
Сандвич тостер 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Модел: R-261/R-262 

- САМО ЗА БИТОВИ НУЖДИ –



2 

 ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Определения 

ОПАСНОСТ – Посочва непосредствена опасна ситуация, която ако не бъде 
избегната ще доведе до смърт или сериозно нараняване. Употребата на тази 
дума се отнася до най-опасните ситуации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Посочва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде 
избегната може да доведе до смърт или сериозно нараняване. 

ВНИМАНИЕ – Посочва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде 
избегната, може да доведе до леко/средно нараняване или повреда на 
продукта/имущество. Също така предупреждава и за опасни ситуации. 

Когато използвате този или друг електрически уред, винаги следвайте 
тези основни предпазни мерки за безопасност: 

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ 
ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. 

!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -- За да намалите риска от пожар, токов удар

или сериозно нараняване: 

• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с
намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на
опит и познания, освен ако те са надзиравани или инструктирани
относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

• Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че те не си играят с
уреда.

• Винаги използвайте продукта върху плоска, стабилна, топлоустойчива
повърхност.

• Температурата на достъпните повърхности може да бъде много висока,
когато уредът е в употреба. Не докосвайте тези горещи части на уреда.

• Използвайте продукта в добре проветрено помещение. Оставете свободно
пространство от поне 4-6 см. от всички страни на продукта, за да има
достатъчна циркулация на въздуха.

• Не поставяйте продукта върху или в близост до газ или електрическа печка,
в загрята фурна или друг източник на топлина.

• Не позволявайте на продукта да се докосва до завеси, стенни покрития,
дрехи, кърпи или други запалими материали по време на неговата
експлоатация.

• Не докосвайте горещите повърхности на продукта. Не местете уреда,
докато е включен. Оставете продукта да изстине, преди да боравенето с
него.
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• Не използвайте приставки, които не са препоръчани за употреба с този
продукт или продадени от производителя на продукта.

• Не използвайте продукта в близост до вода или други течности.

• Не поставяйте и не изпускайте продукта във вода или други течности. Ако
продуктът падне във вода, незабавно го изключете от електрическия
контакт. Не докосвайте и не бъркайте във водата.

• Не оставяйте уреда без надзор, докато е в употреба. Уредът не е
предназначен да бъде управляван посредством външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.

• Не оказвайте никакъв натиск върху захранващия кабел на мястото където е
свързан с продукта, защото той може да се протрие или скъса.

• Не включвайте или изключвайте уреда от/в електрически контакт с мокри
ръце.

• Пазете продукта и неговия захранващ кабел далеч от горещи повърхности.

• Никога не работете с този продукт, ако е с повреден захранващ кабел или
щепсел или не работи правилно или е бил изпускан, повреден или изложен
на вода или други течности.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от
производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано
лице, за да се избегне опасност.

!! ВНИМАНИЕ -- За да намалите риска от нараняване или повреда на

продукта/имущество: 

• Този продукт е предназначен за непромишлена, некомерсиална, домашна
употреба  на закрито само като сандвич тостер и здравословен грил. Не
използвайте уреда на открито или за каквато и да е  друга цел.

• Не позволявайте на захранващия кабел да виси на места, където може да
бъде неволно дръпнат или изтеглен (например, над ръба на маса или плот).

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ: 
• За да се избегне претоварване на електрическата инсталация, когато

използвате този продукт, не употребявайте друг уред с висока мощност
включени в една и съща електрическа верига.

• Този уред е снабден с къс захранващ кабел. Не се препоръчва употребата
на удължителен кабел, но ако трябва да бъде използван:

− Обозначената мощност на удължителя, трябва да отговаря на тази на
уреда. 

− Разположете удължителя, така че да не  може да бъде спънат или да 
бъде изваден неволно. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ: Не използвайте този уред за готвене или размразяване на 
замразени храни. Всички храни трябва да бъдат напълно размразени преди 
готвене с този уред. 

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на първоначална употреба на уреда, е възможна 
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появата на  малко количество дим. Това е нормално и ще отшуми с по-
нататъшната употреба. 

1. Преди да използвате този продукт за първи път, го почистете, както е
описано в раздел "Почистване".

2. Натиснете края на заключващия палец близо до дръжката, за да отключите
продукта.

3. Отворете уреда чрез дърпане на дръжката нагоре.

4. Затворете плочите и включете уреда, като го свържете към стандартен
електрически контакт. Уверете се, че захранващият светлинен индикатор е
осветен в оранжево.
ВНИМАНИЕ: Плочите за готвене и металните повърхности на устройството
ще станат изключително горещи по време на експлоатация. За да избегнете
опасността от изгаряне, използвайте топлоустойчиви ръкавици или
ръкохватки и докосвайте само черната част на дръжката.

5. След подгряване на уреда за около пет минути, светлинният индикатор за
готовност ще светне в зелено. Това показва, че уредът е готов за употреба.

6. Използвайте дръжката за да вдигнете горната плоча. Поставете храната
върху долната плоча с помощта на дървени или пластмасови
топлоустойчиви прибори.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте метални прибори върху този продукт, тъй като
те ще надраскат и повредят незалепващото покритие върху плочите.

7. Използвайте дръжката, за да спуснете и позиционирате горната плоча върху
храната.
ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Времето за приготвяне на различните храни зависи от вида и
дебелината на храната.

• Храните трябва да бъдат сготвени напълно преди консумация.

8. Когато храната е приготвена по ваше желание, вдигнете дръжката за
отваряне на плочите, след това извадете ястието с помощта на приборите.
Ако ще продължавате с готвенето, затворете плочите за запазване на
топлината.

9. Повторете стъпки 7-9, докато готвенето приключи, като всеки път доливате
малко количество мазнина.

10. Изключете уреда като извадите захранващия кабел от електрическия
контакт.

11. Когато уредът е напълно охладен го почистете и подсушете.
12. Заключете уреда в затворено положение чрез натискане на заключващия

палец в края на дръжката.

ПОЧИСТВАНЕ 

• Преди почистване, изключете и изчакайте уреда и плочите да се охладят.

• Избършете корпуса с леко навлажнена кърпа като се уверите, че влага,
мазнина или масло няма да попадне в охлаждащите слотовете.

• Не почиствайте устройството отвътре или отвън с абразивни препарати или
телена гъба, тъй като това ще повреди покритието.
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• Не потапяйте във вода или друга течност. 
 

. 

 
 
 

 
 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 
 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов 
отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно 
събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните 
негативни последствия за околната среда и здравето, произтичащи от 
неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 
материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня 
за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е 
маркиран със задраскан контейнер на колела. 
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