








20. Під час роботи поверхня пристрою може сильно нагріватися.
21. Якщо шнур живлення пошкоджено, зверніться до виробника,

працівника авторизованого сервісного центра або спеціаліста з 
технічного обслуговування для його заміни.

22. Хліб може підгоріти. Не використовуйте тостер поряд із занавісками або 
іншими легкозаймистими матеріалами.

23. Цей пристрій не призначено для використання особами (включаючи дітей) із 
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або 
яким бракує досвіду та знань, за винятком випадків, коли їх контролює або їм
дала вказівки щодо безпечного використання пристрою особа, відповідальна 
за їхню безпеку. Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристроєм.

24. Ніколи не залишайте ввімкнутий пристрій без нагляду!
25. Не під’єднуйте пристрій через зовнішній таймер або систему дистанційного 

керування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Ніколи не намагайтеся витягнути тости з увімкнутого тостера за допомогою ножа 
або будь-якого іншого предмета, оскільки контакт металевого предмета з 
нагрівальним елементом, що перебуває під напругою, може стати причиною 
ураження електричним струмом.
Дайте пристрою охолонути, відключіть його від електромережі й обережно 
дістаньте хліб.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

1. Лоток для крихт
2. Кнопка розморожування
3. Кнопка підігрівання
4. Кнопка «Стоп»
5. Регулятор підсмажування
6. Важіль підсмажування

ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ

1. Вставте штепсельну вилку у відповідну розетку й увімкніть пристрій.
2. Помістіть шматочки хліба в отвори для тостів.
3. Виберіть бажаний ступінь підсмажування тостів за допомогою спеціального 

поворотного регулятора (1 – мінімальний ступінь підсмажування, 7 –
максимальний ступінь підсмажування). Під час першого використання 
тостера рекомендуємо використовувати ступінь підсмажування 3.

4. Натисніть важіль підсмажування до упору вниз, щоб він зафіксувався.
Почнеться процес підсмажування. Примітка: важіль опускається, лише коли 
пристрій підключено до мережі.

5. Коли тости приготуються, тостер автоматично вимкнеться. Ви можете 
будь-коли зупинити процес підсмажування, натиснувши кнопку «Стоп».

РОЗМОРОЖУВАННЯ: щоб підсмажити заморожений хліб, помістіть його в 
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