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Загальна інформація
Цей прилад призначений тільки для побутового використання в 
приміщенні, не в промислових цілях. Будь ласка, уважно 
прочитайте цей посібник по експлуатації і надійно збережіть його. 
При передачі приладу третім особам слід передати разом з ним 
керівництво по експлуатації. використовуйте
прилад відповідно до керівництвом і дотримуйтесь вказівок щодо 
безпеки.
Виробник не несе відповідальність за шкоду або травми, нанесені 
в внаслідок недотримання вказівок з безпеки.
Вказівки з безпеки
· Прилад слід підключати до мережі електроживлення і 
використовувати тільки в відповідно до вказівок на маркуванні.
· Прилад слід використовувати тільки при відсутності 
пошкоджень проводу електроживлення і самого приладу. 
Перевіряйте прилад на наявність пошкоджень перед кожним 
використанням!
∙∙ Не торкайтеся до електричної вилці вологими руками.
∙∙ Підключіть шнур живлення до правильно встановленої і легко 
доступною розетки.
∙∙ Для від'єднання шнура живлення, необхідно тягнути за 
штепсель, а не за сам кабель.
· Після кожного використання або в разі несправності виймайте 
штекер з розетки.
· Не тягніть за провід підключення до електромережі. Він не 
повинен тертися об кути або бути затиснутий.
· Провід електроживлення не повинен стикатися з гарячими 
предметами.
· Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або особи, які мають 
недостатньо досвіду та / або знань, можуть використовувати 
прилад тільки під наглядом або при умови отримання вказівок 
щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаних з 
ним небезпек. Дітям не можна гратися з приладом і пакувальними 
матеріалами. Дітям старше 8 років можна займатися чищенням і 
обслуговуванням приладу тільки під наглядом.
· Не допускайте до приладу і проводу електроживлення дітей 



молодше 8 років.
· Прилад не можна використовувати з таймером включення або 
окремою системою дистанційного керування!
· Не зберігайте прилад на відкритому повітрі або у вологих 
приміщеннях.
· Ніколи не занурюйте прилад у воду.
· Ніколи не використовуйте прилад після появи несправності, 
наприклад, після падіння чи іншого ушкодження.
· Виробник не несе відповідальність за неправильне або 
неналежне використання приладу внаслідок недотримання 
інструкції по експлуатації.
· Щоб уникнути небезпек ремонтні роботи, наприклад, заміну 
пошкодженого дроти електроживлення, повинні робити тільки 
співробітники сервісного центру.
· Використовуйте прилад тільки в зазначених у цьому посібнику 
цілях.
Використання:
Для приготування вам буде потрібно близько 5 мін. Тост повинен 
бути ніжно золотистого кольору і обидва скибочки повинні бути 
запечені разом.
Хліб:
 Використовуйте середні скибочки для тостів.
Масло або маргарин:
Допускається невелике витікання масла з тостів
Ви можете використовувати спеціальні види вершкового масла 
(наприклад, масло з часником)
Підготовка:
∙∙ підключіть пристрій відповідно до інструкцій на табличці. На 
корпусі загориться червоний індикатор (Мережа) і блакитний 
індикатор (нагрівання).
∙∙ при першому нагріванні, може піти трохи диму з пристрою, в 
перебігу кілька хвилин дим зникає
∙∙ Нагрійте пристрій із закритою кришкою до тих пір поки 
блакитний індикатор не погасне. Прилад готовий до роботи
Приготування закуски.



∙∙ Помістіть інгредієнти відповідно до переваг на місце і закрийте 
кришку.
Зафіксуйте її затискачем.
∙∙ блакитний індикатор показує, що пристрій готовий до роботи. 
Під час приготування (близько 5 хв), блакитний індикатор може 
загорятися і гаснути. Це робота термостата.
∙∙ Коли закуска буде готова, видалити його пластмасовою 
лопаткою, щоб запобігти покриття від пошкоджень.
∙∙ Щоб уникнути втрати температури, будь ласка, закрийте 
кришку.
∙∙ Коли блакитний індикатор включений, пристрій готовий для 
наступної закуски.
∙∙ Не ложите в прилад продукти з фольгою або в харчовій плівці.
Очищення:
∙∙ Відключіть вилку і почекайте, поки прилад не охолоне. Чистіть 
прилад після кожного використання.
.. Не в якому разі не занурюйте прилад у воду.
∙∙ Не використовуйте агресивні миючі засоби, щоб очистити 
індукційну плиту.
∙∙ Протріть прилад за допомогою вологої ганчірки.
∙∙ Використовуйте пилосос для прибирання бруду з 
повітрязабірників приладу.










