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-  Tento spotřebič je určen výhradně 
pro opékání chleba. Jakékoliv jiné 
použití je pokládáno za nepřípustné 
a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá 
veškerou odpovědnost za případné 
újmy způsobené nevhodným nebo 
nezodpovědným používáním a/
nebo opravami uskutečněnými 
neoprávněnými osobami.

-  Tento spotřebič je určen výhradně k 
domácímu používání. Není určeno pro 
použití v: prostředích fungujících jako 
kuchyně pro personál obchodů, kanceláří 
a jiných pracovních oblastí, v oblasti 
agroturistiky, hotelů, motelů a jiných 
ubytovacích zařízení, pronájmu pokojů.

-  Spotřebič mohou používat i děti starší 8 
let a osoby s omezenými psychickými, 
fyzickými nebo smyslovými schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi za předpokladu, že budou 
pod pečlivým dohledem a instruovány 
o bezpečném způsobu používání 
spotřebiče a o nebezpečích, která s tím 
souvisejí. Dohlížejte na děti a kontrolujte, 
aby si se spotřebičem nehrály. Činnosti 
při čištění a údržbě nesmí vykonávat 
děti, pokud nemají více jak 8 let a ne-
budou pod stálým dohledem. Udržujte 
spotřebič a napájecí kabel mimo dosah 
dětí mladších 8 let. 

-  Spotřebič nesmí být spouštěn pomocí 
vnějšího časového spínače nebo samo-
statného dálkového ovládání.

-  V případě poškození kabelu nebo pro 
provedení jeho výměny se obracejte 
výhradně na servisní středisko autorizo-
vané výrobcem. Pro bližší podrobnosti si 
prostudujte záruční list.

-  Během provozu jsou oblasti okolo 
vkládacích otvorů velmi horké: manipu-
lujte se spotřebičem tak, že se budete 
dotýkat pouze plastových knoflíků a ru-
kojetí.

-  Chléb je potravina, která se může vznítit. 
Proto tento spotřebič nepoužívejte pod 
nebo vedle záclon či jiných hořlavých 
materiálů.

-  Před zapojením zástrčky elektrické zásuvky se přesvědčte 
zda: síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém 
štítku, který se nachází na spodní straně spotřebiče; zásuv-
ka je uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost 
vyplývající z nedostatečného dodržování tohoto nařízení.

-  V případě, že zásuvka není shodná se zástrčkou, je 
třeba nechat provést její výměnu odborným technikem. 
Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo 
prodlužovacích kabelů. Pokud je přesto jejich použití 
nezbytné, použijte pouze jednoduché adaptéry nebo 
vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, které jsou v 
souladu s platnými bezpečnostními normami. Dbejte na 
to, aby nedošlo k překročení limitu výkonu vyznačeném 
na adaptéru a/nebo na prodlužovacím kabelu. Pokud je 
napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem 
nebo jeho technickým střediskem tak, aby se zabránilo 
veškerému nebezpečí.

-  Abyste zabránili veškerému riziku zasažení elektrickým 
proudem, dbejte na to, aby se tento opékač topinek, 
napájecí kabel a zástrčka nenamočily a NIKDY nevkládejte 
své ruce či kovové předměty jako jsou nože nebo hliníkové 
fólie dovnitř spotřebiče.

-  Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma ruka-
ma.

-  Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo máte-li 
mokré nohy.

-  Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nebude-
te používat, před prováděním čištění se pokuste odstranit 
případné zaklíněné potraviny.

-  Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte plastový 
sáček obsahující výrobek mimo dosah dětí.

-  Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
-  Nenechávejte spotřebič vystavený atmosferickým vlivům 

(dešti, slunci, mrazu apod.).
-  Neponořujte spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku do 

vody.

Upozornění cs
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Use
-  Stejně tak jako u všech elektrických spotřebičů i tyto pok-

yny se snaží pokrýt veškeré možné případy, při používání 
spotřebiče je důležité dbát na obezřetnost a zdravý rozum, 
zejména v přítomnosti malých dětí.

-  Je-li spotřebič v provozu, nezakrývejte ho: mohl by se 
přehřát a vznítit se.

-  Doporučujeme nepoužívat opékač topinek přímo pod 
závěsnými skříňkami.

-  Spálené potraviny se mohou vznítit. 
 Proto opékač topinek nenechávejte zapnutý bez dozoru 

a nastavte nižší stupeň opékání v případě, že by se tenké 
nebo suché plátky chleba snadněji vznítily.

-  Nikdy neohřívejte plněné nebo nadívané potraviny (např. 
pizzu): pokud budou odkapávat dovnitř spotřebiče, můžou 
způsobit požár.

-  Pravidelně čistěte zásuvku na drobky: drobky totiž mohou 
způsobit kouř či požár. 

- Po vybalení z obalu se ujistěte, že výrobek obsahuje 
všechny náležitosti a že je v dokonalém stavu. Ujistěte se, 
že jste z opékače topinek odstranili všechny štítky a obaly.

-  Pro odstranění prachu, který se mohl nahromadit během 
přepravy, stačí spotřebič zbavit prachu měkkým a suchým 
hadříkem. 

Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi 
ES:

-  Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 
2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

-  Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami 
splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.5.

Likvidace  
Podle evropské směrnice 2002/96/ES neprovádějte 
likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, 
nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrny.

POPIS
A Vkládací otvory
B  Ukazatel stupně opékání
C  Kolečko nastavení stupně opékání
D  Páčka zapínání
E  Tlačítko a kontrolka „rozmrazování“
F  Tlačítko stop/cancel (zastavení/zrušení) 
G  Tlačítko a kontrolka „ohřívání“
H  Zásuvka na drobky
I Odnímatelné zařízení „Warming Rack“ (jenom u některých 

modelů)

PŘED POUŽÍVÁNÍM
- Naviňte přebývající kabel na háčky navíječe kabelu, které se 

nacházejí na spodní straně spotřebiče.
-  Stejně tak, jak k tomu dochází u všech ohřívacích prvků, ja-

kmile opékač topinek zapnete poprvé, může vydávat odér 
spáleného či „nového“. 

 Jedná se o běžný jev, který by Vás neměl znepokojovat.
-  Pro odstranění zápachu „nového“ při prvním užívání uveďte 

spotřebič do provozu nastavením středního stupně opékání 
a bez vkládání potravin. 

 Během této činnosti větrejte místnost.

POUŽITÍ
-  Ujistěte se, že páčky zapínání (D) jsou v poloze zastavení. 
 Otáčejte regulačním kolečkem nastavení stupně opékání 

(C) do požadovaného nastavení.
-  Připojte spotřebič do zásuvky.
-  Do vkládacích otvorů (A) vložte plátky chleba, přičemž 

maximálně sklopte páčku (D). 
 Poznámka: pokud spotřebič není připojený do zásu-

vky, páčka (D) nezůstane ve sklopené poloze. 
-  Jakmile je opékání hotové, páčka se vrátí do polohy zasta-

vení a zároveň vyzdvihne plátky chleba.
-  Pokud topinka není opečena dostatečně dozlatova, vyberte 

vyšší stupeň opékání otočením kolečka (C).
-  Opékání lze přerušit v jakémkoliv okamžiku stisknutím 

tlačítka stop/cancel (F). Nepokoušejte se však opékání 
přerušit zdviháním páčky (D) násilím. 

 Pozor: během provozu jsou vkládací otvory velmi 
horké. Nedotýkejte se jich.

Funkce „rozmrazování“
Opékat lze i plátky zmraženého chleba tak, že ihned po sklo-
pení páčky (D) stisknete tlačítko defrost (E); cyklus opékání se 
prodlouží, aby bylo dosaženo požadovaného opečení dozlatova. 
Světelná kontrolka zůstane svítit a oznamuje, že probíhá režim 
rozmrazování.

Funkce „ohřívání“
Pro ohřívání chleba, který jste již opékali, ale který mezitím vyst-
ydl, sklopte páčku zapínání (D) a stiskněte tlačítko ohřívání (G). 
Všimněte si, že doba ohřívání je pevně daná a nelze ji upravovat 
změnou ovládání stupně opékání. 
Funkci ohřívání lze přerušit v jakémkoliv okamžiku stisknutím 
tlačítka stop/cancel (F). 
Světelná kontrolka zůstane svítit a oznamuje, že probíhá režim 
ohřívání.
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Zařízení „WARMING RACK“  (I)  
Toto zařízení používejte k zahřívání sladkého pečiva.
- Zařízení „warming rack“ připevněte ke spotřebiči, jak je 

znázorněno na popisném obrázku na str. 3.
- Sladké pečivo umístěte na mřížku.
-  Otočte ovládací knoflík stupně opečení (C) do požadované 

polohy.
- Stlačte spínací páku (D), aniž se zajistí.
- Pokud pečivo není dostatečně teplé, příště vyberte vyšší 

úroveň opečení.

RADY
- Vyberte nízký stupeň opékání pro lehké opečení dozlatova, 

pro opékání jediného plátku či suchého chleba.
-  Při opékání jediného plátku chleba si lze všimnout rozdílu v 

barvě mezi jednou a druhou stranou: jedná se o běžný jev.
-  Suchý/tvrdý chléb se opeče rychleji než čerstvý a tenké 

plátky se opečou rychleji než tlusté plátky. 
 Stupeň opékání se tedy nastaví na nižší stupeň než obvy-

kle. 
-  Pro zajištění dobrého výsledku se ujistěte, že plátky chle-

ba mají tutéž tloušťku, jsou stejně čerstvé a mají tytéž 
rozměry.

-  Pro dosažení stejnoměrného opečení dozlatova 
doporučujeme vyčkat alespoň 30 vteřin mezi jednotlivými 
opékáními tak, aby se ovládání teploty mohlo resetovat. 

 Jako další možnost pro provedení dalšího opečení zvolte 
nižší nastavení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
-  Neuvádějte spotřebič do provozu naprázdno (tedy bez 

vložení plátků chleba dovnitř) s výjimkou prvního použití.
-  Nepoužívejte příliš tenké nebo polámané plátky chleba.
-  Nevkládejte potraviny, které se zahříváním roztékají a ka-

pou. 
 Kromě následného náročného čištění spotřebiče mohou 

způsobit i požár. 
-  Pravidelně čistěte zásuvku na drobky: drobky totiž mohou 

způsobit kouř či požár.
-  Do vkládacích otvorů nezasunujte (násilím) příliš velké kusy 

potravin.
-  Nezasunujte do vnitřní části spotřebič vidličky či jiné ná-

stroje za účelem vyjmutí chleba. 
 Kromě poškození opékače topinek hrozí zvýšené riziko 

zasažení elektrickým proudem.
-  Pokud nějaký plátek chleba zůstane zasunutý uvnitř 

spotřebiče, vytáhněte zástrčku, nechte opékač topinek 

vychladnout, poté ho obraťte dnem vzhůru a jemně jím 
zatřeste.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Před čištěním spotřebiče odpojte zástrčku ze zásuvky a 

nechte opékač topinek vychladnout.
-  Vnější část spotřebiče je třeba čistit měkkým hadříkem. 
 Nepoužívejte drsné mycí prostředky, které by mohly 

poškodit jeho povrch.
-  SPOTŘEBIČ NEPONOŘUJTE DO VODY.
-  Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a 

vyprázdněte zásuvku na drobky, která se nachází ve spodní 
části spotřebiče.

NEDOTÝKEJTE SE ŽÁDNÉ Z ČÁSTÍ OPÉKAČE TOPINEK OSTRÝ-
MI PŘEDMĚTY, ZVLÁŠTĚ UVNITŘ VKLÁDACÍCH OTVORŮ. 
NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
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