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ТОСТЕР

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ВСТУП
Дякуємо за те, що ви вибрали продукцію De 'Longhi.
Пропонуємо Вам приділити кілька хвилин читанню
цих інструкцій з використання, корисних для
запобігання небезпечних ситуацій або пошкодження
приладу.
Символи, що використовуються в цьому посібнику
Важливі
попередження
виділені
символами,
переліченими
нижче.
необхідно
керуватися
попередженнями. При недотриманні попереджень
може виникнути небезпека ураження електричним
струмом, важких поранень, пожежі або пошкодження
приладу.

Небезпечно!
Невиконання попередження може призвести до
ураження електричним струмом, небезпечним для
життя.
Увага!
Невиконання попередження може бути або стати
причиною поранення або пошкодження приладу.

Небезпека опіків!

У випадку недотримання – небезпека
опіку.

вказаному
на
табличці
з
характеристиками,
прикріпленої на дні приладу; розетка підключена до
заземлення. Виробник не несе ніякої відповідальності у
випадку, якщо ця норма не дотримується.
- У разі невідповідності типу вилки і розетки попросіть
кваліфікованого фахівця
замінити розетку на
відповідну. НЕ рекомендується використовувати
перехідники, трійники і/або подовжувачі. Якщо їх
використання буде необхідно, застосовуйте тільки
прості перехідники або трійники і подовжувачі,
відповідні чинним нормам безпеки, звертаючи увагу на
те, що не можна перевищувати межу потужності,
вказану на перехіднику та/чи подовжувачі. якщо шнур
живлення пошкоджено, він повинен бути замінений
виробником або його сервісною технічною службою,
що дозволить уникнути будь-якого ризику.
- Для того, щоб уникнути поразки електричним
струмом,
переконайтеся,
що
тостер,
шнур
електроживлення і вилка сухі. НІ В ЯКОМУ РАЗІ
НЕ вставляйте металеві предмети, ножі або фольгу і не
вставляйте пальці всередину приладу.
- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками.
- Не користуйтеся приладом босоніж або з мокрими
ногами.
Обов'язково
виймайте
вилку
з
розетки
електроживлення, коли прилад не використовується і до
виконання операцій з догляду або очищення від
застряглих крихт.
Увага!

- Цей прилад призначений тільки для
використання
у
побуті.
Його
Примітка:
не
передбачено
в
Цей символ вказує на поради та інформацію, важливу використання
для користувача.
приміщеннях,
призначених
для
приготування їжі для персоналу
ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Попередження із техніки безпеки
магазинів, офісів та інших робочих
місць, для агротуризму, готелів, мотелів
та інших структур, призначених для
Небезпечно!
- Прилад призначений лише для прийому гостей, кімнат, що здаються в
приготування тостів з хліба. Будь-який найм.
Для того, щоб запобігти небезпеці задухи, зберігайте
інший вид використання розглядається -поза
досяжністю дітей пластиковий пакет, в якому
як невідповідний призначенню, і тому знаходиться прилад.
небезпечний. Виробник не несе жодної - Прилад може використовуватися
відповідальності за збитки, викликані дітьми старше 8 років і людьми з
неправильним
або
невідповідним обмеженими фізичними та психічними
або
людьми
з
використанням приладу та/або за можливостями,
ремонт, проведений не уповноваженим недостатніми знаннями та досвідом за
умови уважного спостереження за ними
персоналом.
- До того, як вставити вилку в розетку і
попереднього навчання методам
електроживлення,
переконайтеся,
що:
напруга
безпечного використання приладу і
живлення вашої мережі відповідає значенню,

ознайомлення з небезпеками, які
можуть виникнути. Слідкуйте за
дітьми, переконайтеся в тому, що
пристрій не слугує їм іграшкою.
Операції з догляду та очищення не
можуть виконуватися дітьми, якщо
вони молодше 8 років, за умови
постійного спостереження за ними.
Зберігайте
прилад
і
шнур
електроживлення поза досяжністю
дітей до 8 років.
- Не витягайте вилку з розетки електроживлення,
потягнувши за провід.
- Не залишайте прилад під впливом атмосферних явищ
(дощ, сонце, сніг і т.д.).
- Не занурюйте прилад, провід електроживлення або
вилку у воду.

- Прилад не можна вмикати через
зовнішній таймер або через систему з
окремим дистанційним управлінням.
- У разі пошкодження шнура
звертайтеся лише в авторизований
виробником приладу сервісний центр.
Додаткову інформацію ви можете
отримати з гарантійного талона.
- Незважаючи на те, що в цій інструкції ми спробували
передбачити всі можливі випадковості, як і при
користуванні
будь-яким
іншим
електричним
приладом, при використанні цього приладу необхідно
дотримуватися обережності і здорового глузду,
особливо в присутності маленьких дітей.

Небезпека опіків!

- Під час роботи область, довкола
завантажувального отвору нагрівається
до
дуже
високої
температури.
Користуйтеся приладом, торкаючись
лише пластикового регулятора і ручок.
- Хліб – це продукт, який може
загорітися. Тому не користуйтеся
приладом під фіранками або поруч з
ними, а також поруч з іншими
горючими матеріалами.
- Не накривайте прилад, коли він працює. він може
перегрітися і загорітися.
- Рекомендується не використовувати тостер
безпосередньо під підвісними шафами.
- Підгорілий хліб може спалахнути. Не залишайте
працюючий тостер без нагляду і встановлюйте
менший ступінь прожарювання при обсмажуванні

тонких або сухих шматків хліба, які можуть легше
загорітися.
- Ні в якому разі не розігрівайте продуктів з
наповнювачами (наприклад, піццу). Якщо олія
потрапить всередину приладу, це може стати причиною
пожежі.
- Регулярно очищайте піддон для крихт, вони можуть
бути причиною появи диму або вогню.

Примітка:
- Після того, як знято упакову переконайтеся, що
прилад не має ушкоджень і перебуває у хорошому
стані. Переконайтеся, що видалені всі етикетки та знято
упаковку тостера.
- Для того, щоб видалити пил, що міг з'явитися під час
перевезення, достатньо протерти прилад вологою
тканиною.
Прилад відповідає таким постановам ЄС:
- Цей прилад відповідає європейській директиві
2004/108 / ЄС про електромагнітну сумісність.
- Матеріали та аксесуари, призначені для контакту з
харчовими продуктами відповідають Регламенту ЄС
1935 / 2004.5.

ОПИС
А Завантажувальний отвір
B Важіль увімкнення
C Віконце для визначення міри підсмажування
D Ручка регулювання ступеня підсмажування
Е Піддон для збору крихт
F Кнопка розморожування
G Кнопка розігріву
Н Кнопка "bagel"
I Кнопка stop / cancel (стоп / скидання)
L Індикатори (*)
М Підігрівач бріош (лише деякі моделі)
(*) В деяких моделях індикатор видно тільки тоді, коли
натиснуто відповідну кнопку.

ВИКОРИСТАННЯ
Перед використанням
- Намотайте надлишковий шнур на намотувальник,
який знаходиться на дні приладу.
- Як і у випадку використання інших нагрівальних
елементів, при першому увімкненні тостер може
видавати легкий підгорілий запах "нового приладу". Це
нормальне явище і не повинно вас турбувати.
- Для того, щоб запах "нового приладу" після першого
включення зник, увімкніть його на середній рівень
підсмажування та без хліба. Під час цієї операції
провітрюйте кімнату.
Використання
- Переконайтеся, що важелі увімкнення B знаходяться у
вимкненому положенні.

- Поверніть ручку регулювання ступеня прожарювання
D на необхідну величину.
- Вставте вилку у розетку електроживлення.
- Вставте у завантажувальний отвір А шматки хліба та
опустіть важіль B до упору.

Примітка:
якщо
прилад
не
під'єднано
до
мережі
електроживлення, важіль B не залишається в
опущеному положенні.
- Після закінчення смаження важіль повертається у
вимкнений стан, виштовхуючи також скибки хліба.
- Якщо підсмажений хліб недостатньо підрум'янився,
виберіть більший рівень підсмажування, повернувши
регулятор D.
- Смаження може бути перервано у будь-який момент
простим натисканням кнопки зупинки stop/cancel I.
Не намагайтеся перервати смаження, піднімаючи
важіль B.

Небезпека опіків! Увага: під час роботи
завантажувальні отвори дуже нагріваються. Не
торкайтеся їх.
Функція "Розморожування"
Ви можете смажити заморожений хліб, натиснувши
кнопку розморожування F відразу після опускання
важеля B, цикл смаження подовжиться, щоб досягти
необхідного підрум’янення хліба. Світловий індикатор
залишиться увімкненим доти, поки використовується
функція розморожування.
Функція нагрівання
Для нагрівання вже просмаженого, але захололого
хліба опустіть важіль увімкнення B та натисніть
кнопку нагрівання G. Врахуйте, що час нагрівання
фіксований і не може бути змінено за допомогою
контролю ступеня прожарювання. Смаження може
бути перервано у будь-який момент простим
натисканням кнопки зупинки stop/cancel I.
Світловий індикатор залишиться увімкненим доти,
поки використовується функція нагрівання.
Функція "bagel"
Функція "bagel" дозволяє підсмажувати хліб, рогалики,
здоби тільки з одного боку (внутрішнього), інша
сторона (зовнішня) нагрівається. До смаження
рогаликів та здоби їх необхідно розрізати навпіл.
опустіть важіль увімкнення В і натисніть кнопку
"bagel" Н.
Індикаторна лампа bagel залишиться включеною під
час використання цієї функції.
Підігрівач бріош М (лише деякі моделі)
Підігрівач бріош призначений для підігріву продуктів:
бріош або готових тостів.
Виконайте такі дії:
- Вставте підігрівач бріош в завантажувальний отвір,
як показано на малюнку.

- Покладіть продукти, що нагріваються.
- Поверніть ручку регулювання ступеня підігріву D на
необхідну величину (1-6).
- Опустіть важіль увімкнення B.
- Якщо продукти недостатньо нагрілися, наступного
разу виберіть більший рівень підігріву.
Рекомендації
- Для того, щоб обсмажити тонкий або сухий шматок
хліба, задайте невелику ступінь прожарювання.
- Якщо обсмажується лише один шматок хліба можна
помітити різницю в кольорі його сторін – це нормальне
явище.
- Сухий та черствий хліб обсмажується швидше ніж
свіжий, а тонкі шматки швидше товстих.
Тому ступінь прожарювання потрібно задавати нижче
звичайного.
- Для того, щоб добитися хорошого результату,
переконайтеся, що шматки хліба мають однакову
товщину, свіжість і розміри.
- Для того, щоб обсмажування було рівномірним, між
двома приготуваннями рекомендується почекати не
менше 30 секунд для відновлення контролю за
температурою. Інший спосіб – наступна обжарка
повинна проводитися в зниженому режимі.
Запобіжні заходи
- Ні в якому разі не включайте порожній прилад (без
хліба, завантаженого в нього), винятком є лише перше
включення.
- Не використовуйте занадто тонкі або ламані скибки
хліба.
- Не використовуйте продуктів, які можуть потекти під
час готування. Крім необхідності наступного очищення
це може стати причиною пожежі.
- Регулярно очищуйте піддон для крихт, вони можуть
бути причиною появи диму або вогню.
- Не вставляйте із зусиллям занадто великих для
завантажувальних отворів шматків.
- Не вставляйте вилки або інші інструменти в прилад,
для того, щоб витягти хліб. Крім пошкодження тостера
з'являється велика небезпека електротравми.
- Якщо кусень хліба застрягне всередині приладу,
вийміть вилку електроживлення, дайте тостеру
охолонути, а потім переверніть його і акуратно
потрясіть.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
До початку догляду за приладом вийміть вилку
електроживлення з розетки та дайте тостеру охолонути.

- Зовнішня частина приладу повинна очищатися за
допомогою вологої тканини.
- Не використовуйте абразивних миючих засобів, які
можуть зіпсувати поверхню.
- Для очищення використовуйте лише воду.
- НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ВОДУ.
- Після кожного використання виймайте вилку
електроживлення та очищайте піддон для збору крихт,
який знаходиться знизу приладу.

Небезпечно!
НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ДРЯПАЙТЕ НІЯКИХ
ЧАСТИН ТОСТЕРУ ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ,
ОСОБЛИВО,
ВНУТРІШНЮ
ЧАСТИНУ
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ОТВОРУ, НЕБЕЗПЕКА
УРАЖЕННЯ СТРУМОМ.

