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Инструкция за употреба 

 

Запазете тези инструкции за бъдещи справки 

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА 
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Този уред може да се използва от деца над 8 години и или други лица без помощ или наблюдение, 

ако физическото, умственото състояние или чувствителността им не им позволява да го 

използват безопасно. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда 

не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под наблюдение. 

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

 

Инструкции за безопасност 

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството за експлоатация. 

Този уред е предназначен изключително за частни и не за търговски цели. 

Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва, или когато поставяте 

части, почиствате го или в случай на неизправност. Изключете уреда. Не дърпайте кабела, 

издърпайте щепсела. 

Пазете децата далеч от уреда, за да ги предпазите от електрически удари. Уверете се, че уредът 

е извън обсега на деца. Уверете се, че кабелът не виси. 

Проверете кабела и уреда за повреди. Не включвайте уреда, ако е повреден. 

Не ремонтирайте самия уред, вместо това се консултирайте с оторизиран професионалист. 

Пазете уреда и кабела далеч от топлина, пряка слънчева светлина, влага, остри ръбове и други 

подобни. 

Никога не оставяйте уреда без надзор, ако се използва! Винаги изключвайте уреда, ако не го 

използвате, дори и само за кратък период от време. 

Използвайте само оригинални части. 

Никога не използвайте уреда навън. 

Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност. Не позволявайте уреда да влиза в контакт 

с вода или други течности. Не използвайте уреда с мокри или влажни ръце. 

Извадете щепсела от контакта веднага, ако е влажен или влажен. Не докосвайте водата! 

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. 

Използвайте уреда само по предназначение. 

Хлябът може да гори, затова не използвайте тостера близо до или под запалими материали, като 

завеси. 

Уредът не може да се ползва като външен таймер или отделна система за дистанционно 

управление. 

След като приключите с използването на този продукт, рециклирайте продукта за изхвърляне в 

съответствие с местните разпоредби. 

 

Специални инструкции за безопасност 

Използвайте само уреда, ако се наблюдава (много сух хляб може да се запали, ако е препечен). 

Металните части се загряват! Опасност от изгаряния! 

Не поставяйте никакви вилици, ножове или други подобни в гнездото за препичане. 

Не поставяйте уреда близо до леснозапалими предмети (например пердета, дърво и др.)! 

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

сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност. 

Хлябът може да гори, затова не използвайте тостера близо до или под запалим материал, като 

завеси. 
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Описание на уреда 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                  

 

                                                                                                                                 

                                                                                               

1. Отделение за филийки 

2. Лост 

3. Бутон за прекратяване 

4. Регулатор на препичането 

5. Тавичка за трохи          

 

 

Начин на работа 

1. Проверете дали напрежението отговаря на мрежата и трябва да бъде включен в заземен 

контакт (220-240V 50 / 60Hz). 

2. Завъртете регулатора за препичане в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да 

настроите нивото на препичане от най-лекия етап 1 до най-тъмния етап 6 (отляво - "малка точка" 

до дясна - "голяма точка"). Ако не сте сигурни, започнете с долната настройка (черният знак на 

селектора ви показва настройката). 

3. Поставете нарязания хляб в жлеба и натиснете лоста надолу, докато се заключи. 

4. Уредът започва препичане. Уредът се изключва веднага след достигане на зададената степен 

на препичане. Филийките излизат автоматочно. 

5. Уредът е с топлоизолиран корпус. Въпреки това, някои металните части се нагряват по време 
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на работа, моля, оставете да се охлажди, преди да приберете. 

6. Тостерът е предназначен за препичане на 2 филийки едновременно. 

7. Решетката може да се регулира към мин дбелина на филийките. 

 

Почистване 

Преди почистване извадете щепсела от контакта и оставяйте уреда да се охлади. 

Използвайте влажна кърпа, за да почистите външната част на уреда. 

Не използвайте агресивни или почистващи препарати. 

Вземете тавичката за трохи и я извадете, почистете и върнете обратно в 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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