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ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Следните предпазни мерки трябва да бъдат взети, докато използвате електрическото
устройство. моля, съхранете тази информация в бъдеще.
• Не използвайте уреда без да прочетете инструкциите.
• Пазете устройството далеч от деца по-малки от 8 години.
• Устройството може да се използва от деца на 8 години или по-големи и лица с
физически, осезателни и умствени проблеми, само под надзор или са им дадени
инструкции за безопасно ползване на устройството.
• Децата не трябва да играят с този уред.
• Cleaning and user maintenance should not be performed unless older than 8 years and supervised.
• Видимите повърхности на устройството могат да имат висока температура по време на работа.
• Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя или от
сервизен центъра или от компетентно лице, за да се избегне опасност.
• Устройството трябва да се използва със наземен контакт.
• Устройството не трябва да работи близо до запалими материали и вещества като кухненски
шкаф, рафтове или завеси.
• Моля, проверете дали захранването и напрежението на устройството са подходящи.
• Вашето устройство е създадено само за готвене на храна. Моля, не го използвайте за други
цели, не го променяйте или подправяте.
• Устройството не е предназначено да работи от външен таймер или отделна система за
дистанционно управление.
• Не позволявайте на деца или прекалено възрастен човек да работи с уреда.
• Пазете уреда от деца и не им позволявайте да си играят с машината.
• Не позволявайте на кабела да се опира до горещи места от уреда.
• НИКОГА не слагайте устройството във вода за чистене или други цели и предотвратете
опасност от навлизане от вода или пара.
• Използвайте вашето устройство на равна, фиксирана и термоустойчива повърхност.
• Измивайте незалепващите нагревателно плочи преди всяка употреба.
• Нагревателните плочи тярбва напълно да бъдат сухи преди да се поставят в машината.
• Не докосвайте нагревателните плочи с голи ръце, докато устройството работи, може да се
изгорите и нараните.
• Винаги бъдете покрай уреда, когато работи и го пазете далеч от деца.
• Дръжте устройството изключено, докато не работи, не почиствате и премахвате или монтирате
плочите.
• Никога не работете с устройството, в случай на неизправност и се обадете на найблизкия Conti оторизиран сервиз.
• Свържете се с оторизиран Conti сервиз за ремонт и резервни части.
• Не изключвайте устройството като дърпате кабела.
• Не натискайте, не затягайте и избягвайте достъп до остри места с ръбове.
• Не използвайте уреда, ако има кабела е повреден или контакта. Свържете се с найблизкия Conti оторизиран сервиз за замяна на повредения кабел или контакт.
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• Никога не работете с вашето устройство, докато нагревателните плочи не са сложени.
• Никога не поставяйте устройството във вода или други течности.
• Почакайте устройството напълно да се охлади, преди да го оставите настрана. Сложете
устройството настрана до следваща употреба, след като напълно се охлади.
• Не използвайте остри предмети на нагревателните плочи. В противен случай
незалепващите плочи може да се повредят и да загубят тази функция.
ВНИМАНИЕ: СТРИКТНО премахнете защитната пластмаса преди да използвате уреда.
ВНИМАНИЕ: устройството, което сте закупили е домакински тип. Не го използвайте за търговски цели
или на работно място.
II. УСТРОЙСТВО
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1. On/off и бутони за регулиране на топлина
2. Лампна за нагревател
3-4. Дръжка
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5. Бутон за премахване на плоча
6. Горни и долни нагревателни плочи за премахване
6

5
4

УПОТРЕБА
• Може да видите тънък дим, изтичащ от вашия тостер на първо ползване. Това е, защото частите на
устройството са нови и няма за какво да се тревожите.
• Премахнете всички опаковки преди да използвате тостера.
• Уверете се, че нагревателните плочи са чисти и няма прах по тях. Ако е необходимо, избършете с
влажна кърпа.
• Поставете устройството на равна повърхност.
• Включете машината. После Лампата за Нагревател ще светне.
• Оставете машината да се затопли, докато червена светлина изчезне.
• Междувременно си подгответе тоста и когато машината е готова, повдигнете горната плоча
и сложете тоста над долната плоча.
• Затворете горната плоча над долната плоча.
• Приблизителното време е от 5-7 минути. Обаче, времето може да се промени спрямо дебелината
и материала в тоста.
• След като сте направили тоста, отворете капака и го вземете. Никога не използвайте метални
предмети за изваждане на тоста, защото те ще надраскат повърхността.

Времее на готвере: Времето за готвене е конкретизирано в следната таблица:

Материал

Топлинна настройка

Време

Риба

4

10-15 минути

Пиле

5

12-15 минути

Червено месо

5

18-22 минути

Наденица

4

10-13 минути

Суджук

5

8-13 минути

Тост (Сандвич и т.н.)

5

7-11 минути

ПОЧСИТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
• Трябва стриктно да изключите уреда преди почистване и да изчакате да изстине, ако е горещ.
• Почистете нагревателните плочи след всяка употреба, за да защитите повърхността с веществата, с
които са покрити.
• Премахнете плочите.
• Измийте Нагревателните Плочи с топла вода и течност за миене.
• Когато миете Нагревателните Плочи, никога не използвайте тел, каквито ида е остри предмети или
спрейове, за да се уверите, че не повреждате плочите или да изгубите функциите им.
• Може да изсушите външната повърхност с мека и влажна кърпа. Никога не използвайте твърди и
изтриващи почистващи препарати.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:
Следвайте следните стъпки, за да сте сигурно, че няма да консумирате много енергия:
• Проверете дали захранването и напрежението съвпада с вашето главно.
• Устройството ви трябва да се използва в стайна температура. Използвайки уреда навън увеличи до
край потреблението на енергия.
• Настройките за топлина трябва да са подходящи за вашата храна.
• Повредени тефлонови плочи трябва да се заменят с оригинално от оторизиран сервиз.
• Горната плоча на грила не трябва да се държи отворена твърде дълго за предотвратяване на
загуба на топлина.
• Контактът трябва плътно да бъде поставен в отделението.
• Устройството трябва да се изключи след употреба.
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Управление на отпадъци:
• Като отговорини лица сме загрижени за околната среда. Вие също може да допринесете за
опазването на околната среда. Затова, ние ви съветваме да се грижите за правилното изхвърляне
на устройството, опаковъчните материали, както и батериите, и аксесоарите. Това ще помогне
за запазването на природните ресурси и гарантира рециклирането на устройството, така че да
зашити здравето и околната среда. Трябва да изхвърлите уреда и опаковката, спрямо местните
закони и разпоредби. Устройството и аксесоарите трябва да се изхърлят отделно от битовите
отпадъци след изтичане на срока. Моля, свържете се с местните власти за отпадъци и
рециклиране.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Живот: 7 години
Гаранция: 3 години
Напрежение:AC 220240V – 50/60Hz 1450Мощност:1750W
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