
Tosteris
Norādījumu rokasgrāmata

SVARĪGA PIEZĪME
Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad
pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

Produkta nosaukums:                                                                                                                                 Tosteris

Produkta svars un izmēri:                                                                                         1.39 kg. - 305x170x220 mm

Nominālais spriegums:                                                                                                                           220-240V 

Nominālā jauda:                                                                                                                               800-950 Watt

Nominālā frekvence:                                                                                                                                   50-60Hz

Izcelsmes valsts:                                                                                                                                                 Ķīna

Importētājs un izplatītājs: 
Midea Italia S.r.l. a socio unico
                                               
Viale Luigi Bodio 29/37
                                               
20158 Milano, Italia/Itālija

MT-RP2L18W2
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SVARĪGA PIEZĪME
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.



SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET
NORĀDĪJUMUS PAR LIETOŠANU.
Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus, garantijas talonu,
čeku un, ja iespējams, kasti ar iekšējo iepakojumu
drošā vietā! Šo ierīci paredzēts izmantot
mājsaimniecībās un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:

- virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās darba
telpās;

- saimniecības ēkas;
- klientu lietojumam viesnīcās, moteļos un citās

dzīvojamā tipa telpās;
- gultasvietas un brokastu tipa vide.

• Šī ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi privātam, ne
komerciālam lietojumam.

• Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas,
kad ierīce netiek lietota vai kad piestiprināt
piederumus, tīrot ierīci vai nepareizas darbības
gadījumā. Izslēdziet ierīci. Nevelciet kabeli, izvelciet
kontaktdakšu.

• Lai pasargātu bērnus no elektriskā trieciena, turiet
bērnus atstatu no ierīces. Ierīcei noteikti jāatrodas
bērniem nepieejamā vietā. Nodrošiniet, lai kabelis
nenokarātos uz leju.

• Regulāri pārbaudiet, vai kabelis un ierīce nav bojāta.
Neieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta.

• Neremontējiet ierīci saviem spēkiem, bet gan
konsultējieties ar pilnvarotu speciālistu.
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• Sargājiet ierīci un kabeli no karstuma, tiešiem saules
stariem, mitruma, asām malām un tamlīdzīgi.

• Nekad neatstājiet darbībā esošu ierīci bez
uzraudzības! Vienmēr izslēdziet ierīci, ja to nelietojat,
pat ja tas būs tikai īsu brīdi.

• Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
• Nekad nelietojiet ierīci ārpus telpām.
• Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.

Neļaujiet ierīcei nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem
šķidrumiem. Nerīkojieties ar ierīci ar slapjām vai
mitrām rokām.

• Ja kontaktdakša ir mitra vai slapja, nekavējoties
izņemiet to no kontaktligzdas. Nepieskarieties
ūdenim.

• Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no
apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa
pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.

• Maize var sadegt, tāpēc nelietojiet tosteri
degtspējīgu materiālu, piemēram, aizkaru, tuvumā
vai zem tiem.

• Ierīces darbības laikā ārējā virsma var sakarst.
• Šīs ierīces nav paredzētas darbināšanai ar ārēju

taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci

nespēlējas.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
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• Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā.
• Šo ierīci var lietot 8 gadus un vecāki bērni un

personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai
mentālajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi
un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai
instruktāža par ierīces lietošanu drošā veidā un ja
tās apzinās ar to saistītos apdraudējumus. Bērni
nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanu un lietotājam
veicamo apkopi bērni nedrīkst veikt, ja vien nav
vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.

• Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par
8 gadiem, nepieejamā vietā.

• Lietojuma laikā virsmas var sakarst.
• Pēc šī produkta lietošanas beigām, lūdzu, nododiet

produktu utilizācijai saskaņā ar vietējiem
noteikumiem.

• Norādījumus saņemiet no pārdošanas centra vai
piegādātājiem.

• Lietojiet ierīci tikai tad, ja tā tiek uzraudzīta (ļoti
sausa maize var aizdegties, ja to grauzdē).

• Metāla daļas sakarst! Apdegumu risks!
• Neievietojiet grauzdēšanas atverē dakšiņas, nažus

vai tamlīdzīgus priekšmetus.
• Nenovietojiet ierīci viegli uzliesmojošu priekšmetu

(piem., aizkaru, koka u. tml.) tuvumā!

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

LŪDZU, IEVĒROJIET ŠĀDUS
"SPECIĀLOS NORĀDĪJUMUS

PAR DROŠĪBU".
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Uzmanību!

1. Pirms tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

2. Ierīces ārpuses tīrīšanā izmantojiet mēreni
mitru drānu.

3. Nelietojiet agresīvus vai skrubējošus
mazgāšanas līdzekļus.

4. Satveriet drupatu vārpstu aiz cilpas un
izvelciet to, noņemiet maizes atlikumus un
iebīdiet vārpstu atpakaļ. Šī ierīce atbilst
attiecīgajām GS vadlīnijām un ir būvēta,
pamatojoties uz jaunākajiem tehniskajiem
drošības noteikumiem. Ir iespējamas
tehniskās izmaiņas!

• Šajā periodā mēs bez maksas novērsīsim
jebkādus ierīces defektus, ja tie radušies
materiāla vai ražošanas defektu dēļ. Pēc saviem
ieskatiem mēs vai nu salabosim, vai nomainīsim
ierīci. Garantijas pakalpojumi nepagarina
garantijas termiņu, kā arī nenozīmē jauna
garantijas termiņa sākumu!

• Garantijas apliecinājums ir pirkuma čeks. Bez
šāda čeka bezmaksas apmaiņa vai remonts
nav iespējams.

• Garantijas pretenzijas gadījumā, lūdzu, atdodiet
savam izplatītājam nokomplektētu ierīci
oriģinālajā iepakojumā kopā ar čeku.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
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IEPAZĪSTINĀŠANA AR PRODUKTU

Detaļas nosaukums
* Produkta attēls paredzēts tikai atsaucei.

Ilguma
grozāmpoga

Pamatne

Korpuss

Putekļu pārsegs

Spiežamslēdzis

Maizes knaibles

Drupatu rokturis
Drupatu paplāte

• Piederumu defektu dēļ netiks mainīta visa ierīce.
Tā vietā tiks nosūtīts bezmaksas maiņas
piederums. Tādos gadījumos nesūtiet atpakaļ
ierīci, bet tikai pasūtiet no jauna bojāto piederumu!
Par sasista stikla bojājumiem vienmēr tiks iekasēta
maksa!

• Dilumam pakļauto daļu (piem., motora ogles,
maisīšanas āķu, piedziņas siksnu, rezerves
tālvadības pults, rezerves zobsuku, zāģa asmeņu
un tamlīdzīgu daļu) defekti un tīrīšana, apkope vai
dilumam pakļauto daļu nomaiņa neietilpst
garantijas pakalpojumu klāstā, tāpēc par to tiek
iekasēta maksa.

• Nesankcionētas iejaukšanās gadījumā garantija
tiks anulēta.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
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• Pirms lietošanas noņemiet putekļu pārsegu.
• Ieregulējiet ilguma grozāmpogu, kam pieejami 7 līmeņi –

jo lielāks skaitlis, jo brūnāka maizes virsma.
• Pēc maizes apbrūnināšanas pakāpes iestatīšanas varat

likt maizi cepeškrāsnī.
• Ieslēdziet barošanu un piespiediet spiežamslēdzi, lai sāktu

cepšanu.
• Pēc cepšanas maize automātiski uzlēks uz augšu, un ierīce

pārtrauks darboties.
• Lai turpinātu cepšanu, atkārtojiet iepriekš minētās

darbības. Ja jums nav jāturpina cepšana, izvelciet
kontaktdakšu un pēc tam, kad ierīce ir atdzisusi,
noglabājiet to.

Padomi

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

1. Pirms lietošanas noņemiet putekļu pārsegu.

2. Ieregulējiet ilguma grozāmpogu, atlasot
maizes apbrūnināšanas pakāpi, un tad
ielieciet maizi.
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

3. Ieslēdziet barošanu un piespiediet
spiežamslēdzi, lai sāktu cepšanu.

4. Kad cepšana beigusies, maize automātiski
uzlēc uz augšu, un produkts pārstāj
darboties.
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FUNKCIJU APRAKSTS
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FUNKCIJU APRAKSTS

Atcelt

Atkārtota
uzsildīšana

Līmenis

Poga Pogas apraksts

Ilgums

1 2 3 4 5 6 7

1 min 20 s 1 min 40 s 1 min 50 s 2 min 3 min2 min 20 s 2 min 40 s

Atdzisušas maizes gadījumā lietojiet šīs funkcijas pogu,
lai pēc cepšanas atjaunotu silto garšu. Darbības
ilgums ir mazāks kā parastajā cepšanā.

Piespiežot šo pogu, maize automātiski uzlēks uz augšu,
un ierīce pārtrauks darboties.

• Iepriekš minētais cepšanas ilgums ir testēts 25°C istabas
temperatūrā un paredzēts 2 maizes šķēlēm. Faktiskais
ilgums var atšķirties.

• Maizes lielums un biezums ietekmē cepšanas ilgumu

Padomi

9



DARBĪBA

1. Pievienojiet ierīci tikai ar pareizi ierīkotu drošības kontaktdakšu
(220–240 V 50/60 Hz).

2. Grieziet selektorslēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
iestatītu grauzdēšanas pakāpi no visgaišākās pakāpes 1 līdz
tumšākajai pakāpei 6. Ja rodas šaubas, sāciet ar zemāko
iestatījumu (melnā zīme uz selektorslēdža norāda iestatījumu).

3. Ievietojiet šķēlēs sagrieztu maizi grauzdēšanas atverē un
nospiediet sviru uz leju, līdz tā nofiksējas.

4. Ierīce sāk grauzdēšanu. Ierīce izslēdzas nekavējoties, tiklīdz
sasniegta iestatītā grauzdējuma pakāpe. Tad grauzdiņš
automātiski uzlēc uz augšu.

5. Ierīcei ir siltumizolēts apvalks. Tomēr, tā kā metāla daļas darbības
laikā, vienalga, sakarst, pirms ierīci noliekat, lūdzu, ļaujiet tai
atdzist.

6. Vienlaikus tosterī var grauzdēt tikai 2 šķēles.
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GARANTIJA
Garantijas sertifikāts
Pateicamies par šī produkta iegādi!
Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.
Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus 
no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.
Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, 
kurā pirkums tika veikts.
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PĒC GARANTIJAS
Pēc garantijas termiņa beigām remontdarbus var veikt licencēti
tirgotāji vai remontdarbu servisi, taču par to ir jāmaksā.

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi
jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes
savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās
ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas
resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un
veselīgu utilizāciju.

Vides aizsardzība

PAP
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Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā
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