
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego  
w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy 
zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Dane techniczne: 220-240V 50/60Hz, 600-700W
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.
• Urządzenie może być używane przez osoby powyżej 8 roku życia oraz o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
manualnych bądź umysłowych oraz nie posiadające doświadczenia, pod warunkiem, że pracują pod nadzorem lub 
zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i są w stanie zrozumieć związane z tym 
ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem, czyścić go ani wykonywać czynności konserwacyjnych, chyba 
że są w wieku od 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie wraz z przewodem zasilającym powinno znajdować się w miejscu 
niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
Ostrzeżenie: należy mieć na uwadze istnienie ryzyka poparzenia podczas wyjmowania grzanek.
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Należą do nich również następujące:
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI
• Nie wolno zanurzać żadnych elementów w wodzie lub innej cieczy.
• Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno popracować kilka minut „na pusto”. Na początku z urządzenia może 

wydobywać się lekki dymek, jest to naturalny objaw.
• Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
• Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.
• Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu.
• Produkt nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Trzymać poza zasięgiem dzieci.
• Należy korzystać z wcześniej pokrojonego chleba.
• Nie wolno wkładać do urządzenia zbyt wielkich potraw, metalowych opakowań ani przyborów. Takie 

postępowanie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.
• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu zasłon, tapicerki lub innych tkanin dekoracyjnych, ponieważ może to 
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doprowadzić do wzniecenia ognia.
• Nie wolno wyjmować potraw z urządzenia, gdy uchwyt grzanek jest w pozycji dolnej.
• Nie wolno wyjmować szufladki na okruszyny, gdy urządzenie jest załączone. W takim przypadku należy odłączyć 

urządzenie od zasilania, odczekać aż wystygnie i dopiero wtedy można wyjąc szufladkę.
• Urządzenie nie może być używane w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych materiałów lub bezpośrednio pod 

nimi. Załączone urządzenia powinno być pod stałym nadzorem.
• Podczas pracy urządzenia jego powierzchnia może być bardzo gorąca.
OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ WYŁĄCZNIE DO GNIAZDKA Z UZIEMIENIEM.

Opis elementów składowych i sterujących
A. Podstawka na pieczywo
B. Rozmrażanie (Defrost)
C. Dźwignia uruchamiająca urządzenie
D. Opiekanie (Reheat)
E. Przerywanie (Cancel)
F. Minutnik
G. Szufladka na okruszyny
Eksploatacja
• Postaw urządzenie na stabilnym, płaskim i suchym podłożu.
• Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i ustaw czas opiekania korzystając z minutnika (F).
• Do otworów wsuń chleb lub inną potrawę, która nadaje się do opiekania i przesuń dźwignię uruchamiającą (C) 

w dół. Dźwignia pozostanie w tej pozycji przez czas nastawiony na minutniku. Czas dobieramy tak, aby gotowe 
grzanki spełniały Twoje oczekiwania. Podczas pierwszego opiekania zalecamy wybór pozycji 4-5. Później w 
zależności od wyniku opiekania można czas dostosować do własnych upodobań (wydłużyć lub skrócić).

• Jeżeli zaistnieje potrzeba wcześniejszego zakończenia opiekania, naciśnij przycisk Przerywanie (E).
• Jeśli chleb przyklei się do ścianek urządzenia, odłącz je od zasilania, odczekaj aż wystygnie i dopiero wtedy wyjmij grzanki.
DO WYJMOWANIA GRZANEK POD ZADNUM POZOREM NIE WOLNO UŻYWAĆ METALOWYCH PRZYPORÓW.
• Po zakończeniu pracy przetrzyj urządzenie suchą szmatką.
• Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta lub producenta.
ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI – NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE URZĄCZENIE 
POWINNO CAŁKOWICIE WYSTYGNĄĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA.
• Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej (wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego).
• Nigdy nie używaj do czyszczenia tostera ściernych lub szorstkich gąbek/ścierek ani metalowej drucianki.
• Nie wolno spryskiwać nanosić środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie lub do jego wnętrza – środek 

czyszczący powinien być aplikowany na miękką szmatkę.
• Zewnętrzną powierzchnię urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką i wypolerować miękką, suchą szmatką.
• Po wyczyszczeniu należy odczekać kilka minut, aż toster całkowicie wyschnie.
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Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno 
wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym 
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć 
wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym 
miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara 
zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać  
w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu 
należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano 
zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów 

zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 

nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób 

niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części 
zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w 
połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia  
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania  
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą  
odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


