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Шановні покупці! 
Дуже  ВДЯЧНІ Вам за придбання  тостера ORION! 
 
Ми щиро віримо в те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велику насолоду 
від функцій та можливостей цього виробу! 
 
Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у 
простій та зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій і збережіть її на 
майбутнє.                                        
 
ОПИС                

                                                                                                                                      
1. Відсіки для хліба. 
2. Кнопка розморожування 
3. Кнопка підігріву 
4. Кнопка зупинки 
5. Регулятор ступеня підсмажування тостів 
6. Важіль 
7. Регулювання тримача тосту 
8. Піднос для крихт 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
  
 
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ 
 
При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.  
  
1. Прочитайте інструкцію. 
2. Перед використанням приладу перевірте, щоб напруга розетки співпадала з напругою, 

зазначеною на приладі. 
3. Не доторкайтеся до гарячих поверхонь приладу. 
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам 

прилад у воду або іншу рідину. 
5. Не залишайте працюючий прилад без нагляду поблизу дітей. 
6. Встановлюйте прилад на плоску поверхню, не допускайте розміщення поблизу газових 

плит або інших гарячих поверхонь. 
7. Відключайте прилад від мережі, якщо довго його не використвуєте, а також перед 

чищенням. Перед чищенням приладу переконайтеся, що він охолонув. 
8. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, 

а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту. 
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9. Не допускайте розміщеня шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою 
поверхнею. 

10. Не використовуйте прилад поза будинком. 
11. Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у цій інструкції. 
12. Збережіть цю інструкцію. 
13. Для переміщення приладу не тягніть за мережний шнур.  
14. Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується дітьми або людьми з 

обмеженими можливостями. 
15. Не користуйтеся приладом у сонному стані або в стані сильної утоми. 
16. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях. 
 
 
 
ВИКОРИСТАННЯ  
 
Перед першим використанням зніміть весь пакувальний матеріал і наклейки. Нічого не 
завантажуючи в тостер включіть його, установивши який-небудь ступінь підсмажування 
тостів (1-7). Повторіть процедуру ще раз. При цьому варто провітрювати приміщення. При 
першому включенні нові нагрівальні елементи можуть виділяти специфічний запах і 
невелику кількість диму. Це не є ознакою несправності.   
 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ 

 
 

1. Перед початком експлуатації приладу переконайтеся, що піддон для крихт є на місці, а 
важіль тостера в піднятому положенні.  

2. Підключіть прилад до електромережі й помістіть скибочки хліба в  прийомні отвори. 
3. Встановіть бажаний ступінь підсмажування тостів (5).  
4. Натисніть на важіль тостера вниз, поки він автоматично не зафіксується в нижнім 

положенні. 
5. По закінченні підсмажування тостер автоматично відключиться й підніме тости. Щоб 

перервати процес підсмажування тостів, натисніть кнопку зупинки (4). 
6.  Відключіть прилад від електромережі.   
 
ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ 
 
Якщо необхідно підсмажити заморожений хліб, завантажте скибочки хліба, опустивши 
важіль і  натисніть кнопку розморожування (2), що збільшить час обробки. Потім 
установіть необхідний ступінь підсмажування тостів(5). 
 
ФУНКЦІЯ ПІДІГРІВУ 
 
При необхідності остиглі тости можна підігріти. Завантажте тости, опустивши важіль і 
натисніть кнопку підігріву(3). У цьому режимі можна підігріти тости, не пересмажуючи їх. 
 
 
ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД 
 
• Після використання відключіть тостер від мережі й дайте йому остудитися. 
• Почистіть піддон від крихт. 
• Протріть зовнішню поверхню тостера вологою тканиною. 
• При чищенні не використвуйте металеві мочалки й гострі предмети, тому що ви 

можете подряпати прилад. 
• Не використовуйте для очищення абразивні засоби, органічні розчинники  й агресивні 

рідини. 
 

http://www.orion.ua  3

 


	ОПИС               
	ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ
	ФУНКЦІЯ ПІДІГРІВУ
	ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

