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ТОСТЕР CRISPINO CG-911  

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 

 
Прочетете внимателно тези инструкции за употреба преди да използвате уреда за първи път. 

Съхранете инструкциите на сигурно място. Когато предавате уреда за употреба от друг потребител, 

предайте му също и тези инструкции за употреба.  
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ЧАСТИ НА КОНТАКТНИЯ ГРИЛ 

 

1. Превключвател за регулиране на 

температурата 

2. Горна и долна нагревателни плочи 

3. Горен и долен фиксатори на плочите 

4. Отвор за оттичане на мазнина 

5. Контролен LED индикатор 

6. Горна и долна дръжки и панти.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧАСТИТЕ 

1. а) Регулатор на температура: Той гарантира, че температурата на вашия тостер е настроена 

в зависимост от храната, която ще печете.  

б) Избор на степен на загряване: За да изберете степен на загряване, поставете съответната 

цифра срещу стрелката от ляво на превключвателя.  

в) Ние ви препоръчваме да използвате:  

степен 1 - за подгряване; 

степен 2 - за препичане (тостер, сандвичи) 

степен 3 - (месо, ястия и др.) Най-добре е да изпробвате сами коя е най-подходящата степен за 

печене в плочите. Нормално е времето за печене да е по-дълго, когато печете замразени храни или 

когато поставяте твърде много храна наведнъж върху плочите.  

2. Горна и долна нагревателни плочи: Вие можете да печете храната си, като я поставите 

върху тези плочи.  

3. Горен и долен фиксатори на плочите: Те гарантират, че горната и долната плочи са 

позиционирани на местата си.  

4. Отвор за оттичане на мазнина: Той предотвратява натрупването на мазнината в грила. Вие 

можете да избегнете разливането на мазнина, като поставите някакъв съд под отвора за оттичане.  

5. Контролен LED индикатор: Той показва, че вашият тостер работи на избраната 

температура. Премигването му от време навреме показва нормална работа.  

6. Горна и долна дръжки и панти: Изработени от специална термоустойчива пластмаса.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вашият тостер може да отдели слаба миризма и дим, когато загрява за 

първи път.  

 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 Уверете се, че посоченото напрежение върху контактния грил и тостер съответства на 

захранващата мрежа във вашия дом. Компанията ни няма да носи отговорност за 

никакви злополуки, в следствие на някакви несъответствия и такива злополуки няма да 

се покриват от гаранцията.  

 Вашият уред е само за домашна употреба. Не го използвайте на открито за търговски и 

промишлени цели.  

 Ако вашият уред се използва от деца, лица, които нямат необходимия опит и знания, 

лица с ограничени физически (сетивни) или психически способности, уреда трябва да 

се наблюдава от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.  
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 За да предпазите вашия уред от повреди, не използвайте удължители, които не 

осигуряват правилно захранване.  

 Пазете уреда далеч от и извън обсега на деца.  

 Не поставяйте контактния грил и тостер върху или близо до директни топлинни 

източници или горещи повърхности.  

 След използването му го изключете от захранващата мрежа и го оставете да се охлади. 

Премествайте го, само след като е напълно изстинал.  

 Когато не се използва и преди почистване, изключете захранващия му кабел от 

мрежата.  

 Не използвайте уреда без поставени плочи за печене.  

 Никога не потапяйте уреда във вода, за да го почистите или поради други причини. Не 

позволявайте никаква вода или водна пара да проникне в уреда.  

 Когато уредът работи, не докосвайте металните му плочи.  

 Избягвайте действия, които могат да повредят захранващия кабел или щепсела на 

вашия уред.  

 За да изключите уреда, първо хванете щепсела и никога не опъвайте кабела.  

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ 

 Омазнете леко горната и доларната плочи.  

 Включете грила в контакта.  

 Поставете горната плоча хоризонтално, като я държите за дръжката и я затворете.  

 Изберете необходимото ниво на загряване от превключвателя за регулиране на 

температурата и когато контролният индикатор светне, вашият уред вече работи.  

 Когато контролният индикатор изгасне и светне за втори път, вашият уред е готов за 

печене. Времето за загряване е приблизително 5-10 мин. Междувременно можете да 

подготвите храната си за печене.  

 

ГРИЛ 

 Поставете нагревателя на степен 2. 

 Вие можете да започнете да печете храната си, когато  индикаторът светне за втори 

път.  

 Когато печете, горната плоча трябва да е в хоризонтална позиция и да се допира до 

храната.  

 

ТОСТЕР 

 С вашия уред вие можете да препичате филии, сандвичи и тостери.  

 Поставете нагревателя на степен 2. 

 Когато контролният индикатор светне за втори път, вашият уред е готов за печене. 

Когато препичате филии и правите сандвичи, не е необходимо да натискате от горната 

страна.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. НИКОГА  не докосвайте външните повърхности на уреда, когато те са нагрети по време на 

работа. За да отворите капака, използвайте дръжката. Между нагряващите плочи на уреда може да 
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излезе пара, когато капака му е отворен или по време на печенето. Бъдете внимателни, когато 

изваждате храната.  

2. Внимателно отваряйте капака и изваждайте храната, като използвате пластмасови или 

дървени прибори, за да предотвратите надраскване на незалепващото покритие.  

 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

Изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади. След като изстине, леко 

издърпайте навън фиксаторите, които придържат плочите и извадете двете плочи. Измийте плочите 

и тавите им с кърпа или гъба и ги изплакнете. Почистете капака, дръжките и ръбовете на уреда с 

леко влажна кърпа. По-късно поставете чистите плочи на местата им, така че отворът за оттичане да 

е от предната страна и се уверете, че задните и предните фиксатори са се позиционирали. НЕ 

МИЙТЕ вашия контактен грил в миялна машина.  

 

Забележка: Алуминиевите плочи с тефлоново покритие могат спокойно да се мият в 

автоматична миялна машина.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Мощност: 2000 W 

Захранващо напрежение: 220-240 V / 50-60 Hz 

Живот на употреба: 7 години 

 

 

 

Не изхвърляйте този продукт като общ битов отпадък.  

 

 

 

Моля, обърнете се към местната управа, за да разберете къде се намира най-близкия 

пункт за изкупуване.  

 

Този продукт съдържа рециклиращи се материали, които 

съответстват на директивите за Излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Производител/Вносител 

 
 

 

 


