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Важни предохранителни мерки 
Когато използвате електрически уред. Винаги трябва да се спазват 

основните мерки за безопасност, включително следното: 

1. Прочетете инструкциите за употреба. 

2. Уверете се, че напрежението на изхода ви съответства на 

напрежението, посочено на етикета на тостера. 

3. Не докосвайте гореща повърхност. Използвайте само 

дръжки или копчета. 

4. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, 

щепсела или която и да е част от тостера във вода или друга 

течност. 

5. Необходимо е внимателно наблюдение, когато се използва 

от деца или в близост до тях. 

6. Изключете щепсела от контакта, когато не се използва и 

преди почистване.  

7. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел. Ако 

основният му кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производителя，най-близкия сервизен агент или квалифицирано 

лице. 

8. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота 
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или не допира до гореща повърхност. 

9. Не поставяйте върху или в близост до горещ газ или 

електрическа горелка или в загрята фурна. 

10. Не използвайте уреда за друго предназначение. 

11. Големите храни, опаковките от метално фолио или 

приборите не трябва да се поставят в тостера, тъй като те могат да 

причинят пожар или токов удар. 

12. Хлябът може да изгори, следователно тостерите не трябва 

да се използват близо до или под завеси и други горими 

материали 

13. Използването на аксесоари, които не се препоръчват от 

производителя на уреда, може да причини наранявания. 

14. Не се опитвайте да изваждате храна от уреда, когато 

тостерът работи 

15. Не забравяйте да извадите внимателно хляба след 

препичане, за да избегнете наранявания 

16. Този уред е със заземен щепсел. Моля, уверете се, че 

контактите в къщата ви са добре заземени. 

17. Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или 

отделна система за дистанционно управление. 
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18. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица 

с намалени физически, сензорни или умствени способности или 

липса на опит и знания, ако им са наблюдавани или инструктирани 

относно използването на уреда по безопасен начин и разбират 

опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и 

поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен 

ако те не са над 8 и са под наблюдение. 

19. Съхранявайте уреда и кабела му на недостъпно за деца под 

8 години. 

20. Внимание: ако препечете малки парченца хляб с дължина 

по-малка от 85 мм, трябва да обърнете внимание на потенциалния 

риск от изгаряне, когато изваждате филийките. 

21. Не използвайте уреда на открито. 

22. Този уред е предназначен за използване в домакински и 

подобни приложения като: 

– кухни на персонала в магазини, офиси и други; 

– ферми; 

– от клиенти на хотели, мдели и друго настаняване; 

– настаняване на база нощувка със закуска. 

23. Запазете тези инструкции. 
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Описание на уреда 
 

 
 

 

1.Тавичка за трохи 

2.Отвор за филийки 
3. Лост 
4.Регулатор на изпичането/Отказ 
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Преди първа употреба 

Тъй като в тостера или нагревателния елемент остават 
производствени остатъци или масло, обикновено той 
излъчва миризма при първа употреба. Нормално е и 
няма да се появи след няколкократна употреба. Преди да 
изпечете първата филия хляб, силно се препоръчва да 
използвате уреда, следвайки инструкциите по-долу, 
освен без хляб. 

Начин на употреба 

1. Поставете филия хляб в отвора, в него може да се 
поставят най-много две филийки Само обикновената 
филия може да се постави в слота за хляб.  

Забележка: Уверете се, че тавата за трохи е поставена на 
място, преди да използвате тостера.      

2. Включете уреда в захранването. 
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3. Завъртете копчето за управление на цвета на желаната 
от вас позиция. Има 6 степени на изпичане, при най-
ниската е филийка остава бяла, а при най-високата – 
тъмно-кафява. Филийката хляб може да се препече до 
златист цвят на позиция "3". 

Забележка: 1) Цветът на печене за една страна е по-
тъмен от този за двойната филийка на същото ниво. 

     2) Ако се препича непрекъснато, цветът за изпичане на 
последния хляб е по-тъмен от цвета на предишния цикъл 
на същото ниво. 

    3) Настройката на цвета трябва да се регулира преди 
печене. Не трябва да се регулира по време на печене. 

4. Натискайте лоста надолу вертикално, докато се 
постави на място. След като хлябът е препечен до 
предварително зададения цвят, лоста ще се вдигне 
автоматично и можете да извадите хляба лесно. 

Забекежка: Лостът може да се застопорява само когато 
уредът се свърже към захранването. 
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5. По време на процеса на печене можете да 
наблюдавате цвета на препичане. Ако изискванията за 
печене могат да бъдат изпълнени, като завъртите 
копчето наляво, за да отмените позицията, можете да 
прекратите печенето. Следващият път, когато го 
използвате, трябва да коригирате диапазона на цвета на 
печене. 

Внимание: 

1. Премахнете всички защитни опаковки преди 
препичане. 

2. Ако тостерът започне да пуши, Завъртете копчето 
наляво, за да спрете да печете. 

3. Избягвайте да препечете храната с изключително 
течащи съставки като масло. 

4. Никога не се опитвайте да премахнете задръстения 
хляб в отворите, без първо да изключите тостера от 
контакта. Не забравяйте да повредите вътрешния 
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механизъм или нагревателните елементи при 
отстраняване на хляба. 

5. Отворът за хляб е приложим само за препичане на 
обикновена филийка хляб. 

Почистване и поддръжка: 

1. Изключете от захранването преди почистване. 

2. Избършете външната страна с мека суха кърпа, след 
като тостерът се охлади, никога не използвайте лак за 
метал. 

3. Издърпайте тавата за трохи на дъното на тостера чрез 
дръжката на тавата за трохи и я изпразнете. Ако тостерът 
се използва често, натрупаните трохи за хляб трябва да 
се отстраняват поне веднъж седмично. Уверете се, че 
тавата за трохи е напълно затворена, преди да 
използвате тостера отново. 

4. Когато не използвате или съхранявате, захранващият 
кабел може да бъде навит под дъното на тостера 
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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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