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За Вашата безопасност и продължително използване на продукта  

Винаги четете внимателно инструкциите преди употреба 



ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 

• ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ 

•• Уверете се, че напрежението на контакта съответствана посоченото върху табелата на уреда.  

• Използвайте само в домашни условия. 

• Не докосвайте повърхностите на плочите. Използвайте дръжката. 

• За да се защитите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела и готварския уред във вода или 

други течности.  

• Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва от или в близост до деца. 

• Изключвайте от контакта, когато не използвате или преди почистване. Оставете уреда да се 

охлади, преди да поставите или снемете аксесоари от него и преди почистване. 

• Не работете с уреда, ако е показал неизправно функциониране или е бил повреден. За да 

избегнете риска от токов удар, никога не ремонтирайте сами тостера. Отнесете го в упълномощен 

сервиз за проверка и ремонт. Неправилното сглобяване може да доведе до риск от токов удар при 

употреба на тостера 

• Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя, може да доведе до пожар, 

токов удар или риск от нараняване. 

• Не използвайте навън или за търговски цели. 

• Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота, или да докосва горещи 

повърхности.  

• Не поставяйте върху или в близост до горещи газови или електрически котлони, или фурни.  

• Не се допуска работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление. 

• Изключвайте уреда, когато не го използвате. 

• Премествайте уреда с изключително внимание. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ 
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1. Горен корпус 

2.  Декоративни плочи 

3. Светлинен индикатор на 

захранването 

4. Светлинен индикатор за 

готовност 

5. Незалепващи плочи за 

готвене 

6. Долен корпус 

7. Блокировка на дръжката 
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ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 
 

• Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки. 
• Отстранете всички опаковъчни материали. 
• Почистете готварските плочи като ги избършете с гъба или кърпа, натопена в топла вода.  

НЕ ПОТАПЯЙТЕ УРЕДА И НЕ ИЗПЛАКВАЙТЕ С ВОДА ГОТВАРСКИТЕ ПОВЪРХНОСТИ. 
• Подсушете с кърпа или хартиена салфетка. 
• За да получите най-добри резултати поставете малко готварско олио или спрей за готвене върху 
готварските плочи. 
Бележка: При първото нагряване на тостера е възможно да излъчва лек дим или миризма. 
Това е нормално при повечето нагревателни уреди. Не оказва влияние върху безопасността 
на уреда.  

ИЗПОЛЗВАНЕ 
• Затворете тостера и го включете в контакта. Светват индикаторите на захранване и готовност, 
показвайки, че тостерът се подгрява.  
• Достигането на температурата за печене обикновено отнема 2~4 минути. При това светлинният 
индикатор за готовност изгасва. 
• Отворете капака.Поставете месото или другите храни върху долната готварска плоча. 
• Затворете капака. Отново задейства светлинният индикатор за подгряване. 

• Процесът на приготвяне отнема 2 до 4 минути. При това светлинният индикатор за подгряване 

изгасва. Проверявайте дали храната има зластисто-кафяв цвят и регулирайте времето за приготвяне 

според вкуса си. 

• След като храната бъде приготвена, използвайте дружката, за да отворите капака. Отстранете 

храната с помощта на пластмасова шпакла. Никога не използвайте метални щипци или нож, тъй като 

могат да повредят незалепващото покритие на готварските плочи. 

• След като приключите с готвенето, изключете щепсела от контакта и оставете уреда отворен, за да 
изстине. 
 

 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ  
 
• Преди почистване винаги изключвайте тостера и го оставяйте да изстине. Уредът се почиства 
лесно, когато е леко затоплен. Не е необходимо да разглобявате тостера, за да го почистите. Никога 
не потапяйте тостера във вода и не поставяйте в съдомиялна машина.  
• Избършете готварските повърхности с меха кърпа, за да отстраните остатъците от храна. Ако има 
загорели остатъци от храна, напръскайте с топла вода и препарат и почистете с неабразиввно 
пластмасово приспособление за изстъргване или поставете влажна готварска хартия върху 
загорялата храна, за да я навлажните. 
• Не използвайте абразивни почистващи препарати, които могат да надраскат незалепващото 
покритие.  
• Не използвайте метални прибори за отстраняване на храна, тъй като могат да повредят 
незалепващите повърхности.  



• Избършете външната страна на тостера само с влажна кърпа. Не почиствайте външната част на 
уреда с абразивни материали или стоманена тел, тъй като това ще повреди финиша. Не потапяйте 
във вода или други течности.  
• Не поставяйте в съдомиална машина.  

• Изваждайте и почиствайте тавата за събиране на хранителни мазнини след всяка употреба.  

Измивайте с топла сапунена вода. Избягвайте да използвате приспособления за изтъркване или 

силни препарати, тъй като могат да повредят повърхностите. Изплакнете и подсушете със суха, мека 

кърпа и поставете на място. 

СЪХРАНЕНИЕ 

• Винаги изключвайте уреда преди да го съхраните. 

• Винаги проверявайте дали тостера е изстинал и сух преди да го съхраните. 

 

 

 

 

 

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. 

 


