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Инструкция за употреба 

Сандвич тостер 3 в 1 R-2685 

“kalimera” 

 

 

 

За ваша безопасност и продължително удоволствие от този продукт 

прочетете внимателно инструкциите, преди да я използвате 
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Важни предохранителни мерки 
• Прочетете всички инструкции 
• Използвайте само на AC 220-240 волта, 50/60 Hz. Използвайте само за 

домашна употреба. 

• Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки и копче. 

• За да се предпазите от риск от токов удар, не потапяйте кабела, 
щепсела или  устройството във вода или друга течност. 

• Необходим е строг надзор, когато някой уред се използва от деца или в 
близост до деца. 

• Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди 
почистване. Оставете да се охлади преди да поставите или свалите 
частите и преди почистване на уреда. 

• Не работете с уреда ако е неизправен или повреден по някакъв начин. 
За да избегнете риск от токов удар, никога не се опитвайте сами да 
ремонтирате уреда. Занесете го в оторизиран сервиз за проверка и 
ремонт или електрическа или механична настройка. Неправилното 
повторно сглобяване може да представлява риск от токов удар при 
използване на тостера. 

• Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя, 
може да доведе до пожар, токов удар или риск от нараняване. 

• Не използвайте на открито или за търговски цели. 

• Не позволявайте захранващия кабел да виси над ръба на масата или 
плота или не докосвайте горещи повърхности. 

• Не поставяйте върху или близо до горещ газ или електрическа горелка 
или отоплена фурна. 

• Изключете уреда от захранването след като приключите работа 

• Трябва да се проявява изключително внимание при движение на уредa 

Внимание: Не използвайте уреда във вертикално положение, 

можете да го съхранявате само в това положение. 
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Описание на уреда 
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1. Горен капак 
2. SUS декоративен панел 
3. Индикатор за захранване 
4. Индикатор за готовност 
5. Закопчлка 
6. Долен капак 
7. Горна капачка на 

дръжката 
8. Бутон за освобождавне 
9. Плочи 
10. Вал 
11. Долна капачка на 

дръжката 
12. Плоча за гофрети 
13. Плоча за сандвичи 
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Преди първа употреба 

• Прочетете внимателно всички инструкции и ги пазете за бъдещи 
справки. 

• Отстранете всички опаковки. 

• Почистете плочите, като ги избършете с гъба или кърпа, навлажнена в 

топла вода. 

Не потапяйте уреда във вода и излагайте на течаща 

вода готварските плочи. 

• Подсушете с кърпа. 

• За най-добри резултати леко намажете плочите за готвене с малко олио 
или спрей за готвене. 

Бележка: Когато вашият тостер загрее за първи път, той може да отделя лек дим 
или мирис. Това е нормално за много отоплителни уреди. Това не засяга 
безопасността на вашия уред. Това обаче може да повлияе на вкуса на първия 
сандвич, приготвен във вашия тостер, и е препоръчително да ги изхвърлите. 

Не потапяйте корпуса на тостера във вода или друга 

течност!! 
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Начин на употреба 

• Затворете тостера и го включете в 
контакта, ще забележите, че 
индикаторът за захранване и 
готовност ще светнат, което показва, 
че тостерът е започнал да подгрява. 

• Ще отнеме около 5 минути, за да 
достигне температурата на печене, 
индикаторът за готовност изгасва. 

• Отворете тостера, сложете сандвича, месото или други продукти на 
долната плоча. 

• Затворете тостера. Индикаторът за готовност ще светне отново. 

• Гответе за около 3 до 6 минути, индикатора за готовност отново изгасва, 
или до златисто кафяво, коригирайки времето според вашия 
индивидуален вкус. 

• Когато храната е готова, използвайте дръжката, за да отворите капака. 
Извадете продуктите с помощта на пластмасова шпатула. Никога не 
използвайте метални щипки или нож, тъй като те могат да повредят 
незалепващото покритие на плочите. 

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

 

Бутон за 

освобождаване 

 

 



Сандвич тостер 3 в 1 R-2685 BG 

 

 
6 

 

Смяна на плочите 

•• Винаги изключвайте тостера и го оставяйте да се охлади, преди да смените 
плочите. 

• Отворете тостера, намерете бутоните за освобождаване на плочата отпред на 
устройството. Натиснете силно бутона и плочата ще изскочи леко от основата. 
Хванете плочата с две ръце, извадете я изпод металните скоби и я повдигнете от 
основата. Натиснете бутона за освобождаване на другата плоча, за да 
отстраните другата плоча по същия начин. 

Почистване и поддръжка 

• Винаги изключвайте тостера и го оставяйте да се охлади преди 
почистване. Уредът е по-лесен за почистване, когато е леко топъл. Няма 
нужда да разглобявате тостера за почистване. Никога не потапяйте 
тостера във вода или поставяйте в съдомиялна машина. 

• Плочите могат да се почистват във вода или съдомиялна машина. 

• Избършете плочите с мека кърпа, за да отстраните остатъците от храна. 
За упорити остатъци от храна изстискайте малко топла вода, смесена с 
препарат върху остатъка от храна, след което почистете с неабразивна 
пластмасова гъба за почистване или поставете мокра кухненска хартия 
върху решетката, за да овлажните остатъците от храна. 

• Не използвайте нищо абразивно, което може да надраска или повреди 
незалепващото покритие.  

• Не използвайте метални прибори за премахване на вашите храни, те 
могат да повредят незалепващата повърхност.  

• Избършете външната страна на тостера само с влажна кърпа. Не 
почиствайте външната част с абразивна гъба или стоманена вълна, тъй 
като това ще повреди покритието. Не потапяйте във вода или друга 
течност.  
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• Не поставяйте в съдомиялната машина.  

• Изплакнете и подсушете старателно с чиста, мека кърпа и сменете. 

 

Съхранение 

• Винаги изключвайте тостера преди съхранение. 

• Винаги се уверявайте, че тостерът за грил е хладен и сух преди струна. 

• Захранващият кабел може да бъде увит около дъното на основата за 
съхранение. 

 

Спесификации: 230V~50Hz, 900W 

Внимание:  повърхностите могат да се нагреят по време на 
употреба 

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. 

. 
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