
 

 

Ръководство с инструкции 

R-2600, R-2670 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Важно 

• Прочетене настоящите инструкции за употреба внимателно преди да използвате уреда и ги 

съхранете за бъдещи справки. 

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени 

физически, сензорни или умствени способности, или при липса на опит и познания, ако бъдат 

наблюдавани или инструктирани относно безопасната употреба 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 не са наблюдавани. 

• Пазете уреда и кабела му далеч от обхвата на деца на възраст под 8 години. 

• Ако захранващият кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя или 
техен сервизен агент, или друго лице с подходяща квалификация, за да се избегнат 
опасностите. 

• Уредът не е предназначен за употреба с външен таймер или отделна система за дистанционно 

управление. 

• Температурата на достъпните повърхности може да достигне високи стойности по време на 

работа на уреда. 

• Повърхностите трябва да се загряват по време на употреба. 

• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение. 

• Преди да свържете уреда се уверете, че индикацията за напрежение отстрани на уреда 

съответства на напрежението в дома Ви. 

• Свързвайте уреда към заземени контакти. 

• Разположете уреда така, че: 

 -захранващият кабел да не виси над ръба на маса или плот; 

- да бъде поставен върху равна повърхност с достатъчно свободно пространство около него. 

• Никога не поставяйте захранващия кабел или контакт в близост или върху горещата 

повърхност на уреда. 

• Винаги подгрявайте готварската плоча преди да започнете да готвите. 

• Изключвайте уреда след употреба. 

• Не докосвайте металните части, тъй като те се нагорещяват. 

• Никога не използвайте абразиви в контакт с готварската плоча, тъй като това води до повреда 

на незалепващото покритие. 

• Винаги почиствайте уреда след употреба.  Първо изключете и оставете уреда да се охлади. 

Никога не потапяйте уреда във вода. Не позволявайте в уреда да проникне вода. 

• Ако захранващият кабел или уредът бъдат повредени, е необходимо да се сменят от сервизен 

представител на производителя, тъй като са необходими специални части и/или инструменти. 

• Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, 

сензорни или умствени способности, или при липса на опит и познания, освен ако не бъдат 

наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване от отговорно за тяхната 

безопасност лице. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че няма да играят с уреда. 

• Уредът не е предназначен за употреба с външен таймер или отделна система за дистанционно 

управление. 

 

 

 



Преди първото използване 

• Почистете готварските плочи с влажна кърпа или гъба. 

• Леко намаслете готварските плочи с масло или олио за готвене. 

• Включете тостера и подгрейте плочите докато изгасне зеленият светлинен индикатор. При това 

тостерът е готов за употреба. 

 Забележка: При използване на уреда за първи път е възможно издаване на лек дим. Това е нормално 

и се дължи на първоначалното нагряване на вътрешните компоненти. 

Направа на сандвичи  

• Поставете щепсела в захранващ контакт. Едновременно светват зелен и червен светлинни 

индикатори, за да покажат, че уредът се нагрява. 

• Подгответе хляба и пълнежа за сандвичите, докато уредът се загрява. 

• Изчакайте до изгасване на зеления светлинен индикатор. При това уредът е достигнал 

правилната температура за използване. 

• За да получите златист резултат при сандвичите можете леко да намаслите страните на хляба, 

които влизат в контакт с готварските плочи. 

• Поставете резените хляб с намаслената страна към долната готварска плоча. Поставете 

пълнежа и покрийте с втори резен хляб с намаслената страна нагоре. Можете да изпечете 

колкото сандвичи пожелаете. За оптимален резултат пълнежът трябва да бъде поставен добре 

между резените хляб. 

• Снижете внимателно горната готварска плоча върху хляба и затворете уреда. 

• Отворете уреда след 3-5 минути и проверете дали изпечения сандвич е достатъчно златист. 

Времето за приготвяне, което е необходимо да постигане на хрупкава златиста коричка, зависи 

от типа на хляба, пълнежа и личните Ви предпочитания. 

• Използвайте неметални прибори (например дървена шпакла), за да отстраните изпечения 

сандвич. Не използвайте остри предмети или абразивни кухненски пособия.  

• Изключете уреда от захранването след употреба. 

Забележка: По време на приготвяне зеленият светлинен индикато светва и изгасва, за да поддържа 

правилната температура на уреда. 

 

Начин на почистване след употреба 

Никога не използвайте абразивни почистващи препарати и материали, тъй като това може да повреди 

незалепващото покритие на плочите. 

1. Изключете уреда. 

2. Оставете уредът да се охлади изцяло в отворено положение. 

3. Първо отстранете излишната мазнина от плочите с домакинска хартия преди да пристъпите към 

почистването им. 

4. Използвайте дървена или пластмасова шпакла, за да отстраните полепналите остатъци от храна 

(например втвърдено сирене) от готварските плочи. 

Не използвайте метални, остри или абразивни прибори. 

5. Почистете готварсите плочи с навлажнена мека кърпа или гъба. 

6. Почистете външната страна на уреда с влажна кърпа. 

 

Никога не потапяйте уреда във вода. 

Уредът може да се съхранява във вертикално положение. 

 

  



Модел Входно напрежение(V) Номинална входяща мощност (W) 

R-2600, R-2670 AC 220-240V; 50/60Hz 800W 

                     

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС на Европейския съюз. 

 

В края на експлоатационния си живот продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 

Необходимо е да бъде отнесен в специален пункт за разделно събиране или да се върне на 

доставчика, който осигурява сервиз. 

Изхвърлянето на домакинския уред разделно води до избягване на възможните негативни последици 

за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от неправилното 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, че не 

трябва да се изхвърля с останалите битови отпадъци. 
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