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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
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ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА 

⚫ Никога не потапяйте устройството. 
Прониквайки през отвори и пролу-
ки, водата може непоправимо да 
повреди устройството. 

⚫ Уверете се, че хлябът влиза лесно в 
прорезите, преди да го препечете. 
Счупени или твърде дебели резени 
могат да повредят механизма. 

⚫ Избягвайте да докосвате метални 
части по време на работа. 

⚫ Не докосвайте гореща повърхност 
без ръкавици или защита. 

⚫ Не оставяйте уреда да работи без 
надзор или в обсега на деца. Това 
устройство трябва да се използва от 
възрастни. 

⚫ Устройството трябва да бъде 
включено в заземен контакт. 
Забележка: Ако имате въпроси 
относно заземяването или 
електрическото свързване, 
моля, консултирайте се с 
квалифициран персонал. 

⚫ Не използвайте удължителен кабел 
за включване на устройството. 
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⚫ Поставете уреда върху стабилна 
повърхност и не оставяйте кабела да 
виси. 

⚫ Проверете дали мрежовото 
напрежение отговаря на посоченото 
на уреда – само променлив ток. 

⚫ Никога не използвайте и не 
свързвайте вашия уред, ако: 
- Кабелът му е дефектен или 
повреден, 

- Устройството е паднало, 
- Показва видими повреди или неиз-
правности. 

⚫ Никога не разглобявайте устройството 
си сами. 

⚫ Ако вашето устройство не работи, не 
се опитвайте да го поправите сами, 
молим ви да се свържете с вашия 
търговец на дребно, неговия сервиз за 
следпродажбено обслужване, квали-
фициран електротехник или друго лице 
с подобна квалификация, за да го по-
прави, избягвайте всякаква опасност. 

⚫ В случай на пожар, никога не се 
опитвайте да гасите пламъците с 
вода: Загасете пламъците с влажна 
кърпа.
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⚫ Не работете с уреда близо до запали-
ми материали или близо до външен 
източник на топлина като котлони или 
газова печка. 

⚫ Този уред е предназначен само за 
домашна употреба. Всяка професи-
онална употреба, неподходяща или 
несъобразена с инструкциите за 
употреба, не ангажира отговорността 
или гаранцията на производителя и 
дистрибутора. 

⚫ Изключвайте уреда от контакта, когато 
не използвате продукта или преди да 
го почистите. 

⚫ Оставете тостера да се охлади 
преди почистване. 

⚫ Не използвайте устройството извън 
дома. 

⚫ За да избегнете всякакъв риск от 
пожар, не поставяйте в близост до 
тостера текстил или друг материал, 
който може да се запали 
(кърпа,ръкавица и др.) 

⚫ Ако хлябът заседне в отворите, 
НИКОГА не се опитвайте да го 
извадите, без първо да изключи-
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те захранващия кабел и да 
оставите тостера да се охлади. 

⚫ Хлябът може да загори, така че 
тостерът не трябва да се използва 
близо до или под завеси или други 
запалими материали. Той трябва да 
бъде наблюдаван. 

⚫ Температурата на достъпните 
повърхности може да е висока, когато 
уредът работи. 

⚫ Това устройство е предназначено 
само за употреба в дома и на 
закрито. 

⚫ Това устройство е предназначено за 
използване в домашни условия. 

⚫ Това устройство може да се използва 
от деца на и над 8 години и от хора с 
намалени физически, сетивни или 
умствени способности или липса на 
опит и познания, при условие че са 
били наблюдавани или инструктира-
ни относно безопасното използване 
на устройството и че разбират опас-
ностите свързани с него. Децата не 
трябва да играят с устройството. 
Почистването и потребителската 
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поддръжка не трябва да се извършват 
от деца, освен ако не са на възраст 
над 8 години и са под надзор. 

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

⚫ Този уред не е предназначен да се 
управлява с помощта на външен тай-
мер или чрез система за дистанционно 
управление. 

⚫ Изхвърляне и опазване на околната 
среда. Ако искате да изхвърлите 
вашето електрическо устройство, 
защото трябва да бъде заменено или 
вече не се използва, помислете за 
опазване на околната среда. Попи-
тайте местните власти за съвет, тъй 
като има много екологични центрове 
за рециклиране. 

⚫ Продуктът трябва да бъде инстали-
ран в съответствие с националните 
правила за инсталиране. 

⚫ Контактът на инсталацията трябва 
винаги да има заземителна връзка. 
Ако захранването не е свързано към 
земя; не е необходимо да свързвате 
устройството. 
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Този уред може да се използва от деца 
на възраст над 8 години и от хора с 
намалени физически, сетивни или 
умствени способности, или хора без 
опит или познания, ако са имали 
възможност да се възползват от 
наблюдение или предварителни 
инструкции относно използването на 
устройството и дали включват 
съответните рискове 

• Децата не трябва да си играят с 
устройството. 

• Почистването и поддръжката на 
уреда не трябва да се извършват от 
деца, освен ако не са на възраст 
над 8 години и са под наблюдение. 

• Дръжте уреда и неговия кабел далеч 
от обсега на деца под 8 години. 

• Ако захранващият кабел е повреден, 
той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия сервиз за 
следпродажбено обслужване или 
лица с подобна квалификация, за да 
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се избегне опасност. 

• Този уред е предназначен само за 
домашна употреба. 

• Този уред не е предназначен за 
използване с външен таймер или 
отделна система за дистанционно 
управление. 

• Външната повърхност може да 
се нагорещи, когато уредът 
работи. 

• Хлябът може да се запали, така че, 
моля, не използвайте тостера близо 
до или под запалими материали, като 
завеси. 

• Температурата на достъпните повър-
хности може да е висока, когато 
устройството работи. 

• За повече информация относно 
премахването на трохи, моля, 
вижте раздела « Почистване и 
поддръжка ». 

• За почистване на повърхности, 
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които влизат в контакт с храна, 
моля, вижте раздела « 
Почистване и поддръжка ». 

 
Подходящ за храна 

 
IMPORTANT 

 

АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО ДА ПОДМЕНЯТЕ ЗАХРАН-

ВАЩИЯ КАБЕЛ САМИ. АКО Е ПОВРЕДЕН, ТРЯБВА ДА 

БЪДЕ СМЕНЕН ОТ ОТДЕЛА ЗА СЛЕД ПРОДАЖБА НА 

ВАШИЯ ДИЛЪР, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НЕГОВИЯ ОТДЕЛ 

СЛЕД ПРОДАЖБА ИЛИ ЛИЦЕ С ПОДОБНА КВАЛИФИ-

КАЦИЯ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТ. 

 
АКО УСТРОЙСТВОТО ВИ ПАДНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ 

ПРОВЕРИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ, ПРЕДИ ДА ГО 

ВКЛЮЧИТЕ. ВЪТРЕШНИТЕ ПОВРЕДИ МОГАТ ДА 

ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ОТ ЗЛОПОЛУКА. 

 
ЗА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ ИЛИ ПОПРАВКА, МОЛЯ, СЕ 

СВЪРЖЕТЕ С ОТДЕЛА СЛЕД ПРОДАЖБА НА ВАШИЯ 

ПРОДАВАЧ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НЕГОВИЯ ОТДЕЛ СЛЕД 

ПРОДАЖБА ИЛИ ПОДОБНО КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ, ЗА 

ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ. 
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Това лого, поставено върху продукта, означава, че това е 
устройство, чието третиране като отпадък попада в 
обхвата на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (WEEE). 
Наличието на опасни вещества в електрическото и 
електронно оборудване може да има потенциално 
въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве в цикъла на преработка на този продукт. 
Следователно, в края на живота на това устройство, то 

не трябва да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. 
Като краен потребител, вашата роля е от съществено значение в цикъла на 
повторната употреба, рециклирането и други форми на възстановяване на 
това електрическо и електронно оборудване. Системите за оползотворяване 
и събиране се предоставят за вас от местните власти (центрове за отпадъ-
ци) и дистрибутори. 
Вие имате задължението да използвате системите за селективно събиране, 
които са ви предоставени. 

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
 
 
 
 
 

 

① Слотове 

② Лост 

③ Регулируем термостат 

④ Функция Размразяване  
⑤ Функция Претопляне  

⑥ Функция Стоп  

⑦ Тавичка за трохи 

1 

2 

3 

6 

5 
4 

6 
5 4 
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ПЪРВА УПОТРЕБА 
 

Когато използвате вашето устройство за първи път, може да 
усетите лека миризма на изгоряло, тъй като механизмът се 
нагрява. 

Това е напълно нормално, не сте в опасност. Просто оставете 
тостера да се загрее, докато миризмата изчезне. 

 
Съветваме ви, по време на тази първа употреба, да 
работите с уреда без да поставяте хляб. 

1. Свържете устройството към електрическия контакт и го включете, ако е 
необходимо 

2. Поставете термостата на най-ниската позиция 

3. Спуснете лоста и оставете уреда да загрее 

4. Изчакайте миризмата да се разсее 

5. Натиснете бутона «  » за да повдигнете лоста 

УПОТРЕБА 
 

1. Уверете се, че вашето устройство е включено и контактът е 
включен 

2. Поставете една или две филийки хляб в отворите и 
натиснете лоста, докато се заключи: 

 

3. Уредът се загрява автоматично и хлябът започва да се препича 

4. Регулирайте термостата според резултата, който искате да получите 

5. Можете да спрете устройството по всяко време, като 

натиснете бутона « СТОП  » 

6. Повдигайте лоста от време на време, за да проверите цвета на хляба 
7. Когато цикълът приключи, лостът автоматично се повдига. 

Можете спокойно да извадите хляба си. 
8. Ако хлябът не е достатъчно препечен, можете да започнете отначало
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9. Поставете термостата на по-ниска позиция и поставете хляба обратно 
в уреда. Уверете се, че вашият тост не е изгорял по време на този 
втори цикъл. 

 
 

⚫ ТЕРМОСТАТ 

Термостатът може да бъде настроен от 1 до 6. Колкото по-голямо 
е числото, толкова по-дълго се препича хлябът: 
- 1 - 2 : Леко препечен хляб 
- 3 - 4 : Средно препечен хляб 
- 5 – 6 : Много препечен хляб 

 
⚫ ФУНКЦИЯ ПРЕТОПЛЯНЕ 

Вашият тостер може да претопли тост, който е изстинал твърде бързо. 
- Поставете хляба обратно в уреда 
- Поставете термостата на ниска позиция 
- Спуснете лоста 

- Натиснете бутона « ПРЕТОПЛЯНЕ  ». 
Съответният индикатор светва. 

- Внимавайте хлябът да не загори 
- Лостът се повдига автоматично, когато хлябът се затопли 

 
 

⚫ ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ 

Ако е необходимо, вашият тостер може да размрази замразения хляб преди 
препичане. 
- Поставете хляба в тостера 
- Настройте термостата по желание 
- Спуснете лоста 

- Натиснете бутона « РАЗМРАЗЯВАНЕ ». Съответният 
индикатор светва. 

- Внимавайте хлябът да не загори 

 
 

⚫ ФУНКЦИЯ СТОП 

- Натиснете бутона «  », ако забележите дим 

- Когато устройството работи, можете да натиснете бутона по всяко 
време. 
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⚫ ФУНКЦИЯ ПРЕТОПЛЯНЕ, АКСЕСОАР (РЕШЕТКА) ЗА 

ПРЕТОПЛЯНЕ 

 
Аксесоарът за претопляне се използва за претопляне на кифлички, 
филийки хляб или сладкиши. 
Как се използва: 

1. Поставете този аксесоар върху тостера, като се уверите, че теле-
ните крачета в долната част на решетката пасват в процепите на 
тостера. 

2. Поставете кифлички, филийки хляб или сладкиши върху 
аксесоара, изберете ниво на покафеняване 1. (не по-високо) 

3. Спуснете волана, докато „щракне“, потвърждавайки, че 
цикълът на препичане е активиран. 
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 

Преди почистване изключете машината, изключете я и я оставете да 
изстине. Машината може да се почиства с влажна кърпа. Никога не 
потапяйте тялото на машината във вода или друга течност. 

 

1. Изключете тостера от контакта и го оставете да изстине напълно 
преди почистване 

2. За почистване на стените на уреда използвайте само мека, 
леко влажна кърпа 

3. Не позволявайте на трохи да се натрупват вътре в тостера 
4. Натиснете тавата за трохи, за да я отключите, след това я 

издърпайте, за да я плъзнете. Тавата за трохи трябва да се 
изпразва след всяка употреба. 
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5. Поставете отново тавата за трохи в тостера на специалното и място. 
Натиснете я здраво, докато щракне на мястото си. Не използвайте 
тостера без тавичката за трохи. 

 

6. Решетката за претопляне може да се мие ръчно в топла 
сапунена вода. След измиване я изплакнете и я подсушете 
обилно с мека кърпа. 

7. Вътрешните компоненти на вашето устройство са чупливи, никой 
предмет не трябва да ги докосва. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Напрежение: 220-240 V~ 
Честота: 50-60 Hz 
Мощност: 1370-1630 W 
 
Гаранцията не покрива износващи се части на продукта или проблеми 
или повреди в резултат на:  

 

(1) повреда на повърхността поради нормално износване на продукта; 
(2) дефекти или влошаване поради контакт на продукта с течности и поради корозия, 

причинена от ръжда или наличие на насекоми; 
(3) всеки инцидент, злоупотреба, неоторизирана модификация, разглобяване или ремонт; 
(4) неправилна поддръжка, употреба не в съответствие с инструкциите на продукта или 

свързване към неправилно напрежение; 
(5) всяка употреба на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя. 
 
Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или серийният номер на 
(6) продукта бъдат премахнати.  

 
 
 
 
 
 
 

 България този продукт се внася от:  

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД



 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

www.schneiderconsumer.com 

http://www.schneiderconsumer.com/

