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SZANOWNY KLIENCIE,

         Toster elektryczny Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efek-
tywności. Po prze czy ta niu niniejszej instrukcji, obsługa tostera nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej  wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko
wa niem.

Instrukcję  należy zachować  i  przechowywać  tak, aby  mieć  ją  zawsze  pod ręką.
Należy  dokładnie  przestrzegać  instrukcji  obsługi  w celu  uniknięcia  nieszczęśliwych 
wypadków.

Uwaga!

Toster przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia
ła nie urządzenia.

Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
  za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.

tel.801 801 800
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCe BeZpIeCZeŃSTWA UŻYTKOWANIA

l   Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i za-
chować ją na przyszłość.

l   Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem elektrycznym, nie należy zanurzać urzą-
dzenia ani przewodu w wodzie ani w żadnej innej cieczy.

l   Podczas pracy należy sprawować permanentny nadzór nad urządzeniem, jeśli  
działa w pobliżu dzieci, należy zachować nad urządzeniem szczególną kontrolę, 

l Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka;  a także w przypadku jakiegokol-
wiek niewłaściwego działania, oraz przed czyszczeniem. 

l Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód, tylko 
za wtyczkę.

l Należy zawsze korzystać z urządzenia stojącego na suchej i płaskiej                                         
powierzchni.

l Urządzenie nie nadaje się do użytku na wolnym powietrzu.

l Toster jest urządzeniem wykonany w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dla-
tego gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączony, musi być bezwzględnie 
wyposażone w bolec ochronny. 

l   Nie wolno obsługiwać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, miała miejsce jego awaria 
lub zostało naruszone w jakikolwiek sposób – w sprawie naprawy należy zwrócić 
się do Centrum Serwisowego Amica

l   W celu zachowania bezpieczeństwa należy regularnie dokładnie sprawdzać prze-
wód zasilania. W razie jakichkolwiek, nawet najlżejszych oznak uszkodzenia prze-
wodu należy oddać całe urządzenie do Serwisu Sprzedawcy.

l   Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie umieszczaj go ponad ostry-
mi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni. Przed owinięciem przewodu 
wokół korpusu; w celu odstawienia urządzenia do przechowania należy poczekać, 
aż urządzenie ostygnie.

l  Należy bardzo uważać, aby nie dotykać żadnych gorących powierzchni tostera. 
Nie wolno odstawiać ani nakrywać urządzenia, dopóki całkowicie nie wystygnie.

l   Nie umieszczać urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym bądź 
w jego pobliżu ani w miejscach, gdzie mogłoby zetknąć się z innymi źródłami 
ciepła.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCe BeZpIeCZeŃSTWA UŻYTKOWANIA

l  Uwaga: pieczywo może się spalić. Korzystając z tostera należy zapewnić odpo-
wiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron, dla odpowiedniego 
obiegu powietrza. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji 
ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych. Na-
leży postępować OSTROŻNIE na powierzchniach, które mogą być wrażliwe na 
wysokie temperatury – zaleca się korzystanie z izolowanej podkładki termicznej.

l   URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWE-
GO. URZĄDZENIE WOLNO WYKORZYSTYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM.

l   Nie używać tostera bez zamontowanej wysuwanej tacki na okruchy. Tackę na 
okruchy należy regularnie czyścić. Nie dopuścić do nadmiernego gromadzenia 
się okruchów na tacce.

l   Nie używać urządzenia do opiekania produktów żywnościowych zawierających 
cukier ani produktów z zawartością dżemu lub konserwantów.

l   Chleb może się spalić, w związku z czym nie wolno używać tostera w pobliżu lub 
pod materiałami palnymi, np. zasłonami.

l Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być  wymieniony 
przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

l  Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) 
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku 
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub 
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające 
za ich bezpieczeństwo.

 Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się tosterem.

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom 
zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd 
przemienny).

Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on 
być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

Uwaga!  Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników 
czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji

Ostrzeżenie! Nie wolno wyciągać zaciętego tostu, muffina, bajgla ani niczego innego 
nożem lub innym przedmiotem, ponieważ zetknięcie z elementami pod napięciem 
może spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym. 
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Urządzenie na czas trans por tu 
zostało za bez pie czo ne przed 
uszko dze niem. Po roz pa ko wa
niu urzą dze nia pro si my Pań
stwa o usu nię cie ele men tów 
opa ko wa nia w spo sób nieza

gra ża ją cy śro do wi sku. 
Wszystkie materiały za sto so wa ne do opa
ko wa nia są nie szko dli we dla środowiska 
na tu ral ne go, w 100% nadają się do odzysku 
i oznakowano je od po wied nim symbolem.

Uwaga!Materiały opa ko wa nio we(wo recz ki 
po li ety le no we, kawałki sty ro pia nu itp.) na le
ży w trakcie rozpakowywania trzy mać z dala 
od dzieci.

ROZPAKOWANIE WYCOfANIE Z EKSPLOATACjI

Po zakończeniu okresu użyt
ko wa nia nie wol no usuwać 
ni niej sze go produktu po przez 
nor mal ne odpady ko mu nal ne, 
lecz na le ży go oddać do punk tu 
zbiór ki i re cy klin gu urzą dzeń 
elek trycz nych i elek tro nicz nych. 

In for mu je o tym sym bol, umiesz czo ny na pro
duk cie, in struk cji ob słu gi lub opa ko wa niu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa na da
ją się do powtórnego użycia zgodnie z ich 
ozna cze niem. Dzięki powtórnemu użyciu, 
wykorzystaniu materiałów lub in nym for mom 
wy ko rzy sta nia zużytych urządzeń wnoszą 
Państwo istotny wkład w ochronę naszego 
śro do wi ska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania 
zużytych urządzeń udzieli Państwu  ad mi ni
stra cja gminna.
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OBSŁUGA 

1.   Ramka do bułek
2.   Mechanizm zwalniający pieczywo
3.   Przycisk podgrzewania
4.   Przycisk rozmrażania
5.   Elektroniczna regulacja poziomu dopieczenia
6.   Regulacja ramki do bułek
7.   Przycisk anulowania polecenia.
8.   Pełnowymiarowa tacka na okruchy.

Funkcje tostera
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OBSŁUGA 

1. Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania i włączyć zasilanie.

2. Włożyć w szczeliny na pieczywo maksymalnie dwie kromki chleba, dwa muffiny lub 
bajgle. Urządzenie posiada również specjalną ramkę do opiekania (przyrumieniania) 
bułeczek.

3. Wybrac żądane ustawienie dopieczenia pokrętłem elektronicznej regulacji poziomu do-
pieczenia (light najmniej wypieczony, dark najbardziej wypieczony).

       Podczas pierwszego korzystania z tostera proponujemy ustawienie wypieczenia w poło-
wie skali. Następnie można wybrać inne ustawienie, w zależności od rodzaju pieczywa 
i preferencji osobistych.

i      MECHANIZM ZWALNIAJĄCY PIECZTWO: ABY WYJĄĆ MNIEJSZE PRODUKTY, 
NP. BUŁECZKI, MUFFINY, NALEŻY UNIEŚĆ DŹWIGNIĘ REGULACJI PODNOSZENIA 
NA OK. 20 MM POWYŻEJ POZYCJI WYJŚCIOWEJ.

4. Naciskać dźwignię regulacji do chwili zatrzymania się w miejscu. Cykl opiekania rozpo-
cznie się automatycznie. Uwaga: jeżeli toster nie jest podłączony do zasilania i włączo-
ny odpowiednim przyciskiem, wówczas dźwignia regulacji podnoszenia nie zatrzyma 
się odpowiednio w miejscu.

5. Toster wyłączy się po uzyskaniu żądanego koloru tostów, a tost automatycznie wysko-
czy w górę. Proces opiekania można zatrzymać w każdej chwili, naciskając przycisk 

Obsługa tostera

Opiekanie zamrożonego pieczywa

      Aby opiec zamrożone pieczywo, należy umieścić pieczywo w szczelinach i wybrać 
żądane ustawienie dopieczenia. Naciskać dźwignię regulacji do chwili zatrzymania się w 
miejscu, a następnie nacisnąć przycisk rozmrażania.
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OBSŁUGA 

CZYSZCZENIE I KONSERWACjA 

Czyszczenie

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z 
gniazdka i odczekać, aż toster ostygnie.

2. Aby wyjąć okruchy z tostera, należy wysunąć tackę na okruchy spod tostera, opróżnić ją 
i ponownie włożyć do tostera przed następnym użyciem.

3.   Do czyszczenia urządzenia nie używać ścierających ani żrących środków czyszczących, 
ani też środków do czyszczenia kuchenek.

4. Zewnętrzne powierzchnie tostera należy czyścić lekko wilgotną ściereczką i osuszać 
miękką, suchą ściereczką.

      Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
5. Aby wyczyścić urządzenie od wewnątrz, należy odwrócić urządzenie, trzymając je nad 

zlewem, i wytrzepać wszystkie okruchy.

      Tackę na okruchy należy regularnie czyścić. Dopilnować, aby okruchy pieczywa nie gro-
madziły się w dolnych partiach tostera.

podgrzewanie tostów

     W tosterze można podgrzać tosty, nie opiekając ich dodatkowo. W celu podgrzania nale-
ży włożyć tosty w szczeliny, opuścić dźwignię regulacji podnoszenia do chwili zatrzymania 
się w miejscu i nacisnąć przycisk podgrzewania.

W mało prawdopodobnej sytuacji zacięcia się chleba lub bułki w urządzeniu należy wyłą-
czyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego i ostrożnie wyciągnąć chleb z tostera, 
uważając, aby nie zniszczyć elementów.
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DANE TECHNICZNE

Typ                          TH 2011
    

Napięcie znamionowe                        230V ~ 50 Hz

Moc  maksymalna                        800 W

Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy mie nio nych poniżej dyrek-
tyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, 
- dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2004/108/WE 
- dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE

i dlatego wyrób został oznakowany  oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
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GWARANCJA, OBSŁUGA pOSpRZeDAŻNA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym po stę po
wa niem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Ami ca  
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. 
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko
rzy sta nia z naszego wyrobu.



Amica Wronki S.A.
ul.Mickiewicza 52

64510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320

www.amica.com.pl

IO 00441/4
(03.2012)


