TOASTER
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POPIS P¤ÍSTROJE
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Páka na tousty
Ukazatel stupnû toustování
Knoflík na regulaci toustování
Kontrolka a tlaãítko “defrost”
Tlaãítko Stop/clear
Tlaãítko a kontrolka pro toustování jedné strany
Vaniãka na drobky
Otvory na peãivo
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DÒLEÎITÁ VAROVÁNÍ
- Pﬁístroj je urãen v˘hradnû k úãelu, pro kter˘ byl
vyroben. KaÏdé jiné pouÏití je povaÏováno za
nevhodné a tedy i nebezpeãné. V˘robce nenese
Ïádnou odpovûdnost za pﬁípadné ‰kody vzniklé
v dÛsledku nevhodného, nesprávného nebo
nedbalého pouÏití, resp. oprav proveden˘ch na
v˘robku neautorizovan˘m personálem.
- Po vyjmutí pﬁístroje z obalu se pﬁesvûdãte, Ïe je
v˘robek kompletní a v perfektním stavu.
- Plastov˘ sáãek, v nûmÏ byl v˘robek zabalen,
musí b˘t uloÏen mimo dosah dûtí, protoÏe pro
nû pﬁedstavuje riziko udu‰ení.
- Prach pﬁípadnû usazen˘ na pﬁístroji mÛÏete
prostû setﬁít mûkk˘m hadrem.
- NeÏ zasunete zástrãku do síÈové zásuvky, pﬁesvûdãte se, Ïe:
- napûtí síÈové zásuvky souhlasí s hodnotami
uveden˘mi na informaãním ‰títku pﬁipevnûném k pﬁístroji;
- síÈová zásuvka má dostateãnou uzemÀovací
kapacitu - v˘robce odmítá jakoukoli
odpovûdnost v pﬁípadû nedodrÏení tohoto
pokynu.
- Pokud se zástrãka pﬁístroje nehodí do síÈové
zásuvky, kterou máte k dispozici, nechte
zástrãku vymûnit kvalifikovan˘m technikem.
PouÏití adaptérÛ, rozdvojek a prodluÏovacích
‰ÀÛr se nedoporuãuje. Je-li jejich pouÏití
nezbytné, pouÏijte adaptéry a prodkuÏovací
‰ÀÛry vyhovující platn˘m bezpeãnostním
normám a dávejte pozor, abyste nepﬁekroãili
limit napûtí adaptéru nebo prodluÏovací ‰ÀÛry.
- KdyÏ je pﬁístroj zapojen do síÈové zásuvky a navíc
je zapnut˘, nikdy nestrkejte ruce do otvorÛ na toasty (H).
- Nikdy nedovolte, aby pﬁístroj pouÏívaly dûti bez
dozoru dospûlé osoby.
- Nedot˘kejte se pﬁístroje mokr˘ma nebo vlhk˘ma rukama.
- Kovové povrchy toasteru a plochy v okolí otvorÛ
na toasty (H) se bûhem pouÏívání zahﬁívají na
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velice vysoké teploty. Proto se dot˘kejte jedinû
plastov˘ch souãástek a rukojetí pﬁístroje.
Chléb je potravina, která mÛÏe zaãít hoﬁet.
NepouÏívejte tento pﬁístroj pod záclonami nebo
v jejich blízkosti, resp. poblíÏ jakéhokoli hoﬁlavého materiálu.
Bûhem pouÏívání nezakr˘vejte pﬁístroj.
NepouÏívejte pﬁístroj, máte-li bosé nebo mokré
nohy
JestliÏe nepouÏíváte pﬁístroj, vypojte ho ze
síÈové zásuvky.
Nenechávejte pﬁístroj zapnut˘, pokud ho
nepouÏíváte. MÛÏe to b˘t nebezpeãné.
Nevypojujte pﬁístroj ze síÈové zásuvky tahem za
napájecí ‰ÀÛru.
Nevystavujte pﬁístroj povûtrnostním vlivÛm
(dé‰È, pﬁímé sluneãní svûtlo, mráz atd.).
Pﬁed jak˘mkoli ãi‰tûním nebo údrÏbou odpojte
pﬁístroj ze síÈové zásuvky. Neponoﬁujte pﬁístroj,
zástrãku nebo elektrickou ‰ÀÛru do vody.
V pﬁípadû poruchy nebo nesprávného fungování
pﬁístroje vypnûte pﬁístroj a nepokou‰ejte se ho
sami opravit. S nezbytn˘mi opravami, pﬁípadnû
v˘mûnou elektrické ‰ÀÛry se obraÈte na technické
servisní centrum autorizované v˘robcem.

Tento pﬁístroj vyhovuje smûrnici 89/336/CEE
t˘kající se elektromagnetické sluãitelnosti.
Materiály a souãástky urãené pro pouÏívání ve
styku s potravináﬁsk˘mi v˘robky jsou v souladu s
pﬁedpisy smûrnice EEC 89/109.
POUÎÍVÁNÍ (MOD. CT02)
• Pﬁesvûdãte se, Ïe je páka (A) zvednutá a pﬁepínaã (C) je nastaven na stﬁední úroveÀ toastování.
• Zapojte pﬁístroj do síÈové zásuvky. Abyste eliminovali pach "novoty" pﬁi prvním pouÏití, spusÈte pﬁístroj nejménû na 5 minut bez vloÏení
jakékoli potraviny. Bûhem této procedury
vûtrejte.
• VloÏte plátky chleba do toastovacích otvorÛ (H)
a stisknûte páku (A) úplnû dolÛ.

Poznámka: Pokud pﬁístroj není zapojen do
síÈové zásuvky, nelze stisknout páku úplnû dolÛ.
• Po skonãení toastování se páka vrátí do horní
polohy a souãasnû vyjedou plátky toastÛ z pﬁístroje.
• Pokud toastování není dostateãné, zvolte silnûj‰í
stupeÀ toastování otoãením pﬁepínaãe (C). Je-li
toastování nadmûrné (chléb pﬁíli‰ ztmavne),
vyberte niÏ‰í stupeÀ toastování.
• Toastování mÛÏete kdykoli pﬁeru‰it stisknutím
tlaãítka Stop / Clear (E).
Rozmrazování
V pﬁístroji mÛÏete toastovat také plátky zmrazeného
chleba, pokud bezprostﬁednû po stlaãení páky (A)
dolÛ stisknete tlaãítko rozmrazování. Pracovní cyklus se prodlouÏí, aby bylo dosaÏeno poÏadované
úrovnû toastování. Bûhem pouÏití rozmrazovací
funkce svítí ãervená kontrolka.
Jednostranné toastování
Funkce "jednostranného toastování" umoÏÀuje
toastovat vdoleãky, chléb atd. jen po jedné stranû.
Vdoleãky musíte nejprve pﬁekrojit napÛl a vloÏit do
pﬁístroje tak, aby ﬁezy byly otoãené smûrem ven.
Stlaãte páku dolÛ a stisknûte tlaãítko jednostranného
toastování. Bûhem pouÏití funkce jednostranného
toastování svítí ãervená kontrolka.

• Nevkládejte do pﬁístroje (silou) potraviny, které
se nevejdou do otvorÛ.
• NepouÏívejte k vyjímání chleba z toasteru vidliãky nebo jiné nástroje, které by mohly po‰kodit odporové spirály pﬁístroje. JestliÏe v pﬁístroji
uvízne plátek chleba nebo jiná potravina,
vytáhnûte zástrãku ze síÈové zásuvky, otoãte toaster vzhÛru nohama a jemnû vyklepejte chléb
ven.
âI·TùNÍ A ÚDRÎBA
• Jakékoli ãi‰tûní nebo údrÏba se smí provádût aÏ
po vytaÏení zástrãky ze síÈové zásuvky.
• NeÏ zaãnete ãistit pﬁístroj, nechte ho ochladit.
• Vnûj‰í povrchy pﬁístroje musíte ãistit mûkk˘m
hadrem. NepouÏívejte abrazivní ãisticí prostﬁedky, které by mohly zniãit povrch.
• NEPONO¤UJTE P¤ÍSTROJ DO VODY.
• Po kaÏdém pouÏití vytáhnûte zástrãku ze síÈové
zásuvky a vyprázdnûte misku na drobeãky,
která se nachází na spodní stranû pﬁístroje.
• JestliÏe plátek toastu uvízne v pﬁístroji, vytáhnûte zástrãku ze síÈové zásuvky, otoãte toaster
vzhÛru nohama a jemnû vyklepejte toast ven.
• NIKDY SE NEDOT¯KEJTE ÎÁDNÉ âÁSTI
TOASTERU OSTR¯MI NÁSTROJI. TO PLATÍ
P¤EDEV·ÍM PRO VNIT¤EK TOASTOVACÍCH
OTVORÒ.

POUÎÍVÁNÍ (MOD. CT04)
Tento model se pouÏívá, jako kdyby se jednalo o
dva rÛzné pﬁístroje (MOD CT02).
DOPORUâENÍ
• Nikdy nepouÏívejte pﬁístroj, kdyÏ je prázdn˘
(bez vloÏeného chleba).
• NepouÏívejte pﬁíli‰ tenké nebo pﬁelomené plátky
chleba.
• Bûhem provozu nevkládejte do pﬁístroje jiné
potraviny, které by mohly odkapávat. Kromû
toho, Ïe byste si tak zkomplikovali ãi‰tûní,
mohlo by také dojít k poÏáru. RovnûÏ je velice
dÛleÏité vyãistit pﬁed kaÏd˘m pouÏitím misku na
drobeãky od v‰ech zbytkÛ.
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