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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék első használata előtt, és őrizze meg későbbi 

használatra. 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 Ezt a berendezést 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi

vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező

személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kaptak vagy utasításokat kaptak a

berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó

veszélyeket.

 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

 A termék tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél

idősebbek és felügyelet alatt állnak.

 A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.

 Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt.

 Ha a tápkábel megsérült, ne kísérelje meg egyedül megjavítani vagy cserélni, a veszély

elkerülése érdekében a gyártónak, szervíznek, vagy hasonló képesítésű személynek kell

kicserélnie.

 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett

feszültség megegyezik-e a háztartási áramellátással. Ezt a készüléket földelt

csatlakozódugóhoz kell csatlakoztatni.

• Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kifogástalan állapotban van. Ne

használja, ha bármilyen rendellenességet észlel rajta.

• Ne működtesse a készüléket, ha az leesett vagy bármilyen módon megsérült.

• Minden javítást csak képzett szakember végezhet. A nem megfelelő javítások a

felhasználót sérülésveszélynek teszik ki.

• Ezt a készüléket nem szabad kereskedelmi célokra használni. A készüléket csak beltérben

szabad használni. Ne használja a készüléket kültéren. Tárolja száraz környezetben.

• Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra tervezték, mint

például:

- személyzeti konyhákon, irodákban és más szakmai környezetben;

- gazdaságok;

- a vendégek általi használat szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetekben;

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül működő készüléket. Használat közben tartsa távol a

készüléket gyermekektől.

• Helyezze a készüléket stabil, sík és száraz felületre.

• Ne mozgassa a készüléket, ha az forró vagy használatban van. Várja meg, amíg a készülék

teljesen kihűl.

• Soha ne mozgassa a készüléket a kábelnél fogva. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne

akadjon be véletlenül, nehogy a készülék leessen. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré,

és ne csavarja meg.

• Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy a munkalap széléről, és ne érintkezzen

forró felületekkel.

• Ne használja a készüléket hőforrás közelében. Ne helyezze a készüléket forró felületre.
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• Ne fogja meg a készüléket vagy a tápkábelt nedves kézzel.

VIGYÁZAT, NAGYON FORRÓ FELÜLET 

A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben. 

 Működés közben ne érintse meg a készülék forró felületeit, mert égési sérüléseket

okozhat.

 Amikor a kenyérszeletek megpirultak, várjon néhány percet, mielőtt kiveszi őket a

készülékből, hogy egy kicsit lehűljenek.

 VIGYÁZAT: a pirított kenyér forró lehet, ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát.

 Csak olyan vékonyra szeletelt kenyeret pirítson, amely elfér a készülékben.

 Ne erőltesse, ha a szelet túl vastag.

 Ne pirítson étellel bevont kenyeret.

 Ha a kenyér megakad vagy füstölni kezd, mielőtt a pirítás befejeződött, állítsa le a

készüléket

 nyomja meg az CANCEL gombot, majd húzza ki. Óvatosan vegye ki a kenyeret, mert forró

lehet.

 Ne vegye ki kézzel a kenyeret a pirítási idő lejárta előtt.

 Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe.

 Ne használja a készüléket fűtőberendezésként.

 Használat közben ne takarja le a készüléket.

 A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpirítót hőforrás vagy gyúlékonyforrás,

például függöny közelében.

 Mindig húzza ki a készüléket használat után és tisztítás előtt. Tisztítsa meg akészüléket,

miután teljesen lehűlt.

 Használjon megfelelő fa vagy műanyag edényeket az élelmiszerek elhelyezéséhez vagy

eltávolításához.

 Ne használjon fémszivacsot a készülék tisztításához. A fémrészecskék leeshetnek az

elektromos alkatrészekre, és rövidzárlatot okozhatnak.

A morzsa eltávolítása a gépből: 

 Húzza ki a készüléket,

 Vegye ki és ürítse ki a morzsatálcát,

 Ha szükséges, fordítsa meg és rázza meg a készüléket egy mosogató vagy szemetes

edény fölött.

 Tárolja a készüléket száraz helyen.

 Fontos, hogy a készüléket tisztán tartsa, mivel közvetlenül érintkezik élelmiszerekkel.

 Ezt a terméket nem szabad külső időzítőhöz vagy távirányító rendszerhez csatlakoztatni.

 A zsemlemorzsa eltávolításával kapcsolatos részletes információkért olvassa el a

kézikönyv következő részét.

A készülék tisztítására vonatkozó utasításokat a kézikönyv következő bekezdésében találja. 
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PRODUCT DESCRIPTION 
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1. Kenyér pirító nyílások

2. oldalsó kar

3. Pirítási fokozat beállító gomb

4. Megszakító gomb

5. Újramelegítő funkció gomb

6. Olvasztási funkció gomb

7. Morzsatálca

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

• Csomagolja ki a készüléket, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész jó állapotban

van.

• A csomagolóanyagot és a védőcsomagolást a szelektív válogatási rendszernek megfelelően

ártalmatlanítsa. Tartsa meg az utasításokat.

• Távolítson el minden védőburkolatot a készülék nyílásairól.

• Megjegyzés: Az első használat során a készülék enyhe szagot bocsáthat ki, amelyet füst

kísér. Ez normális.

AT TERMÉK HASZNÁLATA 

Beüzemelés 

• Előzetesen ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva a konnektorból.

• Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.

• Ne takarja le. Ne helyezze ablakok vagy függönyök közelébe.

• Győződjön meg arról, hogy a morzsatálca a helyén van.
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A készülék használata 

 Helyezze a készüléket áram alá.

 Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a választógomb 1-ről 6-ra forgatásával. Minél magasabb

az érték, annál pirítottabb lesz a kenyér.

 Állítsa be a kenyér vastagságának, frissességének és állagának (kéreg vagy morzsa)

szerint. Lehetőleg a pirítás kezdetén állítsa a gombot a köztes helyzetbe, majd pirítás

közben állítsa be.

 Helyezze be a kenyérszeleteket a gépbe, és engedje le az oldalsó kart.

 Megjegyzés: a kar csak akkor marad alsó helyzetben reteszelve, ha a készülék be van

kapcsolva (feszültség alatt).

 Ha a kenyér megpirult, a kar automatikusan felemeli a kenyeret.

 Annak elkerülése érdekében, hogy a készülék a következő használatkor túl gyorsan

felmelegedjen, ajánlatos legalább 1 percet várni, amíg a készülék még forró – vagy

csökkenteni a választókapcsoló állását.

 Ne helyezzen kést vagy villát a gépbe a kenyér kiemeléséhez.

 Ne erőltesse a kart. Mindig használja az CANCEL gombot a kenyérszeletek kilökésére.

Olvasztási funkció A kiolvasztás funkció lehetővé teszi a kenyér 

kiolvasztását, majd a pirítást, így kissé meghosszabbítja a pirítási 

ciklust. 

Engedje le a kart és állítsa be a termosztátot. Nyomja meg a 

leolvasztás gombot. 

Újramelegítési funkció: A kiolvasztás funkció lehetővé teszi a kenyér 

kiolvasztását, majd a pirítást, így kissé meghosszabbítja a pirítási 

ciklust. 

Engedje le a kart és állítsa be a termosztátot. Nyomja meg a 

leolvasztás gombot 

Kiadási funkció: ez a funkció lehetővé teszi a pirítási idő 

megszakítását 

Nyomja meg az Eject gombot a pirítás bármikori leállításához. 

Fontos: Soha ne dugjon kést vagy villát a gépbe a kenyérszeletek kiemeléséhez. 

Minden használat után 

• Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

• Vegye ki a kenyeret, és hagyja kihűlni a gépet.

• Ürítse ki a morzsatálcát.

• Lehetőleg gyermekektől elzárva tárolja a készüléket, és tekerje fel a tápkábelt anélkül, hogy

megcsavarná.

• Tárolja tiszta, száraz helyen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Első lépésként kapcsoljuk ki a készüléket, és áramtalanítsuk. 
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Külső részek tisztítása: 

• Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy elektromos részeit.

• Tisztítsa meg a készülék külső részét nedves szövet ronggyal

• Ne használjon súroló hatású termékeket vagy agresszív tisztítószereket.

Élelmiszerrel érintkező részek tisztítása:

A zsemlemorzsa eltávolítása a gépből:

 Húzza ki a készüléket

 Vegye ki és ürítse ki a morzsatálcát

 Ha szükséges, fordítsa fejjel lefelé a készüléket, és rázza meg egy mosogató vagy szemetes

edény fölött.

 Belső falak : Ha szükséges, távolítsa el a maradványokat a készülék belsejéből egy nem fém

kefével.

További használat előtt:

• Ellenőrizze, hogy a kivehető részek a helyükön vannak-e (morzsatálca).

• Ellenőrizze, hogy minden alkatrész száraz-e. Hagyja megszáradni a szabad levegőn.

• Ne tegye mosogatógépbe. Ne szárítsa elektromos készülékkel.
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