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Важни предохранителни мерки 
 
Когато използвате този електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за 
безопасност, включително следното: 
 
- Прочетете всички инструкции. 
- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета. 
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или 

друга течност. 
- Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва от деца или близо до тях. 
- Не използвайте уреда за непреднамерена употреба. 
- Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете 

да се охлади преди да поставите или извадите части и преди да почистите уреда. 
- Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда или  

ако е бил повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за 
проверка, ремонт или електрическа или механична настройка. 

- За да намалите риска от нараняване, използвайте само аксесоари, ако е препоръчано от 
производителя на уреда. 

- Не използвайте на открито. 
- Не позволявайте кабела да виси над остри ръбове на масата или плота или да докосва 

горещи повърхности 
- Не поставяйте върху или в близост до горещ газ или електрическа горелка или в загрята 

фурна. 
- Хлябът може да изгори, затова не използвайте уреда близо до или под възпламеним 

материал, като завеси. 
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или 

неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 

физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не 
са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. 

- Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че не играят с уреда. 
- Уредът не е предназначен за работа с помощта на външен таймер или дистанционно 

управление. 
 
Запазете инструкциите за бъдещи справки 
 
Този уред е само за домашна употреба. Вътре няма части, обслужващи се от потребителя. 
Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка. 
 
 
Приготвяне на сандвичи 

Когато използвате уреда за първи път, избършете повърхността на плочите с влажна 
кърпа, изсушете с кърпа. След това намажете плочата с масло, маргарин или мазнина за 



готвене. 
- Включете в контакта. 
- Затворете тостера и пригответе сандвич, докато тостерът се нагрява. 
Когато тостерът е готов след около 5 минути, индикаторът за температурата (зеленият) ще 
изгасне. 
- Отверете изцяло тостера. Поставете филия хляб в долната половина с намазаната 

страна към плочата. 
- Напълнете сандвича, като натиснете долната половина към плочата. 
- Поставете филия хляб в горната половина с намаслената страна нагоре и внимателно 

затворете двете части на тостера. Затваряйте внимателно. Парата ще излиза от отвора 
между плоскостите, докато прави сандвичи. Трябва да се внимава пръстите да не са в 
контакт с горещи повърхности и пара.  

- Заключете двете половини със закопчалката, докато се пече сандвича. 
Забележка: По време на препичането индикаторът за температурата ще включва и 
изгасва, докато термостатът поддържа уреда на правилната температура. Гответе само 
със затворен капак. 

- Вашият сандвич ще бъде готов за 2-3 минути или по-дълго, за да отговаря на вашия вкус. 
Отворете тостера и извадете сандвича с помощта на пластмасова или дървена шпатула. 
Никога не използвайте метален нож, тъй като това може да повреди нелепнещото 
покритие. 

- Затворете капака, за да запазите топлината до готовност, за да препечете следващия 
сандвич. 

- Пригответе допълнителни сандвичи, ако е необходимо, докато санвичът се пече. 
- След употреба изключете щепсела от контакта.   
 
 
Съвети 
 
- Винаги подгрявайте преди употреба. Включете в контакта, докато подготвяте пълнежа. 
- За меки или течни пълнежи използвайте средна дебелина хляб, бял или кафяв. Ако има 

малки количества пълнеж, използвайте препечен хляб. 
- Може да се използва и ароматизирано масло. 
- За допълнителен вкус използвайте мазнина от бекон, нанесете с четка върху външната 

повърхност на хляба. 
- Предложени гарнитури за пикантни сандвичи, маруля, мента, кресон, пълнени 

маслинови половинки лук, домат и т.н.. 
- Една чаена лъжичка захар, поръсена по външната повърхност на хляба, прави сандвича 

хрупкак (особено с плодови пълнежи). 
 
 
Почистване 
 
- След употреба и преди почистване извадете щепсела от контакта и изчакайте уреда да 

изстине. 
- Избършете вътрешността и краищата на плочите с кухненска ролка, абсорбираща 

хартиена кърпа или мека кърпа. 



- Ако е трудно да се отстрани пълнежа, изсипете малко масло върху плочата и избършете 
след 5 минути, когато пълнежът е омекнал? 

- Избършете външната страна само с леко навлажнена кърпа, за да сте сигурни, че 
влагата, маслото и мазнините не влизат в охлаждащите отвори. 

- Не почиствайте вътрешната и външната повърхност с абразивна гъба или телена четка, 
тъй като това ще повреди покритието. 

- Използвайте само вода или препоръчителна течност за почистване на уреда. Не 
използвайте друг химически разтвор за почистване на уреда. 

 
Не потапяйте във въда или друга течност. 
  
 
 

CE 
 
 
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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