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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 

Nie należy próbować uruchamiać tostera bez uprzedniego włożenia do niego 
pieczywa lub bez założonego rusztu do podgrzewania pieczywa. 

Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i rozmrażania pieczywa. 

Urządzenie nie jest przeznaczone do  użytku przemysłowego lub 
laboratoryjnego. 

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, 
okaleczenia koniecznie:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia.

2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji 
obsługi.

3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Nie uruchamiaj urządzenia bez wsadu lub rusztu do podgrzewania, 

ponieważ może ulec przegrzaniu.
5. Nie wkładaj urządzenia do wody lub innego płynu. W szczególności nie 

używaj urządzenia w łazience lub na wolnym powietrzu.
6. Przed schowaniem urządzenia do szafki zawsze poczekaj, aż urządzenie 

całkowicie wystygnie.
7. Nie dotykaj grzałki urządzenia, nawet kiedy zostało ono odłączone 

od zasilania, grzałka może być nadal bardzo gorąca i wciąż niebezpieczna.
8. Nie wkładaj twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do szczelin 

na pieczywo podczas pracy urządzenia i w sytuacji kiedy urządzenie 
jest podłączone do gniazda zasilania.

9. Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą ani zanurzać go 
w wodzie. Toster oraz tackę na okruchy czyścimy tylko miękką szmatką 
po wystygnięciu oraz uprzednim odłączeniu od źródła zasilania.

10. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający 
lub wtyczkę.
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11. Nie wolno zakrywać ani przykrywać urządzenia podczas jego pracy.
12. Obudowa urządzenia podczas użytkowania nagrzewa się do wysokiej 

temperatury, należy zachować wszelkie środki ostrożności podczas 
użytkowania.

13. Pieczywo podczas podgrzewania lub rozmrażania może się zapalić, 
nigdy nie stawiaj urządzenia blisko firan, zasłon, rolet.

14. Nigdy nie wkładaj do tostera pieczywa posmarowanego miodem, masłem, 
czekoladą itp.

15. Przed rozpoczęciem opiekania w jednej szczelinie na pieczywo, upewnij 
się, że druga jest wolna.

16. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może 
dojść do porażenia prądem.

17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w  wieku co 
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, 
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli 
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania 
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

UWAGA: 
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego 
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.
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dANE TEChNICZNE

Model: TO601X
Zasilanie [V]/Hz 220-240~ 50/60
Moc maksymalna [W]: 900

PRZEd PIERWSZyM UŻyCIEM
1. Ustaw poziom opiekania na poziom 7 (max).
2. Uruchom urządzenie bez pieczywa.
3. Z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach. To normalne zjawisko podczas pierwszego 

i kilku kolejnych uruchomień urządzenia. Z czasem to zjawisko ustąpi.
4. Upewnij się, aby pomieszczenie było dobrze wentylowane podczas pierwszego użycia.

OPIEKANIE
1. Ustaw urządzenie na płaskiej, prostej powierzchni.
2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
3. Wybierz pokrętłem poziom zarumienienia (1 – niski, 7 – bardzo wysoki).
4. Włóż pieczywo do szczelin w tosterze (maksymalna grubość pieczywa to 27 mm).
5. Naciśnij dźwignię maksymalnie w dół.

UWAGA: dźWIGNIA NIE ZOSTANIE ZABlOKOWANA, dOPóKI URZądZENIE NIE ZOSTANIE POdłąCZONE 
dO źRódłA ZASIlANIA.
1. Napis „CANCEL” zostanie podświetlony i pieczywo zacznie się podgrzewać.
2. Po zakończeniu podgrzewania pieczywo zostanie wysunięte z tostera.

CANCEl - STOP
Aby przerwać proces pieczenia, naciśnij przycisk „CANCEL”.

dEFROST - ROZMRAŻANIE
Aby rozmrozić pieczywo, ustaw opiekanie na swój ulubiony poziom, włóż do szczelin zamrożone pieczywo, 
naciśnij dźwignię urządzenia w dół, a następnie naciśnij przycisk „DEFROST” – rozmrażanie. Napis 
„DEFROST” zostanie podświetlony, rozmrażanie trwa automatycznie dłużej, aby pieczywo mogło osiągnąć 
zarumienienie i temperaturę jak pieczywo opiekane.
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REhEAT - POdGRZEWANIE
Ustaw ulubiony poziom opiekania, włóż pieczywo, naciśnij dźwignię urządzenia w dół, a następnie naciśnij 
przycisk „REHEAT”. Napis „REHEAT” zostanie podświetlony, a pieczywo zostanie delikatnie podgrzane.

UWAGA: NIE WOlNO POdGRZEWAć BUłEK MAślANyCh, ROZdARTEGO lUB ZNIEKSZTAłCONEGO 
PIECZyWA.

FUNKCJA GRIllA
Przed uruchomieniem urządzenia, nałóż nakładkę do grillowania na toster, ta funkcja może podgrzewać 
pieczywo, bułki, ciastka, muffinki itp. Grillowane pieczywo i inne mogą być podgrzane tylko z jednej strony, 
należy obracać produkt w trakcie podgrzwania.

UWAGA: PIECZyWO I INNE PROdUKTy SPOŻyWCZE POdGRZEWANE NA NAKłAdCE dO GRIllOWANIA 
Są GORąCE, NAlEŻy ZAChOWAć SZCZEGólNą OSTROŻNOść POdCZAS ICh PRZEKRęCANIA 
I ZdEJMOWANIA.

EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA  
dlA śROdOWISKA UTylIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 
lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMóC ChRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin 

naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 
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domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.


