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Важни предохранителни мерки 
• Когато използвате електрически уред, винаги следвайте тези основни мерки за 

безопасност: 

• Прочетете инстрикциите за употреба преди да използвате уреда 

• Внимание! За да намалите риска от пожар, токов удар или сериозно нараняване: 

• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца над 8 год.) с 
намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, 
освен ако не са получили надзор или са инструктирани относно използването на уреда 
от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с уреда. 

• Винаги използвайте продукта на плоска, стабилна, топлоустойчива повърхност. 

• Температурата на повърхностите може да бъде много висока, когато уредът се 
използва. Уверете се, че не докосвате горещите части на уреда. 

• Използвайте уреда в добре проветрено помещение. Дръжте най-малко 10-15 см 
разстояние от всички страни на продукта, за да осигурите подходяща циркулация на 
въздуха. 

• Не поставяйте уреда върху или в близост до газова или електрическа горелка или във 
или върху нагрята фурна или друг източник на топлина. 

• Уверете се, че уреда не е в близост до завеси, стенни покрития, дрехи, кърпи за 
хранене или други запалими материали по време на работа. 

• Не докосвайте горещи повърхности на продукта. Не премествайте продукта, докато е 
включен. Оставете продукта да се охлади напълно, преди да го използвате. 

• Не използвайте аксесоари, които не се препоръчват за употреба с този продукт или се 
продават от производителя на продукта. 

• Не използвайте продукта близо до вода или други течности. 

• Не поставяйте и не изпускайте продукта във вода или други течности. Ако продуктът 
падне във вода, незабавно го изключете от  контакта.  

• Не оставяйте уреда без надзор, докато се използва. Уредът не е предназначен за 
работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление. 

• Не поставяйте под напрежение захранващия кабел, където той се свързва с продукта, 
тъй като захранващият кабел може да се повреди. 

• Не включвайте и не изключвайте уреда от  контакта с влажна ръка. 

• Дръжте продукта и захранващия кабел далеч от нагрети повърхности. 

• Не работете с уреда, ако има повреден захранващ кабел или щепсел, не работи 
правилно, ако е изпускан, повреден или изложен на вода или други течности. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя 
или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне 
опасност. 

• Внимание! За да намалите риска от нараняване или повреда на продукта / 
имуществото: 

• Този продукт е предназначен за домашно, непромишлено, нетърговско, ползване само 
приготвяне на сандвичи. Не използвайте уреда на открито или за други цели. 

• Не позволявайте на захранващия кабел да е оставен там, където може да се препъне 
или изтегли (например над ръба на маса или плота). 

За да избегнете претоварване на веригата, когато използвате този продукт, не използвайте 
друг продукт с висока мощност в същата електрическа верига. 
За този продукт е предоставен къс захранващ кабел. Удължител не се препоръчва за употреба 
с този продукт, но ако трябва да се използва: 
 

− Маркираната електрическа мощност на кабела трябва да бъде поне толкова голяма, 
колкото тази на продукта. 

− Поставетеудължителния кабел така, че да не виси там, където може да се спъне или да 
се дръпне неволно. 
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Описание на уреда 

 
                                                     

                             
 
 
 
                               
 

 

Начин на употреба 

Внимание:  Не използвайте този продукт за готвене или размразяване на замразени храни. 
Всяка храна трябва да бъде напълно размразена, преди да се готви с този продукт. 
Забележка:  По време на първата употреба може да се появи лек дим. Това е нормално и ще 
намалее с по-нататъшно използване. 
1. Преди да използвате този продукт за първи път, почистете го, както е описано в раздел 

“Почистване”.   
2. Натиснете в края на закопчалката, най-близо до дръжката, за да отворите тостера. 
3. Отворете уреда, като издърпате дръжката нагоре. 
4. Затворете плочите и включете уреда в стандартен електрически контакт. Проверете дали 

индикаторът на захранването свети в червено. 
Внимание:  Плочите за готвене и металните повърхности на уреда ще станат 
изключително горещи, когато се използват. За да избегнете опасност от изгаряне, носете 
устойчиви на топлина ръкавици и ползвайте само черната част на дръжката. 

5. След като устройството се загрява за около пет минути, индикаторът за готовност ще 
светне в зелено, показвайки, че продуктът е готов за употреба. 

6. Използвайте дръжката, за да повдигнете горната плоча. Поставете продуктите на долната 
плоча с помощта на дървени или пластмасови топлоустойчиви съдове. 
Внимание:  Не използвайте метални прибори за този продукт, тъй като те ще надраскат и 
повредят не залепващото покритие на плочите. 

7. Използвайте дръжката, за да пристинете продуктите с горната плоча. 
 
Забележка: 

• Времето за готвене за различните храни зависи от вида и дебелината на храните. 

• Храната трябва да се приготвя внимателно преди консумация. 
8. Когато храната се приготвя по желание, повдигнете дръжката, за да отворите плочите, 

след това я извадете с помощта на прибори. Ако искате да се приготвя за по-дълго време, 
затворете плочите, за да запазите топлината. 

9. Повторете Стъпки 7-9, докато приключите с готвенето, като поставите олио ако е 
необходимо. 

10. Изключете устройството, като изключите захранващия кабел от електрическия контакт. 
11. Когато уредът е напълно охладен, почистете и подсушете. 
12. Заключете устройството в затворено положение, като натиснете в края на закопчалката, 

който е най-отдалечен от дръжката. 

Индикатор за 
готовност 

Индикатор за 
захранване 

Горна част 

Закопчалка 
Долна част Плочи 

Декоративен панел 
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Почистване 
• Преди почистване извадете щепсела от контакта и изчакайте да се охлади. 

• Избършете външната страна само с леко навлажнена кърпа, като се уверите, че в 
охлаждащите отвори не попада влага, масло или грес. 

• Не почиствайте отвътре или отвън с каквато и да е абразивна почистваща гъба или телена 
четка, тъй като това ще повреди повърхността. 

• Не потапяйте във вода или друга течност. 

 
 
Спесификации:220-240V~50/60Hz, 1000W 

 
 
 

 
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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