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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Превод от английски език 

 

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения преди употреба. Неспазването на 

предупрежденията и инструкциите за безопасност, изброени по-долу, може да доведе до токов 

удар, пожар и/ или сериозно нараняване. 

Запазете всички предупреждения и инструкции за безопасност за бъдещи справки. 

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с намален физически, 

сензорен или умствен капацитет, или с липса на опит и познания, ако това се прави под 

наблюдение или в съответствие с инструкциите за употреба по безопасен начин и тези хора 

разбират опасностите от използването на устройството. 

2. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без надзор. 

3. Децата не са наясно с опасностите, които могат да възникнат при използване на електрически 

уреди. 

4. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години. 

5. Децата не трябва да играят с уреда. 

6. Преди всяка употреба, проверявайте уреда за възможни повреди. Не използвайте повреден 

уред. 

7. ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден. 

8. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифицирано лице, за да 

се избегне опасност. 

9. Внимавайте захранващият кабел да не влезе в контакт с остри ръбове или горещи повърхности. 

10. Щепселът на уреда трябва да съответства на контакта. 

11. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин. 

12. Когато изключвате уреда от контакта, дърпайте щепсела, а не захранващия кабел. 

13. Уредът е предназначен за употреба на закрито. Не може да се използва или съхранява на 

места, изложени на външни атмосферни фактори. 

14. Не излагайте уреда на дъжд или влажни условия. 

15. За почистване на уреда използвайте мека, влажна (не мокра) кърпа и мек почистващ препарат. 

Когато почиствате повърхности, които влизат в контакт с храна, използвайте почистващ препарат, 



предназначен за такива повърхности. Вижте инструкциите на производителя на почистващия 

препарат. Не използвайте разтворители, бензин или абразиви, които могат да повредят уреда. 

16. ВНИМАНИЕ! Не потапяйте уреда във вода! 

17. Съхранявайте и транспортирайте уреда в оригиналната му опаковка, която го защитава от 

механични повреди, влага и прах. 

18. Уредът трябва да се ремонтира само от квалифицирано лице, използвайки оригинални 

резервни части. 

19. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте работещия уред без надзор. 

20. ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва. 

21. ВНИМАНИЕ! Не работете с уреда с мокри ръце. 

22. ВНИМАНИЕ! Ако уредът е влажен или мокър, незабавно го изключете от контакта. 

23. ВНИМАНИЕ! Ако нагревателната повърхност е напукана - изключете уреда, за да избегнете 

токов удар. 

24. ВНИМАНИЕ! Уредът не е предназначен за използване с външни таймери или отделна система 

за дистанционно управление. 

25. ВНИМАНИЕ! Достъпните повърхности може да се нагорещят по време на употреба. Не 

докосвайте достъпните повърхности, докато уредът работи. 

26. ВНИМАНИЕ! Температурата на достъпните повърхности може да е по-висока, ако уредът 

работи. Не докосвайте горещата повърхност.  

27. ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте уреда от източника на захранване и го оставяйте да се 

охлади, преди почистване и поддръжка. 

28. Не поставяйте уреда върху повърхности, които се нагряват бързо. Преди да поставите уреда на 

такава повърхност, трябва да използвате топлоизолационна подложка. 

29. Не поставяйте никакви предмети върху уреда. 

30. Въпреки използването на уреда по предназначение и спазването на всички инструкции за 

безопасност, някои остатъчни рискове не могат да бъдат напълно елиминирани. 

31. Препоръчително е уредът да се свърже към електрическа мрежа, оборудвана с устройство за 

остатъчен ток (RCD) с ток на изключване от 30 mA или по-малко. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Уредът е предназначен за използване в домакински и подобни условия: 

- кухненско оборудване за персонала в магазини, офиси и други работни среди 

- клиентско оборудване в хотели, мотели и други жилищни среди 

- нощни заслони, барове и подобни среди. 



Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Напрежение: 220-240V 

Честота: 50/ 60 Hz 

Номинална мощност: 1600 W 

СТРУКТУРА НА ПРОДУКТА 

 

Bread slot – Отвор за хляб 

Carriage handle – Механизъм на спускане/ изваждане на филията 

Cancel button – Бутон за спиране 

Reheat button - Бутон за подгряване 

Defrost button - Бутон за размразяване 

Knob – Копче за ниво за изпичане 

Housing – Корпус 

Removable crumb tray – Отделение за трохи 

 



УПОТРЕБА 

ВНИМАНИЕ! 

Преди употреба проверете дали параметрите на захранващата мрежа отговарят на параметрите, 

посочени на табелката с данни на уреда. Уредът е произведен с клас на защита I, което означава, 

че трябва да бъде свързан към контакт със заземяващ щифт. 

ВНИМАНИЕ! 

Преди да използвате за първи път, отстранете цялата опаковка от тостера. 

ВНИМАНИЕ! 

При първата употреба може да има лек дим и отделяне на особена миризма - това е нормално 

явление, което ще изчезне за кратко време и се причинява от остатъци от производството. 

Препоръчително е при първата употреба, преди да изпечете първите филийки хляб, уредът да 

премине през 2-3 цикъла на работа, в съответствие с инструкциите по-долу, но без хляб 

(„празен”). 

I. Препичане 

1. Пригответе хляба, като премахнете всички елементи от опаковката. 

2. Поставете филийките хляб поотделно в отделенията на камерата за препичане. 

4. Уверете се, че тавата за трохи е поставена правилно. 

5. Свържете устройството към ел. мрежа. 

6. Настройте копчето за ниво на препичане на необходимото ниво от 1 (бледо, слабо 

покафеняване) до 7 (тъмно кафяво). Филията ще бъде препечена до златисто на позиция 5. 

ВНИМАНИЕ! 

• Ако препечете една филия хляб в камерата, цветът на двете страни ще бъде по-тъмен, отколкото 

ако препечете две филийки едновременно. 

• За препичане на една филия хляб в камерата, препоръчителната степен на препичане е 1-3. 

• Филийките, които ще бъдат препечени директно във втория и следващите цикли, ще бъдат по-

тъмни от филийките, които ще бъдат препечени в първия цикъл при зададено същото ниво на 

печене. 

7. Натиснете механизма за спускане на филията вертикално надолу, докато се фиксира на място. 

Бутонът СТОП ще светне и препичането ще започне. 

ВНИМАНИЕ! 

Механизмът за спускане на филията ще се заключи, само когато уредът е свързан към 

електрическата мрежа. 



8. След като хлябът бъде препечен до избраното ниво, тостерът ще се изключи автоматично и 

механизмът ще вдигне филията. 

9. За да прекратите процеса на препичане преждевременно, натиснете бутона СТОП. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато препичате, можете да проверите цвета на филията. Ако сте доволни от 

резултата, можете да натиснете бутона STOP по всяко време, за да прекратите препичането. 

Никога не повдигайте механизма за спускане на филията, за да спрете препичането. 

II. Размразяване 

Ако хлябът е замразен или изваден от хладилника, поставете го в преградите на камерата за 

препичане, натиснете бутона РАЗМРЗВАНЕ (Defrost) - индикаторът ще светне, задайте 

необходимото ниво на препичане (1-7) и натиснете механизма за спускане на филията надолу, 

докато той се заключи. Бутонът СТОП ще светне. Започва процесът на размразяване и препичане 

на хляба. След като хлябът се изпече до избраното ниво, тостерът ще се изключи автоматично и 

механизмът ще повдигне филията. За да спрете по всяко време - натиснете бутона СТОП. 

III. Загряване 

Тостерът може да загрее предварително изпечени филийки хляб. За да направите това, натиснете 

бутона HEATING - индикаторът ще светне. Натиснете дръжката на механизма за спускане на 

филиите надолу, докато се заключи. В този режим времето за работа е фиксирано. Когато 

нагряването приключи, тостерът ще се изключи автоматично и механизмът ще повдигне тоста. За 

да спрете по всяко време - натиснете бутона СТОП. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Отстранете всички защитни опаковки преди печене. 

2. Ако тостерът започне да пуши, натиснете бутона за отказ, за да спрете препичането незабавно. 

3. Избягвайте да препичате храни с много редки съставки като масло. 

4. Никога не се опитвайте да извадите хляб, който е заседнал в слотовете, без първо да изключите 

уреда от електрическия контакт. Когато изваждате хляба, внимавайте да не повредите вътрешния 

механизъм или нагревателните елементи. 

5. Уредът е подходящ за препичане на филийки хляб със стандартна форма. 

6. За да получите равномерен цвят, препоръчваме да изчакате поне 30 секунди между всяко 

препичане. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването. 

Изчакайте уреда да изстине напълно. 

За почистване на корпуса използвайте мека, суха или влажна (не мокра) кърпа и мек почистващ 

препарат. Подсушете. Не използвайте разтворители, бензин или други препарати или предмети, 

които могат да повредят корпуса (почистваща тел, абразивни почистващи препарати и др.). 



След всяка употреба извадете тавата за трохи тостера и я почистете. 

Преди да използвате повторно тостера, уверете се, че тавата е поставена правилно. 

Редовно отстранявайте трохите от камерата за препичане. За да направите това, можете да 

обърнете тостера на обратно. 

ПОВРЕДА 

В случай на повреда или неизправност, изключете уреда от контакта и се обърнете към сервиз. Не 

се опитвайте да го ремонтирате сами. 

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

Съхранявайте и транспортирайте в опаковка, която предпазва от влага, прах и механични повреди. 

Да се пази далеч от деца. 

Ако тостерът трябва да се съхранява или не се използва дълго време, кабелът може да се навие 

под основата на уреда. 

ВНИМАНИЕ! 

Илюстрациите и описанията може да се различават от реалността в зависимост от модела на 

продукта. 

Производителят си запазва правото на технически промени! 

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ 

  

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битови отпадъци в 

целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от 

неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите 

устойчивото повторно използване на материалните ресурси. 

За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и 

събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този 

продукт за безопасно за околната среда рециклиране. Такава маркировка показва, че 

оборудването не може да се поставя заедно с други битови отпадъци след изтичане на срока на 

експлоатация. Потребителят е длъжен да предаде устройството на организация, специализирана в 

събирането на използвано електрическо и електронно оборудване. Организацията, извършваща 

събирането, включително местни пунктове за събиране, магазини и комунални единици, създават 

подходяща система, която позволява изхвърлянето на това оборудване. Правилното боравене с 

използвано електрическо оборудване помага да се избегнат последствия, които са вредни за 

човешкото здраве и околната среда, които са резултат от наличието на опасни вещества, както и 



неправилното съхранение и обработка на такова оборудване. Уредът съдържа ограничено 

количество от някои вещества, които потенциално биха могли да окажат отрицателно въздействие 

върху околната среда по време на употреба на този продукт и след него. 

 

 

 


