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Инструкция за употреба 
 
 
 
 
 
 
 

Уредът е предназначен само за домашна употреба 
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Важни предохранителни мерки 
Винаги спазвайте основните предпазни мерки при използване на електрически уреди, 
особено когато присъстват деца. 
Моля прочетете инструкциите преди да работите с уреда. 

 Внимание-- За да намалите риска от пожар, токов удар или сериозни телесни 
наранявания: 

• Уверете се, че продуктът е изключен от електрическата мрежа, преди да го премествате, 
обслужвате или почиствате. 

• Този продукт е предназначен за вътрешна, нетърговска, домакинска употреба при препичане 
на храни за консумация. Не използвайте продукта за никакви други цели. 

• Не оставяйте тостера без надзор, докато той се използва. Винаги изключвайте продукта от 
електрическата мрежа, когато не се използва. 

• Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Необходимо е 
внимание, когато използвате този продукт в близост до деца. 

• Поставете продукта върху равна, стабилна, устойчива на топлина повърхност, на открито с 
най-малко 15 см разстояние от всички страни на продукта за циркулация на въздуха. 

• Не поставяйте продукта върху или в близост до газови или електрически горелки, вътре или 
върху гореща конвенционална фурна, микровълнова фурна или друг източник на топлина. 

• Не позволявайте този продукт да  е в близост до запалими материали (например завеси, 
стенни покрития, дрехи, кърпи за миене) по време на неговата употреба. 

• Приложението на уреда, може да се нагрее по време на употреба. Оставете приставките да се 
охладят, преди да боравите с тях. Не използвайте аксесоари, които не се препоръчват или 
продават от производителя на продукта. 

• Не използвайте тостера в близост до вода или други течности. Никога не използвайте 
продукта, докато стоите / седите във влажна или мокра зона. 

• Не поставяйте и не пускайте продукта във вода или други течности. Ако продуктът попадне във 
вода, не го докосвайте и не посягайте към него. Веднага го изключете от електрическия 
контакт. 

• Никога не пускайте и не поставяйте метални предмети, включително метални съдове или 
опаковки от фолио, в никакъв отвор на продукта. Извадете всички защитни опаковки, преди да 
ги поставите в този продукт. 

• Не нагрявайте сладкиши с глазури или с пълнежи в продукта. 
• Почиствайте тавата за трохи и след всяка употреба. 
• За да изключите продукта от електрически контакт, дръпнете директно на щепсела; не 

дърпайте захранващия кабел. 
• Не поставяйте под напрежение захранващия кабел там, където се свързва към продукта, тъй 

като захранващият кабел може да се счупи и счупи. 
• Дръжте захранващия кабел и продукта далеч от нагряти повърхности. 
• Никога не използвайте този продукт, ако има повреден захранващ кабел или щепсел, не 

работи правилно, изпускан е или е повреден. Този продукт няма части, обслужващи се от 
потребителя. Не се опитвайте сами да инспектирате или поправяте този продукт. 
Обслужването трябва да извършва само квалифициран сервизен персонал. Занесете продукта 
в сервиза за ремонт на уреди по ваш избор за проверка и ремонт. 

 

 Внимание-- За да намалите риска от телесни наранявания или повреда на продукта / 
имуществото: 
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• Не премествайте продукта, когато се нагрява. Оставете продукта добре да се охлади преди да 
боравите с него. 

• Не вкарвайте хляб, който не се побира лесно в отвора за хляб 
• Никога не вкарвайте в отвора за хляб никакви опаковки или прибори за метално фолио. 
• Не докосвайте горещи повърхности. Винаги използвайте дръжката и копчетата на продукта. 

Използвайте предпазни ръкавици, за да избегнете изгаряния. 
• Не позволявайте захранващият кабел да виси (напр. Над ръба на масата или плота), където 

той може да се преобърне или издърпа. 
• Изключете продукта от електрическата мрежа и когато не го използвате или когато продуктът 

ще остане без надзор. 
• Този продукт е предназначен за вътрешна, нетърговска, непромишлена, домашна употреба. 

Не използвайте на открито. 
 
Запазете тези инструкции за бъдещи справки 
 
Описание на уреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Отвори за филийки 5.  Бутон з аразмразяване 
2.  Тавичка за трохи 6.  Бутон отказ 
3.  Лост 7.  Регулатор на препичане (1-8) 

4.  Бутон за претопляне 8.  Захранващ кабел 
 
 
 
Начин на употреба 
Внимание:  За да намалите риска от пожар, токов удар или сериозни телесни наранявания, преди 
първата употреба, уверете се, че всички опаковъчни материали са били извадени от тостера. 
Проверете и двата отвора за опаковъчни материали. 

Забележка:  Загрейте тостера за първи път без нищо в отворите за хляб (1), за да може 
нагревателните елементи да изгорят всякакъв прах, който може да се е натрупал по време на 
фабричния монтаж и транспортиране. 
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1. Уверете се, че тавата за трохи (2) е на мястото си и че лостът (3) е в положение "хляб нагоре". 
2. Поставете тостера върху равна, устойчива на топлина повърхност далеч от ръба на плота и 

най-малко 13 см от стената или отзад на плота. 
3. Включете захранващия кабел (8) в електрически контакт 230 волта. 
4. Поставете една или две филийки хляб в отворите за хляб (1). 
5. Завъртете регулатор за изпичане (7) в желаното положение. 

Забележка:  Колкото по-голямо е числото, толкова по-тъмен ще бъде тостът. Докато не 
сте запознати с настройките, започнете с по-ниско число. 

6. Натиснете лоста (3) надолу, докато се застопори. 
7. Когато изпичането приключи, тостът ще изскочи. За да прекъснете процеса, натиснете бутона 

Cancel (6). 
8. Когато приключите с използването на тостера, изключете го от електрическия контакт. 

 
Съвети: 
Препичането е комбинация от готвене и сушене на хляба. Нивата на влага се различават от един 
хляб до друг, което води до различно време на изпичане. 
• За леко сух хляб настройте селектора (7) на ниска степен. 
• За пресен хляб или пълнозърнест хляб настройте селектора (7) на висока степен. 
• Хлябовете с неравна повърхност (например английски кифли) изискват по-висока степен. 
• Плътно нарязаните парчета хляб (например, гевреци) ще изискват по-дълго време за изпичане, 

понякога значително по-дълго, тъй като от хляба трябва да се изпари повече влага, преди да 
се изпече. 

• Много дебели парчета може да изискват два цикъла на препичане. 
• Когато препечете стафиди или други плодови хлябове, отстранете всички стафиди или 

парченца плодове от повърхността на хляба, преди да го поставите в тостера. Това ще 
помогне да предотвратите попадането на парчета в тостера или залепването на предпазната 
жица в отвора. 

• За да препечете една филия хляб, настройте селектора (7) на ниско ниво. 
 

 
Бутон за претопляне: 
1. Поставете една или две филийки хляб. 
2. Натиснете лоста (3) надолу, докато се застопори. 
3. Натиснете бутона за повторно загряване (4). Червеният индикатор ще свети до бутона за 

повторно загряване (4). 
4. Когато цикълът приключи, лостът (3) ще повдигне филийката. 
За да спрете цикъла на тостене, преди да приключи, натиснете бутона Cancel (6). 
 
Почистване и поддръжка 
Внимание:  Винаги изключвайте захранващия кабел от контакта и оставете продукта напълно да 
се охлади преди да го почистите. 
 
• Внимание:  За да избегнете опасност от пожар, почистете тавата за трохи (2) след всяка 

употреба. 
1. Извадете тавата за трохи отдолу на продукта и отстранете трохите. 

• Поставете тавата с трохи в продукта, след като я почистите. 
• Избършете външната повърхност на продукта с чиста влажна кърпа. 



 5 

• Не използвайте абразивни почистващи препарати или гъби за почистване на продукта. 
• За да отстраните заседнал хляб: 

Внимание:  Хлябът ще е горещ, извадете внимателно, за да избегнете евентуална опасност 
от изгаряне. 
Внимание:Не поставяйте метални предмети вътре в продукта, тъй като може да 
възникне опасност от токов удар. 
1. Изключете захранващия кабел от контакта. 
2. Спуснете лоста (3) и го дръжте в спуснато положение. 
3. Извадете заседналата филия хляб от тостера, като внимавате да не повредите 

нагревателните елементи.  
4. Вдигнете лоста (3) преди да използвате тостера. 

 
 
 
 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на 
предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните 
отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото 
изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни 
спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като 
предупреждение за разделното му изхвърляне. 
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