Návod k použití
Topinkovač
TYP:EL75621/EL75622
Bezpečnostní pokyny
Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím
veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí
použití.
Uschovejte si tento návod. Pokud budete předávat spotřebič někomu jinému, nezapomeňte
předat i tento návod.
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá vašemu síťovému napětí.
Poškození
Po rozbalení prosím zkontrolujte, zda spotřebič není poškozen.
Nepoužívejte nadále spotřebič, pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda pracuje
normálně nebo pokud je nějakým způsobem poškozen - vypněte jej, vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu a obraťte se na prodejce.
Umístění spotřebiče
Tento spotřebič je určen pro vnitřní použití v domácnosti a podobné použití
Teplota
Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám, vysokým ani nízkým. Přístroj umístěte v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, např. radiátorů nebo plynových nebo elektrických tepelných
zdrojů.
Zabraňte dopadání přímého slunečního záření a působení dalších zdrojů tepla.
Nedotýkejte se horkých povrchů. Teplota přístupných povrchů může při práci spotřebiče být
velmi vysoká.
Otevřený oheň
Nikdy nepokládejte svíčku ani žádný otevřený oheň na spotřebič nebo do jeho blízkosti.
Vlhkost
Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, nevystavujte
tento spotřebič dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. Na spotřebič nepokládejte žádné
předměty naplněné kapalinami, např. vázy.
Pokud do spotřebiče vnikne kapalina, může dojít k vážnému poškození. Okamžitě spotřebič
vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.

Větrání
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku přehřátí, ujistěte se, že
větrací otvory neblokují záclony ani jiné materiály.
Neumísťujte tento spotřebič do knihovničky, vestavěné skříně nebo jiného uzavřeného
prostoru. Zajistěte dobré větrání spotřebiče.
Bezpečnost
Spotřebič není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo samostatného
systému dálkového ovládání.
Před přenosem spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě.
V zájmu bezpečnosti a zabránění zbytečné spotřeby energie nikdy neponechávejte spotřebič
bez dozoru po delší dobu, např. přes noc, když jste na dovolené nebo mimo domov.
Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Chléb se může spálit. Váš spotřebič se nesmí používat v blízkosti nebo pod záclonami nebo
jinými hořlavými materiály. Pokud je používán, je nutné jej sledovat.
Do spotřebiče vkládejte pouze toustový chléb. Neopékejte žádné jiné pečivo nebo výrobek
z chleba, který obsahuje ovoce nebo sladkou náplň (ovocné koláče apod.). Náplň může ze
spotřebiče vytéci a způsobit poškození spotřebiče a vést k riziku vypuknutí požáru.
Do spotřebiče se nesmějí vkládat rozměrné potraviny, obaly z kovové fólie ani kuchyňské
nástroje, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nevyjímejte potraviny, pokud je spotřebič v provozu.
Po toastování opatrně vytáhněte chléb, aby nedošlo ke zranění.
Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely než jeho zamýšlené použití.
Spotřebič vždy uschovejte mimo dosah dětí.
Síťový kabel
Ujistěte se, že spotřebič nestojí na síťovém kabelu, neboť hmotnost spotřebiče by mohla
poškodit síťový kabel a způsobit bezpečnostní riziko.
Nenechejte napájecí kabel viset přes okraj pracovní plochy ani v kontaktu s horkým
povrchem nebo zdrojem tepla či plamenem.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovaným pracovníkem, aby nedošlo k úrazu.
Dozor
Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pod
dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se použití spotřebiče bezpečným
způsobem a pochopily riziko s tím spojené. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem. Čištění a
údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
Uschovejte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
Nikdy nedovolte nikomu, zejména dětem, zasunovat žádné předměty do otvorů, štěrbin nebo
jiných otvorů v krytu - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Servis
Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, neuvolňujte šrouby. Přístroj neobsahuje
žádné části, které by mohl uživatel opravit. Ponechejte prosím veškeré údržbové práce
kvalifikovanému personálu.
Nesnímejte žádné upevněné kryty, protože byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí.
Údržba
Před čištěním se přesvědčte se, že je spotřebič odpojen ze zásuvky.
Před čištěním nebo uložením nechejte spotřebič zcela vychladnout.
K čištění nepoužívejte žádné abrazivní utěrky nebo čisticí roztoky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
K čištění spotřebiče nepoužívejte kapaliny.
Doporučujeme vám věnovat čas přečtení tohoto návodu k obsluze, abyste plně pochopili všechny
provozní funkce, které topinkovač nabízí.
Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí
použití.

Rozbalení
Vyjměte všechny díly z obalu. Uschovejte originální obal. Pokud jej budete likvidovat, učiňte tak prosím v
souladu s místními předpisy.
Obal obsahuje následující:

Spotřebič

Návod k použití

Popis výrobku

1. Opékací otvory
2. Páka opékání
3. Regulátor opékání
4. Tlačítko rozmrazování
5. Tlačítko ohřevu
6. Tlačítko Zrušit
7. Zásobník na drobky
8. Rukojeť zásobníku na drobky

Příprava k použití
V topinkovači nebo na topném tělese mohly zůstat zbytky nebo olej z výroby. Při prvním použití tedy
může vzniknout zápach. To není na závadu a po několikanásobném použití topinkovače se to již nebude
objevovat. Při prvním použití topinkovače doporučujeme jej zapnout bez chleba.

Opékání chleba
Aby nedocházelo k zaseknutí, neopékejte v topinkovači natrhané krajíce chleba. Ujistěte se, zda velikost
a tloušťka krajíce chleba odpovídají opékacím otvorům. Při používání mějte topinkovač vždy pod
dohledem. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.

2. Před vložením chleba do topinkovače odstraňte veškeré ochranné obaly. Vložte 1 nebo 2 krajíce
chleba do opékacích otvorů.

•
•
•
•
•
•

Pokud opékáte dva krajíce, měly by mít podobnou velikost, tloušťku a čerstvost.
Vždy vkládejte chléb co nejblíže ke středu otvorů, aby zhnědnutí bylo optimální.
Přesvědčte se, že zásobník na drobky je plně zasunut.
Neopékejte potraviny s přísadami, které mohou vytéci, např. máslo.
Opékací otvor je vhodný pouze pro opékání rovnoměrných krajíců chleba.
Neopékejte chléb s nerovnoměrnou velikostí.

3. Vyberte úroveň opékání s pomocí regulátoru. K dispozici je 9 nastavení:

Nejsvětlejší (1)
•
•
•

Nejtmavší (9)

Pro lehké opečení, především pro opékání pouze jednoho krajíce nebo suchého (starého) chleba
vyberte nižší úroveň (1 nebo 2). Nezapomeňte, že při opékání jednoho krajíce bude jeho barva
tmavší než při opékání dvou krajíců při stejné úrovní regulátoru.
Čím vyšší úroveň opékání, tím vyšší je možnost spálení toustu.
Pokud jste již opékali chléb, bude topinkovač horký, takže když vložíte do topinkovače další
chléb, může zhnědnout rychleji než u prvních opékaných krajíců, i když regulátor opékání je
nastaven na stejné úrovni.

4. Stlačte páku opékání dolů, dokud nezůstane na místě. Topinkovač začne okamžitě opékat.

•
•

Páka opékání zůstane v dolní poloze, pouze pokud je topinkovač připojen k elektrické síti.
Během opékání můžete pozorovat barvu opékání. Stisknutím tlačítka Zrušit můžete kdykoliv
přerušit opékání, pokud jste s barvou opékání spokojeni.

5. Jakmile je chléb opečen na zadanou úroveň opékání, páka opékání automaticky vyskočí nahoru, což
znamená, že váš toast je hotov.

Další funkce
Ohřívání
Vložte studené plátky toastu a stlačte páku
opékání, aby zůstala dole. Stiskněte tlačítko
Ohřev. Rozsvítí se kontrolka. V tomto režimu nemá
nastavení regulátoru opékání žádný vliv, protože
doba opékání je pevná. Po uplynutí času páka
opékání automaticky vyskočí a ohřívání bude
ukončeno.

Rozmrazování
Vložte zmrazený chléb. Nastavte regulátor
opékání na požadovanou úroveň. Stlačte páku
opékání, aby zůstala dole, a stiskněte tlačítko
Rozmrazování. Rozsvítí se kontrolka. V tomto
režimu bude zmrazený chléb opékán na
požadovanou barvu.

Zrušit
Pokud se z topinkovače začne kouřit, stisknutím
tlačítka Zrušit okamžitě zastavíte opékání.

Zdvihněte páku, pokud krajíce chleba ještě
nevyskočily nad topinkovač.

Odstranění drobků z topinkovače
1. Nejdříve vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Vytáhněte zásobník na drobky ze spodní části topinkovače za rukojeť.
3. Vysypte drobky do koše a očistěte zásobník na drobky.

•
•
•

Před manipulací se přesvědčte, že topinkovač je studený. Kovová část může být horká.
Před opětovným vložením zásobníku zpět do topinkovače jej nechejte důkladně vyschnout
Před dalším použitím topinkovače se přesvědčte, že zásobník na drobky je plně zasunut.

Jak vyjmout zaseknutý krajíc chleba
1.
2.
3.
4.

Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
Nechte topinkovač zcela vychladnout.
Stlačte dolů a podržte páčku topinkovače a pak uvolněte.
Opatrně uvolněte zaseknutý krajíc s pomocí nekovového předmětu, například dřevěnou vařečkou.

Dbejte na to, abyste se nedotkli topných těles, mohli byste je poškodit.
5. Zdvihnutím páky vyjměte zaseknutý krajíc.

Čištění a údržba
Před čištěním vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a nechte topinkovač vychladnout.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která mohou poškodit kryt.
Tělo topinkovače je třeba čistit hadříkem namočeným v teplé vodě. Dbejte na to, aby voda nenatekla do
ovládacích prvků a topných těles.
Pokud topinkovač nepoužíváte, lze napájecí kabel stočit pod dolní částí topinkovače.

Specifikace
Síťové napájení
Příkon

220-240V ~ 50Hz
850 W

Symbol na výrobku nebo jeho obalu udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním
komunálním odpadem. Jste odpovědni za zlikvidování již nepoužitelného zařízení jeho předáním na
určeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tříděný sběr a recyklace
nepoužitelných zařízení při jejich likvidaci pomůže ochraňovat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude
recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.
Další informace o tom, kde můžete odevzdat odpad k recyklaci získáte na místním úřadě nebo tam, kde
jste produkt zakoupili.

