้วจึงกดปุ่มการอุ่นขนมปัง	(9)

ถาดรองเศษขนมปัง
สามารถดึงถาดรองเศษขนมปัง	(5)	ออกจากเครื่องได้	เพื่อทิ้งเศษขนมปัง	และควรทำาความสะอาดทุกครั้ง
หลังการใช้งาน
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การทำาความสะอาด และการเก็บรักษา
	
•	ถอดปลั๊กไฟออกก่อน
•	ไม่ควรนำาตัวเครื่องหรือสายไฟลงในน้ำา	หรือของเหลวอย่างอื่น
•	ห้ามใช้สารทำาความสะอาดที่มีความรุนแรงหรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
•	ให้เช็ดทำาความสะอาดภายนอกของเครื่องด้วยผ้านุ่มที่หมาดและเช็ดซ้ำาด้วยผ้าแห้ง
•	ห้ามนำาตัวเครื่องจุ่มน้ำาโดยเด็ดขาด
•	ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อนนำาเข้าเก็บ
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เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
บริษัทฯ	ขอรับประกันคุณภาพเครื่องปิ้งขนมปังเอลวิร่านี้	เป็นระยะเวลา	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่ซื้อ	
โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
•	การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน	หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
•	บริษัทฯ	จะยกเลิกการรับประกันทันที	หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช่ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ	
	 และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำารุงสินค้าอย่างถูกต้องตามคำาแนะนำาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
•	การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที	หากผู้ใช้นำาสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
•	บริษัทฯ	สงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำาระค่าสินค้า	ค่าเช่าซื้อ	
	 หรือค่าบริการ	หรือผิดเงื่อนไขในการชำาระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
•	การรับประกันนี้	ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย	หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ	อุบัติภัย	
	 และการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับสินค้า
•	การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไป
	 พร้อมกับสินค้า
•	เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ	ลูกค้าต้องนำาบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	
	 เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
•	เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง	ท่านควรนำาเข้าตรวจซ่อม	ณ	ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ	
	 หรือตัวแทนจำาหน่ายใกล้บ้านท่าน
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ตามกฎระเบียบ	2002/95/EC,	2002/96/EC	และ	2003/108/EC	ซึ่งว่าด้วย
เศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะ
ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ	จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง
ทำาการแยกออกจากขยะประเภทอื่น	ดังนั้น	ผู้ใช้ต้องจัดการนำาผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้ส่งไปยังสถานที่กำาจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า	หรือส่งกลับไปยังผู้จัดจำาหน่าย	
เพื่อให้เกิดการนำากลับมาใช้ใหม่	(รีไซเคิล)	และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม
ต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	
หากผู้ใช้กำาจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำาไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้

การทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 
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Thank you for purchasing ELVIRA BROOKLYN TOASTER. 
Please read this instruction manual thoroughly before use and keep this 
manual for future reference
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SAFETY PRECAUTIONS

• Please read through the information and safety advice contained in these operating instructions  

 carefully and thoroughly before you use the toaster for the first time.

• This toaster is intended only for domestic use.

• This toaster is not operates with an external timer or remote control.

• When the appliance is switched on, don’t leave it running alone, and don’t make it slantwise.

• This appliance 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.

• Don’t insert foods or metal foils into the toaster. It may cause fire or electric short circuit.

• Make sure that the voltage shown on the rating label corresponds with that of the mains supply.  

 The rating label can be found on the bottom of the appliance. The toaster is only to be 

 connected to an AC supply (~).

• Don’t immerse the toaster in water or any other liquid. 

• Don’t use wet hand to touch plug or cable or operate the appliance.

• When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance 

 from the electricity outlet.

• This appliance complies with the relevant safety regulations. Repairs are only to be carried out  

 by ELVIRA technician. Improperly carried out repairs can lead to accidents and injury to the user.

• If the supply cord is damaged, its must be replaced by ELVIRA service agent to avoid a hazard.

• Don’t use for other purposes. 

Warnings
• Please strictly follow this instruction manual.

• Don’t place the appliance near heat generator, or inflammable materials such as curtain 

 or built-in furniture.

• Don’t use the appliance if crumb tray has not been installed.

• Don’t put the appliance on fabric or other material that will block airflow underneath.
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PARTS DESCRIPTION

 1. Bun Rack

 2. Bread Slots

 3. Ventilator

 4. Bun Rack Controller

 5. Removable Crumb Tray

 6. Stop Button

 7. 7 Adjustable Browning Levels

 8. Defrosting Function

 9. Warming / Retoasting Function

 10. Bread Centering Controller

4 5 9 10

1 2 3

6 7 8
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SPECIFICATIONS:

Product:  ELVIRA BROOKLYN TOASTER 

Rating:   AC 220-240 V ~ 50/60 Hz

Power:   730 - 870 W

Protection Class: I

Product Net Weight:  1.622 kg

Product Dimension:  250 x 157 x 178.5 mm

OPERATION                 
                                               

Before first use                                                                
The appliance should be turned on, at maximum power, in a dry ambient and good ventilation, at 

least three toasting cycles without  bread, to remove the unpleasant smell.

How to Operate
1. Insert the bread slices into the bread slots (2). Thickness should not exceed 25 mm.

2. Set the adjustable browning levels (7) to medium level and press the bread-centering 

 controller (10) to control the bread in the middle.   

3. When finish, the appliance will switch off automatic and the bread will be popped up.

  

Remark: There are 7 levels of power that will reflect in the color and crisp of toasted bread. 

The levels should be adjusted to comply with the thickness and humidity of the bread.

Stop Button
Press the stop button (6) to interrupt the toasting process.

Warming & Retoasting
Insert the bread slices into the bread slots (2), and press the warming function (9).

Defroasting
Insert the bread slices into the bread slots (2), and press the defrosting function (8). 

Bread Roll Warming
Press bun rack controller (4) down to rise up bun rack (1). Then press warming / retoasting 

function button (9)

Removable Crumb Tray
Crumb tray (5) is removable by pulling out. After each usage, the crumbs should be remove 

or clean out from the tray. 
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CLEANING & STORAGE                

                                               

• Unplug before cleaning.

• Don’t put the toaster base in water or any other liquid.

• Don’t use scouring pads, abrasive cleanser to clean the toaster.

• Use soft clothes to clean the exterior of the appliance. Wipe and dry thoroughly.

• Don’t immerse the appliance into water.

• Allow the appliance to cool down before storage. 

WARRANTY CONDITIONS              

                                               

This household toaster has 1-year warranty since the day of purchase. The conditions of warranty 

are as following:

• The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.

• ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance with the  

 specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or maintenance 

 directions included in this instruction manual.

• Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, 

 not ELVIRA service agents.

• This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance is used  

 for commercial purpose.

• The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has not 

 been completed.

• The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.

• The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty card 

 attached.

• For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service agents  

 before using the service.

• Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service 

 center nearby.
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This marking indicates that this product should not be disposed with other 

household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 

environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 

responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. To return your used device, please use the return and 

collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
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บริษัท เป็นคุณ จำากัด
988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0-2391-0180
โทรสาร   0-2381-3874 

ศูนย์บริการในกรุงเทพ 
ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน   02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์   02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา   02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอร์แลนด์  02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา สุขุมวิท   02-391-0180
ศูนย์บริการ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  02-958-5075
ศูนย์บริการ สาขา เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์  02-863-8594
ศูนย์บริการ สาขา ตั้งฮั่วเส็ง บางลำาภู  02-282-6087
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ รามคำาแหง  02-310-1200 EXT 1264
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ  02-477-9490
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน  02-550-0383
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางแค  02-454-9153
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ  02-363-3102
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ พารากอน  02-610-7964
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ชิดลม  02-793-7777 EXT 3505, 3509

PENKHUN Co., Ltd.
988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong, 

Klong Toei, Bangkok 10110

Tel: +66 2391 0180  

Fax: +66 2381 3874

ข้อมูลติดต่อ (contact us)
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ข้อมูลติดต่อ (contact us)

แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล บางนา  02-361-1010 EXT 3435
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 2  02-872-1400-9 EXT 2404
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 3  02-673-6100 EXT 2545
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา  02-552-5455 EXT 2511
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รังสิต  02-958-6000 EXT 2224
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  02-884-8000 EXT 2427
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ   02-831-5555 EXT 3602
แผนกเครื่องนอน สาขา โรบินสัน รังสิต  02-958-0816 EXT 564
เพาเวอร์มอลล์ สาขา เอ็มโพเรียม  02-269-1000 EXT 1327
เพาเวอร์มอลล์ สาขา พารากอน  02-690-1000 EXT 1171, 1172
เพาเวอร์มอลล์ สาขา ท่าพระ   02-454-0061
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางแค   02-487-1000 EXT 159, 164
เพาเวอร์มอลล์ สาขา งามวงศ์วาน  02-555-1000 EXT 241, 270
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางกะปิ   02-739-1000 EXT 127, 178
 
ศูนย์บริการในต่างจังหวัด 
บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำากัด   (038) 793-671, (038) 270-416
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำากัด จ.นครราชสีมา  (044) 295-864-5, 081-966-7768
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำากัด จ.อุดรธานี  081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำากัด   (053) 405-210-1
เซ็นทรัล สาขา ลำาปาง   (054) 010-748
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำากัด   (055) 245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำากัด   (076) 214-197-8, 089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำากัด จ.สงขลา  (074) 355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำากัด จ.ปัตตานี  (073) 333-447, 085-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ปราจีน จำากัด   (037) 482-294, 081-702-8567
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำากัด   081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำากัด  (056) 220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำากัด   (034) 272-201, 087-667-1774

Customer Service:
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน
elvira@penkhun.com

www.elvira.co.th
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