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Руководство по эксплуатации
Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам 
понравится.

Символы применяемые в данном руководстве поль-
зователя
Важные рекомендации для обеспечения вашей безопа-
сности обозначены по особенному. Обязательно следуйте 
этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный 
случай или поломку изделия:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Предупреждает об опасности для здоровья и возможном 
риске получения травмы.

 ВНИМАНИЕ:
Указывает на возможную опасность для изделия и 
других окружающих предметов.

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
Дает советы и информацию.

Общая информация
Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и 
сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным 
талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной ко-
робкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо 

попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу 
данную инструкцию по эксплуатации.
• Пользуйтесь прибором только частным образом и по 

назначению. Прибор не предназначен для коммерче-
ского использования. 

• Не пользуйтесь прибором под открытым небом. 
Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных 
лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его 
в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к 
прибору влажными руками. Если прибор увлажнился 
или намок, тут же выньте вилку из розетки.

• После эксплуатации, монтаже принадлежностей, 
чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку 
из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).

• Не оставляйте включенные электроприборы без 
присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте 
прибор. Выньте штекер из розетки.

• Прибор и кабель сетевого питания необходимо регу-
лярно обследовать на наличие следов повреждения. 
При обнаружении повреждения пользоваться прибо-
ром запрещяется.

• Используйте только оригинальные запчасти.
• Из соображений безопасности для детей не остав-

ляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, 
пенопласт и т.д.) без присмотра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой 
пленкой. Опасность удушья!

Специальные требования безопасности  
для этого прибора

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность!  
Риск ожога!

Во время использования устройства, температура доступных 
поверхностей может стать очень высокой.
• Не дотрагивайтесь до горячих частей прибора. При необходи-

мости пользуйтесь кухонной тряпкой или дотагивайтесь толь-
ко до ручки прибора и до впадины на ручке.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• При эксплуатации прибора не пользуйтесь выносным выклю-
чателем с часовым механизмом или отдельной телемехани-
ческой системой.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Во время процесса выпекания или при открывании пекущих 

поверхностей остерегайтесь потоков выходящего пара. Риск 
ожога!

 ВНИМАНИЕ:
• Устанавливайте прибор на горизонтальное, жароустойчивое 

основание. Подставьте под электроприбор жаростойкую под-
ставку.

• Для предотвращения тепловой пробки, не устанавливайте 
прибор непосредственно под полками/шкафами. Обеспечьте 
достаточно свободного места!

• Не передвигайте прибор, если он включён.
• Хлеб может воспламениться. Поэтому, никогда не включайте 

изделие в близи или непосредственно под занавесями или 
другими легковоспламеняющимися предметами!

• Следите за тем, чтобы сетевой кабель не касался горячих 
частей электроприбора.

• Дайте прибору остыть, прежде чем Вы будете его мыть и уби-
рать.

• Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и людь-
ми с ограниченными физическими, осязательными и умствен-
ными способностями, а также людьми без опыта и знаний, если 
они находятся под присмотром или были проинструктированы 
об использовании устройства безопасным образом и понимают 
возможные угрозы.

• Детям не разрешается играть с устройством.
• Чистка и обслуживание не должно выполняться детьми, за 

исключением детей старше 8 лет и под наблюдением взро-
слых.
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Подготовка прибора к работе
Инструкция по эксплуатации
Прежде чем Вы приготовите для употребления в пищу 
первые сандвичи...
• Удалите упаковку, если таковая имеется. Полностью 

размотайте сетевой шнур.
• Протрите корпус и пекущие полуформы влажной 

тряпкой.

Неподгораемая поверхность
1. При первом пользовании смажьте поверхности полу-

форм жиром.
2. Включите прибор с закрытыми половинками прим. на 

10 минут (см. эксплуатация/порядок работы).
3. Выньте сетевой штекер из розетки и дайте прибору 

остыть.
4. Испеките на пробу 3-4 сандвича.

 ПРИМЕЧАНИЕ:
• Появление легкого дыма и постороннего запаха 

при этой прицедуре явление нормальное. Обес-
печьте достаточную вентиляцию помещения.

• Первый сандвич не пригоден в пищу.
5. После того, как прибор остыл, протрите пекущие 

полуформы бумажной салфеткой.

Подключение к сети
1. Проверьте, соответствует ли сетевое напряжение 

номинальному напряжению прибора. Информация об 
этом содержится на типовой табличке.

2. Вставьте сетевую вилку в розетку с напряжением сети, 
оснащенную защитными контактами и установленную 
в соответствии с предписаниями. Загорится красная 
контрольная лампа.

Эксплуатация / порядок работы
 ПРИМЕЧАНИЕ:

• Во время разогрева держите полуформы вафельни-
цы закрытыми.

• Когда фаза разогрева завершится, индикатор зеле-
ного цвета погаснет.

• Красная контрольная лампочка светится дальше и 
сигнализирует готовность прибора.

1. Откройте фиксатор крышки и поднимайте крышку 
вверх до тех пор, пока она не остановится в открытом 
положении.

2. Положите в каждую из форм приготовленный бутер-
брод с начинкой между 2 тостами.

3. Плавно закройте крышку. Закройте фиксатор крышки.

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Зеленая контрольная лампочка включается и 

выключается во время работы, чтобы поддержать 
установленную температуру выпечки.

• Время выпечки дело личного вкуса. Чем дольше 
сандвич находится в печи, тем темней он поджари-
вается.

• В паузах держите полуформы всегда закрытыми.

• Располагайте печь и сетевой шнур вне досягаемости детей 
младше 8 лет.

• Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а 
обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имею-
щему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, 
замена сетевого шнура на равнозначный допускается только 
через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или 
соответствующего квалифицированного специалиста.
 ВНИМАНИЕ:

Данный прибор не предназначен для погружения в воду во вре-
мя его чистки. Соблюдайте все инструкции, изложенные в главе  
“Чистка”.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Остерегайтесь потоков выходящего пара. Риск 

ожога.
4. Осторожно откройте фиксатор крышки и откиньте 

крышку вверх.
5. Тосты вынимайте деревянной вилкой или чем-нибудь 

подобным.

 ВНИМАНИЕ: 
Ни в коем случае не пользуйтесь острыми или режущи-
ми предметами, это может повредить непригораемое 
покрытие поверхностей тостера.

Выключение
Для выключения прибора или перерыва в работе вытащи-
те вилку из розетки сети. Красная контрольная лампочка 
потухнет.

Чистка
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки и ждите 
пока прибор остынет.

• Не погружайте прибор в воду! Это может привести к 
поражению электрическим током или пожару.

 ВНИМАНИЕ: 
• Не применяйте проволочные щетки или предметы с 

абразивным покрытием.
• Не применяйте сильные или абразивные моющие 

средства.

Пекущие полуформы
• Пригоревшие к стенкам сковороды остатки пищи необ-

ходимо удалять еще в теплом состоянии при помощи 
влажной тряпки или бумажной салфетки.

• Пекущие полуформы вымойте губкой с мыльным 
раствором, протрите губкой с чистой водой и тща-
тельно вытрите насухо мягкой тряпкой. После полного 
просыхания натрите поверхность сковороды пищевым 
маслом.

Корпус
По окончании работы протрите корпус слегка влажной 
тряпкой.

Технические данные
Модель: ...........................................................................ST 3628
Электропитание: ........................................ 220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: ........................................... 750 ватт
Класс защиты: ............................................................................. Ι
Вес нетто: .......................................................примерно. 1,15 кг
Сохранено право на технические и конструкционные изме-
нения в рамках продолжающейся разработки продукта.
Это изделение прошло все необходимые и актуальные 
проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на элек-
тромагнитную совместимость и соответствие требованиям 
к низковольтной технике, оно было также сконструировано 
и построено с учетом последних требований по технике 
безопасности.
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اخبز 3-4 شطائر كتجربة.  .4

 مالحظة: 
يعد أي دخان أو روائح ناتجة أثناء هذا اإلجراء أمًرا   •

عادًيا. ُيرجى التأكد من وجود تهوية كافية.
ال تأكل أول شطيرة.  •

بعد أن يبرد الجهاز، نظف أسطح الخبز بمنشفة ورقية.  .5

التوصيل الكهربائي
تحقق إذا ما كان الجهد الرئيسي الذي تريد استخدامه يطابق جهد   .1

الجهاز. ستجد المعلومات عن هذا على لوحة النوع.
أدخل القابس في مقبس مثبت ومحمي جيًدا. يضيء مصباح   .2

التحكم األحمر.

استخدام الوحدة

 مالحظة: 
حافظ على غلق أسطح الخبز أثناء التسخين.  •

عند انتهاء مرحلة التسخين، ينطفيء مصباح التحكم األخضر.  •
سيظل مصباح التحكم األحمر مضيًئا لبيان أن الجهاز في وضع   •

العمل.

فك سقاطة الغطاء وأمسك الغطاء وارفعه ألعلى حتي يظل   .1
مفتوًحا. 

أدخل شطيرة من شريحتين في كل جانب.   .2
أغلق الغطاء برفق. أغلق سقاطة الغطاء.  .3

 مالحظة: 
يومض مفتاح التحكم األخضر وينطفئ أثناء عملية الَخبز   •

للمحافظة على درجة حرارة الخبز.
يعتمد وقت الخبز على تفضيلك الشخصي. كلما ظلت الشطائر   •

فترة أطول في الجهاز، كلما زاد مستوى االسمرار.
يجب دائًما غلق الجزء الخاص بالخبز في الفترات الفاصلة بين   •

عمليات الخبز.

 تحذير:
توخ الحذر من البخار المتسرب. خطر اإلصابة بحروق.  •

افتح سقاطة الغطاء بعناية ثم ارفع الغطاء.   .4
أزل الشطائر التي تم تحميصها بملعقة خشبية أو أداة مشابهة.  .5

 تنبيه:
ال تستخدم أدوات مدببة أو حادة لتجنب تلف بطانة أسطح الطهي.

إيقاف التشغيل
إذا أردت إيقاف عملية الَخبز أو إيقاف تشغيل الجهاز، أزل القابس من 

المقبس. سينطفئ مصباح التحكم األحمر.

التنظيف
 تحذير:

اسحب دائًما القابس من مقبس الطاقة قبل التنظيف وانتظر قلياًل حتي تبرد   •
الوحدة.

ال تغمر الجهاز في الماء! وإال سيؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو نشوب   •
حريق.

 تنبيه:
ال تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة.  •

ال تستخدم أي مطهرات حمضية أو كاشطة.  •

أسطح الخبز
ُيرجى إزالة بقايا الطعام وهي ال تزال ساخنة بقطعة قماش أو   •

منشفة ورقية مبللة.
نظف أسطح الخبز بقطعة إسفنج ناعمة وماء وصابون؛ ثم اشطفها   •
بماء نظيف وجففها تماًما بقطعة قماش ناعمة. بعد التجفيف ُيرجى 

استخدام القليل من زيت الطعام على السطح.

المبيت
نظف المبيت بعد االستخدام بقطعة قماش مبللة قلياًل.

البيانات الفنية
 ST 3628 ....................................................... الموديل:
..................... 220-240 فولت، 60/50 هرتز الطاقة الكهربية:
................................................ 750 وات استهالك الطاقة:
Ι.............................................................:درجة الحماية

.......................................... تقريبا 1,15كجم  الوزن الصافى:

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير 
المستمر لمنتجاتنا.

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الفنية الخاصة ب CE فيما يخص 
توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي التوافقية المغناطيسية وتوجيهات 

الجهد المنخفض والتي تم وضعها وفقا ألحدث المتطلبات الفنية 
للسالمة.
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 تنبيه:
ضع الجهاز على سطح مستو ورطب ومقاوم للحرارة. في حالة األسطح   •

الحساسة ُيرجى وضع لوح مقاوم للحرارة تحت المقالة.
لمنع تراكم الحرارة، ال تضع الوحدة مباشرة تحت الخزانة. تأكد من وجود   •

مساحة كافية حول الجهاز من كل الجهات!
ال تحرك الجهاز أثناء تشغيله.  •

الخبز قابل لالحتراق. لهذا يجب عدم استخدام الجهاز على مقربة من أو   •
تحت الستائر وغيرها من المواد القابلة لالشتعال!

ُيرجى التأكد من عدم مالمسة كبل الطاقة لألجزاء الساخنة بالجهاز.  •
اترك الجهاز ليبرد قبل تنظيفه وتخزينه.  •

يمكن لألطفال من سن 8 سنوات أو أكثر وكذلك األشخاص أصحاب   •
القدرات البدنية أو اإلدراكية أو العقلية المحدودة أو أولئك الذين يفتقرون 

للخبرة والمعرفة الكافية استخدام الجهاز تحت إشراف أو بعد توجيه 
تعليمات خاصة لهم عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر 

المتضمنة.
ال تترك األطفال يعبثون بالجهاز.  •

يجب أال يقوم األطفال بالتنظيف وصيانة الجهاز إذا لم يتجاوزوا 8 سنوات   •
وتم اإلشراف عليهم.

احتفظ بالجهاز والكبل الخاص به بعيًدا عن متناول األطفال دون 8 سنوات.  •
ال تحاول إصالح الجهاز بنفسك. اتصل دائما بفني معتمد. لتجنب التعرض   •
للخطر، استبدل الكبل المعيب دائما عن طريق الشركة المصنِّعة فقط أو من 

خالل خدمة العمالء لدينا أو من ِقَبل شخص مؤهل بكبل من نفس النوع.
 تنبيه:

هذا الجهاز ليس مزوًدا بإمكانية غمره في الماء أثناء عملية التنظيف.  
ُيرجى مراعاة كافة التعليمات الواردة في فصل "التنظيف".

تشغيل الوحدة
تعليمات االستخدام

قبل صنع شطائرك األولى...
ُيرجى إزالة أي تغليف ال يزال موجوًدا. افرد كبل الطاقة تماًما.  •

نظف المبيت وأسطح الخبز بقطعة قماش مبللة.  •

البطانة غير القابلة لاللتصاق
ادهن أسطح الخبز بقليل من الدهن قبل استخدام الوحدة ألول مرة.   .1

استخدم الجهاز لمدة 10 دقائق وأسطح التحميص مغلقة )انظر   .2
"استخدام الوحدة"(. 

أزل قابس الطاقة من المقبس واترك الجهاز ليبرد.  .3
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دليل التعليمات
شكًرا لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

رموز تعليمات االستخدام
تم وضع عالمات على هذه المعلومات الهامة خصيصا للحفاظ على 

سالمتك. من الضروري االمتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث 
ومنع إلحاق تلف بالجهاز:

 تحذير:
يحذرك هذا الرمز من اإلصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى 

وجود مخاطر محتملة للتعرض لإلصابة. 

 تنبيه:
يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز 

أو أشياء أخرى.

 مالحظة: 
يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات. 

مالحظات عامة
اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما 

في ذلك الضمان وإيصال االستالم، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي. 
على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز ألشخاص آخرين، يرجى 

إطالعهم أيضا على تعليمات التشغيل.

هذا الجهاز مصمم لالستخدام الخاص وللغرض المقصود منه   •
فقط. ال يصلح هذا الجهاز لالستخدام التجاري.

ال تستخدم الجهاز في األماكن الخارجية. احفظه بعيدا عن مصادر   •
الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة )ال تغمسه مطلقا في 
أي مادة سائلة( واألسطح الحادة. ال تستخدم الجهاز ويديك مبتلة. 

إذا كان الجهاز رطبا أو مبتال، انزع القابس الكهربائي على 
الفور.

عند تنظيف الجهاز أو تخزينه، أوقف تشغيله وانزع القابس   •
من مقبس التيار الكهربائي دائما )اسحب القابس نفسه، وليس 

سلك التوصيل( إذا لم يكن الجهاز قيد االستخدام وأزل الملحقات 
المرفقة.

ال تشغل الجهاز دون أن يكون تحت المراقبة. يجب إيقاف تشغيل   •
الجهاز دائما عند مغادرة الغرفة. انزع القابس من مقبس التيار 

الكهربائي.
يجب فحص الجهاز وأسالك الموصالت الرئيسية بانتظام   •

الكتشاف وجود أية عالمات للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب 
التوقف عن استخدام الجهاز.

استخدم قطع الغيار األصلية فقط.   •
لضمان سالمة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل )الحقائب   •
البالستيكية، والصناديق، والبوليسترين وغيرها(( بعيدا عن 

متناول أيديهم.

 تحذير!
ال تدع األطفال الصغار يعبثون بالرقائق المعدنية خشية خطر 

االختناق!

تعليمات السالمة الخاصة بهذا الجهاز

تحذير: سطح ساخن! خطر اإلصابة بحروق!

يمكن أن ترتفع درجة حرارة األسطح التي يمكن الوصول إليها جًدا أثناء 
االستخدام.

ال تلمس أجزاء الجهاز الساخنة. إذا لزم األمر، استخدم قماش الفرن   •
وامسك الجهاز فقط من المقبض أو من المقبض المجوف.

 تحذير:
رجى عدم تشغيل الجهاز باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد   •

منفصل.
عند الخبز أو فتح مناطق الخبز، توخ الحذر من البخار المتسرب.    خطر   •

اإلصابة بحروق!
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