
 

 

САНДВИЧ ТОСТЕР 

МОДЕЛ: R-2103 

220-240V~50Hz, 750W  

 

 
РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 

 
За вашата безопасност и продължително използване на продукта  

Винаги четете внимателно инструкциите преди употреба 

 



Важни предохранителни мерки 

-Да се използва само с AC 220-240 волта, 50 Hz. Използвайте само в домашни условия. 

-Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте ръкохватките. 

-Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца pod 8 год.) с 

намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и 

познания, освен ако не са били подложени на надзор или указания относно 

използването на уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност. 

-Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не играят с уреда. 

-Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 

неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. 

-Уредите не са предназначени за работа с външен таймер или отделна система за 

дистанционно управление. 

-Тези уреди са предназначени за употреба в битови и подобни приложения, като 

например: 

- кухненски зони в магазини, офиси и друга работна среда; 

-фамични къщи; 

-от клиенти в хотели, мотели и друг тип наставяне като нощувка със закуска 

-Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с 

намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и знания, 

ако те са били подложени на надзор или указания относно използването на уреда по 

безопасен начин и разберете съответните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. 

-Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако те 

не са на възраст над 8 години и са под наблюдение. 

-Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години. 

-За да предпазите от опасност от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или 

устройството за готвене във вода или друга течност. 

-Необходим е строг надзор, когато някой уред се използва от или близо до деца. 

-Изключвайте от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да се 

охлади, преди да сложите или извадите части и преди почистване на уреда. 

- Не използвайте уреда при повреда или неизправност. За да избегнете риска от токов 

удар, никога не се опитвайте сами да ремонтирате уреда. Занесете го в оторизиран 

сервиз за проверка и ремонт. Неправилното сглобяване може да доведе до риск от 

токов удар при използване на уреда. 

-Използването на принадлежности за аксесоари, които не са препоръчани от 

производителя, може да доведе до пожар, токов удар или риск от нараняване на хора. 

-Не използвайте на открито или за търговски цели. 

• Не оставяйте захранващия кабел да виси от ръба на масата или плота или да 

докоснете горещи повърхности. 

- Не поставяйте на или близо до горещ газ или електрическа горелка или загрята 

фурна. 



-Изключете устройството, когато не го използвате. 

-Не използвайте уреда за друго освен предназначение. 

- Бъдете особено внимателни при преместване на уред,защото може да има в него 

горещо масло или други горещи течности. 

 

За да намалите риска от токов удар, този уред има заземен щепсел. Ако щепселът не 

попадне напълно в електрическия контакт, свържете се с квалифициран електротехник. 

Не модифицирайте щепсела по никакъв начин или не използвайте адаптер. 

 

Описание на уреда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Дръжка 

2. Декоративни памели 

3. Индикатор за готовност 

4. Индикатор за захранване 

5. Горна част 

6. Кука 

7. Незалепващи грил плочи 

8. Отделение за мазнина 

9. Долна част 

 

 

 

 

 

 



 

Преди първа употреба 

Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки. 
Отстранете всички опаковъчни материали. 
Почистете готварските плочи като ги избършете с гъба или кърпа, натопена в топла 
вода.  
НЕ ПОТАПЯЙТЕ УРЕДА И НЕ ПОЛИВАЙТЕ ДИРЕКТНО С ВОДА ГОТВАРСКИТЕ 

ПОВЪРХНОСТИ. 
Подсушете с кърпа или хартиена салфетка. 
За да получите най-добри резултати поставете малко готварско олио или спрей за 

готвене върху готварските плочи. 
Бележка: При първото нагряване на тостера е възможно да излъчва лек дим или 

миризма. Това е нормално при повечето нагревателни уреди. Не оказва влияние върху 

безопасността на уреда.  

 

Начин на употреба 

Затворете тостерa и го включете в контакта. Ще видите червените индикатори за 

захранване, които показват, че тостерът е започнал да работи. 

• Ще се подгрява приблизително 3 ~ 5 минути, за да достигнете температурата на 

печене, зелената светлина ще изгасне, тостерът за готвене е готов за употреба. 

 

Използване като контактен грил 

• Нагласете температурата на грила до желаната от вас настройка. Първо изпробвайте 

настройка на максимална температура. 

По-късно можете да го коригирате по-ниско или по-високо според предпочитанията си. 

• За приготвяне на бургери, обезкостени парчета месо или тънки разфасовки месо или 

други храни, сложете ги както е указано върху долната плоча за готвене. 

• Затворете горната плоча за готвене, която има плаваща панта, която е проектирана за 

равномерно натискане на храната. Горната плоча трябва да бъде напълно спусната, за 

да се постигнете грил отпечатъци на избраните храни. 

• Когато се приготвят храни, използвайте дръжката, за да отворите капака. Извадете 

храната с помощта на пластмасова шпатула. Никога не използвайте метални клещи 

или нож, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие на плочите за готвене. 

• Използвайте уреда като контактен грил за готвене на бургери, обезкостени парчета 

месо и тънки парчета месо и зеленчуци. 

• Използвайте уреда  като контактен грил, когато искате да готвите нещо в кратко време 

или когато искате да приготвите нещо здравословно на скара. Ребрата на решетките, 

комбинирани с улея за подаване на мазнини в ъгъла на плочата, позволяват на 

мазнината да се отдели от месото и да се отцеди от плочите. 

 

 



Използване като тостер 

• Нагласете температурата на грила до желаната от вас настройка. Първо изпробвайте 

настройка на максимална температура. 

По-късно можете да го коригирате по-ниско или по-високо според предпочитанията си. 

• Подгответе сандвичите според указанията и ги поставете върху долната плоча за 

готвене. Винаги поставяйте сандвичи със задната част на долната плоча за готвене. 

• Затворете горната плоча за готвене, която има плаваща панта, която е проектирана 

така, че да натиска равномерно на сандвича. Горната плоча трябва да се спусне 

напълно, за да готви сандвичи. 

• Гответе около 3 до 6 минути или до златисто кафяво, като настроите времето, което 

да отговаря на вашия индивидуален вкус. 

• Когато се приготвя сандвич, използвайте дръжката, за да отворите капака. Извадете 

сандвича с помощта на пластмасова шпатула. Никога не използвайте метални клещи 

или нож, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие на плочите за готвене. 

• Използвайте уреда като решетка за печене на сандвичи, хляб и кесадия. 

• Тостерът на грил е проектиран с уникална дръжка и шарнир, който позволява на 

капака да се приспособява към дебелината на храната. Можете лесно да приготвяте 

всичко от тънко нарязан картоф до дебела пържола с дори резултати. 

• При готвене на повече от един хранителен артикул в уреда е важно дебелината на 

храната да е съвместима, така че капакът да се затваря равномерно върху храната. 

 

 
Почистване и поддръжката 

Винаги изключвайте от захранването и я оставяйте да изстине преди почистване. 

Уредът е по-лесен за почистване, когато е леко затоплен. Не е необходимо да 

разглобявате за почистване. Никога не потапяйте уреда във вода или го поставете в 

съдомиялна машина. 

• Плочите за готвене могат да се почистват във вода или в съдомиялна машина. 

• Избършете плочите за готвене с мека гъба за да отстраните на остатъците от храна. 

За загорели остатъци от храна сложете малко топла вода с препарат, върху остатъка от 

храна, след това почистете с неабразивна гъба или избършете с кухненска хартия 

остатъците от храната. 

• Не използвайте нищо абразивно, което може да надраска или да повреди 

незалепващото покритие. 

• Не използвайте метални прибори за отстраняване на храната, те могат да повредят 

незалепващата повърхност. 

• Избършете външната част на уреда само с влажна кърпа. Не почиствайте външната 

повърхност с абразивна гъба или телена четка, тъй като това ще повреди покритието. 

Не потапяйте във вода или друга течност. 

• Не поставяйте в съдомиялната машина. 



• Отстранете и изпразнете тавата за събиране на мазнина след всяко използване и 

измийте тавата в топла сапунена вода. Избягвайте употребата на почистващи тампони 

или груби препарати, тъй като те могат да повредят повърхността. 

Изплакнете и изсушете добре с чиста, мека кърпа и я сменете. 

 

Съхранение 

• Винаги изключвайте уреда преди да го съхраните. 

• Винаги проверявайте дали уредът е изстинал и сух преди да го съхраните. 

•При съхранение захранващият кабел може да се увие около долната част на основата. 

 

 

 

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. 

 


