
English

1 Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance 
and save it for future reference.

Danger
• Never immerse the appliance in water.
• Do not insert oversize foods and metal foil 

packages into the toaster, as this may cause 
fire or electric shock.

Warning
• If the power cord is damaged, you must 

have it replaced by Philips, a service centre 
authorized by Philips or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

• This appliance can be used by children 
aged from 8 years and above and persons 
with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by 
children unless they are older than 8 and 
supervised.

• Keep the appliance and its cord out of 
reach of children less than 8 years.

• To avoid the risk of fire, frequently remove 
crumbs from the crumb tray (see User 
Manual Chapter “Cleaning”).

• Do not operate the appliance under or near 
curtains or other flammable materials or 
under wall cabinets, as this may cause fire.

• Check if the voltage indicated on the 
bottom of the appliance corresponds to the 
local power voltage before you connect the 
appliance.

• Do not let the appliance operate 
unattended.

• Immediately unplug the toaster if fire or 
smoke is observed.

• Keep the power cord away from hot 
surfaces.

• This appliance is only intended for toasting 
bread or sandwich. Do not put any other 
ingredients in the appliance. 

• The appliance is not intended to be 
operated by means of an external timer or a 
separate remote control system.

• After usage or during storage, wind the power 
cord set around cord storage at the base in 
order not to damage the cord set.

Caution
• The toaster is intended for household use 

only and may only be used indoors. It is not 
intended for commercial or industrial use.

• Only connect the appliance to an earthed 
wall socket.

• Do not let the power cord hang over the 
edge of the table or worktop on which the 
appliance stands.

• Always unplug the appliance after use.
• Do not place the toaster on a hot surface.
• The warming rack is only intended for 

warming up rolls or croissants. Do not put 
any other ingredients on the warming rack, 
as this may lead to a hazardous situation. 

• Do not hold the appliance upside down 
and do not shake it to remove the crumbs.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic 
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user 
manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available 
today.

This symbol on a product means that the product is covered by 
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local 
separate collection system for electrical and electronic products. 
Follow local rules and never dispose of the product with normal 
household waste. Correct disposal of old products helps prevent 

negative consequences for the environment and human health.

2 Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the 
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care 
Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to 
your local Philips dealer.

Español

1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que 
contiene información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en 
el futuro.

Peligro
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• No introduzca en el tostador trozos de 

alimentos demasiado grandes ni envueltos 
en papel de aluminio, ya que podrían 
provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

Advertencia
• Si el cable de alimentación está dañado, 

debe ser sustituido por Philips o por un 
centro de servicio autorizado por Philips 
u otro personal cualificado, con el fin de 
evitar situaciones de peligro.

• Este aparato puede ser usado por niños 
a partir de ocho años, por personas con 
capacidad física, psíquica o sensorial 
reducida y por quienes no tengan los 
conocimientos y la experiencia necesarios 
siempre que lo hagan bajo supervisión 
o hayan recibido instrucciones sobre 
cómo utilizar el aparato de forma segura 
y conozcan los riesgos que conlleva su 
uso. No permita que los niños jueguen 
con el aparato. Los niños no deben llevar 
a cabo los procesos de limpieza ni de 
mantenimiento a menos que tengan más 
de ocho años y lo hagan bajo supervisión.

• Mantenga el aparato y el cable fuera del 
alcance de los niños menores de 8 años.

• Para evitar el riesgo de incendio, quite 
con frecuencia las migas de la bandeja 
recogemigas (consulte el capítulo 
"Limpieza" del manual de usuario).

• No utilice el aparato debajo o cerca de 
cortinas u otros materiales inflamables, 
ni debajo de armarios de pared, ya que 
podría provocar un incendio.

• Antes de enchufar el aparato, compruebe 
si el voltaje indicado en la parte inferior del 
mismo se corresponde con el voltaje de red 
local.

• No deje nunca el aparato en 
funcionamiento sin vigilancia.

• Desenchufe inmediatamente el aparato si 
observa fuego o humo.

• Mantenga el cable de alimentación alejado 
de superficies calientes.

• Este aparato solo está destinado para 
tostar pan o sándwich. No coloque ningún 
otro ingrediente en el aparato. 

• El aparato no está diseñado para funcionar 
a través de un temporizador externo o con 
un sistema de control remoto adicional.

• Después de cada uso o durante el 
almacenamiento, enrolle el cable de 
alimentación en el recogecable de la base 
para no dañar el cable.

Precaución
• El tostador está diseñado sólo para uso 

doméstico y se debe utilizar únicamente 
en interiores. No está diseñado para uso 
comercial o industrial.

• Conecte el aparato solo a un enchufe de 
pared con toma de tierra.

• No deje que el cable de alimentación 
cuelgue del borde de la mesa o encimera 
donde esté colocado el aparato.

• Desenchufe siempre el aparato después de 
usarlo.

• No coloque el tostador sobre una superficie 
caliente.

• La rejilla calientabollos solo está diseñada 
para calentar bollos y croissants. No 
coloque ningún otro ingrediente en la rejilla 
calientabollos, ya que puede producirse 
una situación peligrosa. 

• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para 
quitar las migas.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos 
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las 
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura 
según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

 Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la 
directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local de 
recogida de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local 
y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El 
correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias 
negativas para el medioambiente y la salud humana.
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2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página 
Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio 
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en 
el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país, 
diríjase al distribuidor Philips local.

Italiano

1 Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che 
contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo
• Non immergere mai l'apparecchio 

nell'acqua.
• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta 

d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il 
rischio di scintille o scariche elettriche.

Avviso
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione 

fosse danneggiato dovrà essere sostituito 
da Philips, presso i centri autorizzati 
Philips, oppure da personale debitamente 
qualificato, per evitare situazioni pericolose.

• Questo apparecchio può essere usato 
da bambini a partire dagli 8 anni in su e 
da persone con capacità mentali, fisiche 
o sensoriali ridotte, prive di esperienza 
o conoscenze adatte, a condizione che 
abbiano ricevuto assistenza o formazione 
per utilizzare l'apparecchio in maniera 
sicura e siano consapevoli dei potenziali 
pericoli associati a tale uso. Evitare che 
i bambini giochino con l'apparecchio. 
Le operazioni di pulizia e manutenzione 
possono essere effettuate solo da 
bambini di età superiore a 8 anni, sotto la 
supervisione di un adulto.

• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo 
lontano dalla portata di bambini di età 
inferiore agli 8 anni.

• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere 
spesso le briciole dal relativo vassoio 
(vedere il capitolo del manuale dell'utente 
"Pulizia").

• Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di 
tende o altri materiali infiammabili o sotto i 
pensili della cucina onde evitare il rischio di 
incendi.

• Prima di collegare l'apparecchio, controllare 
che la tensione indicata sulla parte inferiore 
dell'apparecchio corrisponda a quella 
locale.

• Non lasciate mai incustodito l'apparecchio 
in funzione.

• Nel caso notaste fumo o fiamme, togliete 
immediatamente la spina dalla presa di 
corrente.

• Tenere il cavo di alimentazione lontano da 
superfici calde.

• Questo apparecchio deve essere utilizzato 
solo per tostare il pane o i sandwich. 
Non inserire altri ingredienti all'interno 
dell'apparecchio. 

• Questo apparecchio non è stato progettato 
per essere utilizzato in abbinamento a un 
timer esterno o a un sistema separato con 
telecomando a distanza.

• Dopo l'uso o quando viene riposto, 
avvolgere il cavo di alimentazione intorno al 
vano portacavo, posto nella base, al fine di 
non danneggiare il cavo stesso.

Attenzione
• Il tostapane è destinato esclusivamente 

a uso domestico e deve essere usato 
all'interno. Non è stato progettato per 
l'utilizzo commerciale o industriale.

• Collegare l'apparecchio esclusivamente a 
una presa di corrente con messa a terra.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non 
penda dal bordo del tavolo o dal piano di 
lavoro su cui è posizionato l'apparecchio.

• Scollegare sempre il cavo di alimentazione 
dopo l'uso.

• Non appoggiate il tostapane su una 
superficie calda.

• La griglia scaldabrioche è stata progettata 
solo per scaldare panini e brioche. Non 
inserire altri ingredienti su di essa al fine di 
evitare situazioni pericolose. 

• Non capovolgete l'apparecchio e non 
scuotetelo per svuotare le briciole.

Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi 
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo 
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in 
conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

 -  Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i 
normali rifiuti domestici (2012/19/UE).

- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il 
prodotto vecchio a un rivenditore:

1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto 
simile al rivenditore.

2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti 
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai 
rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed 
elettronici superiore ai 400 m2.

 - In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata 
dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un 
corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per 
l’ambiente e per la salute.

2 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali 
problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure 
contattate il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è 
riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente 
alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Português

1 Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de 
utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo
• Nunca imerja o aparelho em água.
• Não introduza alimentos muito grandes 

nem embalagens de alumínio na torradeira 
para evitar o risco de incêndio ou de 
choque eléctrico.

Aviso
• Se o cabo de alimentação estiver 

danificado, deve ser sempre substituído 
pela Philips, por um centro de assistência 
autorizado da Philips ou por pessoal 
devidamente qualificado para se evitarem 
situações de perigo.

• Este aparelho pode ser utilizado por 
crianças com idade igual ou superior a 
8 anos e por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
com falta de experiência e conhecimento, 
caso tenham sido supervisionadas ou lhes 
tenham sido dadas instruções relativas à 
utilização segura do aparelho e se tiverem 
sido alertadas para os perigos envolvidos. 
As crianças não podem brincar com o 
aparelho. A limpeza e a manutenção do 
utilizador não podem ser efectuadas por 
crianças, a não ser que tenham idade 
superior a 8 anos e sejam supervisionadas.

• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do 
alcance de crianças com idade inferior a 8 
anos.

• Para evitar o risco de incêndio, retire com 
frequência as migalhas que se acumulam 
no tabuleiro (consulte o Capítulo “Limpeza” 
no manual do utilizador).

• Não ligue o aparelho por baixo ou perto de 
cortinas ou de outros materiais inflamáveis 
nem sob armários de parede, para evitar o 
risco de incêndio.

• Verifique se a voltagem indicada na 
parte inferior do aparelho corresponde à 
voltagem eléctrica local, antes de ligar o 
aparelho.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem 
vigilância.

• Desligue imediatamente a torradeira da 
corrente se observar chamas ou fumos.

• Mantenha o cabo de alimentação afastado 
de superfícies quentes.

• Este aparelho destina-se apenas a torrar 
pão ou preparar tostas. Não coloque outros 
ingredientes no aparelho. 

• O aparelho não se destina a ser operado 
através de um temporizador externo, 
nem de um sistema de controlo remoto 
independente.

• Após a utilização ou durante o 
armazenamento, enrole o cabo de 
alimentação à volta da arrumação do cabo 
na base para não o danificar.

Atenção
• Esta torradeira destina-se unicamente a 

uma utilização doméstica e dentro de casa. 
Não se destina a utilizações comerciais 
nem industriais.

• Ligue o aparelho apenas a uma tomada 
com ligação à terra.

• Não deixe que o cabo de alimentação fique 
pendurado na extremidade da mesa ou 
bancada onde o aparelho está colocado.

• Desligue sempre da corrente após cada 
utilização.

• Não coloque a torradeira sobre uma 
superfície quente.

• A grelha de aquecimento destina-se 
apenas ao aquecimento de pãezinhos 
ou de croissants. Não coloque quaisquer 
outros ingredientes na grelha de 
aquecimento, pois isto pode criar uma 
situação de perigo. 

• Não vire a torradeira ao contrário nem a 
sacuda para retirar as migalhas.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos 
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo 
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode 
ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis 
actualmente.

 Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela 
Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de 
recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as 
regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos 
domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a 
evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde 
pública.

2 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite 
o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio 
ao Cliente da Philips no seu país (pode encontrar o número de telefone no 
folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no 
seu país, dirija-se ao representante local da Philips.


