


KÉPES KENYÉRPIRÍTÓ 

MŰSZAKI ADATOK 

Névleges feszültségtartomány: 220-240 V 

Névleges frekvencia: 50/60 Hz 

Felvett teljesítmény: 750 W 

Két különböző kép a pirítóson 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK - OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TÁROLJA 

EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT ÚGY, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS HASZNÁLNI TUDJA. 

 Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén

szereplő műszaki adatok megfelelnek-e az aljzat elektromos feszültségének.

 Csak megfelelően földelt aljzatba csatlakoztassa a készüléket.

 A készülék beltéri használatra készült. Ne használja kereskedelmi célokra.

 A készülék nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel

rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, illetve a szükséges

tapasztalatok és ismeretek hiányában történő használatra, kivéve, ha egy, a biztonságért

felelős személy felügyeli őket, vagy elmagyarázza, hogy a készüléket hogyan kell

szakszerűen használni.

 Ne helyezze a készüléket elektromos tűzhelyre, gáztűzhelyre vagy más hőforrásra illetve

ezek közelébe.

 Ne helyezze a készüléket a használható felület szélére vagy instabil felületre. A

készüléket stabil és egyenletes felületen kell elhelyezni.

 Miután a készüléket elektromos áramforráshoz csatlakoztatta, a főzőfelület és a készülék

külső felülete felmelegszik. Ne érjen a forró felülethez.

 Használat közben hagyjunk megfelelő légáramlást a készülék körül. Ne helyezzen

semmilyen tárgyat a készülék fűtött felületére.

 Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati aljzatból, ha azt felügyelet nélkül

hagyja, vagy ha nem használja, és a tisztítások előtt.

 Hagyja a készüléket teljesen kihűlni mielőtt mozgatná, tisztítaná vagy tárolná.

 Az áramütés elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, és ne merítse

vízbe vagy más folyadékba.

 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik vízzel, nedvességgel vagy fűtött

felületekkel.

 Soha ne a tápkábelt fogva húzza ki az eszközt a hálózati aljzatból. Ez károsíthatja a

tápkábelt vagy a hálózati aljzatot. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést

óvatosan a hálózatból.

 Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizközpontba. Tilos a készüléket

használni, ha sérült a tápkábel vagy a tápcsatlakozó.

 Az áramütés okozta sérülésveszély elkerülése érdekében ne javítsa saját maga a

készüléket, és ne módosítson a készüléken. A készülék javítását vagy beállításait

hivatalos szervizközpontban végezze. A készülék garanciális időszak alatt történő

felnyitása a garancia érvénytelenítését okozhatja.

 A kenyér meggyulladhat. Ezért a készüléket nem szabad függönyök és egyéb éghető

anyagok közelében használni. Figyelni kell. Ez a kenyérpirító csak kenyérhez

használható. Egyéb anyagok tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak.

 Ne használja ezt a készüléket olyan élelmiszerekkel, melyek cukrot vagy lekvárt

tartalmaznak vagy tartósított termékekkel.

 Azonnal húzza ki a kenyérpirítót, ha tüzet vagy füstöt észlel.



FIGYELMEZTETÉS!! 

Soha ne kísérelje meg az elakadt pirítóst, kenyeret vagy más tárgyat késsel vagy más tárgy 
segítségével kiszedni, mivel az élő elemekkel való érintkezés áramütést okozhat. Hagyja 
lehűlni a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és óvatosan távolítsa el a kenyeret. 

A KENYÉRPIRÍTÓ MŰKÖDTETÉSE 

 Helyezze a csatlakozót egy megfelelő fali aljzatba.

 Helyezzen két szelet kenyeret a kenyér nyílásokba.

 A kenyérrel ne takarja le a pirító nyílásokat. Károsodást okozhat a készülékben, ha nincs
elegendő hely a levegő keringéséhez a pirító nyílások felett.

 Válassza ki a kívánt pirítási beállítást 1-től 7-ig a pirítás szabályozó gomb segítségével.
(1 – legvilágosabb, 7 – legsötétebb)

 Ez egy különlegesen tervezett modell, a kép lemezből kettő került a pirító nyílásokba.
Minden elkészült pirítósra egy kép kerül a pirítós külső oldalára. A legjobb hatás elérése
érdekében javasoljuk, hogy a pirítási erősséget 4-re vagy 5-re állítsa be.

 A kenyérpirító első használata előtt javasoljuk, hogy dugja be a készüléket, válassza a 6-
os számot a pirítás szabályozó gombon, és kapcsolja be a készüléket anélkül, hogy
pirítana kenyeret. Ezt az eljárást hat alkalommal kell megismételni, hogy a gyártásból
eredő esetleges szagot eltávolítsa.

 A kenyérpirító első használatakor javasoljuk, hogy 3-as fokozaton pirítson. A különböző
típusú kenyerek és a személyes preferenciák eltérő pirítási beállítást igényelhetnek.

 Nyomja meg a kenyér leeresztő kart, amíg be nem kattan alul és folyamatosan ott marad.
A pirítás automatikusan megkezdődik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a kenyérpirító
nincs hálózatra csatlakoztatva, akkor a kenyér leeresztő gomb nem tud bekattanni alul.

 A kenyérpirító kikapcsol amikor a kenyér a kívánt színűre pirult, és automatikusan felugrik
a pirítós. A törlés gomb megnyomásával bármikor leállítható a pirítás. Megjegyzés: Abban
az esetben, ha a kenyér vagy teasütemény beszorul a nyílásba, húzza ki a kenyérpirítót a
konnektorból úgy, hogy eltávolítja a dugót az aljzatból, majd óvatosan vegye ki a kenyeret
a kenyérpirítóból úgy, hogy ne sérüljön a készülék.

FAGYASZTOTT KENYÉR PIRÍTÁSA 

Fagyasztott kenyér pirításához tegye a kenyeret a kenyér nyílásokba és válassza a kívánt 
pirítási beállítást. Nyomja le a kenyér leeresztő kart amíg az a helyére nem pattan, majd 
nyomja meg a Kiolvaszt (Defrost) gombot. A Kiolvaszt gomb közelében lévő LED lámpa 
világít a pirítás alatt. 

PIRÍTÓS ÚJRAMELEGÍTÉS 

A kenyérpirító lehetővé teszi, hogy a felmelegítse a pirítóst további pirítás nélkül. Nyomja le a 
kenyér leeresztő kart amíg az a helyére nem pattan, majd nyomja meg az újramelegítés 
(Reheat) gombot. Az újramelegítés gomb közelében lévő LED lámpa világít a pirítás alatt. 

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

Mindig kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozót és hagyja kihűlni a kenyérpirítót tisztítás előtt. 

Ahhoz, hogy eltávolítsa a morzsákat a kenyérpirítóból, vegye ki a kenyérpirító alatt található 

morzsatálcát, ürítse ki, majd helyezze vissza a kenyérpirítóba mielőtt újra használná. A 

morzsaszálat rendszeresen tisztítani kell. Ne hagyja, hogy a kenyérpirító alján zsemlemorzsa 

halmozódjon fel. 

A kenyérpirító külső részét enyhén nedvesített ruhával törölje le és fényesítse puha, száraz 

ronggyal. Ne használjon súrolószert a tisztításhoz. Ne merítse a készüléket vízbe. 

Figyelem! A készüléket ne tartsa fejjel lefelé, és ne rázza a morzsák eltávolításához. 



SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133,

05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem,

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia

alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál

használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket

kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási

bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia

kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül

válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a

hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez

az idő meghosszabbítható.

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai

paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön

egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére

vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat

vagy egyéb veszteségért.

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva

használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a 

fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). 

Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a 

vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal 

rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 
2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a 
háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, 
hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és 
csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. 
A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy 
ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés 
érdekében. 



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 

Termék fajtája (kind of product): KENYÉRPIRÍTÓ 
Típusmegjelölés (type designation): SMILE 
Cikkszám (item No): EKT003 
Opciók (options): 

Megfelel az alapvető követelményeknek és alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 

EMC 2004/108/EC 
Kibocsátási év (utolsó két számjegye): 15 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 

EN 60335-2-9:2003+ A1:2004+ A2:2007+ A13:2010 

EN 60335-1:2012 

EN 62233:2008 

Gyártó/Meghatalmazott képviselő 

Termékmenedzser / Product Manager 

Ozarów Mazowiecki 2015.07.15. 


