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Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results 
from your product which has been manufactured with high quality and state-
of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all 
other accompanying documents carefully before using the product and keep 
it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, 
give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user 
manual.
Remember that this user manual is also applicable for several other models. 
Differences between models will be identified in the manual. 
Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C Important information or useful 
hints about usage.

A Warning for hazardous situations 
with regard to life and property.

B Warning for electric shock.

Warning for hot surfaces.

This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities.

Complies with the WEEE  
Regulation.

Does not contain PCB.
Made in Turkey 
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1 �Important�instructions�for�
safety�and�environment

1.1 General safety
•	When you start to use your appliance for the first 

time, slightly oil the cooking plates with cotton 
wool, set the thermostat to position 3 and warm for 
10 minutes. A light odor may arise, which is quite 
normal.

•	When you want to operate your appliance, first 
open it by pushing the locking latch backwards  
(  ) which joins the upper and lower cooking groups.

•	When you want to gather your appliance, you may 
pull back the same locking latch forward to locking 
position (  ) and lift it up.

•	Never use metal objects such as knife or fork while 
cleaning the cooking plates.  You may damage the 
PTFE coating.

•	Always unplug the appliance when attaching and 
removing the cooking plates or while cleaning.

•	Never immerse the appliance in water.
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1 �Important�instructions�for�
safety�and�environment

•	As the lower plate measures the thermostat heat, 
put the foods on to this cooking plate first when 
in barbeque position and use the other plate when 
the lower plate is full.

•	Use your appliance by installing it on a stable place 
which has adequate clearance around it.

•	Turn off the upper cooking group when you start 
warming your appliance and turn it on when you 
leave it to cool off.

•	Always use your appliance with grounded sockets. 
In cases where you need an extension cable, use 
grounded cables with a cross section of at least 1 
mm2.

•	Keep the power cord of the appliance away from 
heat sources such as a burning oven in the kitchen 
and pay attention that it does not hang down from 
the appliance.

•	When the power cable is damaged, it must always 
be replaced by the authorized technical service. 
Otherwise, guarantee of your appliance may be 
void.
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1 �Important�instructions�for�
safety�and�environment

•	Handheld parts of your appliance will be very hot 
while operating.

•	When attaching and removing the cooking plates 
and changing the positions thereof, make sure that 
the grill is not hot.

•	Your appliance must not be used by persons 
(including children) with reduced physical (aural 
or visual), sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been 
given supervision by a person responsible for their 
safety.

•	Children must be supervised when they are using 
the appliance and they should not be allowed to 
play with it.
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1 �Important�instructions�for�
safety�and�environment

1.2 Compliance with WEEE regulation and 
disposal of the waste product 

This product does not contain harmful and forbidden materials 
described in the “Directive on the Restriction of the Use of 
Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic 
Equipment” (EEE) issued by the T.R. Ministry of Environment and 

Urbanization. Complies with the WEEE Directive.
This product has been manufactured with high quality parts and materi-
als which can be reused and are suitable for recycling.Therefore, do not 
dispose of the product with normal domestic waste at the end of its ser-
vice life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and elec-
tronic equipment. Please consult your local authorities to learn the near-
est collection point. Help protect the environment and natural resources 
by recycling used products. For children’s safety, cut the power cable and 
break the locking mechanism of the loading door so that it will be non-
functional before disposing of the product. 

1.3 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recy-
clable materials in accordance with our National Environment 
Regulations. Do not dispose of the packaging materials together 
with the domestic or other wastes. Take them to the packaging 

material collection points designated by the local authorities.
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2.1 Overview

All declared values on the product and on the printed leaflets are picked up after laboratory measurements 
performed according to related standarts. These values may differ upon usage and ambient conditions.

2 Your contact grill

1. Thermostat adjustment knob
2. Cooking plate fitting hook 
3. Handle
4. Locking (Open  / Closed )

latch/ level adjustment latch 
5. Upper plate locking latch
6. Cable winding storage under  

the product

7. Cooking plates
8. Discharge of oil
9. On/Off switch and 

thermostat control led
10. Cleaning comb

9
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2 Your toast grill
2.2 Technical data
Voltage: 220-240 V~
Power: 2000 - 2400 W
Isolation Class: I
Cooking plate dimensions: 
230 x 310 mm
Cooking plate coating: PTFE

Technical and design modifications 
reserved.
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You may use Toast Grill as a multi-
purpose appliance by changing the 
distances and positions of cooking 
plates. Thermostat adjustment will 
also be helpful to you in this sub-
ject.

3.1 Closed cooking 
position
In this position the food is placed 
between the lower and the upper 
plates.
Cooking time will be very short as 
both surfaces will touch the food 
simultaneously. Grill, toast, egg-
plant roasting is possible in this po-
sition. Foods between the cooking 
plates will not slide thanks to the 
special handle design. Weight of 
the upper cooking group has been 
designed to be adequate for touch-
ing, as pressing with the upper 
group while cooking will affect the 
flavor of the food adversely.
You may use thermostat adjust-
ment level 1 to thaw frozen foods. 
Frozen foods may also be thawed 
wrapped in aluminum folio as you 
may prefer.

3 Cooking positions and adjustments
3.2 Barbeque 
position
The upper cooking group of your 
appliance has been designed to 
stand in upright position. Thus, 
you will not have to hold the up-
per cooking group while placing the 
foods to be cooked on the lower 
cooking plate.
When switching the appliance to 
barbeque position, it will be suf-
ficient to apply a slight force back-
wards on the upper cooking group 
which is standing in upright posi-
tion. 
To have the both cooking plates at 
the same level and parallel to the 
floor, it will be easier if you hold and 
support the locking latch of the up-
per cooking plate while switching 
into barbeque position. If this does 
not help to make them parallel, we 
recommend you to slightly push up-
wards from the bottom of the upper 
cooking plate at a point closest to 
the joints after the upper cooking 
plate is opened completely. 
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3.3 Thermostat 
Positions 
Heat of the cooking plates of your 
Toast Grill is being controlled by 
the thermostat knob located in 
the front part of the lower cooking 
group. 
I-Slightly Hot: Mostly used for 
warming purposes.
II-Hot: Crépe, sausage, chicken, 
liver, etc. can be cooked.
III-Very Hot: Recommended for red 
meats, fish, toast, etc.
These recommendations may vary 
according to the thickness, quan-
tity, whether frozen or not, and the 
degree of cooking of the food.

In this position, as both cooking 
plates are opened side by side, sur-
face is widened. Barbeques such as 
sirloin steak, chopsteak, meatballs 
or crepe, egg, cheesecake, as pre-
ferred, may be cooked in a short 
time.

3.2.1 Removing / 
attaching the cooking 
plates
Removing and Attaching the 
Cooking Plates 
When you want to remove the 
cooking plates, pull the fitting 
hook in the front towards yourself 
and take out the released cooking 
plate.
When you want to reattach it, first 
place it at the back side of the bot-
tom and lock by pressing the front 
side where the fitting hook is lo-
cated. 
Before carrying out this process, 
make sure that the plates and the 
appliance are not hot and check if 
these plates are properly attached 
after the process.  

3 Cooking positions and adjustments
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4 How to use the toast grill
4.1 Initial use
1. First check if the cooking plates 

are attached properly or not. 
Wash the cooking plates and 
then oil the cooking surfaces 
very slightly by means of a clea-
ning tissue or cotton wool.

2. Plug the power cord when the 
appliance is in off position. After 
taking the thermostat adjust-
ment knob to the desired posi-
tion, press on/off switch. The 
appliance will start warming up 
and the thermostat above the 
switch will light up. This light will 
turn off as soon as the adjusted 
level of heat is reached.

3. Your appliance will be ready for 
cooking after the thermostat 
light turn off.

4. If you want to store the applian-
ce after cooking, lock it by using 
the locking mechanism at the 
right side of the handle after 
making the necessary cleaning. 
You may safely carry your appli-
ance in this way and store it in an 
upright position.

5. Do not operate the product wit-
hout the cooking plates attac-
hed on it, otherwise, the thermal 
fuse of the appliance may break 
down. 

4.2 Handling and 
transportation
During handling and transporta-
tion, carry the appliance in its origi-
nal packaging. The packaging of 
the appliance protects it against 
physical damages.
Do not place heavy loads on the ap-
pliance or the packaging. The appli-
ance may be damaged.
Dropping the appliance will render 
it non-operational or cause perma-
nent damage.
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5.1 Cleaning
1. Unplug the power cord after co-

oking is finished and leave it to 
cool off in open position. 

2. Remove the cooking plates and 
wash them in the dishwasher or 
by hand. Never immerse other 
parts of the appliance in water.

3. As the cooking plates are coated 
with PTFE, do not clean them 
with steel wool or scratching 
materials to prevent scratching.

4. You may use the specially desig-
ned cleaning comb to clean the 
cooking plates. Do not press the 
cleaning comb hard enough to 
scratch the plates and never use 
it on hot surfaces. You may wash 
the comb in the dishwasher af-
ter using it.

5. A very tiny scratch that may oc-
cur on the surfaces can cause 
the foods to stick on the surfa-
ces. In such a case, try to clean 
it up by dropping several drops 
of oil.

6. Do not clean the outer surfaces 
of your appliance with scratc-
hing and hard cleansing agents.

5 Cleaning  and maintenance



Прво прочитајте го упатството!
Почитуван клиенту,
Ви благодариме што избравте производ на Beko. Се надеваме дека ќе ги 
добиете најдобрите резултати со нашиот производ, којшто е произведен 
со висококвалитетна и врвна технологија. Затоа, внимателно прочитајте 
го целото упатство и целата друга придружна документација пред 
да го користите производот и зачувајте го за идна потреба. Ако го 
предадете производот на други, дајте им го и упатството. Следете ги 
сите предупредувања и информации во упатството.
Имајте предвид дека истото упатство се доставува и со неколку други 
модели. Разликите во моделите се посочени во него. 
Објаснување на симболите
Следните симболи се користат низ ова упатство за корисникот:

C Важни информации или корисни 
совети за употребата.

A
Предупредување за опасни 
состојби во однос на животот и 
имотот.

B Предупредување за електричен 
удар.

Предупредување за врели 
површини.

Овој производ е произведен во еколошка и технолошки врвна постројка.

Усогласен е со Регулативата 
за отпадна електрична и 
електронска опрема WEEE.

Не содржи полихлориран 
бифенил - PCB.
Направено во Турција 
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1 �Важни�информации�за�
безбедноста�и�животната�средина

1.1 Општа безбедност
• Кога ќе почнете да го користите уредот првпат, 

нанесете малку од маслото на плочите за 
готвење со памук, поставете го термостатот на 
позиција 3 и оставете да се затопли 10 минути. 
Може да се појави слаба миризба, нешто што е 
сосема нормално.

• Кога сакате да го употребувате 
уредот, прво отворете го резето за 
заклучување со притискање наназад  
(  ) со што се поврзуваат горната и долната 
група за готвење.

• Кога сакате да го соберете уредот, можете да го 
повлечете истото резе нанапред во позиција за 
заклучување (  ) и подигнете го.

• Никогаш не употребувајте метални објекти како 
нож или вилушка за чистење на плочите за 
готвење.  Може да се оштети слојот PTFE.

• Секогаш исклучувајте го уредот од струја кога 
ги поставувате или отстранувате плочите за 
готвење или кога го чистите.
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1 �Важни�информации�за�
безбедноста�и�животната�средина

• Не потопувајте го уредот во вода.
• Додека топлината се развива на пониската 

плоча, ставајте ја храната на неа прво кога е 
во позиција на скара, а другата употребувајте ја 
кога пониската е полна.

• Употребувајте го уредот со тоа што ќе го 
монтирате на стабилно место каде што има 
адекватен простор околу него.

• Вклучете ја горната група за готвење кога 
започнувате да го загревате уредот и исклучете 
ја кога ја оставате да се олади.

• Секогаш употребувајте го уредот со заземјени 
штекери. Во ситуации каде што е потребен 
продолжен кабел, употребувајте кабли со пресек 
од барем 1 mm2.

• Држете го кабелот за струја на уредот 
понастрана од извор на топлина како што е 
рерна и внимавајте да не виси од уредот.

• Кога кабелот за струја е оштетен, мора да се 
замени од авторизиран технички сервис. Инаку, 
гаранцијата за уредот може да се поништи.
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1 �Важни�информации�за�
безбедноста�и�животната�средина

• Деловите на уредот наменети за ракување 
стануваат многу жешки додека тој работи.

• Кога ги поставувате и отстранувате плочите за 
готвење и ги менувате нивните позиции, гледајте 
грилот да не е жежок.

• Вашиот уред не смеат да го користат лица 
(вклучително и деца) со намалени физички 
(просторни или визуелни), сетилни или ментални 
способности или ако не се доволно обучени или 
пак немаат познавања, освен ако се под надзор 
на лице одговорно за нивната безбедност.

• Децата мора да се под надзор кога го 
употребуваат уредот и не смеат да си играат со 
него.
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1 �Важни�информации�за�
безбедноста�и�животната�средина

1.2 Усогласеност со регулативата WEEE и 
фрлање на производот во отпад 

Овој производ не содржи штетни или забранети материјали 
коишто се опишани во „Директивата за забрана на употреба 
на одредени штетни супстанци во отпадната електрична и 
електронска опрема“ (EEE) што ја објави Министерството за 
животна средина и урбанизам на Турција. Усогласен е со 

Регулативата за отпадна електрична и електронска опрема - WEEE.
Овој производ е произведен со висококвалитетни делови и 
материјали коишто може повторно да се користат и се соодветни за 
рециклирање. Според тоа, не го фрлајте производот со нормалниот 
домаќински отпад кога ќе му дојде крајот на работниот век. Однесете 
го во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска 
опрема. Консултирајте ги локалните надлежни тела за да дознаете 
каде е најблискиот собирен центар. Помогнете во заштитата на 
животната средина и природните ресурси со рециклирање на 
искористените производи. Поради безбедност на децата, исечете 
го кабелот за струја и скршете ги механизмите за заклучување на 
вратичката така што ќе бидат нефункционални пред да го фрлите 
производот. 

1.3 Информации за пакувањето
Материјалите за пакувањето на производот се изработени 
од рециклирачки материјали во согласност со нашите 
национални регулативи за животна средина. Не фрлајте го 
материјалот од пакувањето заедно со домашниот или друг 

отпад. Однесете го во центар за собирање материјал од пакување 
што го посочува локалното надлежно тело.
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2.1 Преглед

Сите декларирани вредности на производот и на испечатените памфлети се 
собрани по лабораториски мерења изведени во согласност со потребните 
стандарди. Овие вредности може да се разликуваат во зависност од употребата и 
амбиенталните услови.

2 Вашиот грил тостер

1. Копче за приспособување на 
термостатот

2. Кука за вметнување на плоча 
за готвење 

3. Рачка
4. Резе за заклучување (отворено 

 / затворено )/ резе за 
приспособување на ниво 

5. Резе за заклучување на горна 
плоча

6. Намотување на кабелот под 
производот

7. Плочи за готвење
8. Истекување масло
9. Прекинувач за вклучување/

исклучување и контролна 
сијаличка за термостат

10. Четка за чистење

9
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2 Вашиот грил тостер
2.2 Технички 
податоци
Волтажа: 220-240 V~
Моќност: 2000 - 2400 W
Класа на изолација: I
Димензии на плоча за 
готвење: 
230 x 310 mm
Слој на плоча за готвење: 
PTFE

Техничките и дизајнерски 
модификации се задржани.
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Грил тостерот може да 
го употребувате како 
повеќенаменски уред со 
менување на растојанијата 
и позициите на плочите за 
готвење. Приспособувањето 
на термостатот е исто така од 
помош.

3.1 Затворена 
позиција на готвење
Во оваа позиција храната се 
става меѓу пониската и горната 
плоча.
Времето на готвење ќе биде 
многу кратко бидејќи двете 
површини ја допираат храната 
истовремено. Во оваа позиција 
може да го користите за грил, 
тост, печење модар патлиџан. 
Храната меѓу плочите за готвење 
нема да се излизга од нив 
поради специјалниот дизајн. 
Тежината на горната група за 
готвење е дизајнирана да биде 
адекватна за допирање, бидејќи 
притискањето со горната група 
додека се готви може негативно 
да влијае врз вкусот на храната.

3 Позиции на готвење и приспособувања
Нивото 1 на термостатот 
може да го употребувате за 
одмрзнување смрзната храна. 
Смрзнатата храна може да се 
одмрзнува и кога е завиткана 
во алуминиумска фолија, во 
зависност како претпочитате.

3.2 Позиција за 
скара
Горната група за готвење на 
вашиот уред е направен да стои 
во исправена позиција. Оттаму, 
не мора да ја држите горната 
група за готвење додека ставате 
храна за готвење на долната 
плоча за готвење.
Кога го вклучувате уредот во 
позиција на скара, доволно е 
малку сила да употребите на 
горната група за готвење којашто 
стои во исправена позиција. 
За двете плочи за готвење да 
бидат на исто ниво и паралелно 
на под, полесно е ако го држите 
и поддржувате резето за 
заклучување на горната плоча за 
готвење додека го вклучувате во 
позиција на скара. Ако и со тоа 
не се паралелни, препорачуваме 
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Пред да го направите овој процес 
осигурете се дека плочите и 
уредите не се жешки и проверете 
дали плочите се соодветно 
прикачени по процесот.  

3.3 Позиции на 
термостатот 
Топлината на плочите за 
готвење на вашиот грил тостер 
се контролираат со копчето за 
термостатот на предниот дел од 
долната група за готвење. 
I-малку жешко: Најчесто се 
користи за загревање.
II-жешко: Може да се готви 
палачинки, колбаси, пилешко, 
црн дроб итн.
III-многу жешко: Се препорачува 
за црвено месо, риба, тост итн.
Овие препораки може да 
варираат во зависност од 
дебелината, количината, дали е 
храната замрзната и степенот на 
готвење на храната.

малку да ја притиснете нагоре 
од дното на горната плоча за 
готвење во точката најблиска до 
зглобовите откако горната плоча 
за готвење е отворено целосно. 
Во оваа позиција кога плочите 
за готвење се отворени една до 
друга, површината е проширена. 
Се препорачува скарите како 
говедски бифтек, стек, топчиња 
од месо или палачинки, јајца, 
чизкејк да се готват кратко.

3.2.1 Отстранување/
поставување на 
плочите за готвење
Отстранување/поставување на 
плочите за готвење 
Кога сакате да ги отстраните 
плочите за готвење, повлечете ја 
куката за вметнување напред кон 
вас и извадете ја ослободената 
плоча за готвење.
Кога сакате повторно да ја 
прикачите, прво поставете ја 
на задната страна од дното и 
заклучете ја со притискање на 
предната страна каде што се 
наоѓа куката за вметнување. 

3 Позиции на готвење и приспособувања
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4 Како се употребува грил тостерот
4.1 Првична 
употреба
1. Прво проверете дали се 

правилно поставени плочите 
за готвење. Измијте ги плочите 
за готвење и потоа намачкајте 
ги површините за готвење 
со малку масло со помош на 
салфетка или ткаенина.

2. Вклучете го кабелот во струја 
кога уредот е исклучен. Откако 
копчето за термостатот е 
на посакуваната позиција, 
притиснете го прекинувачот 
за вклучување/исклучување. 
Уредот ќе почне да се загрева и 
термостатот над прекинувачот 
ќе засвети. Сијаличката ќе 
се исклучи веднаш што се 
достигне поставеното ниво на 
топлина.

3. Вашиот уред ќе биде подготвен 
за готвење откако сијаличката 
на термостатот ќе се исклучи.

4. Ако сакате да го складирате 
уредот по готвењето, 
заклучете го со механизмот 
за заклучување на десната 
страна од рачката откако прво 
сте го исчистиле. 

Кога е таков уредот можете 
слободно да го пренесувате 
и складирате во исправена 
позиција.

5. Не пуштајте го уредот да 
работи без да ги исчистите 
плочите, инаку термалниот 
осигурувач на уредот ќе се 
расипе. 

4.2 Ракување и 
транспорт
За време на ракувањето 
со уредот и неговото 
транспортирање, носете го во 
неговото оригинално пакување. 
Пакувањето го заштитува од 
секакви физички оштетувања.
Не ставајте тешки работи врз 
уредот или врз пакувањето. 
Уредот може да се оштети.
Доколку ви падне на земја тој ќе 
да престане да работи или ќе 
биде трајно оштетен.
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5.1 Чистење
1. Извадете го кабелот од струја 

по готвењето и оставете го да 
се излади исклучен. 

2. Отстранете ги плочите за 
готвење и измијте ги во 
садоперот или рачно. Никогаш 
не потопувајте го уредот или 
неговите делови во вода.

3. Бидејќи плочите за готвење 
имаат слој на PTFE, не ги 
чистете со челична волна или 
материјали што гребат.

4. Можете да ја употребувате 
специјално дизајнираната 
четка за да ги исчистите 
плочите за готвење. Не 
притискајте ја четката 
премногу врз уредот за да не 
ги изгребете плочите и никогаш 
не ја употребувајте на жешки 
површини. Четката може да се 
измие во садопер откако ќе ја 
искористите.

5. Дури и најмалата гребантинка 
на површините може да 
предизвика лепење на 
храната. Во таков случај 
обидете се да го исчистите со 
неколку капки масло.

6. Не чистете ги надворешните 
површини на уредот со агенси 
што гребат и се јаки.

5 Чистење и одржување



Luteni më parë të lexoni këtë manual përdorimi!
I nderuar klient,
Faleminderit që preferuat një produkt Beko. Shpresojmë që të merrni rezul-
tatet më të mira nga produkti juaj i cili është prodhuar me teknologjinë më të 
fundit të cilësisë së lartë. Prandaj, lutemi të lexoni me kujdes të gjithë këtë 
manual dhe dokumentet e tjera shoqëruese para se të përdorni produktin 
dhe mbajeni si referencë për ta përdorur në të ardhmen. Nëse e dorëzoni 
produktin te dikush tjetër, jepini gjithashtu edhe manualin e përdorimit. Ndiq-
ni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet në manualin e përdorimit.
Mos harroni se ky manual përdorimi vlen gjithashtu për modele të tjera të 
ndryshme. Ndryshimet midis modeleve do të tregohen në manual. 
Shpjegimi i simboleve
Gjatë këtij manuali përdorues përdoren simbolet e mëposhtme:

C
Informacione të rëndësishme ose 
sugjerime të dobishme rreth për-
dorimit.

A Paralajmërim për situata të rrezik-
shme në lidhje me jetën dhe pronën.

B Paralajmërim për goditje elektrike.

Paralajmërim për sipërfaqe të nx-
ehta.

Ky produkt është prodhuar në ambiente moderne që nuk dëmtojnë mjedisin.

I përmbahet Rregullores WEEE. Nuk përmban PCB.
Prodhuar në Turqi 
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1  Udhëzime të rëndësishme për 
sigurinë dhe mjedisin

1.1 Siguria e përgjithshme
•	Kur të filloni të përdorni pajisjen për herë të parë, 

lehtësisht vajosni pllakat e gatimit me një veshje 
pambuku, vendosni termostatin ne  pozicionin 
3 dhe ngroheni për 10 min. Mund të ndjehet një 
aromë e lehtë, e cila është krejt normale.

•	Kur ju nevojitet të përdorni pajisjen, së pari 
hapeni duke shtypur nga prapa shulin mbyllës  
(  ) që bashkon pjesën e sipërme të gatimit me atë 
të poshtme.

•	Kur ju nevojitet ta mblidhni pajisjen, të njëjtin shul 
mund ta tërhiqni sërish përpara në pozicionin e 
bllokimit (  )  dhe ta ngrini lart.

•	Për pastrimin e pllakave të gatimit mos përdorni 
asnjëherë objekte metalike si thika apo piruni.  Ju 
mund të dëmtoni veshjen PTFE.

•	Gjithmonë hiqeni nga priza pajisjen kur vendosni 
apo hiqni pllakat e gatimit ndërkohë që pastroni.

•	Asnjëherë mos e zhysni pajisjen në ujë.
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1  Udhëzime të rëndësishme për 
sigurinë dhe mjedisin

•	Ndërkohë që pllaka e poshtme mat nxehtësinë 
e termostatit, kur të jetë në pozicionin barbekju 
vendosni ushqimin së pari mbi këtë pjatë gatimi dhe 
më pas mund të përdorni pjatën tjetër kur të jetë 
mbushur plot pjata e poshtme.

•	Përdorni pajisjen duke e instaluar në një vend të 
qëndrueshëm me hapësirën e duhur rreth saj.

•	Fikeni grupin e sipërm të gatimit nëse do të ngrohni 
pajisjen dhe ndizeni në momentin që e lejoni të 
ftohet.

•	Pajisjen përdoreni gjithmonë me priza të tokëzuara. 
Kur t'ju nevojitet ndonjë kabllo zgjatues, përdorni 
kabllo të tokëzuara me seksionin kryq prej së paku 
1mm2.

•	Mbani kabllin e energjisë larg burimeve të 
nxehtësisë, si furra përvëluese, dhe bëni kujdes që 
të mos qëndroj varur nga pajisja.

•	Kur kablli i energjisë është i dëmtuar, duhet 
zëvendësuar nëpërmjet shërbimit teknik të 
autorizuar. Në të kundërt, garancia e pajisjes suaj 
mund të jetë i pavlefshëm
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1  Udhëzime të rëndësishme për 
sigurinë dhe mjedisin

•	Pjesët e dorezave mbajtëse të pajisjes suaj do të 
jenë tepër të nxehta gjatë përdorimit.

•	Kur hiqni dhe vendosni pllakat e gatimit dhe u 
ndryshoni pozicionin, sigurohuni që zgarra mos të 
jetë e nxehtë.

•	Kjo pajisje nuk është synuar për t’u përdorur nga 
persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara 
fizike, ndjesore ose mendore, apo me mungesë 
eksperience dhe njohurie.

•	Fëmijët duhet të mbikëqyren gjatë përdorimit të 
pajisjes dhe nuk duhe të lejohen të luajnë me të.
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1  Udhëzime të rëndësishme për 
sigurinë dhe mjedisin

1.2 Pajtimi me rregullat WEEE dhe hedhja e 
produktit 

Ky produkt nuk përmban materiale të dëmshme ose të ndaluara 
nga "Direktiva mbi Kufizimin e Përdorimit të Disa Substancave të 
Rrezikshme në Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike" 
(WEEE) e lëshuar nga T.R. Ministria e Mjedisit dhe Urbanizimit I 

përmbahet Direktivës WEEE.
Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat 
mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Çojeni në një 
pikë grumbullimi për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Luteni 
të konsultoheni me autoritetet lokale për të gjetur pikën më të afërt të 
grumbullimit. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore 
duke i ricikluar produktet e përdorura. Për sigurinë e fëmijëve, priteni ka-
bllon e energjisë dhe thyeni mekanizmin e mbylljes së derës së mbushjes 
në mënyrë të tillë që të bëhet jo funksional përpara nxjerrjes së produktit. 

1.3 Informacione për paketimin
Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar prej materi-
alesh të riciklueshme sipas Rregullave Kombëtare për Mjedisin. 
Mos i hidhni materialet e paketimit bashkë me mbeturinat famil-
jare apo me mbeturinat e tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit 

të materialeve të paketimit të caktuara nga autoritetet vendase.
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2.1 Përmbledhje

Të gjitha vlerat e deklaruara mbi produktin si edhe në fletëpalosjet e printuara merren pas matjeve laboratorike 
të kryera sipas standardeve përkatëse. Këto vlera mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të 
ambientit.

2 Tostjera juaj

1. Çelësi për rregulllimin e termos-
tatit

2. Mbërthyesja e fiksimit të 
pllakës së gatimit 

3. Doreza
4. Kyçja (Hape  / Mbylle )shul/ 

rregullimi i nivelit të shulit 
5. Shuli mbyllës i pllakës së 

sipërme

6. Rezervuari për kabllin dred-
hues poshtë produktit

7. Pllakat e gatimit
8. Shkarkimi i vajit
9. Butoni ndiz/fik dhe 

ndriçuesi i kontrollit të 
termostatit

10. Krehëri pastrues

9

1

2

3

45

10

6

7

8
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2 Tostjera juaj
2.2 Të dhëna teknike
Tensioni: 220-240 V~
Energjia: 2000 - 2400 W
Kategoria e izolimit: I
Përmasat e pllakës së ga-
timit: 
230 x 310 mm
Veshja e pllakës së gatim-
it: PTFE

Modifikimet teknike dhe ato të di-
zajnit janë të rezervuara.
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Ju mund ta përdorni tostjerën 
si pajisje me shumë funksione 
duke ndryshuar distancën dhe 
pozicionet e pllakave të gatimit. 
Rregulluesi i termostatit gjithash-
tu do të jetë i dobishëm për këtë 
çështje.

3.1 Pozicion gatimi i 
mbyllur
Në këtë pozicion ushqimi vendoset 
në mes të pllakave të poshtme dhe 
të sipërme.
Koha e gatimit do të jetë shumë 
e shkurtër pasi dy sipërfaqet të 
prekin ushqimin njëkohësisht. Në 
këtë pozicion mund të kryhet skarë, 
thekje, apo pjekje patëllxhanësh. 
Ushqimet ndërmjet pllakave të ga-
timit nuk do të rrëshqasin falë di-
zajnit të veçantë të dorezës. Pesha 
e grupit të sipërm të gatimit është 
projektuar për të qenë adekuate 
për tu prekur, ndërkohë që shtypja 
me grupin e sipërm gjatë gatimit do 
të ndikojë negativisht në aromën e 
ushqimit.

3 Pozicionet e gatimit dhe rregullimet
Ju mund të përdorni nivelit 1 të 
termostatit të rregullueshëm 
për të shkrirë ushqimet e ngrira. 
Nëse preferoni, shqimet e ngrira 
mund të shkrihen gjithashtu në 
mbështjellësen prej alumini.

3.2 Pozicioni i 
barbekysë
Grupi i sipërm i gatimit të pajisjes 
suaj është projektuar për të qën-
druar në pozitë të drejtë. Kështu, 
nuk do të duhet ta mbani grupin e 
sipërm të gatimit ndërsa vendosni 
ushqimet për t'u gatuar në pllakën 
e poshtme të gatimit.
Kur kaloni pajisjen në pozicionin 
barbeky, mjafton të ushtroni një 
forcë të vogël prapa në grupin e 
sipërm të gatimit i cili qëndron në 
pozicionin drejtë. 
Për të pasur të dyja pllakat e gatimit 
paralel me dyshemenë dhe në të 
njëjtin nivel, do të jetë më e lehtë 
nëse e mbani dhe e mbështetni 
shulën e bllokimit të pllakës së 
sipërme të gatimit, ndërkohë që 
kaloni në pozicionin barbeky. 
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Kur të nevojitet për ta rifutur, ven-
doseni në fillim në anën e prapme 
të pjesës bazë dhe mbylleni duke 
shtypur anën ballore ku ndodhet 
grepi fiksues. 
Para se të kryeni këtë proces, sig-
urohuni që pllakat dhe pajisja të 
mos jenë të nxehta dhe kontrolloni 
nëse këto pllaka janë bashkuar siç 
duhet pas procesit.  

3.3 Pozicioni i 
termostatit 
Ngrohësi i pllakave të gatimit të 
tostjerës kontrollohet nga shuli i 
termostatit i cili ndodhet në pjesën 
e përparme të grupit të poshtëm të 
gatimit. 
I-paksa i nxehtë: Përdoret kryesisht 
për qëllim ngrohjeje.
II-I nxehtë: Mund të gatuhen krepa, 
salsiçe, pulë, mëlçi, etj.
III-Shumë e nxehtë: Rekomandohet 
për mishra të kuq, peshk, thekje, 
etj.
Këto rekomandime mund të ndry-
shojnë sipas trashësisë, sasisë, 
nëse janë të ngrira apo jo, dhe 
gradës së gatimit të ushqimit.

Nëse kjo nuk ndihmon për t'i bërë 
ato paralele, ne ju rekomandojmë 
që nga pjesa e poshtme e pllakës 
së sipërme të gatimit në një pikë 
të afërt me nyjet të shtyni pak 
lart pasi pllaka e sipërme e gatimit 
është hapur plotësisht. 
Në këtë pozicion, pasi të dy pllakat e 
gatimit të jenë hapur krah për krah, 
sipërfaqja do të zgjerohet. Nëse 
preferoni, barbeky të tilla si biftekë 
të ndryshëm, qofte ose krepa, vezë, 
tortë djathi, mund të gatuhen në 
një kohë të shkurtër.

3.2.1 Largimi / 
vendosja e pllakave 
të gatimit
Largimi dhe vendosja e pllakave të 
gatimit 
Kur të nevojitet largimi i pjatave të 
gatimit, tërhiqeni drejt vetes grepin 
fiksues që ndodhet përpara dhe 
nxirrni jashtë pjatën e liruar të ga-
timit.

3 Pozicionet e gatimit dhe rregullimet
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4 Si ta përdorni tostjerën
4.1 Përdorimi 
fillestar
1. Fillimisht kontrolloni nëse pllakat 

e gatimit janë bashkuar siç du-
het. Lani pllakat e gatimit dhe më 
pas vajosni lehtësisht sipërfaqet 
me anë të një pëlhure pastrimi 
ose veshje pambuku.

2. Lidhni kordonin e rrymës kur 
pajisja është e fikur. Pas ven-
dosjes së çelësit të rregullimit 
të termostatit në pozicionin e 
dëshiruar, shtypni butonin e 
ndezjes / fikjes. Pajisja do të 
fillojë të ngrohet dhe termosta-
ti sipër çelësit do të ndizet. Kjo 
dritë do të fiket sapo të rregullo-
het niveli i nxehtësisë.

3. Pajisja do të jetë gati për gatim 
pasi të fiket drita termostatike.

4. Nëse dëshironi të ruani pajis-
jen pas gatimit, bllokoheni duke 
përdorur mekanizmin e kyçjes 
në anën e djathtë të dorezës 
pas kryerjes së pastrimit të 
nevojshëm. Në këtë mënyrë 
mund të siguroni pajisjen tuaj 
dhe mund ta ruani atë në pozici-
on të drejtë.

5. Mos e përdorni produktin pa plla-
kat e gatimit të bashkëngjitura 
në të, përndryshe, siguresa ter-
mike e pajisjes mund të prishet. 

4.2 Lëvizja dhe 
transporti
Gjatë lëvizjes dhe transportit, mba-
jeni pajisjen në paketimin e saj 
origjinal. Paketimi i pajisjes e mbron 
nga dëmtimet fizike.
Mos vendosni ngarkesa të rënda 
mbi pajisje ose paketim. Pajisja 
mund të dëmtohet.
Rrëzimi do ta bëjë pajisjen të mos 
punojë ose do të shkaktojë dëm-
time të pariparueshme.
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5.1 Pastrimi
1. Hiqni kabllon e rrymës pas mba-

rimit të gatimit dhe lejoni të fto-
het në pozicion të hapur. 

2. Hiqni pllakat e gatim dhe lajini 
ato në pjatalarëse ose me dorë. 
Asnjëherë mos e zhysni pajisjen 
në ujë.

3. Meqenëse pllakat e gatimit 
janë të veshura me PTFE, për të 
parandaluar gërvishtjen mos i 
pastroni me lesh çeliku apo me 
material kruajtës.

4. Ju mund të përdorni krehërin 
e pastrimi të projektuar 
posaçërisht për të pastruar 
pllakat e gatim. Mos e shtypni 
fort krehërin e pastrimit sa të 
gërvishtni pllakat dhe mos e 
përdorni kurrë mbi sipërfaqe të 
nxehtë. Krehërin mund ta lani në 
pjatalarëse pas përdorimit.

5. Një gërvishtje shumë e vogël 
mbi sipërfaqe mund të shkaktojë 
ngjitje të ushqimit mbi sipërfaqe. 
Në këtë rast, përpiquni ta past-
roni duke hedhur disa pika vaj.

6. Mos i pastroni sipërfaqet e jash-
tme të pajisjes suaj me agjentë 
kruajtës dhe pastrues të fortë.

5 Pastrimi dhe mirëmbajtja



Prvo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!
Poštovani kupci,
Zahvaljujemo vam na kupovini proizvoda kompanije Beko. Nadamo se da 
ćete na najbolji mogući način iskoristiti svoj proizvod, koji je napravljen sa vi-
sokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Stoga, molimo vas da pročitate 
celokupni priručnik za upotrebu i sve druge prateće dokumente pažljivo pre 
korišćenja proizvoda i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Ako ovaj proizvod pre-
date trećem licu, priložite i ovo korisničko uputstvo. Poštujte sva upozorenja i 
informacije u priručniku.
Imajte na umu da ovo korisničko uputstvo može da se primeni i na nekoliko 
drugih modela. Razlike između modela će biti naznačene u priručniku. 
Objašnjenje simbola
U ovom priručniku koriste se sledeći simboli:

C Važne informacije ili korisni saveti u 
vezi sa upotrebom.

A Upozorenje zbog situacija opasnih 
po život ili svojinu.

B Upozorenje zbog strujnog udara.

Upozorenje zbog vrelih površina.

Ovaj proizvod je proizveden u ekološkim i modernim objektima.

Uređaj je usklađen sa WEEE  
direktivom.

Ne sadrži PCB.
Proizvedeno u Turskoj 
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1 �Važna�uputstva�u�vezi�sa�bezbednošću�
i�zaštitom�životne�sredine

1.1 Opšta bezbednost
•	Kada prvi put počnete da koristite uređaj, 

blago premažite uljem ploče za pripremu hrane 
korišćenjem pamučnog tupfera, podesite termostat 
u položaj 3 i zagrevajte 10 minuta. Blagi neprijatni 
miris se može javiti, što je sasvim normalno.

•	Kada želite da rukujete svojim uređajem, 
najpre ga otvorite tako što ćete da 
gurnete bravu za zaključavanje unazad  
(  ) čime su povezane grupacije gornjih i donjih 
elemenata za pripremu hrane.

•	Kada želite da sklopite svoj uređaj, možete da 
povučete istu bravu natrag u položaj unapred do 
položaja za zaključavanje (  ) i da ga podignete.

•	Nikada nemojte da koristite metalne predmete kao 
što su nož ili viljuška dok čistite ploče za pripremu 
hrane.  Možete da oštetite PTFE oblogu.

•	Uvek izvucite utikač uređaja iz utičnice kada 
povezujete ili uklanjate ploče za pripremu hrane ili 
tokom čišćenja.

•	Nikada nemojte potapati uređaj u vodu.
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1 �Važna�uputstva�u�vezi�sa�bezbednošću�
i�zaštitom�životne�sredine

•	Dom donja ploča meri temperaturu zagrevanja 
podešenu na termostatu, postavite hranu najpre 
na ovu ploču kada je u položaju za roštilj, a zatim 
koristite drugu ploču kada donja ploča postane 
puna.

•	Koristite svoj uređaj tako što ćete ga postaviti na 
stabilnu površinu koja oko sebe ima odgovarajuće 
odstojanje od susednih objekata.

•	Isključite gornju grupaciju elemenata za pripremu 
hrane kada započnete zagrevanje svog uređaja i 
uključite nakon što je ostavite da se ohladi.

•	Uvek koristite svoj uređaj sa uzemljenim utičnicama. 
U slučaju da vam je potreban produžni kabl, koristite 
uzemljene kablove sa poprečnim presekom od 
najmanje 1 mm2.

•	Držite kabl za napajanje uređaja daleko od izvora 
toplote kao što je vruća rerna u kuhinji i vodite 
računa da ne visi sa uređaja.

•	Kada je kabl za napajanje oštećen, uvek ga mora 
zameniti ovlašćeni tehnički servis. U suprotnom, 
garancija za vaš uređaj može postati nevažeća.
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1 �Važna�uputstva�u�vezi�sa�bezbednošću�
i�zaštitom�životne�sredine

•	Delovi vašeg uređaja koji se drže rukom postaće 
veoma vrući prilikom korišćenja.

•	Kada priključujete i uklanjate ploče za pripremu 
hrane i menjate njihov položaj, proverite da li je 
površina za roštilj vruća.

•	Ovaj aparat ne smeju da koriste osobe (uključujući 
i decu) sa smanjenim fizičkim (u vezi sa sluhom ili 
vidom), senzornim i mentalnim sposobnostima, ili 
sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu 
pod nadzorom lica koje je odgovorno za njihovu 
bezbednost.

•	Deca moraju da budu pod nadzorom kada koriste 
uređaj i ne treba im dozvoliti da se igraju njime.
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1 �Važna�uputstva�u�vezi�sa�bezbednošću�
i�zaštitom�životne�sredine

1.2 Usaglašenost sa WEEE direktivom i 
odlaganje otpada 

Ovaj proizvod ne sadrži štetne i zabranjene materije opisane u 
„Direktivi o ograničenju upotrebe određenih opasni materija u ot-
padu električnih ili elektronskih uređaja” (WEEE) koju izdaje T.R. 
Ministarstvo životne sredine i urbanizacije. Uređaj je usklađen sa 
WEEE direktivom.

Ovaj proizvod je proizveden korišćenjem visokokvalitetnih delova i materi-
jala koji se mogu ponovo iskoristiti i koji su pogodni za reciklažu. Stoga ne-
mojte da odlažete proizvod u otpad zajedno sa kućnim otpadom na kraju 
njegovog radnog veka. Odnesite ga u sabirni centar za reciklažu električne 
i elektronske opreme. Obratite se lokalnim vlastima da biste saznali in-
formacije o najbližem sabirnom centru. Dajte svoj doprinos u očuvanju 
životne sredine i prirodnih resursa reciklirajući korišćene proizvode. Radi 
bezbednosti dece presecite kabl za napajanje i slomite mehanizam za 
zaključavanje na vratancima za ubacivanje hrane tako da više ne budu u 
funkciji pre nego što proizvod odložite u otpad. 

1.3 Informacije o pakovanju
Ambalažni materijali ovog proizvoda su napravljeni od materijala 
koji mogu da se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o 
zaštiti životne sredine. Ambalažne materijale ne odlagati zajed-
no sa kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih na mesta za priku-

pljanje ambalažnog materijala određena od strane lokalne vlasti.
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2.1 Pregled

Sve vrednosti naznačene na proizvodu i u štampanim brošurama izabrane su nakon laboratorijskih merenja koja 
su obavljena u skladu s odgovarajućim standardima. Ove vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od upotrebe 
i uslova okruženja.

2 Vaš toster za sendviče

1. Dugme za podešavanje termostata
2. Kuka za postavljanje ploče za 

pripremu hrane 
3. Drška
4. Brava (otvoreno  / zatvoreno

)za zaključavanje / brava za 
podešavanje nivoa 

5. Brava za zaključavanje gornje 
ploče

6. Skladište za namotani kabl 
ispod proizvoda

7. Ploče za pripremu hrane
8. Ispuštanje ulja
9. Prekidač za uključivanje/

isključivanje i kontrola 
termostata sa LED 
lampicom

10. Četka za čišćenje

9

1

2

3

45

10

6

7

8



42 /  SR Toster za sendviče / Korisnički priručnik

2 Vaš toster za sendviče
2.2 Tehnički podaci
Voltaža: 220–240 V~
Snaga: 2000–2400 W
Klasa izolacije: I
Dimenzije ploča za 
pripremu hrane: 
230 x 310 mm
Obloga na pločama za 
pripremu hrane: PTFE

Zadržavamo pravo na tehničke i 
modifikacije u dizajnu.
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Možete da koristite toster za 
sendviče kao višenamenski 
uređaj promenom razdaljina i 
položaja ploča za pripremu hrane. 
Podešavanje termostata će vam 
takođe biti od pomoći po tom pitan-
ju.

3.1 Zatvoren položaj 
za pripremu hrane
U ovom položaju hrana je smeštena 
između donjih i gornjih ploča.
Vreme pripreme hrane biće veoma 
kratko jer obe površine dodiruju 
hranu istovremeno. Grilovanje, to-
stiranje, pečenje plavog patlidžana 
je moguće u ovom položaju. Hrana 
koja se nalazi između ploča za 
pripremu hrane neće skliznuti 
zahvaljujući posebnom dizajnu 
drške. Težina gornje grupacije el-
emenata za pripremu hrane pro-
jektovana je tako da bude pogodna 
za dodirivanje, pošto će pritiskanje 
gornje grupacije tokom pripreme 
hrane nepovoljno uticati na ukus 
hrane.
Možete da koristite nivo 1 
podešavanja termostata za ota-
panje zamrznute hrane. 

3 Položaji za pripremu hrane i podešavanja
Zamrznuta hrana se takođe može 
odlediti dok je umotana u alumini-
jumsku foliju po vašoj želji.

3.2 Položaj za roštilj
Gornja grupacija elemenata za 
pripremu hrane na vašem uređaju 
projektovana je tako da stoji u us-
pravnom položaju. Stoga ne morate 
da držite gornju grupaciju eleme-
nata za pripremu hrane dok postav-
ljate hranu koju želite da pripremate 
na donju ploču za pripremu hrane.
Kada prebacujete uređaj u položaj 
za roštilj, dovoljno je da blago 
primenite silu unazad na gornju 
grupaciju elemenata za pripremu 
hrane koja stoji u uspravnom 
položaju. 
Ako želite da obe ploče za pripremu 
hrane budu na istom nivou i pa-
ralelno sa podom, jednostavnije je 
da držite i obezbedite potporu za 
bravu za zaključavanje gornje ploče 
za pripremu hrane dok se prebacu-
jete u položaj za roštilj. Ako ovo ne 
pomogne da se ploče postave u pa-
ralelan položaj, preporučujemo vam 
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Pre nego što obavite ovaj proces, 
postarajte se da ploče i uređaj nisu 
vrući i proverite da li su ove ploče 
pravilno priključene nakon ovog 
procesa.  

3.3 Položaji na 
termostatu 
Zagrevanje ploča za pripremu hrane 
na vašem tosteru za sendviče 
reguliše se pomoću dugmeta na 
termostatu koje se nalazi na pred-
njem delu donje grupacije eleme-
nata za pripremu hrane. 
I – blago vruće: Najčešće se koristi 
za svrhe zagrevanja.
II – vruće: Mogu se pripremati tanke 
palačinke, kobasice, piletina, jetra 
itd.
III – veoma vruće: Preporučuje se za 
crveno meso, ribu, tostove itd.
Ove preporuke mogu da variraju u 
zavisnosti od debljine, količine, od 
toga da li je hrana zamrznuta ili ne, 
kao i od stepena pripreme hrane.

da blago gurnete nagore sa dna 
gornje ploče za pripremu hrane u 
tački koja je najbliža spojevima na-
kon što se gornja ploča za pripremu 
hrane u potpunosti otvori. 
U tom položaju, dok su obe ploče 
za pripremu hrane otvorene jedna 
pored druge, površina je proširena. 
Roštiljanje hrane poput odreska, 
šnicle, ćufti ili tankih palačinki, jaja, 
čizkejka, po želji, može se obavljati 
za kratko vreme.

3.2.1 Uklanjanje/
priključivanje ploča 
za pripremu jela
Uklanjanje i priključivanje ploča za 
pripremu jela 
Kada želite da uklonite ploče za 
pripremu hrane, povucite kuku za 
postavljanje sa prednje strane pre-
ma sebi i izvadite odvojenu ploču za 
pripremu hrane.
Kada želite da je ponovo priključite, 
najpre je postavite sa zadnje strane 
dna i zaključajte pritiskom pred-
nje strane gde je smeštena kuka za 
postavljanje. 

3 Položaji za pripremu hrane i podešavanja
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4 Način upotrebe tostera za sendviče
4.1 Prva upotreba
1. Najpre proverite da li su ploče 

za pripremu hrane pravilno 
priključene ili ne. Operite ploče 
za pripremu hrane, a zatim 
premažite uljem površine za 
pripremu hrane veoma bla-
go korišćenjem maramice za 
čišćenje ili pamučnog tupfera.

2. Uključite kabl za napajanje u 
utičnicu kada je uređaj isključen. 
Nakon što postavite dugme 
za podešavanje termosta-
ta u željeni položaj, pritisni-
te prekidač za uključivanje/
isključivanje. Uređaj će početi 
da se zagreva, a termostat iznad 
prekidača će zasvetleti. Ova lam-
pica će se isključiti čim se dostig-
ne podešeni nivo zagrevanja.

3. Vaš uređaj će biti spreman za 
pripremu hrane nakon što se 
lampica na termostatu isključi.

4. Ako želite da skladištite 
uređaj nakon pripreme hrane, 
zaključajte ga korišćenjem me-
hanizma za zaključavanje sa des-
ne strane drške nakon što obavi-
te neophodno čišćenje. Na ovoj 
način možete bezbedno da nosi-
te svoj uređaj i da ga skladištite u 
uspravnom položaju.

5. Nemojte da koristite proizvod 
ako mu ploče za pripremu hrane 
nisu priključene; u suprotnom, 
termo osigurač uređaja može da 
pregori. 

4.2 Prenos i 
transport
Tokom prenosa i transporta, nosite 
aparat u njegovom originalnom pa-
kovanju. Pakovanje aparata ga štiti 
od fizičkih oštećenja.
Nemojte stavljati teške predmete 
na aparat ili njegovo pakovanje. 
Aparat se može oštetiti.
Ako vam aparat ispadne, to može 
izazvati trajno oštećenje, odnosno 
aparat može postati nefunkciona-
lan.



46 /  SR Toster za sendviče / Korisnički priručnik

5.1 Čišćenje
1. Izvucite kabl za napajanje iz 

utičnice nakon što završite sa 
pripremom hrane i ostavite 
uređaj da se ohladi u otvorenom 
položaju. 

2. Uklonite ploče za pripremu hra-
ne i operite ih u mašini za pranje 
sudova ili ručno. Nikada nemojte 
potapati uređaj u vodu.

3. Pošto su ploče za pripremu hra-
ne obložene PTFE-om, nemojte 
da ih čistite čeličnom vunom ili 
materijalima koji mogu dovesti 
do grebanja da biste sprečili gre-
banje.

4. Možete da koristite posebno 
projektovanu četku za čišćenje 
za čišćenje ploča za pripremu 
hrane. Nemojte da pritiskate 
četku za čišćenje u dovoljnoj 
meri da dođe do grebanja ploča i 
nikada nemojte da je koristite na 
vrućim površinama. Možete da 
operete četku u mašini za pranje 
sudova nakon korišćenja.

5. Veoma sitna ogrebotina koja se 
može javiti na površinama može 
da dovede do toga da se hrana 
lepi za površine. U tom slučaju 
pokušajte da očistite površine 
tako što ćete nakapati nekoliko 
kapi ulja.

6. Nemojte da čistite spoljašnje 
površine uređaja grebanjem i 
snažnim sredstvima za čišćenje.

5 Čišćenje i održavanje
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