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ÚVOD
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek značky De’Longhi. 
Rádi bychom, abyste věnovali chvilku pročtení tohoto návodu 
k použití, což vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím 
nebo poškození spotřebiče.

Symboly použité v tomto návodu
Důležitá upozornění jsou označena symboly uvedenými níže. 
Tato upozornění je nutné respektovat.  
V případě nerespektování těchto upozornění může dojít k úrazu 
elektrickým proudem, vážnému poranění, popálení, požáru 
nebo poškození spotřebiče. 

  Nebezpečí!
Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem 
s ohrožením života.

  Pozor!
Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo 
poškození přístroje.

 Nebezpečí opaření!!
V případě nedodržení hrozí popálení nebo opaření.
 

 Poznámka:
Tento symbol zdůrazňuje doporučení a informace důležité pro 
uživatele.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Spotřebič je nutné používat výhradně k opékání chleba. Jakékoliv 
jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. 
Výrobce nelze činit odpovědným za případné škody způsobené 
nesprávným, chybným a nezodpovědným používáním a/nebo 
opravami provedenými nekvalifikovanými osobami.

  Nebezpečí!
- Před zapojením zástrčky do zásuvky zkontrolujte 

následující:
• Napětí sítě odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku, 

který se nachází na spodní straně přístroje.
• Zásuvka je vybavena dostatečným uzemněním. Výrobce 

odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nedodržování 
těchto předpisů.

- V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou 
kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; 
tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným 
odborníkem. Nedoporučuje se používat adaptéry, 
vícenásobné zásuvky a/nebo prodlužovací přívody. Pokud to 
bude považováno za nutné, používejte výlučně jednoduché 

nebo vícenásobné a prodlužovací adaptéry, které vyhovují 
platným bezpečnostním předpisům, přičemž dejte pozor, 
aby nebyl překročen mezní výkon uvedený na adaptéru a/
nebo prodlužovacím přívodu.

- Pokud je přístroj zapojen do napájecí sítě, a zejména pokud 
je v provozu, nesahejte rukama do vkládacích otvorů (A).

- Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud máte bosé nebo vlhké nohy.
- Spotřebič nenechávejte zbytečně zapnutý, protože může 

být potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel.

  Pozor!
- Tento přístroj je určen výhradně k 

domácímu použití. Není určen k použití 
v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro 
zaměstnance obchodů, úřadů a jiného 
pracovního prostředí, v agroturistice, 
hotelech, motelech a jiných ubytovacích 
zařízeních, při pronajímání pokojů.

- Plastový sáček s obsahem produktu nesmí být ponechán v 
dosahu dětí jako potenciální zdroj nebezpečí.

- Tento spotřebič smějí používat děti 
ve věku od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo bez patřičných 
zkušeností a znalostí za předpokladu, 
že jsou pod přísným dohledem a byly 
poučeny o bezpečném používání 
spotřebiče a jsou si vědomy rizik. 
Spotřebič není určen do rukou dětem. 
Čištění a údržbu ze strany uživatele 
nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 
8 let a pod dohledem. Spotřebič a kabel 
udržujte mimo dosah dětí do 8 let věku.

- Pokud se spotřebič nepoužívá, vysuňte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (déšť, 

slunce, mráz atd.).
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič 

od elektrické sítě vytažením zástrčky. Spotřebič, napájecí 
kabel a zástrčku neponořujte do vody.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, 
musí být nahrazen výrobcem nebo jeho 
servisním technikem, aby se předešlo 
jakémukoliv riziku.
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- Spotřebič se nesmí provozovat na 
externí časový spínač nebo systém 
samostatného dálkového ovládání.

 Nebezpečí opaření!!
- Během provozu se kovové stěny a okolní 

oblasti kolem vkládacích otvorů (A) 
zahřívají. K manipulaci se spotřebičem 
používejte pouze rukojeti a plastové 
úchyty.

- Chléb je potravina, která se může vznítit. 
Tento spotřebič proto nepoužívejte pod 
záclonami, v blízkosti nich ani jiných 
hořlavých materiálů.

- Během používání spotřebič nezakrývejte.

 Poznámka:
- Po odstranění obalu zkontrolujte neporušenost výrobku. 

V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se 
pouze na kvalifikované pracovníky.

 K odstranění nahromaděného prachu ze spotřebiče stačí 
použít měkký hadřík.

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2004/108/ES o 
elektromagnetické kompatibilitě.

- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují 
předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.

Likvidace přístroje
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES nevyhazujte 
přístroj společně s  domácím odpadem, ale odevzdejte 
jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

POPIS (STR. 3)
A) Vkládací otvory
B)  Spínací páka
C) Zobrazení úrovně opečení
D)  Ovládací knoflík úrovně opečení
E)  Tác na drobky
F) Tlačítko a kontrolka „rozmrazování“
G) Tlačítko a kontrolka „nahřívání“
H) Tlačítko a kontrolka „bagel“ (opečení na jedné straně)
I) Tlačítko Stop/Cancel
L) Odnímatelné zařízení „Warming Rack“

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
- Ujistěte se, že páka (B) je zvednutá a knoflík (D) je nastaven 

na střední úroveň opečení.
- Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
 Chcete-li při prvním použití odstranit vůni „novoty“, 

nechejte spotřebič v provozu bez potravin alespoň 5 minut. 
Během této doby vyvětrejte místnost.

- Plátky chleba vložte do vkládacích otvorů (A), poté stlačte 
páku (B) až do koncové polohy. 

 Poznámka: pokud spotřebič není zapojen do elektrické 
zásuvky, páka (B) nezůstane stlačená. 

- Po dokončení opékání se páka vrátí zpět a vysunou se 
rovněž plátky chleba. 

- Pokud toast není opečen dozlatova, vyberte otáčením 
knoflíku (D) vyšší úroveň. Pokud je toast opečen příliš, 
zvolte nižší úroveň.

- Opékání lze kdykoli přerušit jednoduchým stisknutím 
tlačítka Stop/Cancel (I).

 Nebezpečí opaření!! během provozu se vkládací otvory 
velmi zahřívají.
Nedotýkejte se.

Funkce „Rozmrazování“. 
Mražené plátky chleba lze opékat stisknutím tlačítka defrost (F) 
ihned po stlačení páky (B); cyklus tepelné úpravy se prodlouží, 
aby bylo dosaženo požadovaného opečení. 
Kontrolka bude svítit po dobu aktivace funkce defrost.

Funkce nahřívání
Stlačte spínací páku (B) a stiskněte tlačítko nahřívání (G). 
Kontrolka nahřívání bude po dobu použití této funkce svítit. 
Je třeba upozornit, že doba nahřívání je pevně nastavená a nelze 
ji měnit ovládáním úrovně opečení. 

Funkce „bagel“ (opečení na jedné straně)
Funkce „bagel“ umožňuje opékání chleba, slaného pečiva a 
mufinů na jedné straně (vnitřní), zatímco druhá strana (vnější) 
zůstane teplá. Před opékáním je třeba slané pečivo a mufiny 
rozkrojit na půl, poté stlačit spínací páku (B) a stisknout tlačítko 
„bagel“ (H).  Kontrolka bagel zůstane během použití této funkce 
rozsvícená. 

Použití tlačítka Stop/Cancel.
K přerušení opékání stiskněte tlačítko Stop/Cancel (I) v 
libovolném okamžiku. 
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  Pozor! netlačte spínací páku (B) silou; vždy použijte 
tlačítko Stop/Cancel (I).

Tác na drobky 
Tác na drobky (E) by se měl pravidelně vyprazdňovat, protože 
hromadění drobků může znamenat potenciální nebezpečí 
požáru. 
Po použití nechejte topinkovač vychladnout, poté vyjměte tác na 
drobky (E) a vyprázdněte jej.

Zařízení „WARMING RACK“  (L)  
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 (D) do požadované 

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

úroveň opečení.

TIPY
- Spotřebič neprovozujte naprázdno (tj. bez vložení plátků 

chleba).
- Nepoužívejte velmi tenké nebo zlomené plátky chleba.
- Nevkládejte potraviny, které mohou během tepelné úpravy 

odkapávat. Kromě nutnosti čištění mohou být příčinou 
požáru. Před každým použitím je také důležité odstranit z 
tácu na drobky případné kapky.

- Nevkládejte (silou) příliš velké potraviny. Dovnitř 
topinkovače nevkládejte při vyjímání chleba vidličky ani 
jiné náčiní, jinak by mohlo dojít k poškození odporových 
těles spotřebiče. Vytáhněte zástrčku, přístroj obraťte a lehce 
jím zatřepejte. Tím se odstraní přilepené zbytky potravin.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
- Veškeré čištění a údržbu je nutné provádět po vytažení 

zástrčky ze zásuvky.
- Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Vnitřní část spotřebiče se musí čistit vlhkým hadříkem. 

Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, kterými by se 
povrch mohl poškodit.

- NEPONOŘUJTE DO VODY.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku a vyprázdněte tác na 

drobky, který je umístěn ve spodní části přístroje.
- Pokud toast v přístroji uvízne, odpojte zástrčku, obraťte 

topinkovač a mírně jím zatřepejte.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE ŽÁDNÉ ČÁSTI TOPINKOVAČE 

OSTRÝMI NÁSTROJI, ZEJMÉNA JIMI NEZASAHUJTE 
DOVNITŘ VKLÁDACÍCH OTVORŮ.  


