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Инструкция за употреба 
 
 
 
 
 

Моля прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда за първи път дори и да се 
запознати с продукта. Запазете инструкциите за бъдещи справки заедно с гаранционната карта и 
документа за плащане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкции за безопасност 

 
Преди да започнете да използвате уреда проверете дали напрежението  отговаря на мрежата и трябва да 
бъде включен в заземен контакт. 
Проверявайте редовно за повреди по кабела. Ако кабела е повреден, трябва да бъде сменен от 
производителя или от квалифициран специалист, за да се избегнат наранявания. В случай на повреда се 
свържете със сервизния център. 
Не потапяйте уреда или някои от другите неподвижни части във вода или други течности за да 
предотвратите токов удар. 
Преди да включите уреда в контакта ръцете трябва да са сухи. 
Дължината на захранващия кабел може да се регулира, заради мерки за безопасност дължината се 
регулира между уреда и контакта. Кабела не трябва да виси от ръба на маси, плотове, шкафове или 
върху гореща повърхност. 
Дръжте уреда далече от източници на топлина. 
Не включвайте кабела на тостера в разклонител. 
Изключете тостера от контакта след като приключите работа с него и преди почистване. 
Уреда не е предназначен да работи като външен таймер или отделно устройство с дистанционно 
управление. 
Уреда е предназначен само за домашна употреба, не е подходящ за търговски и индустриални цели. 
Използвайте уреда само по предназначение и както е описано в тази инструкция. 
Уредът е предназначен за препичане на хляб и хлебни продукти. Не поставяйте в уреда предмети като 
по-големи хлебни продукти, алуминиево фолио и прибори в жлебовете, това може да причини пожар или 
токов удар. 
Не използвайте тостера на открито или на места с висока влажност. 
Използването на нерегламентирани аксесоари може да причини нараняване. 
Този продукт не може да бъде използван от деца под 8 год. или други лица без помощ или наблюдение, 
ако физическото, умственото състояние или чувствителността им не им позволява да го 
използват безопасно. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с 
въпросния продукт. 
Не оставяйте уреда да работи без надзор. 
Не поставяйте уреда върху или в близост до газ, горещи повърхности, електрически печки или гореща 
фурна. 
Не покривайте уреда и не го поставяйте в близост до лесно запалими материали (като завеси и пердетa) 
или под шкафове при загаряне на филийките може да възникне пожар. 
Уредят трябва да се постави  на суха, равна, стабилна и термоустойчива повърхност. 
При поява на дим или пожар веднага изключете уреда от контакта. 
Не се опитвайте да извадите заседнала храна от уреда докато работи. 
Трябва редовно да почиствате тавичката с падналите трохи, за да избегнете пожар както и да поставяте 
тавичката правилно. 
След като приключите работа с тостера изключете го от контакта, оставете го да се охлади и го приберете 
на безопасно и сухо място. 
Не включвайте този уред в контакт в лошо състояние или когато не работи добре; когато е влажен или 
когато е повреден по някакъв начин. Обърнете се към оторизиран сервиз за преглед, ремонт или 
механична настройка. 
Производителят не носи отговорност  за повреди и наранявания причинени от злоупотреби с продукта 
или повреди причинени от неспазване на инструкциите. 
 
ВНИМАНИЕ: Някои от частите на тостера са много нагрети могат да причинят изгаряне. Не пипайте тези 
части докато работи уреда или непосредствено след спирането му. Моля изваждайте внимателно 
филийките от тостера. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание на уреда 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 Стъклен панел 
2 Бутон за размразяване 
3 Бутон за претопляне 
4 Бутон за багети 
5 Бутон стоп 
6 Лост 
7 Бутон за контрол на препичане 
8 Корпус от неръждаема стомана 
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Начин на работа 
 
Прочетете всички инструкции 
Разопаковайте уреда. Моля запазете опаковката докато не се уверите, че тостера няма повреди и е в 
търговски вид. Пластмасовата опаковка може да причини задушаване при малките деца и бебетата 
затова дръжте опаковката далече от деца. 
Развийте изцяло захранващият кабел и го огледайте за повреди. Не използвайте уреда ако има повреда 
или не работи правилно. В случай на повреда свържете се с оторизиран сервиз за подмяна. 
Отстранете всички лепенки и избършете с влажна кърпа външната част на тостера. Уверете се, че са 
останали части от опаковката в тостера. 
Поставете тостера върху равна термоустойчива повърхност . Включете кабела в контакта, който трябва 
да бъде лесно достъпен в случай на повреда. 
Преди да пристъпите към неговата употреба, включете тостера без хляб. Това ще загрее предварително 
новите нагреватели и ще отстрани праха, който е възможно да се е натрупал по време на 
складирането му. Може да се появи  лека миризма на изгоряло и дим при първо ползване, което не бива 
да Ви притеснява. Повторете процедурата докато изчезне тази миризма. 
След кратък период на охлаждане на уреда можете да използвате тостера. 
 
1.Печене на филийки 
Уверете се че тавичката за паднали трохи е поставена правилно 
преди употреба. (тавичката се намира под нагревателните елементи  
и може да бъде извадена от обратната страна на регулатора на 
препичане) 
Поставете тостера върху равна термоустойчива повърхност, 
сложете щепсела в контакта и включете тостера. 
Настройте степента на препичане посредством регулаторното копче 
(фиг.1). Може да се настрои преди или непосредствено след 
натискане на лоста надолу. Степента и времето на изпичане на 
хляба зависи от избраната настройка на регулатора. При първото 
използване използвайте 3-та степен на регулатора и след това 
продължете процеса съгласно Вашите предпочитания. 
Поставете 2 филийки хляб в тостера, натиснете надолу лоста (фиг. 2 
и фиг. 3) . Лоста ще остане в това положение докато се пекат 
филийките. Можете да спрете процеса по всяко време с натискане 
на бутона CANCEL. 
Докато се пекат филийките можете да наблюдавате процеса през 
стъкления панел (фиг. 4). 
Когато филийките са готови, лоста ще се 
премести нагоре и тостера ще спре автоматично 
(фиг. 5) . След това можете да вземете готовите 
филийки. 
Внимание: Не пипайте металните части на уреда 
докато са горещи. 
Ако се налага да печете повече филии трябва да 
оставите тостера да се охлади за 15-20 сек. 
преди да сложите следващите филийки. 
Ако изберете някоя от другите функции трябва да натиснете лоста 
надолу преди да изберете желаната функция (фиг. 6). При избиране 
на съответната специална функция светва индикатор върху уреда, 
който угасва след приключване на процеса или след натискане на 
бутона CANCEL. 
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Когато лоста е натиснат надолу бутона  CANCEL свети докато не се натисне бутона или до приключване 
на процеса на печене. 
 
 
 
 
 
2. Печене на багети 
Използвайте тази функция за препичане на багети. 
Настройте степента на препичане посредством регулаторното копче. 
Може да се настрои преди натискане на лоста надолу. Степента и времето на изпичане зависи от избраната 
настройка на регулатора. При първото използване използвайте 3-та степен на регулатора и след това 
продължете процеса съгласно Вашите предпочитания. Поставете срязаната на две багета със срязаната 
страна към вътрешността на тостера. Натиснете лоста надолу, след което натиснете бутона BAGEL и така 
уреда ще се настрои автоматично да задържи двете половини на място. Ако сте избрали грешния бутон 
или искате да спрете процеса натиснете бутона CANCEL, след което изберете друга функция.    
Когато багетите са готови, лоста ще се премести нагоре и тостера ще спре автоматично. След това можете 
да вземете готовите багети. 
 
3. Печене на замразен хляб 
Тази функция позволява да се пекат замразени хлебни продукти. 
Поставете в тостера замразените продукти, натиснете лоста надолу и натиснете бутона DEFROST ( за 
замразени филийки и гофрети) или бутона  DEFROST и  бутона BAGEL (за замразени багети и кифлички). 
Ако сте избрали грешния бутон или искате да спрете процеса натиснете бутона CANCEL, след което 
изберете друга функция. 
Когато продуктите са готови, лоста ще се премести нагоре и тостера ще спре автоматично. След това 
можете да вземете готовите продукти. 
 
4. Претопляне на хляб 
Използвайте бутона REHEAT за претопляне на хляб (без да е покрит с нещо отгоре като глазура напр.), 
който вече е бил печен и е изстинал. 
Поставете хляба в тостера, при тази функция не е необходимо да задавате степен на препичане. След 
това натиснете лоста надолу и натиснете бутона REHEAT. 
Ако сте избрали грешния бутон или искате да спрете процеса натиснете бутона CANCEL, след което 
изберете друга функция. 
Когато продуктите са готови, лоста ще се премести нагоре и тостера ще спре автоматично. След това 
можете да вземете готовите продукти. 
 

Полезни съвети при печене 
Препичането е процес, който комбинира готвене и изсушаване на хляба. При този процес трябва да се 
вземе под внимание нивото на влажност на различните типове хляб, което определя различното време за 
приготвяне. 
За сравнително сух хляб се използва ниска степен на препичане. 
За пресните и пълнозърнести хлябове използвайте по-висока степен. 
Хлебните продукти са с много неравна повърхност ( като кифличките напр.) изискват по специална 
настройка или да натиснете бутона BAGEL за по-добър резултат. 
На по-дебелите парчета хляб им е необходимо по-дълго време за препичане, а понякога много дълго 
поради по-голямо количество на влага в хляба. 
Когато препичате хляб със стафиди или други видове сладък хляб отстранете стафидите преди да го 
сложите в тостера. По този начин ще предотвратите попадането на парчета в тостера или засядане 
между решетките. 
Когато препичате само една филийка изберете по ниска степен (от обичайната) на регулатора за 
препичане. Тостера е проектиран да препича 2 филийки и като се намали времето за препичане 
сложената една филийка няма да изпече прекалено. 
Тостера има вграден система за контрол на издигането на лоста. Ако филийките не изкочат достатъчно 
нагоре, бутнете лоста нагоре за да излязат филийките по-лесно. 
 
ВНИМАНИЕ: Ако хлябът заседне в тостера, изключете уреда от кабела и оставете да се охлади преди да 

Фиг.6 



се опитате да махнете хляба. Не използвайте ножове или други остри метални предмети за изваждане на 
хляба и не пипайте металните части в тостера. 
 
 
 
 
 
 

Отстраняване на неизправности 

Проблем Решение 

Тостера не работи Проверете дали уреда е включен в контакта 

Хляба е заседнал в тостера Изключете уреда от кабела и оставете да се 
охлади, след това внимателно отстранете хляба. 
При изваждането може да се наложи да държите 
тостера над мивката, разклатете го внимателно 
докато отстраните заседналия хляб. Не 
използвайте металните предмети да го отстраните. 
Не пипайте металните части в тостера. Ако хляба е 
заседнал защото филийките са били по-дебели 
погрижете се следващият път да са по-тънки. 

Хляба е препечен повече или по-малко Избраната е от Вас степен на препичане е 
прекалено ниска или висока. 

От тостера излиза дим Избраната е от Вас степен на препичане е 
прекалено висока за типа хляб. Натиснете бутона 
CANCEL за да спрете процеса. Погледнете дали 
тавичката за трохи е празна и чиста. Проверете 
също дали не са заседнали големи парчета хляб в 
тостера. Обърнете уреда надолу над мивката  и 
разклатете внимателно, за да отстраните всички 
парчета. 

Хлябът изкача много бързо от тостера Натиснете лоста на тостера надолу. Уверете се, че 
захранващият кабел в включен в контакта. 

 
 
ВНИМАНИЕ: Не потапяйте тостера във вода или друга течност за да го почистите. Вода или други 
течности не трябва да попадат в тостера. Не почиствайте вътрешността на тостера, за да не повредите 
нагревателите. 
 

Почистване и поддръжка 
Винаги изключвайте уреда от контакта и оставайте да се охлади преди почистване. 
Избършете отвън уреда със суха или леко навлажнена кърпа или с гъба и мек почистващ препарат. 
ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте метални четки, абразивни материали, силни химикали или твърди 
предмети за почистване на уреда. 
Почиствайте тавичката за трохи след всяко използване на уреда. 
Много е важно да изхвърляте трохите от тавичката и да я почиствате редовно, за да не се запалят. 
Тавичката се намира под нагревателните елементи  и може да бъде извадена от обратната страна на 
регулатора на препичане. 
Извадете тавичката навън както е показано на картинката вдясно. 



Отстранете трохите и избършете със суха или влажна кърпа. 
За да премахнете по упорити петна от тавичката използвайте синтетична гъба за почистване напоена със 
сапунена вода. 
Уверете се че тавичката е напълно суха преди да я върнете обратно в тостера. 
Тавичката не се мие в миялна машина. 
В предната част на тостера има прозорец, през който можете да 
следите процеса на препичане. Стъкленият панел може да се вади. 
Задръжте тостера с едната ръка и леко го обърнете назад, с другата 
ръка натиснете ключалката и от долната страна внимателно 
издърпайте стъкления панел . (както е показано на картина вдясно ). 
Почистете стъкления панел. За да върнете обратно панела на място 
поставете тостера на легне на задната си страна 

 
 

 
 

 
 
 

 
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. 


