
WSKAZÓWKI OGÓLNE

   PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

* Nie używać metalowych przyborów.
* Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
* Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
* Nie pozostawiać włączonego urządzenie w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
* W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się 
   z autoryzowanym serwisem.
* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po jego użyciu, odłączyć urządzenie
   od prądu.

   NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
* Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na 
   tabliczce znamionowej urządzenia.
* Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może 

   spowodować szkody.

* Nie wkładać do urządzenia więcej niż dwóch grzanek.
* Przed kolejnym uruchomieniem urządzenia zrobić krótką przerwę.
* Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.

* Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do 

  autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody 

   powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

* Podczas pierwszego użycia urządzenia nie wkładać do niego grzanek; uruchomić je na 
   kilka minut puste.
* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce. 
* Nie dotykać gorących części urządzenia.
* Nie nakrywać uruchomionego urządzenia.
* Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
* Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
* Nie wolno demontować urządzenia.
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BUDOWA
A. KRATKI
B. DŹWIGNIA URUCHAMIAJĄCA
C. WSKAŹNIK STOPNIA OPIEKANIA 
D. REGULATOR STOPNIA OPIEKANIA
E. PRZYCISK WYŁĄCZENIA
F. PRZYCISK PODGRZEWANIA
G. PRZYCISK ROZMRAŻANIA
H. MIEJSCE NA KABEL
I. SZUFLADA NA OKRUSZKI

WSKAZÓWKI
Przed pierwszym użyciem zaleca się uruchomienie urządzenia pustego na kilka minut.
Dzięki temu wyeliminowany zostanie zapach fabryczny.

DZIAŁANIE
Włożyć tosty do urządzenia, wybrać stopień opiekania za pomocą regulatora D i opuścić 
dźwignię B tak, aby się zablokowała.
UWAGA! Jeśli urządzenie nie jest podłączone do prądu, dźwignia nie zablokuje się.
Poczekać, aż tosty wyskoczą.
Dzięki wyłącznikowi nagrzewania E, proces nagrzewania może zostać przerwany w każdym
momencie pracy urządzenia.
Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk E i odłączyć urządzenie od prądu.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA
Pieczywo można rozmrozić naciskając przycisk G, po uprzednim opuszczeniu dźwigni i
ustawieniu pokrętła na pozycji 1. 

FUNKCJA PODGRZEWANIA
Opuścić dźwignię B i nacisnąć przycisk F. 
Funkcja ta jest zaprogramowana fabrycznie.

KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu i poczekać, aż ostygnie.
Do czyszczenia urządzenia używać jedynie wilgotnej szmatki.
Przetarte urządzenie dobrze osuszyć.
Regularnie, po każdym użyciu urządzenia, opróżniać szufladę I.
Nie używać przyborów metalowych do czyszczenia urządzenia.


