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САНДВИЧ-ТОСТЕР 
 

МОДЕЛ: ELITE ESM-1134BR; ESM-1135WR; 
ESM-1151RB 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА! 
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ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

При ползване на електрически уреди, трябва да се спазват основни мерки за 
безопасност, включително следните: 

1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда! 

2. Не докосвайте горещите му повърхности. Използвайте дръжки или топки. 

3. За да се предпазите от електрически удар, не потапяйте захранващия 
кабел, щепсела, или уреда във вода или друга течност. 

4. Изключвайта от контакта когато не ползвате уреда и преди почистване. 
Оставете да се охлади преди да поставяте или сваляте части. 

5. Не ползвайте уред с повреден захранващ кабел, неизправен уред или 
повреден по някакъв начин. В уреда няма части, които потребителят да 
може да обслужва. Занесете уреда в най-близкия оторизиран сервизен 
център или се обадете на нашия безплатен номер за обслужване на 
клиенти за информация за проверка, ремонт, или корекция. 

6. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя 
на уреда може да причини наранявания. 

7. Не използвайте на открито. 

8. Не оставяйте захранващия кабел да виси от ръба на маса, работен плот, 
или да докосва горещи повърхности. 

9. Не поставяйте върху или близо до горяща газ, електрическа горелка, или 
в загрята фурна. 

10. Подгрейте на уреда за около 2 минути преди да го използвате. 

11. Този уред е предназначен само за домашна употреба. 

12. Необходим е строг надзор, когато уред се ползва от или в близост до 
деца. 

13. Не използвайте уреда в близост до газ или други лесно запалими 
материали (като бензин, разредител за боя, спрейове и т.н.) 

14. Внимание: Не използвайте този уред близо до вода. 

15. Този продукт не трябва да се използва в непосредствена близост до вода, 
като вана, корита, басейн и т. н., където би могло да възникне вероятност 
за потапяне или напръскване. 

16. Използване на неодобрени принадлежности или аксесоари или такива, 
които не се продават от дистрибутора на продукта може да е причина за 
лични или имуществени рискове или наранявания. 

17. Не оставяйте уреда без наблюдение когато е включен. 

18. Не използвайте уреда за цели различни от предназначението му. 

19. Винаги свързвайте първо щепсела за уреда и след това включвайте 
кабела в контакта. 
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20. За да изключите, извадете щепсела от контакта. 

21. Бъдете с повишено внимание, когато се движите уреда пълен с горещо 
масло или други горещи течности. 

22. Уредът може да работи само в затворено положение. 

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите токов удар винаги изключвайте 
преди почистване. 

23. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от 
производителя, негов представителен сервиз или квалифициран техник 
за да се избегне всякаква опасност. 

24. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с 
намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и 
познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани как да 
използват уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

25. Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят с уреда. 

26. Уредът не е предназначен да работи с външен таймер или отделна 
система за дистанционно управление. 

27. Температурата на достъпни части може да е висока, когато уредът 
работи. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ  

ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДОМАКИНСТВОТО. 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА ПРИ ПОВРЕДЕН ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ ИЛИ АКО 
УРЕДА РАБОТИ С ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ВЪОБЩЕ ПРЕКЪСНЕ ДА РАБОТИ. 

 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ! 
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ЧАСТИ 

 

A. Индикатор 

захранване 

B. Индикатор 

готовност 

C. Клипс дръжка 

D. Горен капак 

E. Плоча за печене 

F. Долен капак 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

• Белгийска изпичаща плоча за две филии 

• Плоча за готвене с незалепващо покритие и лесно готвене 

• Работи в изправено състояние за компактно съхранение и пестене на 
пространство 

• Място за съхранение на захранващия кабел. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

БЕЛЕЖКА: Когато използвате сандвич-тостера за първи път, след като го 
разопаковате отворете капака и внимателно почистете повърхностите като ги 
оберете с влажна гъба и подсушите с кухненска хартия. За най-добри 
резултати подгответе незалепващите повърхности преди употреба като ги 
намажете с тънък филм мазнина с помощта на кухненска хартия. 

ВНИМАНИЕ: Използвайте винаги защитни, топлоустойчиви ръкавици или 
кухненска ръкавица с един пръст, когато премествате този продукт за да 
избегнете изгаряния от пара или други. 

 

Как да си направим сандвичи 

1. Винаги подгрявайте преди употреба. Включете захранващия кабел към 
контакт в мрежа на 220-240 V AC захранване докато приготвяте 
сандвичите. 

2. Индикаторът за захранване ще светне при свързване на захранващия 
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кабел с мрежата и ще свети през времето на подгряване. Когато уреда 
загрее светва индикатора за готовност. 

ВНИМАНИЕ: Винаги подгрявайте преди употреба. 

3. Покрийте с фин филм растително масло или незалепващ спрей двете 
нагряващи плочи и затворете капака за да подгреете. 

4. Уредът започва да се нагрява. След около 3 минути червената светлина 
ще се изключи като ще покаже, че тостер-сандвича е готов за употреба. 

5. Подгответе сандвичите като намажете външните им страни с масло и 
поставите желаните съставки вътре между двете филии. Повдигнете 
клипса и отворете тостер-сандвича. Поставете сандвичите на нагретите 
плочи. 

ВНИМАНИЕ: Повърхностите за готвене са горещи, внимавайте с тях. 

6. Затворете капака и се уверете, че сандвича е разположен равномерно. 
Закопчайте клипса. Нормално всеки един сандвич е готов след 3~6 
минути. Индикаторът с червена светлина ще се включва и изключва тъй 
като термостатът поддържа изпичането на сандвича на съответна 
температура.  

ВНИМАНИЕ: Уредът не работи когато е в отворено положение. 

7. С пластмасова или дървена шпатула отстранете сандвичите от плочите. 
Внимавайте защото както филиите, така и плънката ще бъдат горещи. 
Преди да им се насладите оставете да се охладят няколко минути. 

8. След употреба изключете захранващия кабел и оставете 
тостер-сандвича да се охлади. 

 

РЕЦЕПТИ ЗА САНДВИЧИ 

Можете да използвате тостер-сандвича си през целия ден – за закуска, обяд, 
вечеря, десерт или снакс. Използвайте собствената си креативност и 
превърнете остатъци от ястия във вкусни изкушения или пък използвайте 
традиционни съставки и плънки за сандвичи. Плодови плънки и такива за пай 
се превръщат във вкусни лакомства поставени между две филии хляб и 
поръсени с пудра захар. 

 

ЗАКУСКА 

САНДВИЧ ЗА ЗАКУСКА (За два сандвича): 

1. 2 яйца; 

2. 175 ml настъргано твърдо сирене (чедър, Монтрей джак или швейцарско); 

3. 65 ml обработено месо или зеленчуци; 

4. 4 филийки хляб по избор (масло или маргарин като опция). 

Поставете две филии хляб намазани с масло от долната страна на плочите за 
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печене. Поставете сирене в центъра на всяка филия. Внимателно 
разпределете разбитите яйца и приготвеното месо (шунка или бекон) или 
зеленчуците върху сиренето. Покрийте с другите две филии намазани с масло 
от горната страна. Затворете клипса на горния капак. Гответе две минути.  

 

ПЪРЖЕНИ ЯЙЦА (за две порции) 

1. 4 яйца; 

2. Подправки (на вкус); 

3. 2 ml масло/маргарин. 

Намажете с четка горната и долна плоча с масло или маргарин за вкус. 
Счупете едно яйце направо върху добре нагретите плочи (1~4 яйца могат да 
бъдат изпържени по едно и също време) Затворете капака, но не го 
прихващайте с клипса. Гответе 1~3 минути за получаване на желания 
резултат. 

 

ОБЯД ИЛИ СНАКС 

ОСНОВЕН САНДВИЧ С ПЕЧЕНО СИРЕНЕ (За един сандвич): 

1. 2 филии хляб от всякакъв вид; 

2. 65 ml настъргано сирене или два резена. 

3. Поставете едната филия хляб върху нагрята плоча. Добавете сиренето. 
Поставете втората филия върху него. Затворете капака с клипс. Гответе 
около две минути. 

 

МОНТЕ КРИСТО (за два сандвича) 

1. 2 тънки резена швейцарско сирене; 

2. 4 филии бял хляб; 

3. 4 тънки резена варена шунка; 

4. 1 яйце; 

5. 65 ml мляко. 

Подгрейте тостер-сандвича. Поставете резен шунка, резен швейцарско 
сирене и още един резен шунка (всички нарязани до размера на филия хляб) 
върху филия хляб. Поставете отгоре оставащите филии хляб. Смесете 
млякото и яйцата и натопете сандвичите от една страна в яйчната смес. 
Поставете върху нагретите плочи. Затворете капака с клипс и гответе 2~3 
минути. 

 

ДЕСЕРТИ: 



 

7  

БАНАНОВО ЛАКОМСТВО (За два броя) 

1. 4 филии хляб; 

2. 1 обелен банан; 

3. 5~10 ml захар. 

Намажете с масло от една страна филиите хляб и поставете две филии 
намазани отдолу върху сандвич плочите. Обелете банана и го нарежете на 
кръгове и разпределете по половина върху всяка филия хляб, поръсете със 
захар. Покрийте с оставащите филии хляб и печете за 1~2 минути. 

 

ЯБЪЛКОВИ ТРИГУНИ (За четири броя) 

1. 30 ml ябълки или 30 ml плънка за ябълков пай от консерва; 

2. 5 ml рицинова (пудра) захар; 

3. 2 ml канела; 

4. опция: 15 ml стафиди, стафиди хляб. 

Поставете филия хляб (намазана от долната страна) върху плочата за печене. 
Оформете кухина и добавете ябълките. Поръсете с пудра захар и канела. 
Поставете отгоре филия хляб (намазана от горната страна) затворете капака 
и печете една минута, сервирайте незабавно. 

 

ПОДДРЪЖКА 

Този уред изисква малко поддръжка. В него няма части, които се нуждаят от 
поддръжка на потребителя. Не се опитвайте да го ремонтирате 
самостоятелно. При необходимост от обслужване се обърнете към одобрен 
сервиз с квалифициран персонал. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

• Преди почистване изключвайте винаги тостер-сандвича от 
мрежата и изчаквайте да изстине. 

• За почистване не се налага да разглобявате тостер-сандвича. 
Подсушете с кухненска хартия за да попиете излишната мазнина. 
Изчеткайте трохи от жлебовете и забършете с влажна кърпа натопена в 
мек почистващ препарат. 

• Не потапяйте никога във вода. Не използвайте драскащи и остри 
уреди по незалепващото покритие на плочите. 

• Не използвайте почистващи препарати или такива за фурни за 
почистване на нагревателните плочи. 

• За почистване на дръжки и други части използвайте влажна кърпа 
натопена в мек почистващ препарат. 
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• Ако някоя плънка не може да се отстрани лесно налейте малко 
готварско олио върху плочата и забършете след пет минути когато 
плънката ще е омекотен. 

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОТАПЯЙТЕ ВЪВ ВОДА! 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напрежение: 220-240V~ 
Честота: 50/60Hz 
Мощност: 700-800W 
 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 
 

 

Защита на околната среда 
Електроуредите не могат да се изхвърлят заедно с 
битовите отпадъци. При наличие на съоръжения винаги ги 
рециклирайте. Проверете при местните власти или 
търговец на дребно за съвет относно рециклиране.  

 


