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За вашата безопасност и продължително използване натози продукт винаги четете 

внимателно инструкциите преди употреба 

Важни предохранителни мерки 
Прочетете всички инструкции 

Прочетете внимателно тези указания за употреба преди да използвате уреда и ги 
запазете за бъдещи справки. 

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с 
намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и 
знания, ако са били под наблюдение или инструктирани относно използването на 
уреда по безопасен начин и разбират опасностите участващите деца не трябва 
да играят с уреда. почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се 
извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и не се наблюдават. 

• Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя или неговия сервизен агент или лице с подобна 
квалификация, за да се избегне опасност. 

• Уредът не е предназначен да се управлява чрез външен таймер или 
отделна система за дистанционно управление. 

• Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато 
уредът работи 

• Повърхностите са склонни да се нагорещят по време на употреба 
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• Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват 
от деца без надзор 

• Преди да свържете уреда, уверете се, че индикацията за напрежение от 
долната страна на уреда съответства на мрежовото напрежение във 
вашия дом. 

• Свържете уреда към заземен стенен контакт 

• Поставете уреда така, че: 

 - захранващият кабел не виси над ръба на масата или мивката; 

- той стои на равна повърхност с достатъчно свободно пространство около него. 

• Никога не поставяйте захранващия кабел близо до или в контакт с 
горещата повърхност на уреда. 

• Винаги загрявайте предварително чинията за готвене, преди да 
започнете да готвите. 

• Изключете уреда от контакта след употреба. 

• Избягвайте да докосвате металните части, тъй като те стават много 
горещи. 

• Никога не използвайте остри или абразивни предмети в контакт с 
плочата за готвене, тъй като това ще повреди незалепващата 
повърхност. 

• Винаги почиствайте уреда след употреба. Първо изключете щепсела и 
оставете уреда да изстине. Никога не потапяйте уреда във вода. 
Избягвайте попадане на вода в уреда. 



Сандвич-тостер R-2682 BG 
 

 
4 

 

• Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде 
сменен само от техния сервизен представител, тъй като са необходими 
специални инструменти и/или части. 

• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) 
с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса 
на опит и знания, освен ако не са били под наблюдение или 
инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си 
играят с уреда. 

• Уредът не е предназначен да се управлява чрез външен таймер или 
отделна система за дистанционно управление. 

Преди първа употреба 

• Почистете плочите с влажна кърпа или гъба. 

• Намажете леко плочите с малко масло или олио. 

• Включете машината и загрейте плочите, докато индикатора за готовност 
изгасне. Машината за сандвичи е готова за употреба 

 Забележка: когато използвате уреда за първи път, може да се появи лек дим. 
Това е нормално поради първоначалното нагряване на вътрешните компоненти. 

Приготвяне на сандвичи 

• Включете щепсела в контакта. Индикаторите ще светнат, за да покажат, 
че машината з се нагрява. 
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• Пригответе хляба и пълнежа за сандвич, докато машината се загрява 
предварително. 

• Изчакайте, докато зеленият индикатор изгасне. , тогава машината е на 
правилната температура за употреба. 

• За да получите равномерен златистокафяв резултат, можете леко да 
намажете с масло страната на хляба в контакт с плочата. 

• Сложете филийките хляб с намазана с масло страна върху долната 
плоча, поставете пълнежа и покрийте с вторите филийки хляб с намазана с 
масло страна нагоре. Можете да препечете само един сандвич, ако желаете. За 
оптимален резултат пълнежите трябва да се поставят добре в сандвичите. 

• Внимателно спуснете горната плоча върху хляба, докато машината се 
затвори плътно. 

• Отворете машината след 3-5 минути и проверете дали препеченият 
сандвич е достатъчно „кафяв“. Времето за готвене, необходимо за получаване на 
хрупкави кафяви сандвичи, зависи от вида хляб, пълнежа и вашия личен вкус. 

• Използвайте неметален прибор (например дървена шпатула), за да 
извадите сандвичите. Не използвайте остри или абразивни кухненски прибори.  

• Изключете машината от контакта след употреба. 

Забележка: По време на готвене зеленият индикатор се включва и изгасва, за да 
поддържа правилната температура на уреда. 

Почистване след употреба: 

Никога не използвайте силни или абразивни почистващи препарати и материали, 
тъй като това уврежда незалепващото покритие на плочите. 
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1. Изключете уреда. 

2. Оставете уреда да изстине добре в отворено положение. 

3. Първо отстранете излишното масло от плочите с парче кухненска 
хартия, преди да ги почистите. 

4. Използвайте дървена или пластмасова шпатула, за да отстраните 
остатъците от храна (например втвърдено сирене) от плочите. 

Не използвайте метални, остри или абразивни прибори. 

5. Почистете плочите с влажна мека кърпа или гъба. 

6. Почистете външната страна на уреда с влажна кърпа.  

Никога не потапяйте уреда във вода 
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Описание на уреда 
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1. Дръжка 
2. Горен капак 
3. Горна плоча 
4. Долна плоча 
5. Индикатор (Червен) 
6. Индикатгор (Зелен) 
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Почистване и поддръжка 

След употреба как да почистите: 

Никога не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати и 
материали, тъй като това уврежда незалепващото покритие на плочите 
 
1. Изключете уреда от контакта. 
2. Оставете уреда да изстине добре в отворено положение. 
3. Първо отстранете излишното масло от плочите с парче кухненска 
хартия, преди да ги почистите. 
4. Използвайте дървена или пластмасова шпатула, за да отстраните 
остатъците от храна (например втвърдено сирене) от плочите за готвене. 
Не използвайте метални, остри или абразивни прибори. 
5. Почистете плочите за готвене с влажна мека кърпа или гъба. 
6. Почистете външната страна на уреда с влажна кърпа. 
 

 

Съхранение 

• Винаги изключвайте машината преди съхранение. 

• Винаги се уверете, че машината е хладна и суха преди нанизване. 

• Уредът може да се съхранява във вертикално положение 

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



Сандвич-тостер R-2682 BG 
 

 
9 

 

Спесификации: 220-240V~50Hz 800W  

Внимание:  повърхностите са склонни да се 
нагорещят 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. 

 

 


