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3. DANE TECHNICZNE

Model: FT2003-T
Nr partii: 166/19
Napięcie zasilania: 220-240 V~, 50/60 Hz
Moc: 650-750 W

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie 
dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
przed rozpoczęciem korzystania z  produktu, a w szczególności z instrukcją 
bezpiecznego użytkowania.
Prosimy zachować tą instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej  
w czasie użytkowania produktu.

1. WPROWADZENIE

2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 • Urządzenie służy do opiekania, rozmrażania i podgrzewania pieczywa tostowego.
 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku domowego 

wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde 
inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne. 

 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające  
z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

 • Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi 
przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi 
należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych 
w niniejszej instrukcji. Proszę zachować opakowanie 
oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne 
informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji 
elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: 
info@joinco.com.pl

4. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Korzystając z TOSTERA, zachowaj ostrożność, stosując poniższe środki ostrożności:

1. Urządzenie może być używane przez dzieci 
starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli 
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pozostają one pod nadzorem lub korzystają 
z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją 
obsługi oraz rozumieją zagrożenia.

2. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie 
bawiły się urządzeniem.

3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie 
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba 
że ukończyły one 8 lat i pozostają one pod 
opieką osoby dorosłej. 

4. Trzymaj urządzenie, jak i jego przewód 
zasilający z dala od dzieci poniżej 8. roku 
życia. 

5. Ostrzeżenie! Ryzyko poparzenia! Dostępne 
dla użytkownika części nagrzewają się 
do wysokiej temperatury podczas obsługi 
urządzenia.  

6. Urządzenie nie może być używane za pomocą 
zewnętrznego czasomierza lub systemu 
zdalnego sterowania. 

7. Czyść powierzchnie mające kontakt 
z pożywieniem i opróżniaj okruchy z tostera 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji IX 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

8. Pieczywo może się zapalić, dlatego toster 
nie może być używany w pobliżu zasłon lub 
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innych łatwopalnych materiałów. Używać 
wyłącznie pod nadzorem. 

9. Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta, serwis 
techniczny lub wykwalifikowaną osobę. 

10. Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia są zawarte 
w dalszej części instrukcji obsługi. 

11. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 
12. Urządzenie tylko i wyłącznie do prywatnego użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. 
13. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podczas korzystania z urządzeń 

elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. 

14. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego 
przeznaczeniem. 

15. Urządzenie nie jest zabawką. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły 
się urządzeniem.

16. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, przewodu 
sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach. 

17. Nie przewieszać przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu.
18. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłony, dywan), nie stawiać 

w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych.
19. Przed każdym użyciem należy upewnić się czy napięcie zasilania wskazane na etykiecie 

urządzenia odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
20. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy rozwinąć przewód sieciowy.
21. Przewód sieciowy nie powinien swobodnie zwisać ani dotykać gorących powierzchni.
22. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane oraz przed rozpoczęciem 

jego czyszczenia, składania i rozkładania. Nie zbliżać się do części poruszających się 
w czasie pracy.

23. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub 
styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.

24. W czasie pracy urządzenia nie wkładać rąk, ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi 
itp.) do tostera. Nie wrzucać żadnych przedmiotów do wewnętrznej kieszeni tostera.

25. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
26. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy.
27. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości, wykazuje 

widoczne oznaki uszkodzenia.
28. Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazda, gdy urządzenie nie jest używane, podczas 

czyszczenia urządzenia lub w razie wystąpienia zakłóceń. W pierwszej kolejności należy 
wyłączyć urządzenie. Należy ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel.

29. Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z urządzeń elektrycznych, należy 
zawsze ustawiać produkty elektryczne w miejscu poza zasięgiem dzieci.
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30. W żadnym wypadku urządzenie nie powinno zostać zanurzone ani w inny sposób 
stykać się z wodą lub inną cieczą. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi lub 
wilgotnymi rękami.

31. Jeżeli urządzenie będzie wilgotne lub mokre, należy bezzwłocznie wyjąć wtyczkę 
z gniazda zasilającego. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

32. Zawsze należy obserwować urządzenie podczas pracy! (Bardzo suchy chleb może 
zacząć palić się podczas opiekania!)

5. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, 
z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę 
i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi  
z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej  
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem 
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie 
prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.Można 
zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć 
z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze 
zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie 
zutylizowany w należyty sposób.
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/
EU– zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie 
ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia 
stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi 
i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy 
sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie 
zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, 
polibromowego difenylu lub polibromowego eteru fenylowego.
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Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – 
tektura falista.

Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.

6. BUDOWA

1. Obudowa
2. Tacka na okruchy
3. Kieszenie na pieczywo
4. Dźwignia uruchamiania
5. Pokrętło regulacji poziomu opiekania (1-7)
6. Przycisk przerywający opiekanie
7. Przycisk funkcji odgrzewania
8. Przycisk funkcji rozmrażania

1

2

3

4

5

67

8
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7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują 
się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono 
poprawnie. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód 
nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są one uszkodzone, 
nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub 
zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

1 x Toster 1 x Instrukcja obsługi

8. UŻYTKOWANIE

UWAGA!
Podczas pierwszego nagrzewania czy użycia może pojawić się smużka dymu lub 
pary. Jest to zjawisko normalne podczas „wygrzewania się” nowych elementów 
wewnętrznych. Przed włączeniem, urządzenie ustawić na stabilnej, płaskiej 
powierzchni odpornej na działanie wysokich temperatur.

 • Urządzenie należy podłączać wyłącznie do właściwie zamontowanego 
i uziemionego gniazda zasilania (220-240 V~, 50/60 Hz).

 • Aby nastawić poziom opiekania, należy przesunąć pokrętło w prawo od 
najjaśniejszego ustawienia 1 do najciemniejszego 7. W razie niepewności, należy 
ustawić najniższe ustawienie. Zazwyczaj doskonały chleb o złotym kolorze 
uzyskuje się na ustawieniu pomiędzy poziomem 4 a 5.

 • Należy umieścić jedną kromkę chleba w kieszeni tostera i obniżyć kieszeń za 
pomocą dźwigni do zatrzaśnięcia.

 • Urządzenie rozpoczyna opiekanie i wyłącza się automatycznie. Po zakończeniu 
opiekania kromki zostaną automatycznie wysunięte w górę.

 • Okruchy chleba należy usunąć wysuwając tackę na spodzie urządzenia.
 • Po zakończeniu użytkowania, należy odstawić urządzenie do ostygnięcia.

UWAGA!
Proces pieczenia można przerwać w każdej chwili naciskając przycisk CANCEL
Wyłączanie (CANCEL): Funkcja wyłącza proces opiekania.
Podgrzewanie (REHEAT): Funkcja umożliwia podgrzanie już opieczonego chleba lub 
opiekanie niedopieczonego chleba w krótkim czasie bez zmiany stopnia zbrązowienia.
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Rozmrażanie (DEFROST): Funkcja umożliwia opiekanie chleba, który został 
wcześniej zamrożony.

UWAGA!
Dla jednej kromki kolor, po opiekaniu, jest ciemniejszy niż dla dwóch kromek przy tym 
samym ustawieniu pokrętła temperatury.
Jeśli kromki są pieczone kolejno po sobie, ostatnie kromki będą bardziej przypieczone 
niż pierwsze.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Przed czyszczeniem należy poczekać na schłodzenie się urządzenia.
3. Przetrzyj obudowę miękką zwilżoną szmatką, nigdy nie używaj metalowych szczotek, po 

czym wytrzyj do sucha.
4. Wysuń tackę na okruchy z dołu tostera i opróżnij ją. Jeśli toster jest używany często, 

okruchy chleba powinny być usuwane, co najmniej raz na tydzień. Upewnij się, że tacka na 
okruchy jest całkowicie wsunięta przed ponownym użyciem tostera.

5. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
6. Do czyszczenia nie używać octu, chloru ani innych związków chemicznych.
7. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
8. Wszelkie prace konserwacyjne i naprawy wykonywać może wyłącznie wykwalifikowany 

personel techniczny.

10. NAPRAWA

Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy 
urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny 
i rozwiązania danego problemu. 
Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj 
urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. Jeśli przewód sieciowy 
jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub 
wykwalifikowaną osobę.

Problem Prawdopodobna
przyczyna

Rozwiązanie/Sposób 
naprawy

Urządzenie nie włącza się. Przewód zasilający nie 
jest podłączony.

Włożyć przewód zasilający 
do gniazdka.
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Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE) 
i niskonapięciowej LVD (2014/35/UE), dlatego został na 
nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności z normami europejskimi.

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

13. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach
Nr Partii: 166/19

12. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do 
sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu 
zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.
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Actual specifications and colours may vary slightly from the illustrations.
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3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: FT2003-T
Lot no: 166/19
Supply voltage: 220-240 V~, 50/60 Hz
Power: 650-750 W

Thank you for choosing this appliance. We hope that you will use it with great 
satisfaction. Read and understand this User’s Manual and its safety precautions 
thoroughly before using the appliance.
Keep the User’s Manual for future reference.

1. INTRODUCTION

2. INTENDED USE

 • The toaster is intended for toasting, defrosting and reheating toast bread slices.
 • The appliance is intended for private household use and indoor use only. This 

appliance is not intended for commercial or professional use. Any use other than 
that specified above is non-intended use and therefore hazardous. 

 • The manufacturer shall not be liable for any injury or damage caused by non-
intended use of this appliance.

 • Follow this User’s Manual for safe installation and operation of the appliance.

Read and understand this User’s Manual thoroughly 
before use. Always follow the instructions in this 
User’s Manual when using the appliance. Keep the 
original packaging and the User’s Manual for reference 
concerning important safety precautions. You can 
request an electronic version of this User’s Manual at 
info@joinco.com.pl.

4. SAFETY PRECAUTIONS

When using the TOASTER, follow the safety precautions below:

1. This appliance shall not be used by children 
8 or more years old and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, 
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or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision 
or instruction on how to use the appliance 
safely and understand the related risks.

2. This appliance is not a toy and children must 
not play with it.

3. Children shall not clean or maintain the 
appliance unless they are 8 or more years 
old and supervised by an able adult. 

4. Keep the appliance and its power cord away 
from children less than 8 years old. 

5. Warning! Risk of burns! The parts accessible 
to the user become very hot when in use. 

6. This appliance is not designed for operation 
with external power timers or remote power 
controls. 

7. Clean all surfaces which contact foodstuffs 
and remove breadcrumbs by following 
the instructions in Section IX CLEANING 
AND MAINTENANCE.

8. Bread is combustible with a risk of ignition and 
fire. Never use the toaster near curtains and 
other combustible or flammable materials. 
Operate under constant supervision only. 
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9. If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, their authorised 
technical service agent or a qualified 
professional. 

10. Detailed safety precautions for using the device can be found further in the User’s Manual. 
11. Thoroughly read the User’s Manual before using the appliance. 
12. The appliance is intended for indoor private use at home only. 
13. Follow the safety precautions to avoid the risk of fire or electric shock when using 

electrical appliances, especially near children. 
14. This appliance is for household use only. Use the appliance only as intended. 
15. This appliance is not a toy and children must not play with it.
16. Do not immerse the power cord and/or its plug or the appliance in water or other liquids to 

prevent electrical shock. 
17. Do not let the power cord hang over table edges or sink brims.
18. Do not use the appliance near flammable textiles (e.g. curtains or carpets); do not place 

the appliance near sources of heat, i.e. gas/electric hobs/stoves.
19. Before using the appliance, always verify that the power outlet’s mains rating matches the 

supply voltage of the appliance shown on its nameplate label.
20. Before attempting to operate the appliance, unwind and straighten the entire power cord.
21. Do not let the power cord hang loose or touch hot surfaces.
22. Always unplug the appliance from the power outlet when not in use or before cleaning, 

assembly or disassembly. Keep away from all moving parts when using the appliance.
23. Do not cover the appliance when using it. The appliance covered or touching a flammable 

material is a fire risk.
24. Keep your hands and all objects (e.g. cutlery, tools, etc.) clear from every opening in the 

toaster. Do not place any objects in the toasting slot.
25. Do not leave the appliance unattended when it is plugged into a mains outlet.
26. Do not use the appliance if it is damaged or does not work properly.
27. Do not use the appliance if it has fallen from a height and shows visible damage.
28. Always unplug the appliance from the mains outlet when it is not in use, before cleaning 

or when a malfunction is found. First, power off the appliance. Unplug by handling the plug 
and not the power cord.

29. Always place electric appliances out of the reach of children to protect them from electric 
appliance related risks.

30. Never immerse or expose the appliance to water or other liquids. Never operate the 
appliance with wet or damp hands.
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31. If the appliance becomes wet or damp, immediately unplug it from the mains outlet. Do 
not immerse the appliance in any liquid.

32. Always supervise the appliance when in use! (Very dry bread slices may catch fire 
during toasting!)

5. SYMBOLS

The symbol means that the product packaging includes a User’s 
Manual to be read and understood in full before using the product.

The “Green Dot” trademark on the packaging means that the 
product importer has contributed financially to the development 
and operation of a domestic system of packaging material recovery 
and recycling in compliance with the Polish and EU laws on waste 
and waste packaging.

This product is suitable for contact with food.

Do not dispose of the product with household waste. Disposal of 
waste electrical and electronic equipment (WEEE) with household 
or mixed waste is punishable by law.
Dispose of the waste product properly. This way you can contribute 
to the protection and conservation of the environment and 
protection of human health which would be exposed to hazards by 
improper handling of WEEE.

This product conforms to the requirements of Directive 2011/65/
EU, also known as RoHS. The RoHS Directive aims to harmonize 
the legislation of the Member States with respect to restricting 
the use of hazardous substances in electrical and electronic 
equipment, and to contribute to the protection of human health, 
and environmentally-friendly recycling and disposal of waste 
electrical and electronic equipment.

The RoHS Directive has been in force since 3 January 2013. The 
electrical and electronic equipment marketed from that date 
contains no lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.
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Designation of the packaging material: corrugated board.

This product is intended for indoor use.

6. DESIGN

1. Housing
2. Breadcrumb tray
3. Toasting slots
4. Loading lever
5. Browning level control dial (levels: 1 to 7)
6. Cancel button
7. Reheat button
8. Defrost button

1

2

3

4

5

67

8
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7. PRODUCT CONTENTS

Unpack the appliance and check that all the listed parts are present. Test the appliance 
for proper operation once it has been unpacked. Check that no plastic parts of the 
appliance are cracked and the power cord is not damaged. If any part is missing or 
damaged, do not use the appliance and contact the seller about how to proceed. Keep 
the packaging for future use or dispose of it in accordance with local regulations 
concerning waste material.

1 x Toaster 1 x User’s Manual

8. USING THE PRODUCT

CAUTION!
The appliance may emit smoke or steam during the first use. This is normal and means 
that the internal parts are heated for the first time. Place the appliance on a firm, solid 
and flat heat-resistant surface before use.

 • Plug the power cord appliance to a properly installed and electrically grounded 
mains outlet (rated at 220-240 V~, 50/60 Hz).

 • Turn the control dial to set the desired toasting level. You can choose any setting 
from the lightest brown level 1 to the deepest brown level 7. If you are unsure what 
browning level to choose, use the lowest setting. Regular toast bread slices are 
perfectly golden-brown at levels 4 and 5.

 • Place one toast bread slice in the toasting slot and depress the loading lever until it 
latches in place.

 • The toaster starts and stops toasting automatically. When the toasting is done, the 
slices automatically pop out from the toasting slots and are ready to serve.

 • Remove the breadcrumbs from time to time by sliding out the tray at the 
toaster bottom.

 • When done toasting, leave the toaster to cool down.

CAUTION!
You can always stop toasting by pressing the Cancel button.
CANCEL: Stops the toasting in progress.
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REHEAT: This feature can reheat toasted slices or improve the doneness if desired. 
Reheat works for a short time and does not change the browning level.
DEFROST: This feature defrosts frozen bread slices.

CAUTON!
When toasting two slices at the same time, the browning level will be lighter than when 
toasting just one slice.
If you toast several slices one after another, the last one(s) will be browned more than 
the first one(s).

9. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance from the mains outlet.
2. Wait for the appliance to cool down before cleaning.
3. Wipe the appliance housing clean with a slightly damp cloth. Never use wire brushes or 

scourers. Next, wipe the surfaces dry.
4. Slide out the breadcrumb tray and empty it. If you use the toaster often, empty the 

breadcrumb tray at least once a week. Make sure that the breadcrumb tray is engaged all 
the way in the housing before using the toaster.

5. Do not clean with any corrosive or abrasive agents.
6. Do not clean with spirit vinegar, bleach or other chemicals.
7. Never immerse the appliance in water or other liquids.
8. All repairs and maintenance shall be done only by qualified service technicians.

10. TROUBLESHOOTING

If you discover any malfunction when using the appliance, read the table below to 
identify the cause and solve the problem. 
This product has no parts serviceable by the user. Do not attempt to repair the 
appliance on your own. Always have a professional repair the appliance for you. If 
the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their authorised 
technical service agent or a qualified professional.

Problem Likely cause Solution / repair method

The appliance fails to start 
/ power on.

The power cord is not 
plugged to a mains outlet.

Plug the power cord to 
a mains outlet.
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This appliance conforms to the EMC Directive (2014/30/EU) 
and the Low Voltage Directive (2014/35/UE). Consequently, the 
product is CE marked and features a Declaration of Conformity 
to European standards.

11. DECLARATION OF CONFORMITY

13. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Cybernetyki 9 
02-677 Warszawa (Warsaw), Poland
www.joinco.pt
Made in China.
Lot no.: 166/19

12. WARRANTY

The product is covered by a commercial warranty for 2 years. If defective, return the 
product to the original seller and show the proof of purchase upon return. Return the 
product complete with all original accessories and in its original packaging.
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