
Instrukcja obsługi 
Opiekacz na 2 tostynkovač 

TYP:EL75621/EL75622 

 

Zalecenia bezpieczeństwa 

W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy 

przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych poniżej.  

 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i 

zachować je do wykorzystania w przyszłości.  

 Należy zachować niniejszą instrukcję. W razie przekazywania urządzenia innej osobie, należy 

pamiętać też o przekazaniu instrukcji użytkowania.  

 Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu z sieci zasilającej.  

 

Uszkodzenie 

 Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.  

 W przypadku wątpliwości, co do normalnej pracy urządzenia lub co do jego uszkodzenia, należy 

bezzwłocznie przerwać pracę i wyłączyć wtyczkę zasilającą urządzenie z gniazdka oraz zwrócić 

się do sprzedawcy.  

 

Umieszczenie urządzenia 

 Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, takich jak. : 

 domki letniskowe, hotele, motele i inne miejsca noclegowe; 

 zakwaterowanie bed&breakfast; 

 punkty gastronomiczne itp.  

 

Temperatura 

 Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wysokich lub niskich. Urządzenie 

umieść z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne źródła ciepła elektrycznego czy 

gazowego.  

 Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i oddziaływania innych źródeł ciepła.  

 Nie dotykaj gorących powierzchni. Temperatura łatwo dostępnych powierzchni roboczych podczas 

pracy urządzenia może być bardzo wysoka.  

 

Otwarty ogień 

 Nigdy nie należy umieszczać żadnych świeczek lub otwartego ognia na urządzeniu lub w jego 

pobliżu.  

 

Wilgoć 

 Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać urządzenia 

na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub pryskającej wody. Nie umieszczaj na urządzeniu 

żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak: wazony.  

 Jeśli do urządzenia dostanie się woda może to spowodować jego uszkodzenie. Należy natychmiast 

wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.  

 

  



Wentylacja 

 Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru w wyniku przegrzania, sprawdź czy otwory 

wentylacyjne nie zostały zatkane przez firanki lub inne przeszkody.  

 Nie należy instalować urządzenia w biblioteczce, w szafce lub innym zamkniętym miejscu. Należy 

zapewnić dobrą wentylację w miejscu umieszczenia urządzenia.  

 

Bezpieczeństwo 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z funkcją opóźnionego startu lub samodzielnego 

systemu zdalnego sterowania.  

 Przed przeniesieniem urządzenia zawsze należy odłączyć jego zasilanie. 

 Z powodów bezpieczeństwa i aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii nigdy nie pozostawiaj 

włączonego urządzenia bez dozoru przez dłuższy czas, np.: przez noc, w okres wakacyjny, gdy 

jesteś poza domem. Wyłącz wtyczkę z gniazdka.  

 Tost może się spalić. Urządzenia nie należy używać w pobliżu lub pod firankami lub innymi 

materiałami łatwopalnymi. Jeśli jest to konieczne, należy to robić pod kontrolą.  

 Do urządzenia należy wkładać wyłącznie chleb tostowy. Nie należy opiekać innego pieczywa ani 

wyrobów zawierających owoce lub słodkie nadzienie (ciasta owocowe itd.). Nadzienie może się 

rozlać w urządzeniu i spowodować jego uszkodzenie, co może doprowadzić do ryzyka 

wystąpienia pożaru.  

 Do urządzenia nie należy wkładać większych kawałków, opakowań z foli aluminiowej ani 

przyborów kuchennych, aby nie doszło do pożaru lub porażenia prądem.  

 Nie wyjmuj tostów podczas pracy urządzenia.  

 Po opieczeniu tost wyjmuj ostrożnie, aby uniknąć poranienia.  

 Nie używaj urządzenia do celów innych niż zgodnych z jego przeznaczeniem.  

 

Przewód zasilający 

 Upewnij się,że urządzenie nie zostało postawione na przewodzie zasilającym, ponieważ waga 

urządzenia mogłaby doprowadzić do uszkodzenia kabla i spowodować zagrożenie. 

 Nie pozwól aby przewód zwisał przez krawędź powierzchni roboczej lub aby był w kontakcie ze 

źródłem ciepła czy ognia.  

 Uszkodzony przewód powinien być wymieniony przez producenta lub w autoryzowanym serwisie 

przez wykwalifikowaną osobę. Ogranicza to powstanie zagrożenia.  

 

Nadzór 

 Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem również przez dzieci powyżej 8 lat i 

przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej oraz przez osoby bez 

doświadczenia, lub po udostępnieniu im instrukcji użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i 

zapoznaniem ich z ryzykami. Dzieci nie powinny się bawić z urządzeniem. Dzieci nie mogą 

wykonywać czyszczenia i utrzymywania bez nadzoru.  

 Urządzenie i przewód zasilający przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 

lat.  

 Nigdy nie pozwalaj nikomu, zwłaszcza dzieciom wkładać przedmiotów do otworów, gniazdek lub 

otworów w obudowie– mogłoby dojść do porażenia prądem.  

  



Serwis 

 Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie luzuj śrub. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów, 

które użytkownik mógłby naprawiać samodzielnie. Wszelkie prace serwisowe należy zlecić 

wykwalifikowanemu personelowi.  

 Nie usuwaj żadnych elementów obudowy, grozi to niebezpieczeństwem porażenia wysokim 

napięciem.  

 

Utrzymanie 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone z zasilania.  

 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przechowywaniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie 

ostygnie.  

 Do czyszczenia nie używaj ściereczek ściernych ani środków czyszczących, które mogą uszkodzić 

powierzchnię urządzenia.  

 Do czyszczenia urządzenia nie stosuj płynów technicznych.  

 

Zalecamy poświęcenie czasu na przeczytanie instrukcji obsługi, aby w pełni zrozumieć wszystkie funkcje 

urządzenia.  

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie zasady bezpieczeństwa i zachować instrukcję do 

wykorzystania na przyszłość.  

 

  



Rozpakowanie 

Wyjmij urządzenie z opakowania. Zachowaj oryginalne opakowanie.W przypadku likwidacji 

opakowania, należy przestrzegać odpowiednich przepisów. 

Opakowanie zawiera: 

 

 

 

Urządzenie    Instrukcję obsługi 

 

 

  



Opis produktu 

 

 
1. Otwór do opiekania 

2. Dźwigienka opiekania 

3. Regulator opiekania 

4. Przycisk rozmrażania 

5. Przycisk ogrzewania 

6. Przycisk Anuluj 

7. Tacka na okruchy 

8. Uchwyt tacki na okruchy 

 

Przygotowanie do użycia 

W opiekaczu lub na powierzchni opiekacza mogły zostać zanieczyszczenia lub pozostałości oleju z 

produkcji. Dlatego przy pierwszym użyciu może być wyczuwalny zapach. Nie jest to wada urządzenia, 

po kilkukrotnym użyciu opiekacza nie będzie się to powtarzało. Przy pierwszym użyciu opiekacza 

polecamy jego włączenie bez tostów. 

 



Opiekanie tostów 

Aby unikać zacięcia się tostów, nie należy opiekać naderwanych tostów. Upewnij się, czy rozmiar i 

grubość tostu jest zgodna z otworem do opiekania. Podczas korzystania z opiekacza należy go mieć 

pod kontrolą. Nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.  

1. Włącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.  

 

 
2. Przed włożeniem tostów do opiekacza usuń opakowania ochronne. Włóż 1 lub 2 tosty do otworów 

opiekacza.  

 

 
 

• W przypadku opiekana dwóch tostów, powinny mieć podobne rozmiary, grubość i świeżość.  

• Zawsze wkładaj tosty jak najbliżej środka otworów, aby zapewnić równomierne opiekanie.  

• Upewnij się, że taca na okruchy jest dobrze włożona na miejsce.  

• Nie opiekaj produktów, które mogą wyciec, np.: masło.  

• Otwory opiekaczasą dostosowane jedynie do opiekania równomiernych tostów.  

• Nie opiekaj chleba nierównych rozmiarów.  

  



 

3. Wybierz poziom opiekania przy pomocy regulatora. Istnieje 9 ustawień: 

 
    Najjaśniejsze (1) Najciemniejsze (9) 

 

• Do lekkiego opiekania a przede wszystkim do opiekania jednego tosta lub suchego 

(czerstwego) chleba wybierz niższe ustawienie (1 lub 2). Pamiętaj, że przy opiekaniu 

pojedynczego  tosta jego kolor będzie ciemniejszy, niż przy opiekaniu dwóch tostów na tym 

samym ustawieniu.  

• Wraz ze wzrostem ustawienia opiekania, wzrasta też możliwość spalenia tosta.  

• W rozgrzanym opiekaczu, tosty brązowieją szybciej niż na początku opiekania, nawet wtedy, 

gdy ustawienie stopnia opiekania jest na tym samym poziomie.  

 

4. Naciśnij dźwigienkę opiekania w dół, do miejsca, w którym zostanie w położeniu dolnym. Opiekacz 

natychmiast rozpocznie opiekanie.  

 
• Dźwigienka opiekania zostanie w dolnej pozycji tylko wtedy, gdy opiekacz jest podłączony do 

zasilania.  

• Podczas opiekania można obserwować kolor opiekania. Naciskając przycisk Anuluj można w 

każdej chwili przerwać opiekanie, jeśli tosty osiągnęły wymagany kolor.  

  



5. Po opieczeniu tostu dźwigienka automatycznie wyskoczy do góry, co oznacza, że tost jest gotowy.  

 

 

 

Funkcje dodatkowe 

 

Ogrzewanie 

Włóż tosty i naciśnij dźwigienkę opiekania, tak 

aby została na dole. Przyciśnij przycisk 

Ogrzewanie. Zaświeci się kontrolka. W tym trybie 

ustawienie regulatora nie ma żadnego wpływu, 

ponieważ czas opiekania jest stały. Po upłynięciu 

czasu opiekania dźwigienka opiekania 

automatycznie wyskoczy a ogrzewanie zostanie 

zakończone.  

 

 

 

 
  

Rozmrażanie 

Włóż zamrożone tosty. Ustaw regulator opiekania 

na wymagany stopień. Naciśnij dźwigienkę 

opiekania tak, aby została na dole i naciśnij 

przycisk Rozmrażanie. Zaświeci się kontrolka. W 

tym trybie zamrożony tost zostanie opieczony na 

wymagany kolor.  

 

 

  

 
 

 

 

  



Anuluj 

W przypadku, że w opiekaczu pojawi się dym, 

opiekanie można natychmiast zatrzymać 

naciskając przycisk Anuluj.  

 

 

 

 

Podnieś dźwigienkę, o ile tosty same nie 

wyskoczyły nad opiekacz.  

 

 

 

Usuwanie okruchów z opiekacza 

1. Najpierw odłącz przewód zasilający z gniazdka.  

2. Wyjmij tacę na okruchy z dołu opiekacza za uchwyt.  

3. Wysyp okruchy do kosza i wyczyść tacę.  

 

 
 

• Przed rozpoczęciem wyjmowania tacy upewnij się, że opiekacz jest zimny. Metalowe części 

mogą być gorące.  

• Przed ponownym włożeniu tacy do opiekacza, należy ją dokładnie wysuszyć 

• Przed dalszym użytkowaniem opiekacza, upewnij się, że taca na okruchy jest dobrze wsunięta. 

 

  



Jak wyjąć zacięty kawałek tosta 

 

1. Odłącz przewód zasilający z gniazdka.  

2. Poczekaj, aż opiekacz zupełnie ostygnie. 

3. Naciśnij dźwigienkę opiekacza w dół i przytrzymaj a następnie ją zwolnij.  

4. Ostrożnie usuń zacięty kawałek tostu przy pomocy niemetalowego przyboru, na przykład 

drewnianej łyżki.  

 

Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzewczych, mogłyby zostać uszkodzone.  

 

5. Wyjmij zacięty kawałek, podnosząc dźwigienkę.  

 

Czyszczenie i utrzymanie 

Przed przystąpienia do czyszczenia odłącz przewód zasilający z gniazdka i odstaw opiekacz do 

ostygnięcia.  

Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić 

obudowę.  

Obudowęopiekacza należy czyścić ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie.Nie należy zamaczać 

elementów sterowniczych i grzewczych.  

Jeśli nie korzystasz z opiekacza, można zwinąć przewód zasilający pod dolną część opiekacza.  

 

Dane techniczne 

Zasilanie sieciowe 220-240V ~ 50Hz 

Moc 850 W 

 

 

  



Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi 

odpadami domowym. Ponosisz odpowiedzialność za utylizację zużytego sprzętu przez oddanie go do 

punktu zdawczego urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Segregacja i recykling zużytego sprzętu 

pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia przetwarzanie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i 

środowiska. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można oddać produkt do utylizacji, należy 

skontaktować się z lokalnym urzędem lub z punktem zakupu produktu. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


