
Toster pojedynczy
Instrukcja obsługi



4

1

2

3

5

6

7



Toster
1 Przycisk podnoszący „Lift“
2 Przycisk podgrzewania  
3 Przycisk rozmrażania   
4 Przycisk zatrzymania 
5 Przycisk zatrzymania
6 Przycisk akcesorium do bułek
7 Tacka na okruchy
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Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa
 ▪ Nie wolno obsługiwać urządzenia pilotem zdalnego sterowania lub 
zewnętrznym czasomierzem.

 ▪  Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, a 
także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych 
lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli 
są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z nim zagrożenia.

 ▪  Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
 ▪  Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani zajmować się jego 
konserwacją, chyba że mają ponad 8 lat i są pod nadzorem.

 ▪  Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci w wieku 
poniżej 8 lat.

 ▪  Uwaga! Kromki chleba mogą się przypalić w tosterze. Nie należy 
używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów lub pod 
nimi (np. zasłony, szafki ścienne) i przez cały czas należy urządzenia 
pilnować.

 ▪  Uwaga! Ryzyko poparzenia! Zewnętrzne powierzchnie urządzenia 
mogą mocno się nagrzewać.

 ▪ Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymi-
eniony przez producenta w ramach usługi posprzedażowej lub 
przez podobnie przeszkoloną osobę. Nieuprawnione naprawy mogą 
powodować poważne zagrożenie dla użytkowników.

 ▪ Nie zanurzać tostera w wodzie.
 ▪ W czasie czyszczenia nie należy wkładać do otworów na chleb 
palców ani żadnych przedmiotów, np. widelców, noży itd.

 ▪  Spadające okruszki zbierają się na tacce podczas opiekania. Aby 
opróżnić tackę, należy na chwilę ją przycisnąć. Wówczas będzie 
można ją wyjąć z urządzenia.

 ▪  Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, np.:

 ⋅ w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych pomiesz-
czeniach roboczych;
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 ⋅ w gospodarstwach wiejskich;
 ⋅ przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach nocle-

gowych;
 ⋅ w pensjonatach oferujących wyżywienie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach wyłącznie 
komercyjnych.

Przed użyciem
Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne 
informacje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom. 
Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone, zgodnie z niniejszą 
instrukcją.
Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 220 – 240 V~  50-60 Hz
Pobór mocy:  600 W
Klasa ochronności:  I

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa
 ▪ Wtyczkę zasilania należy wyjąć:

 ⋅ w przypadku wystąpienia awarii podczas użytkowania urządzenia;
 ⋅ przed podjęciem czynności czyszczenia i pielęgnacji;
 ⋅ po zakończeniu korzystania z urządzenia.

 ▪ Aby zapobiec mechanicznemu włączeniu tostera przez przypadek, przed odłożeniem urządzenia na 
czas, kiedy nie będzie używane, należy zawsze wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania.

 ▪ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zainstalowanych, uziemionych gniazdek. 
Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.

 ▪ Nie wolno pozostawiać działającego tostera bez nadzoru. 
 ▪ Nie wolno ciągnąć kabla zasilania po ostrych krawędziach ani go ściskać. Nie pozwalać mu zwisać i 

chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
 ▪ Nie umieszczać urządzenia na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w 

pobliżu otwartego ognia.
 ▪ Nie należy uruchamiać tostera bez zamontowanej tacki na okruchy.
 ▪ Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
 ▪ Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:

 ⋅ urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone.
 ⋅ zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki 

urządzenia.
W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

 ▪ Wkładając tost, należy uważać, aby kromki chleba nie utknęły w urządzeniu. Gdyby jednak tak 
się stało, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a dopiero w następnej kolejności wyjąć 
zablokowany element.

 ▪ Nie wolno wkładać do otworów na chleb palców ani żadnych przedmiotów, np. widelców, noży itd.
 ▪ Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie w pozycji pionowej, z dala od innych przedmiotów.
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 ▪ Podczas opiekania nie wolno przykrywać otworów na chleb. Na obudowie nie wolno kłaść kromek 
chleba, gdyż powoduje to przegrzewanie urządzenia.

 ▪ Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w przypadku niewłaściwego 
użytkowania, niewłaściwej obsługi czy napraw przez osoby do tego nieupoważnione. W takich 
wypadkach niemożliwe jest również dochodzenie odszkodowania z tytułu gwarancji.

Sposób użycia
W tosterze można opiekać standardowe kromki chleba, kromki w rozmiarze XXL (o wielkości do 11 x 11 
cm), plecione bułki drożdżowe oraz podobne pieczywo o maksymalnej szerokości 2,8 cm.
Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie pieczywa bez nadzienia czy polewy, w tym bez masła czy 
dżemu.

* W porównaniu z tosterem WMF LONO.
Potwierdzone przez technikzuhause.de. Oszczędność zasobów odnosi się do zużycia materiałów i 
uciążliwości w transporcie. Pomiar oszczędności energii przeprowadzony w drodze opiekania kanapki 
tostowej w rozmiarze XXL przy tym samym ustawieniu stopnia zrumienienia.

Rozpoczęcie użytkowania
Nadmiar kabla można zwinąć i przechowywać na podstawce urządzenia. Włożyć wtyczkę do 
uziemionego gniazdka ściennego.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uruchomić co najmniej trzy cykle opiekania bez 
pieczywa przy maksymalnym ustawieniu mocy. Pozwoli to usunąć powłokę ochronną z elementów 
grzewczych. Powstały przy tym zapach jest nieszkodliwy, ale trzeba zadbać o dobrą wentylację w 
pomieszczeniu. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy je zawsze trochę schłodzić.

1. Włożyć kromki chleba w otwory na tost. Pieczywo powinno mieć maksymalną grubość 2,8 cm. Tylko 
taka grubość gwarantuje, że nie utknie w otworze. Kanapki należy wkładać pionowo, aby łatwiej 
można było wyjmować gotowe tosty.

2. W pierwszej kolejności ustawić suwak regulujący (5) na poziom środkowy. Wcisnąć przycisk „Lift“ 
(1). Urządzenie się włączy, a przycisk podnoszący (Lift) przesunie się do pożądanej pozycji na czas 
trwania opiekania.

3. Po upływie czasu potrzebnego na opiekanie, przycisk powróci do pozycji wyjściowej, urządzenie 
automatycznie się wyłączy, a gotowy tost uniesie się w otworze na chleb i będzie można go wyjąć.

Uwagi dotyczące stopnia zrumienienia tostu
Jeśli tost jest za jasny, należy wybrać wyższe ustawienie. Jeśli jest za ciemny – zmienić ustawienie 
na sterowniku (5) na niższe. Im wyższe ustawienie, tym ciemniejszy efekt zrumienienia. Dzięki 
sterownikowi (5) można dobrać stopień opiekania do swoich upodobań – od tylko lekko 
przypieczonego (minimalne  ustawienie ) do silnie przypieczonego, ciemnego brązowego koloru 
(maksymalne  ustawienie  ).
Wynik opiekania może się różnić w przypadku takich samych ustawień w zależności od rodzaju 
pieczywa, rozmiaru, wilgotności oraz grubości kromek. 
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Zatem w przypadku małych kromek o mniejszej wilgotności należy
wybrać ustawienie dolne.

Ist der Toast zu hell - eine höhere Reglereinstellung wählen. Ist er zu dunkel, den 
Regler (5) niedriger einstellen. Mit dem Regler (5) können Sie ganz nach Ihrem 
Geschmack Toast von nur ganz leicht (Einstellung min ) bis kräftig, dunkel 
gebräunt (Einstellung max ) toasten. 
Das Röstergebnis kann bei gleicher Einstellung in Abhängigkeit von der Brotsorte, 
Größe, Feuchtigkeitsgehalt und Dicke der Scheiben unterschiedlich sein. Deshalb 
für weniger feuchtes Brot und kleinere Scheiben eine geringere Einstellung 
wählen.

Przy opiekaniu na zbyt ciemny kolor wytwarza się akrylamid. Dlatego należy 
unikać nadmiernego przyrumieniania tostów.

Przerywanie opiekania
Aby przerwać proces opiekania, należy wcisnąć podświetlony przycisk  (4). 

Odgrzewanie/ opiekanie powtórne
W przypadku wciśnięcia przycisku odgrzewania  (2) zaraz po włączeniu 
urządzenia, wcześniej przygotowany, ale wystudzony już tost odzyska chrupkość, 
zaś za mało przypieczone pieczywo będzie opiekane powtórnie.

Rozmrażanie
W przypadku wciśnięcia przycisku   (3) zaraz po włączeniu urządzenia, cykl 
opiekania ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu trwania cyklu opiekania 
chleba mrożonego.

Wyjmowanie tostów
Dzięki zintegrowanemu automatycznemu mechanizmowi podnoszenia można 
również łatwo i bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba.

Akcesorium do bułek
Toster wyposażony jest w akcesorium do bułek, które można użyć wciskając 
przycisk (6) w dół. Jedną bułkę można opiekać z obu stron, każdą przy ustawieniu 
średnim. Bułki, które są za suche, należy lekko zwilżyć przed włączeniem tostera. 
Pozwoli to osiągnąć lepsze rezultaty.

Tacka na okruchy
Okruszki powstałe w czasie opiekania zbierają się na tacce (7).
Aby opróżnić tackę, należy na chwilę ją przycisnąć. Tackę można później wyjąć z 
urządzenia.
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Czyszczenie i konserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i schłodzić urządzenie. Używając sztywnej 
szczoteczki usunąć okruszki z kratek i grzałki. Podczas czyszczenia unikać przechylania urządzenia, 
gdyż powoduje to ryzyko, że okruchy z tacki (7) wpadną do środka urządzenia. Na koniec wyciągnąć 
tackę, wyczyścić ją i włożyć z powrotem do urządzenia.
Nie wolno zanurzać tostera w wodzie. Należy czyścić wyłącznie zewnętrzne elementy urządzenia, 
korzystając z wilgotnej ściereczki i odrobiny płynu do mycia naczyń. Nie wolno używać ostrych 
środków czyszczących lub środków o działaniu ściernym.
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Urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania niniejszego produktu nie wolno wyrzucać 
z normalnymi odpadami gospodarczymi, lecz należy go dostarczyć do punktu 
zbiórki sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji. Materiały 
podlegają recyklingowi zgodnie z oznaczeniami. Ponowne użytkowanie, recyk-
ling lub inne zastosowanie starych urządzeń istotnie przyczynia się do ochrony 
środowiska. Proszę zasięgnąć informacji u władz lokalnych odnośnie odpowied-
niego punktu utylizacji. 

Instrukcja może ulec zmianom.
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0414100011-01-1803

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de 

Dystrybutor:

GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA 
POLSKA


