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Karstmaižu tosteris Lietošanas instrukcija

Vispārīgi drošības padomi
Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas in-
strukcijas.
Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības 
informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no 
neveiksmēm un iespējamiem negadījumiem.
Izņemiet iepakojumu un pārliecinieties, vai ierīce ir neskarta, īpašu 
uzmanību pievēršot barošanas kabelim. Iepakojuma elementiem 
(plastmasas maisiņi, polistirols utt.)  nav jābūt pieejamiem bērniem, lai 
pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.
Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet 
nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā. 
Pirms ierīces pievienošanas pārliecinieties, vai tīkla spriegums atbilst uz 
etiķetes norādītajiem datiem.
Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai, ļaujiet to nomainīt tikai 
kvalificētam speciālistam. Nekad nevelciet barošanas vadu, lai atvieno-
tu ierīci no strāvas.
Pārliecinieties, ka barošanas vads nekad nesaskaras ar karstām vai 
griešanas virsmām Nelietojiet šo ierīci, ja barošanas vads ir bojāts. 
Bojājuma gadījumā tas jāmaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai 
līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
Pievienojiet šo ierīci tikai maiņstrāvai
Parasti nav ieteicams izmantot adapterus, kas satur vairākus spraudņus 
un / vai paplašinājumus; ja tie ir nepieciešami, lūdzu, izmantojiet tikai 
vienkāršus vai vairākus adapterus un paplašinājumus, ievērojot spēkā 
esošos drošības noteikumus, pārliecinoties, ka uz vienkāršajiem adap-
teriem un paplašinājumiem norādītā jaudas absorbcijas robeža un uz 
vairāku adapteru marķētā maksimālā jaudas robeža netiek pārsniegts.
Šī ierīce ir paredzēta tikai tās īpašajam mērķim.
Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. 
Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas, 
nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.
Lai izvairītos no jebkāda apkures riska, ieteicams pilnībā atskrūvēt 
barošanas vadu un atvienot ierīci, ja to nelieto.
Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Lai aizsargātu pret elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet vadu, 
kontaktdakšu vai citas ierīces daļas ūdenī vai citos šķidrumos.
Neturiet ierīci ar mitrām rokām 
Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, 
degošas liesmas, sildītāju tuvumā.
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Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai 
tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti. Cieša 
uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni.
Pārliecinieties, ka bērni nespēlē ar šo ierīci.
Ja jūs nolemjat vairs nelietot ierīci, padariet to nelie-
tojamu, izslēdziet un atvienojiet no strāvas
Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabājiet 
bērniem nepieejamā vietā. 
Galvenā informācija
Neatstājiet ierīci nevajadzīgi pieslēgtu; kad to nelietojat, atvienojiet 
kontaktdakšu no strāvas padeves.
Turiet ierīci pietiekamā attālumā no sienām, priekšmetiem utt.
Sargājiet strāvas vadu no ierīces karstajām daļām.
Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nepieskartos karstajām ierīces daļām, izman-
tojiet atbilstošo rokturi.
Pirms jebkādu tīrīšanas darbību veikšanas pārliecinieties, vai 
kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas.
Ierīci var uzglabāt tikai tad, kad tā ir pilnīgi atdzisusi.
Šī ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
Ierīces apraksts Fig. A
1. Darbības indikators (sarkana gaisma)
2. Temperatūras sasniegšanas un termostata gaisma (zaļa gaisma)
3. Izolēts rokturis
4. Aizvēršanas āķis
5. Strāvas kabelis
6. Augšējā plāksne
7. Apakšējā plāksne
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Uzkarsēšana
Pirmo reizi lietojot, notīriet abas plāksnes ar mitru drānu vai sūkli. Plāksnes viegli ieeļļojiet ar sviestu vai cepamo 
eļļu; ierīce var izdalīt dūmus un smaku, atveriet ierīci un ļaujiet tai uzkarst vismaz 5 minūtes bez ēdiena. Ietei-
cams atvērt logus, lai novērstu dūmus un smakas, kas rodas iekšējo sastāvdaļu sildīšanas dēļ.
Novietojiet ierīci uz līdzenas, gludas un karstumizturīgas virsmas.
Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā. Pārbaudiet, vai strāvas kabelis nav saskarē ar karstām ierīces daļām.

Darbība
Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā, iedegsies temperatūras indikators. Novietojiet sviestmaizi uz 
apakšējās plāksnes un aizveriet plāksnes, nedaudz saspiežot.
Esiet piesardzīgs un nepieskarieties karstajām ierīces daļām.
Sviestmaizi var pagatavot aptuveni 2-3 minūtēs.
Kad termostata indikatorgaisma izslēdzas, ierīce ir sasniegusi maksimālo temperatūru.
Pārbaudiet pareizo ēdiena gatavošanu, pielāgojot to savām gaumēm, pēc tam, kad termostata indikatora 
lampiņa ir izslēgta, jūs joprojām varat atstāt sviestmaizi ierīcē, lai vairāk apceptu.
Pēc karsēšanas sviestmaizi noņemiet no plāksnes, ja nepieciešams, izmantojot koka vai plastmasas lāpstiņu 
(nav iekļauta komplektā).
Šīs darbības laikā esiet ļoti uzmanīgs, lai nepieskartos ierīces karstajām detaļām.
Nelietojiet metāla lāpstiņas vai nažus, jo tie var sabojāt plāksnes pārklājumu.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, 
ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķirotā sadzīves atkritumu plūsmā. 
Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un 
samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols “atkritumu ratiņi uz riteņiem” uz 
izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

Daži padomi
Pirms lietošanas uzsildiet plāksnes, pirms sviestmaizes sagatavošanas ievietojiet kontaktdakšu elektrības 
kontaktligzdā. Sviestmaizēm ar krēmīgu un mīkstu pildījumu izmantojiet vidēja biezuma maizi.
Lai iegūtu lielāku sviestmaizes brūnēšanas efektu, maizes sānos, saskaroties ar plāksnēm, var uzklāt nelielu 
sviesta kārtu.

Ierīces tīrīšana un apkope
Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no strāvas avota, atvienojiet kontaktdakšu un gaidiet, līdz 
ierīce pilnībā atdziest. Notīriet plāksnes un ierīces ārpusi ar mitru drānu.
Neizmantojiet asus metāla instrumentus vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt plākšņu pārklājumu.
Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī.
Ierīci var arī uzglabāt vertikālā stāvoklī, ja tā ir pilnīgi atdzisusi un netiek lietota.

Tehniskie dati
Jauda: 1100-1300W 
Barošanas avots: 220-240V ~ 50/60Hz 

Jebkura uzlabojuma dēļ Beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 
mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.
Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma 
datums un ierīces modelis
Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces 
efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski 
anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI
Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez 
maksas ar nosacījumu, ka:
- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.
Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem 
izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem…), estētiskās daļas tiek izslēgtas no 
garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces 
lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un 
citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.
Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.
Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai 
noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai  pārdošanas departamenta beperi.
E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.
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