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Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда и ги запазите за бъдещи 
справки. 
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Важни предохранителни мерки 

Когато използвате електрически уред трябва винаги да спазвате основни предпазни мерки за безопасност, 

включително следните: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Уверете се, че изходното напрежение съответства на напрежението, посочено на етикета на тостера. 

3. Не докосвайте горещата повърхност на уреда. Използвайте само дръжки. 

4. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или която и да е част от тостера във 

вода или друга течност. 

5. Необходимо е наблюдение, когато се използва от или близо до деца. 

6. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате или преди почистване.  

7. Не използвайте уреда ако е с повреден кабел или щепсел или в анормално състояние. Ако захранващият 

кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, най-близкия сервизен агент или 

квалифицирано лице. 

8. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота или да докосва гореща повърхност. 

9. Не поставяйте в или близо до горещ газ или електрическа горелка или в загрята фурна. 

10. Не използвайте уреда за друго освен предназначението му. 

11. Прекомерно голяма храна, опаковките от метално фолио или прибори не трябва да се слагат в тостера, 

тъй като могат да причинят пожар или токов удар. 

12. Хлябът може да прегори, така че тостера не трябва да се използва близо до или под завеси и други 

запалими материали и трябва да се наблюдава. 

13. Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя, може да доведе до наранявания. 

14. Не се опитвайте да вадите храна, когато тостерът работи. 

15. Не забравяйте да извадите хляба внимателно след препичане, за да избегнете наранявания. 

16. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени 

способности или липса на опит и познания, ако те са били подложени на надзор или инструктирани 

относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да играят 

с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 

8 години и са под наблюдение. 

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

18. Внимание: Ако слагате филийки хляб по-малки от 85 мм, трябва да обърнете внимание на потенциалния 

риск от изгаряне при изваждане на филиите. 

19. Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно 

управление. 

20. Не използвайте уреда навън. 

21. Този уред е предназначен за използване в битови и подобни приложения, като например: 

– Кухнята за персонала в магазини, офиси и друга работна среда; 

– Ферми; 

– От клиенти в хотели, мотели и други; 

– настаняване тип нощувка със закуска. 

22. Запазете инструкциите. 
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Описание на уреда 

 
1.Отвор за филийки 
2.Лост 
3.Копче за регулиране на степента на препичане 
4.Бутон за размразяване 
5.Бутон за претопляне 
6.Бутон за прекъсване на препичането 
7.Корпус 
8.Тавичка за трохи 

 

Преди първа употреба   

Тъй като остават остатъци от производството или масло в тостера или нагревателя, обикновено се появява 

неприятна миризма при първата употреба. Това е нормално и няма да се случи след няколко пъти употреба, 

за първото използване се препоръчва операцията по стъпките по-долу, освен без хляб, след което оставете 

тостера да се охлади и да започнете да печете първите филийки хляб. 

 

Начин на употреба 

1. Поставете филийка хляб в отвора на тостера, като можете да сложите не повече от две филийки на един 

път. Само филийка със стандартни рамери може да бъде поставена в отвора. По-големите филийки могат 

да бъдат изпечени само на решетката. 

Забележка: Уверете се, че тавичката за трохи е поставена на място, преди да използвате 

тостера.  

2. Включете захранващия кабел в контакта.  
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3. Завъртете копчето за регулиране на препичането на желаната от Вас степен. Най-ниското ниво "1" е за 

леко изпечено, а най-високата степен е "7" е за тсилно препечен хляб. Хлябът може да бъде препечен до 

златист цвят на средната степен. 

Забележка: 1). При печете на една филийка цветът е по-тъмен отколко при печене на две 

филийки при една и съща степен на изпичане. 

2). При непрекъснато печене, цвета на последните филийки хляб е по-тъмен от този на 

предходните при една и съща степен на препичане. 

4. Натиснете лоста за препичане на филии надолу докато се фиксира, индикаторът "Cancel" ще свети и 

уредът ще започне да пече веднага.   

Забележка: Лоста може да се заключи само когато уредът е включен.  

5. След като хлябът е препечен до предварително зададения цвят, лостът за препичане на филии 

автоматично ще се вдигне нагоре. Също така можете да повдигнете леко лоста, за да извадите по-лесно 

хляба.   

Забележка: По време на препичането може да наблюдавате цвета на филийките. Ако са 

достигнали желания цвят, можете да натиснете бутона "Cancel", за да спрете процеса на 

печене по всяко време, но никога не повдигайте лоста, за да отмените препичането.   

6. Ако искате да препечете замразен хляб, първо натиснете бутона за Defrost и индикаторът на бутона за 

размразяване ще светне, завъртете копчето за управление на цвета до желания от вас цвят и след това 

спуснете лоста надолу, докато се фиксира на място. В този режим хлябът ще бъде препечен до желания 

цвят.  

7. Ако искате да затоплите студения препечен хляб, първо натиснете бутона Reheat и индикаторът на бутона 

Reheat ще светне и след това натиснете надолу лоста, докато се фиксира на място. В този режим времето 

за препичане е фиксирано, когато времето изтече, лостът за препичане на филии автоматично ще се 

вдигне нагоре и ще завърши процеса на претопляне.  

 

Внимание 

1. Преди да работите с уреда премахнете всички защитни опаковки. 

2. Ако от тостера излиза дим, натиснете бутона Cancel и спрете тостера незабавно. 

3. Избягвайте препичането на хляб с течни съставки, като например масло. 

4. Никога не се опитвайте да махнете хляба, заседнал в слота, преди да сте изключили тостера от контакта. 

Не забравяйте да не повредите вътрешния механизъм или нагревателя при отстраняване на хляба. 

5. Тостера е приложим само за препичане на обикновения хляб, като неправилен хляб или кръгъл хляб, 

можете да го препечете на решетката.  



 4   

 

 

 

 

6. За да постигнете равномерен цвят, препоръчваме да изчакате минимум 30 секунди между всяко 

препичане, така че контролът на цвета да може да се възстанови автоматично.       

 

Почистване и поддръжка 

1. Преди почистване извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади напълно. 

2. Избършете отвън с мека суха кърпа, никога не използвайте полиращ препарат. 

3. Издърпайте тавата за трохи на дъното на тостера и я изпразнете. Ако тостерът се използва често, 

натрупаните трохи за хляб трябва да се отстраняват поне веднъж седмично. Уверете се, че тавичката за 

трохи е напълно затворена, преди да използвате тостера отново. 

4. Когато не използвате или съхранявате, захранващият кабел може да бъде навит под дъното на 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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