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Инструкция за употреба 

 

Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда за първи път 

Моделът и прикачените файлове подлежат на промяна 

Само за домашна употреба
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Описание на уреда 

 

 

                                        Регулатор на препичането – Завъртете копчето  

                                        За да изберете колко искате да припечете хляба си 

                                        1 е най-ниското,6 е най-високото 

         

 

1.Отделение на филийки 2.Лост 

2.Корпус 4.Бутон за отказ 

3.Бутон Претопляне 6.Бутон за размразяване 

7.Копче за регулиране на препичането 8.Тавичка за трохи 
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Важни предохранителни мерки 

 

Преди да използвате този уред внимателно прочетете всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки. Не се 

опитвайте да използвате този уред за друго предназначение, освен описаното в тези инструкции. Всяка друга 

употреба, особено злоупотреба, може да причини тежки наранявания или поражения от токов удар, или  от 

пожар. 

 

Всяка операция, ремонт и техническа поддръжка на уреда или част от него, различни от тези, описани в тези 

инструкции, могат да се извършват единствено от оторизиран сервиз. Моля, свържете се с вашия доставчик. 

 

* Този уред е предназначен само за домакинството и не е предназначен за използване в превозни средства. Не 

работете и не съхранявайте уреда във влажни или мокри помещения или на открито. Не се опитвайте да 

работите с уреда, като използвате части или аксесоари, които не са препоръчани от производителя. 

 

* Проверявайте редовно целия уред за правилна работа - особено захранващия кабел. Щифтовете на 

захранващия кабел трябва да бъдат чисти, гладки и без оцветяване. Не използвайте уреда, когато има 

вероятност уредът или част от него да се повредят, за да избегнете опасност от пожар, токов удар или други 

повреди или наранявания. Уредът може да бъде повреден, ако е бил подложен на недопустимо напрежение (т.е. 

прегряване, механичен или електрически удар, влага) или ако има пукнатини, прекомерно изкривени части или 

изкривявания. В този случай незабавно изключете уреда и върнете целия уред (включително всички части и 

принадлежности) към оторизиран сервиз. Върнете го за проверка и ремонт. 

 

* Хляб, сладкиши и сладкиши могат да се запалят при претопляне! По време на работа пазете уреда на 

подходящо разстояние от поне 20 см от всяка страна на мебели, стени, дъски, завеси и други предмети. Не 

използвайте уреда близо до леснозапалими течности (т.е. висококачествен алкохол) или под всякакви 

чувствителни на топлина или чувствителни към влага материали или под дъски или капси, за да избегнете 

повреди, причинени от пара, конденз или огън. 

Преди да работите, винаги се уверете, че в слотовете няма чужди предмети. Не поставяйте опаковани храни (т.е. 

кухненско фолио), за да избегнете опасност от пожар, токов удар и повреда. Незабавно изключете уреда от 

контакта, ако има някаква неизправност или проблем (т.е. прегряването или димът идва от слотовете). 

 

*Необходим е строг контрол, когато уредът се използва близо до малки деца. Не позволявайте на малки деца да 

играят с части от уреда. Уредът не е предназначен за употреба от деца или инвалиди без надзор. За съхранение 

винаги съхранявайте целия уред сух и чист и където не могат да го достигнат малки деца. Не поставяйте твърди 

и / или тежки предмети върху уреда или част от него. 

 

*Използвайте уреда на добре достъпна, стабилна, равна, суха и подходяща голяма маса или плот. Не 

поставяйте кърпа или тъкан под или над уреда, за да избегнете опасност от пожар, токов удар и прегряване. Не 

поставяйте никакви предмети (т.е. студени тостчета) върху уреда по време на работа. Винаги дръжте масата или 

плота чисти и сухи и незабавно избършете разлетите течности. Не поставяйте уреда близо до ръба на масата 

или плота или върху наклонени или мокри повърхности или където може да падне. 

 

* Не поставяйте уреда или част от него върху или горещи повърхности (нагревател, газова горелка, скара или 

фурна) 

* По време на препичането на сладкиши могат да паднат на парчета, да се огънат и да се запалят при 

прегряване. НЕ оставяйте уреда без нахзор когато е включен в захранването. Винаги изключвайте уреда от 
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електрическото захранване, когато уредът не се използва и не се почиства или не се мести. Винаги оставяйте 

уреда да се охлади преди почистване. Винаги хващайте уреда на страничните му стени, за да го преместите или 

повдигнете. 

 

* Използвайте само филийки от обикновени сладкиши и сладкиши без пълнеж или глазура (т.е. сладко, майонеза 

или глазура) и с подходящ размер (12 см х 12 см, с дебелина от 1/2 до 2,4 см). Филийките не трябва да излизат от 

процепите или да се залепват или да заседнат в процепите. НЕ използвайте тостер за препичане или готвене на 

много сухи сладкиши (т.е. бисквитки) и рола или сандвичи. 

 

* Никога не използвайте абразивни почистващи препарати, подложки за почистване или твърди и остри 

предмети (т.е. метални тампони за почистване). Почистете тостера с влажна гъба или кърпа и внимателно 

изсушете външността на тостера след почистване. Не работете с уреда или част от него прилагайки сила. Никога 

не поставяйте уреда или част от него в миялна машина. 

 

* Не потапяйте тостера или захранващия кабел във вода или не позволявайте влагата да бъде в контакт с уреда. 

НЕ вкарвайте чужди предмети в гнездата и не бъркайте в процепите, за да избегнете опасност от токов удар и 

повреда на нагревателните елементи. 

Ако излеза дим от слотовете или хлябът се раздробява или се огъва в слотовете, веднага спрете процеса на 

препичане, като натиснете бутона CANCEL и изключете тостера от контакта. Изчакайте тостерът да се охлади, 

преди внимателно да отстраните заседналата храна. Уверете се, че няма повреди на нагревателните елементи 

от двете страни на слотовете. Винаги работете с поставена на място тавичка зза трохи. 

 

 

Горещи повърхности- Риск от изгаряния 

Внимание: Гореща повърхност! 

 

 * По време на работа не поставяйте върху уреда никакви предмети (т.е. студени филийки хляб) или кърпа за да 

избегнете прегряване на нагревателните елементи. 

 

* Външността на тостера може да се нагрее по време на работа. Не докосвайте външната част на тостера, 

докато уредът работи. Винаги дръжте ръцете и лицето, както и всякакви дрехи и други чувствителни на топлина 

предмети, далеч от слотовете по време на работа. 

 

* Важно: Преди да започнете работа с тостера, уверете се, че тавичката за трохи е на мястото си. В противен 

случай трохите може да изгорят на дъното на тостера и да се залепят към повърхностите.  

* Важно: Преди всеки процес на препичане се уверете, че бутона за контрол на препичането е настроен на 

правилното ниво.  

 

*Внимание: Преди да работите, винаги се уверете, че в слотовете няма чужди предмети. Не поставяйте никакви 

чуждестранни предмети в процепите и не бъркайте с ръце в процепите, за да избегнете опасност от токов удар и 

повреда на нагревателните елементи. Никога не използвайте сила, когато отстранявате заседналия хляб. 

 

*Винаги дръжте ръцете и лицето си, както и всички дрехи и други чувствителни на топлина предмети, далеч от 

процепите по време на работа. Винаги хващайте уреда за страничните му стени, за да го преместите или 

повдигнете. 
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* Използвайте само филийки от обикновени сладкиши и сладкиши без пълнеж или глазура (например конфитюр, 

майонеза или глазура) и с подходящ размер. 

Филийките не трябва да излизат на слотовете или да се залепват или да заседнат в процепите. Не използвайте 

за препичане много сухи сладкиши (т.е. бисквитки) рола или сандвичи. 

 

* По време на препичането на торти и сладкиши могат да паднат на парчета, да се огънат и да се запалят при 

нагряване. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен към електрическото захранване. Незабавно 

изключете уреда от контакта, ако има някаква неизправност или проблем (т.е. прегряването или димът идва от 

слотовете). 

 

* Максималната настройка на препичане при затопляне на хляба е 3-4!  

* Никога не поставяйте уреда или части от него в съдомиялна машина. 

*Само за домашна употреба! 

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

- Кухни за персонала в магазини, офиси и други; 

- Ферми; 

- От клиенти в хотели, мотели и други;  

- Настаняване тип нощувка със закуска.  

 

Мерки за безопасност за електрически уреди 

*Уверете се, че напрежението съответства на изискванията за напрежение на уреда (220V-240V 50 / 60Hz AC,). 

Винаги свързвайте уреда директно към отделно защитена електрическа мрежа със защитен проводник (земя / 

земя), свързан правилно. Преди да започнете работа с уреда, развийте захранващия кабел. Не използвайте 

удължител или многожичен контакт. Инсталирането на предпазен прекъсвач с остатъчен ток с максимален 

номинален остатъчен работен ток от 30 mA в захранващата електрическа верига се препоръчва. Ако имате 

съмнения, свържете се с вашия електротехник за допълнителна информация.  

* Винаги изключвайте от бутон CANCEL, когато не го използвате, преди да преместите или почистите. Не 

оставяйте уреда без надзор, докато е свързан към електрическото захранване.  

*Не поставяйте уреда или част от него върху или горещи повърхности (нагревател, газова горелка, решетка или 

фурна). Не поставяйте уреда върху захранващият кабел. Ако захранващият кабел се загрее по време на работа 

или има вероятност да бъде повреден, той трябва да бъде заменен от оторизиран сервизен център. Не се 

опитвайте да поправите захранващия кабел!  

*Не потапяйте тостера или захранващия кабел във вода или друга течност. Не изхвърляйте или капете течности 

върху тостера или захранващия кабел, за да избегнете опасност от пожар и токов удар. Когато течностите се 

разлеят от външната страна на уреда, незабавно натиснете бутона CANCEL, извадете захранващия кабел и 

изсушете уреда. 

* Не поставяйте уреда или част от него в автоматична съдомиялна машина.  

 

Преди първа употреба 

Разопаковайте уреда внимателно и проверете дали има повредени или липсващи части. 

Внимание: Важно е внимателно да отстраните всички опаковъчни и транспортни материали (в слотовете и под 

дръжката за включване / изключване), както и всички ценови етикети, но не отстранявайте никакви 

предупредителни или етикети с посочен модела на уреда. Уверете се, че в слотовете няма чужди предмети (напр. 

Опаковъчни материали), преди да работите с уреда. 

Важно: Тостерът работи с електронен контрол. Лостът за включване / изключване се задейства само в 

позицията за препичане, ако тостерът е свързан към захранването и е включен. 
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Когато използвате тостерa за първи път, може да забележите лек дим поради първото нагряване на някои от 

компонентите. Няма нужда да се притеснявате. За да предотвратите миризмата да повлияе на вкуса на вашата 

храна, трябва да нагреете уреда на ниво 6, преди да поставите храна в слотовете (вижте> Начин на работа). Ако 

миризмата се появява отново при по-нататъшна употреба, почистете тостера (виж:> Почистване и поддръжка <). 

Ако миризмата на изгаряло продължава дори след цялостно почистване на уреда, върнете уреда в оторизиран 

сервизен център за проверка и ремонт. 

 

Начин на работа 

Внимание: Винаги напълно развивайте захранващия кабел, преди да включите уреда в захранването. Уверете 

се, че няма чужди обекти (т.е. транспортни материали) в слотовете. Не поставяйте чужди предмети като ножове, 

лъжици или други прибори за готвене в слотовете, за да избегнете опасност от пожар, токов удар, изгаряния или 

повреда. Винаги се справяйте внимателно, особено когато отстранявате заседналата хартия. 

Важно: Преди пускането в експлоатация на тостера, уверете се, че тавичкатаза трохи е поставена. В противен 

случай трохите може да прегорят на дъното на тостера и да залепнат към повърхностите. 

 

1. Подгответе тостерa за употреба: Изключете изцяло захранващия кабел, поставете тостера върху подходяща 

повърхност (равна, суха и топлоустойчива) и свържете захранващия щепсел към подходяща електрическа 

мрежа (виж:> Мерки за безопасност за електрически уреди < , Използвайте остър нож, нарежете храната (хляб 

или кекс или сладкиши) на филийки с равна дебелина и подходящ размер: макс. 12 х 12 см; 1/2 до 2,4 см 

дебелина. Опитайте се да постигнете гладки филийки и махнете трохите. 

2. Поставете филийка хляб във всеки слот на тостера. 

3. Завъртете копчето за контрол на препичането и изберете желаното ниво: от 1 (светло) до 6(много тъмно). За 

първа употреба се препоръчва да изберете средно ниво на препичане (напр.: 3 или 4; виж: ›Полезни съвети ‹). 

4. Внимателно натиснете лоста за включване / изключване, докато се задейства в позиция Препичане. Бутонът 

CANCEL свети.  

Забележка: лоста за включване / изключване няма да се задейства в позиция Препичане, освен ако тостерът не 

е включен в захранването. 

 

Полезни съвети 

• Можете да отмените процеса на препичане по всяко време като просто натиснете бутона CANCEL. 

• Нивото на препичане зависи от Вашето желание и вида и свежестта на продуктите. Например кратко време на 

препичане (ниско ниво) подходящо е за препичане на сладки хлябове и бял хляб, но за препичане на ръжен хляб 

трябва да изберете по-висока степен за да получите същият резултат. 

• Можете да припечете багета като я разрежете на половина с остър нож и да активирате функцията за печене на 

едната страна. Уверете се че филиите са дебелина max. 2.4 cm и няма да заседната в слотовете (виж: ›Фуннкция 

за печене на едната страна). Друг вариант за препичане на багета е да я поставите върху специална тавичка. 

• По-малките филии за хляб могат да бъдат премахнати по-лесно, като повдигнете лоста за включване / 

изключване в положение HIGH LIFT (приблизително 2 см над празен ход). 

• Осигурете равномерно и гладко нарязване. Използвайте остър нож за хляб. Премахнете трохи и изпъкналите 

части, особено когато препичате разполовени багети.  

Внимание: Никога не поставяйте пръстите си в слота, докато тостерът е включен. Винаги изключвайте и 

изключвайте уреда и изчакайте уреда да се охлади, преди да извадите заседнал хляб или трохи. 

•Ако хлябът се заседне в слотовете, изключете от бутона CANCEL или изключете тостера и оставете тостера да 

се охлади. След това извадете филиите хляб внимателно. Уверете се, че не докосвате нагревателните елементи 

отстрани на слотовете, за да избегнете повреда. 

• LED индикаторът на уреда свети, докато захранващият кабел не бъде изваден от контакта. 
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• Препоръчва се след всяка употреба да се изпразни тавата за трохи, за да се избегне изгарянето на трохи и да 

се залепят върху тавата за трохи (виж: ›Почистванне и поддръжка‹).Не използвайте тостера без тавичката за 

трохи да е поставена на място. 

• Ако някой от бутони (DEFROST, REHEAT) е натиснат, тостерът автоматично ще се върне към нормална работа 

след завършване на функцията. 

 

Функция за рамразяване 

Функцията DEFROST повишава времето за препичане когато се използва замразен хляб. 

1. Поставете замразения хляб в слотовете и изберете степентта на препичане. 

2. Внимателно натиснете лоста за включване / изключване надолу, докато застане в позиция за препичане. 

3. Натиснете бутона DEFROST. Индикаторът на бутона ще светне. 

 

Функция за претопляне 

Функцията REHEAT скъсява времето за препичане, използва се при вече препечен хляб. 

1. Поставете филийките хляб в слотовете. 

2. Внимателно натиснете лоста за включване / изключване надолу, докато застане в позиция за препичане. 

3. Натиснете бутона REHEAT. Индикаторът на бутона ще светне. 

 

Почистване и поддръжка 

Внимание: Винаги изключвайте тостера (с помощта на бутона CANCEL), извадете захранващия кабел и 

оставете тостера да се охлади, преди да извадите тавичката за трохи или да почистите или преместите тостера. 

Не потапяйте и не поставяйте тостера или захранващия кабел в никакви течности или капете течности на 

тостера, за да избегнете опасност от токов удар и повреда. 

Не поставяйте уреда или част от него в съдомиялна машина. 

Не използвайте абразивни почистващи препарати, тампони за почистване или твърди и остри предмети (т.е. 

метални тампони за почистване). Почистете тостера и захранващия кабел с влажна кърпа и внимателно 

изсушете уреда след почистване. Не използвайте сила когато работи с уреда. Не поставяйте чужди предмети в 

слотовете. 

1. Изключете тостера, натиснете бутона CANCEL, извадете щепсела от контакта и оставете тостера да се охлади. 

2. Извадете тавичката за трохи и изсипете събралите се трохи. Можете да почистите тавичката за трохи и тази за 

багети със топла сапунена вода. След почистване обилно подсушете тавите и ги оставете да изсъхнат за 

няколко минути. 

3. Хванете тостера от двете страни и задръжте тостера върху мивка или голяма купа и го обърнете наобратно. 

Внимателно разклатете трохите от тостера, докато въртите тостера във всички посоки. 

4. Избършете външната част на тостера с влажна мека кърпа. Внимавайте да не разливате или да капете вода 

или други течности в тостера. Ако е необходимо, почиствайте захранващия кабел по същия начин. След това 

старателно изсушете тостера и захранващия кабел със суха мека кърпа. 

5. Поставете тавата за трохи в долната част на тостера.   

Внимание: Не поставяйте тавичката за трохи, когато тя все още е мокра или влажна.  

 

Съхранение  

Съхранявайте целия уред на чиста и суха повърхност, където не може да се накланя и пада, а върху него няма 

други предмети и където няма опасност от замръзване и недопустимо натоварване (механичен или електрически 

удар, топлина, влага, пряка слънчева светлина) и където е извън обсега на малки деца. Не поставяйте никакви 

твърди или тежки предмети върху уреда или части от него. 

Винаги изключвайте уреда, като натиснете бутона за отказ и извадете захранващия конектор, ако уредът не се 
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използва. 

Ако уредът не се използва продължително време, почистете уреда преди съхранение (вижте> Почистване и 

поддръжка <). Ако е необходимо, вкарайте захранващия кабел в долната част на уреда. 

 

 

Спесификации 

Модел: R-2160 

Захранване: 220V-240V, 50/60Hz 

Консумация на енергия:  685-815W 

Тегло: 1.2 kg 

Размери: 
265x159x180 mm 

(ширина x дължина х височина) 

Сертификат: 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


