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ВРЪЗКА КЪМ ЗАХРАНВАНЕ
Преди да свържете, проверете дали напрежението посочено на уреда (долната част на
уреда) отговаря на основното напрежение във вашия дом. ако това не е така,
консултирайте се с вашия дилър и не го използвайте.
Уредът може да бъде снабден с безжичен щепсел, ако трябва да смените предпазителя
с безжичен щепсел, капакът на предпазителя трябва да бъде подменен. Ако капака е
загубен, щепселът трябва да не се ползва, докато не се замени ( наличен от
производителя).
Ако щепсела трябва да се замение, защото не е подходящ за вашия контакт или е
повреден, трябва да се отреже и да се монтира подходящ щепсел съгласно
инструкциите за окабеляване. Изваденният щепсел трябва да се изхвърли
безопасно, тък като вкарването му в основния контакт може да причини
електрическа опасност. Устройството трябва да е заземено. Това оборудване
трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, когато не се използв а. Не
допускайте устройството да бъде изложено на дъжд или влага.

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО
Винаги изключвайте уреда, когато не го използвате и го оставете да се охлади напълно
преди да го преместите или почистите. Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода
или друга течност. Не позволявайте на захранващия кабел да се прехвърля от ръба на
масата на работната площадка и да влиза в контакт с която и да е част от тостера, която
генерира топлина, когато се използва. Не използвайте, ако има повреда на уреда, или
щепсела, ако кабела е повреден. Трябва да се замени от производителя, сервиза или
квалифицирано лице, за да се избегне пожар. Не трябва да се позволява на децата
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никога децата никога не трябва да използват уреда. Малките деца трябва да бъдат
наблюдавани, за да се уверите, че не си играят с уреда. Не местете уреда, докато е
горещ. Не го използвайте извън дома. Повърхностите може да се нагорещят по време на
употреба.
ВНИМАНИЕ: температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уреда
работи работи. Не докосвайте горещите повърхности, винаги използвайте дръжката. Не
оставяйте уреда без надзор, когато го използвате. Не поставяйте никакви части от уреда
на или близо до оголен пламък или гореща фурна. Винаги се уверявайте, че има
подходяща вентилация, където уреда се използва. Ремонтите трябва да се извършват само
от квалифицрано лице.
Никога не използвайте тостера, ако не работи правилно или е бил
изпуснат на земята или е повреден. Използвайте само с
предоставеното отделение и се уверете, че е в правилно положение. Не
използвайте остри инструменти върху плочата за грил, тъй като могат да
повредят повърхността на плочата, тъй като температурните цикли се
включват и изключват, нагревателните пластини се разширяват и може
да предизвикат шум, това е напълно нормално за този продукт.

ПРЕДИ УПОТРЕБА
1. Поставете тостера върху здрава, равна, устойчива на топлинната работа повърхност.
2. Избършете незалепващите плочи за готвене с чиста мокра кърпа и изсушете с чиста мокра кърпа и
суха кърпа.
3. Проверете дали тавичката за събиране на течности е чиста, натиска се и се поставя на място.
4. Избършете с малко олио за готвене.
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БЕЗОПАСНО
1. Свържете щепсела към главния контакт
2. Червеният индикатор ще се включи.
3. Заредете устройството със затворени пластини, след приблизително 3-5 мин., готовата температура
достига и идикаторът за готовност (зелен) ще се включи.
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на първоначална употреба може да се появи дим, това е
нормално за нови нагревателни елементи и ще престане да се използва допълнително.
4. Използвайте дръжката, за да повдигнете горната плоча и поставете храна върху плочата за
готвене, като използвате дървени и пластмасови прибори.
5. Затворете горната плоча, не натискайте.
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОКОСВАЙТЕ ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ, ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
ДРЪЖКАТА, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО МОГАТ ДА НАМАЛЯТ
И ПОВРЕДЯТ НЕПЪТНИТЕ ПОКРИТИЯ.
6. Проверете дали отделението за течности е на място, така маслото ще падне в отделението.
7. Когато храната е готова, внимателно отворете уреда и премахнете храната като използвате дървени
пластмасови прибори.
8. Когато приключите готвенето, извадете скарата и я оставете да се охлади.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ
1. Времето на приготвяне ще зависи от вида, дебелината и обема храна.
2. Използвайте графиката като ръководство за готвене и се уверете, че храната е сготвена преди консумация.
3. Не се опитвайте размразите замразената храна в тостера. Всички храни трябва да бъдат напълно
размразени преди готвене.
4. Когато готвите, долната плоча трябва да бъде намазана с масло.

ПОЧИСТВАНЕ
1. Изключете от главния контакт и се уверете, че уреда е охладен напълно преди затваряне.
2. Използвайте хартиена кърпа, навлажнена с малко олио за премахване на упорити петна.
3. Избършете всички повърхности с влажна кърпа.
4. Измийте отделението за течности в топла, сапунена вода и я поставете в съдомиялната машина.

ТАБЛИЦА НА ТОСТЕРА
Загрейте грила за 3-5 мин със затворениет плочи за готвене. Следващите примери са
само указания, винаги гответе със затворена чиния.

Храна
Хот Дог
Свеж Хамбургер
Замразен Хамбургер
Свежо Пилешко Крило
Наденица
Зеленчук (замразен) Чушка и Лук

Зеленчук (замразен) разбъркан зеленчуков микс

Зеленчук (свеж) нарязани гъби
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Време
6-8 мин.
10-12 мин.
12-14 мин.
12-14 мин.
10-12 мин.
8-10 мин.
10-12 мин.
10-12 мин.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Живот: 7 години
Волтаж: 220-240V AC 50/60
Мощност: 1450-1750W
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