
Прочетете ръководството внимателно, преди да използвате уреда и го съхранете за бъдещи справки 

 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Когато използвате електрическия уред, винаги трябва да вземате основите мерки за 

безопасност, включително следните: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Уверете се, че напрежението на вашия контакт съответства на напрежението, посочено 

на фабричната табелка на тостера. 

3. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте ръкохватки или дръжки. 

4. За да предотвратите токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или която и да е част от 

тостера във вода или друга течност. 

5. Когато деца използват уреда или са в близост, когато той работи, е необходимо да се 

наблюдават внимателно. 

6. Изключвайте от контакта, когато няма да използвате уреда и преди почистване.  

7. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или ако уредът е неизправен. Ако 

кабелът е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, оторизиран/сервизен 

агент или друго квалифицирано лице. 

8. Не допускайте кабела да виси през остри ръбове на маса или плот или да докосва 

горещи повърхности. 

9. Не поставяйте уреда върху или в близост до горещ газов или електрически котлон или в 

нагрята фурна. 

10. Използвайте уреда само по предназначение. 

11. Хранителни продукти с много големи размери, опаковки от метално фолио или 

домакински принадлежности не трябва да се поставят в тостера, тъй като може да 

предизвикат пожар или токов удар. 

12. Хлябът може да изгори, поради това тостерите не трябва да се използват в близост до 

завеси и други запалими материали. Тостерите трябва да се наблюдават, когато работят. 

13. Употребата на допълнителни приставки, непрепоръчани от производителя, може да 

доведе до наранявания на хора. 

14. Не се опитвайте да вадите храната, когато тостерът е включен. 

15. Винаги изваждайте хляба внимателно, след изпичане, за да избегнете наранявания.  

16. Този уред е снабден със заземен щепсел. Моля, уверете се, че стенният контакт във 

Вашия дом е добре заземен. 

17. Този уред не е предназначен за употреба с външен таймер или система за дистанционно 

управление. 

18. Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени 

физически, сензорни или ментални възможности или такива, които нямат опит и познания, 

само под наблюдение, или ако са инструктирани по отношение на безопасността при 

употребата на уреда и опасностите, свързани с нея. Децата не трябва да си играят с уреда. 

Почистване и поддръжка на уреда не трябва да се извършва от деца, ако не са над 

8-годишна възраст и не бъдат наблюдавани. 

19. Пазете уреда и неговия кабел на недостъпно за деца под 8-годишна възраст място. 

20. Внимание: Ако печете малки филийки хляб – с дължина по-малко от 85 mm – трябва да 

внимавате, когато ги изваждате, защото съществува риск от изгаряне. 

21. Не използвайте уреда на открито. 

22. Този уред е предназначен за употреба в домашни или подобни условия, например: 

- кухненски помещения за персонал в цехове, офиси и други работни помещения; 

- помещения във ферми; за клиенти в хотели, мотели и други помещения за настаняване; 

- места за настаняване тип „нощувка и закуска”. 

23. Запазете тези инструкции 
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Описание на уреда 

 

Carriage handle

Color control knob

Cancel button

Crumb tray

Crumb tray handle

 

Carriage handle – Бутон за включване 

Color control knob – Бутон за регулиране степента на изпичане  

Cancel button – Бутон за отказ 

Crumb tray – Тавичка за трохи 

Crumb tray handle – Дръжка на тавичката за трохи 

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 
Тъй като може да има остатъци от масло по нагревателя на тостера, останали от 

производствения процес, обикновено се отделя миризма при първото включване на уреда. 

Това е нормално и няма да се появява при следващо включване. Преди да изпечете първата 

филийка хляб, се препоръчва да следвате по-долу дадените инструкции, но без да 

поставяте хляб.  

 

РАБОТА С УРЕДА: 

1. Поставете филийка хляб в отвора. Почти всеки път може да се поставят две филийки. В 

отвора на тостера могат да се поставят само нормални филийки.  

Забележка: Уверете се, че тавичката за трохи е монтирана на мястото си, преди да 

пристъпите към използване на тостера.      

2. Включете захранващия кабел в контакт. 

3. Завъртете регулатора за препичане до желаната настройка. Има 7 степени на препичане, 

при най-ниската филийките остават бели, а при най-високата се запичат до червено-кафяво. 

Филийката може да се изпече до златист цвят в положение "4". 

Забележка: 1) При една и съща настройка за препичане, когато се пече една филийка 

цветът ѝ се получава по-тъмен, отколкото, ако се пекат две. 

     2) Ако се пече непрекъснато, при една и съща настройка цветът на препичане на 

по-късно изпечените филийки е по-тъмен от тези на първите. 

4. Натиснете лоста вертикално надолу, докато застане на мястото си, индикаторът на 

бутона за отказ светва и печенето започва. След като филийката се изпече и се постигне 

желаният цвят, лостът автоматично ще отскочи нагоре и можете лесно да извадите хляба. 

Забележка:  

Лостът може да бъде преместван само когато уредът е включен към захранващата мрежа. 

5. По време на процеса на печене можете да наблюдавате цвета на препичане. Ако е 

задоволителен, можете по всяко време да прекъснете процеса на печене, като натиснете 

бутона Cancel (Отказ). 
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ВНИМАНИЕ: 
1. Отстранете всички опаковъчни материали преди да пристъпите към печене на хляб. 

2. Ако тостерът започне да пуши, натиснете бутона Cancel (Отказ), за да спрете незабавно 

печенето. 

3. Избягвайте да печете храна с полутечни съставки, например масло. 

4. Никога не се опитвайте да изваждате заседнали в отворите филийки, преди да изключите 

първо щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт. Внимавайте да не 

повредите вътрешния механизъм или нагревателните елементи, когато изваждате 

филийките. 

5. Отворът на тостера е подходящ за печене само на нормални филийки. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
1. Изключете от електрическия контакт преди почистване. 

2. Изтрийте външните повърхности с мека, суха кърпа, след като тостерът изстине. Никога 

не използвайте препарат за полиране на метал. 

3. Издърпайте тавичката за трохи от дъното на тостера, като използвате дръжката ѝ и я 

изпразнете. Ако тостерът се използва често, събраните трохи трябва да се почистват поне 

веднъж седмично. Уверете се, че тавичката за трохи е напълно затворена, преди да 

използвате отново тостера. 

4. Когато не използвате тостера, захранващият кабел може да бъде увит на дъното му. 

 

Безопасно за околната среда изхвърляне на уреда! 

 

 

Нека заедно да пазим околната среда! 

Не забравяйте да спазвайте местните разпоредби: предавайте неработещото 

електрическо оборудване в съответни центрове за събиране на отпадъци. 


