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Toster
Instrukcja obsługi

PL

Przed włączeniem odbiornika prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, gdy już jesteście 
zapoznani z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Urządzenie wolno używać tylko w sposób opisany 
w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży 
i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy 
zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.
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Wažne zalecenia

• Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, łacznie z tymi poda-
nymi poniżej:

• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie wolno żadnej części urządzenia lub przewodu sieciowego 
zanurzać w wodzie ani innej cieczy.

• Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
• W trakcie pracy urządzenia cały czas powinno się zwracać na nie uwagę.
• Urządzenie należy zawsze ustawiać na równej i suchej powierzchni.
• Urządzenia tego nie należy używać na zewnątrz.
• Urządzenie należy odłączyć od sieci po każdym użyciu oraz przed czyszczeniem.
• Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka, urządzenie nie pracuje prawidłowo, 

zostało upuszczone na ziemię i uszkodzone lub zanurzone w wodzie. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeńurządzenia 
nie wolno go samodzielnie demontować, ale należy je oddać do naprawy do najbliższego serwisu.

• W interesie własnego bezpieczeństwa trzeba regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego. Jeśli stwierdzą Państwo, 
że przewód zasilający jest choćby w najmniejszym stopniu uszkodzony, należy przekazać urządzenie do najbliższego 
serwisu.

• Należy dbać o to, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawęde stołu ani nie dotykał gorących powierzchni. Przed 
owinięciem przewodu wokół uchwytów w dolnej części urządzenia lub jego czyszczeniem trzeba poczekać aż urząd-
zenie ostygnie.

• Należy uważać, aby nie dotykać gorących części. Przed odłożeniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.
• Nie wolno kłaść urządzenia na gorącej kuchence elektrycznej lub gazowej ani w ich pobliżu, ani w innych miejscach, w 

których mogłoby dojść do kontaktu z rozgrzaną kuchenką zwykłą lub mikrofalową.
• Do czyszczenia tego urządzenia nie wolno używać żadnych środków, które mogą porysować powierzchnię ani środków 

do czyszczenia kuchenek.
• Należy dbać o to, aby urządzenie było umieszczone w takim miejscu, w którym jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, 

zarówno nad urządzeniem jak i wokół niego. Ostrzeżenie! Chleb może się zapalić, z tego powodu zabrania się sto-
sowania urządzenia w pobliżu materiałów palnych, np.: zasłony, ścierki do naczyń, powierzchnie drewniane, lub pod 
urządzeniem. Należy zachować szczególną UWAGĘ wszędzie tam, gdzie ciepło jest niewskazane – zalecamy używanie 
izolacyjnej podkładki.

• URZĄDZENIE TO PRZEZNACZONE JEST JEDYNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE NALEŻY UŻYWAĆ 
URZĄDZENIA DO INNYCH CELÓW NIŻ TE, DO KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONE.

• Nie należy używać tostera bez wsuniętej szufladki na okruchy, którą trzeba regularnie czyścić. Należy dbać, aby nie gro-
madziły się w niej okruchy.

• Toster ten przeznaczony jest wyłącznie do opiekania samego chleba. Jakiekolwiek dodatki mogą spowodować powsta-
nie pożaru, mogą też spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zranienie. Nie wolno używać tego urządzenia 
do opiekania żywności zawierającej cukier, dżem lub marmoladę. W razie pożaru lub pojawienia się dymu należy naty-
chmiast odłączyć przewód sieciowy od kontaktu.

• Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia 
odpowiada napięciu sieciowemu w kontakcie.

• Urządzenie należy podłączać jedynie do kontaktu z uziemieniem.
• Uwaga! W modelu wykonanym z nierdzewnego metalu dochodzi do rozgrzewania się metalowych części urządzenia. 

Nie wolno dotykać gorących powierzchni.

Ostrzeźenie!!
Nigdy nie należy wyjmować zablokowanego tostu, bułki lub innego pieczywa za pomocą noża czy innego
metalowego przedmiotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów grzewczych, poważne
uszkodzenie urządzenia oraz porażenie prądem elektrycznym. W takim przypadku należy urządzenie
odłączyć od sieci, poczekać aż ostygnie i ostrożnie wyjąć zablokowany kawałek pieczywa.

TosterPL

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizyczne, czuciowo lub 
umysłowo, albo niedysponujące odpowiednią wiedzą, chyba że korzystają one z urządzenia pod nadzorem lub zostały 
odpowiednio poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

• Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem; nie wolno pozwalać im na zabawę urządzeniem.
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Obsługa tostera

• Przewód sieciowy należy podłączyć do gniazdka, w którym jest odpowiednie napięcie i tym samym podłączyć urządzenie.
• Do otworu tostera włożyć pieczywo, maksymalnie 2 kromki chleba.
• Ostrzeżenie! W żadnym przypadku nie wolno odkładać chleba/pieczywa na otwory do opiekania pieczywa. W ten spos-

ób blokują Państwo cyrkulację powietrza nad urządzeniem co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Uszkodzenia 
spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.

• Następnie należy ustawić wymagany stopień opieczenia w zakresie od 1 do 7 (1 minimum, 7 maksimum)
• Przed pierwszym uruchomieniem opiekacz do kanapek należy go co najmniej sześć razy właczyć bez pieczywa, z mak-

symalnym czasem pieczenia, aby pozbyć się ewentualnego zapachu.
• Jeśli korzystają Państwo z tostera po raz pierwszy, należy nastawić go na wartość 3. Potem można wybierać dowolną 

wartość w zależności od rodzaju chleba i Państwa potrzeb.
• Naciskając dewignię w dół włączamy urządzenie. Po zaświeceniu się kontrolki, rozpocznie się proces opiekania.  Jeśli 

przewód sieciowy nie jest podłączony do sieci, dźwignia nie pozostanie (nie zaskoczy) w dolnym położeniu.
• Toster wyłączy się automatycznie, gdy tylko zostanie osiągnięty ustawiony stopień opieczenia, a pieczywo zostanie wysu-

nięte z tostera. Proces opiekania można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk przerwania opiekania.

W przypadku, gdy chleb lub pieczywo zablokuje się w tosterze, należy odłączyć przewód zasilający
z kontaktu i ostrożnie wyjąć chleb (pieczywo), tak, aby nie uszkodzić urządzenia.

Konserwacja i czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenie zawsze należy wyjąć przewód sieciowy z kontaktu i zaczekać aż urządzenie
wystygnie.

Aby usunąć okruchy z tostera, należy wysunać z jego spodniej części szufladkę na okruchy, opróżnić ją i ponownie
wsunąć.

Toster PL

Opis urządzenia

1. Otwory na włożenie pieczywa
2. Przycisk przerwania czynności
3. Elektroniczne sterowanie intensywności 

opiekania pieczywa
4. Dźwignia elektroniczna
5. Szufladka na okruchy

5

1
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2

3
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Szufladkę na okruchy trzeba regularnie opróżniać. Należy dbać o to, aby okruchy nie gromadziły się w szufladce w większej 
ilości, ponieważ grozi to ich zapaleniem się.

Obudowę tostera należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha delikatną, suchą szmatka.
Nie wolno używać środków, które mogą porysować powierzchnię ani zanurzać tostera w wodzie.

Uwaga! Przy usuwaniu okruchów nie należy obracać tostera ani nim potrząsać.

Dane techniczne
230 V ~ 50 Hz, 800 W

TosterPL

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu 
zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do 
wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach 
europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie 
ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 
źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych 
informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku 
niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
przez urzędy lokalne.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od 
sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.
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UWAGA: 
Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdal-
nego sterowania.


