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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používaní výrobku. Uchovejte jej pro jeho připadne další 
použití.

Technická specifikace: 220-240V 50/60Hz,  600-700W

NÁVOD K POUŽITÍ
Tento návod k použití si prosím pečlivě uschovejte
• Tento spotřebič mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi a znalostmi v případě, že pracují pod dohledem nebo byly instruovány ohledně bezpečného používání 
spotřebiče a jsou schopny pochopit rizika s používáním spojená. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát, čištění a 
údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho přívodní kabel ucho-
vávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
• Upozornění: věnujte pozornost možnému riziku popálení při vyjímání plátků.
DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Patří mezi ně následu-
jící:
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Neponořujte žádnou část spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny.
• Před prvním použitím by měl být spotřebič několik minut v provozu na prázdno. Zpočátku bude ze spotřebiče 
vycházet kouř, je to zcela normální.
• Nedotýkejte se horkého povrchu.
• Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte výrobek venku.
• Výrobek není určen pro komerční používání. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
• Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.
• Používejte pouze předem nakrájený chléb.
• Do spotřebiče nevkládáte příliš velké potraviny, obaly z kovu ani kovové příbory. Takové používání může mít za 
následek úraz elektrickým proudem.
• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti záclon, čalounění nebo jiných dekorativních tkanin, protože mohou způsobit 
bezpečnostní riziko a vznítit se.
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• Neodstraňujte potraviny ze spotřebiče, když je držák plátků dole.
• Neodstraňujte přihrádku na drobky, dokud je spotřebič zapojen. Odpojte od napájení, počkejte, až spotřebič 
vychladne, a poté vyjměte misku na drobky.
• Spotřebič nesmí být používán v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo pod nimi. Spotřebič musí být 
neustále pod dohledem.
• Při provozu může být teplota povrchu spotřebiče vysoká.
UPOZORNĚNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.

Popis částí a ovládacích prvků
A. Stojánek na pečivo
B. Rozmrazování (Defrost)
C. Tlačítko spuštění 
D. Rozpékání (Reheat)
E. Zrušení (Cancel)
F. Časovač
G. Miska na drobky
Provoz
• Položte spotřebič na rovný, suchý a stabilní povrch.
• Připojte spotřebič a upravte čas požadované doby opékání pomocí časovače(F).
• Do otvoru vsuňte chléb nebo jinou potravinu vhodnou pro opékání a poté stiskněte tlačítko spuštění směrem 
dolů. Tlačítko setrvá v dolní pozici, po dobu, na jakou jste nastavili časovač. Časovač nastavte tak aby byl chléb ope-
čený dle Vašich představ. Při prvním opékání doporučujeme nastavit stupeň 4-5. Podle výsledku pak můžete dobu 
upravit (prodloužit nebo zkrátit).
• Chcete-li proces opékání předčasně zastavit, stiskněte tlačítko Zrušení (E).
• Pokud se chléb ve spotřebiči přilepí, odpojte spotřebič z napájení, počkejte, až vychladne, a poté chléb vyjměte. 
K ODSTRANĚNÍ CHLEBA NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ PŘÍBORY.
• Po použití otřete suchým hadříkem.
• Je-li poškozen přívodní kabel, měl by být vyměněn pouze kvalifikovaným servisním technikem nebo výrobcem.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU – MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE SPOTŘEBIČ BY MĚL PŘED ČIŠTĚNÍM ZCELA VY-
CHLADNOUT.
• Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky (vyjměte přívodní kabel ze zásuvky).
• K čištění toustovače nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní houby/utěrky nebo ocelovou drátěnku.
• Nikdy nestříkejte ani nenanášejte čisticí prostředek přímo na spotřebič nebo do něj – čisticí prostředek by měl být 
aplikován na měkký hadřík.
• Vnější stranu spotřebiče je třeba otřít měkkým hadříkem a vyleštit měkkým suchým hadříkem.
• Po vyčištění počkejte několik minut, než toustovač před použitím zcela vyschne. 
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrob-
nosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebeni funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištěni, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebeni)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškozeni v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 

použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je 
vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změ-
ny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu.


