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Gratulálunk
az új TS 4010 kenyérpirító megvásárlásához.
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GRATULÁLUNK

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti
ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. De kérjük,
a villamos eszközök használatánál óvatosan járjon el és tartsa be
a következő utasításokat:
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A TS 4010 KENYÉRPIRÍTÓ
HASZNÁLATÁHOZ
• Ezen berendezést nem
csökkentett fizikai, szellemi
vagy mentális képessségekkel
rendelkező személyeknek
(beleértve gyerekek) tervezték
vagy korlátozott tapasztalú
és tudású személyeknek, ha
nincsenek felügyelet alatt
vagy nem kaptak tájékoztatást
a berendezés használatára
vonatkozóan a biztonságukért
felelős személytől.
• A gyerekek felügyelet alatt
kell legyenek, hogy biztosítsa,
a berendezéssel nem fognak
játszani.
• Működésbe hozás előtt olvassa
el az összes utasítást és őrizze
meg későbbi használat esetére.
• Használat előtt teljesen tekerje
le a tápkábelt.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültsége megegyezik
a termék paramétereivel.
• Működtetéskor a kenyérpirítót
ne tegye az asztal vagy

•

•

•

•

•

•

konyhapult szélére. Győződjön
meg, hogy a felület egyenes,
tiszta és száraz.
Használat előtt
a kenyérpirítóról távolítsa el az
összes reklámcímkét.
Ne hagyja a tápkábelt az asztal
szélén át lógni. Ügyeljen arra,
hogy a tápkábel ne érintkezzen
forró felülettel vagy ne
gabalyodjon össze.
A kenyérpirítót ne tegye forró
gáz- vagy villanytűzhelyre, se
annak közelébe, esetleg olyan
helyekre, ahol forró sütővel
érintkezhetne.
A pékáru lángra kaphat, ezért
a kenyérpirítót ne használja
falak, polcok, függöny vagy
más éghető anyagok mellett
vagy alatt.
A tápkábelt, villásdugót vagy
a berendezést soha se merítse
vízbe vagy más folyadékba.
Ha a kenyérpirítót felügyelet
nélkül hagyja, nem használja
BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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vagy át akarja helyezni,
tisztítani akarja, először mindig
kapcsolja le az áramforrásról.
Ne érintse a kenyérpirító
forró felületeit. A pirító
felemelésénél vagy
áthelyezésénél fogja az oldalsó
részén.
Használat közben
a kenyérpirítót ne hagyja
felügyelet nélkül.
Ezt a berendezést csak
háztartási használatra
tervezték. A berendezést ne
használja más célra, mint amire
tervezték. Ne használja hajón,
vagy mozgó gépkocsiban. Ne
használja kint.
A biztonság érdekében
villamos készülékek
használatakor ajánlott
áramvédő (védőkikapcsoló)
telepítése. Az áramkörbe,
amelyhez a készülék
csatlakozik, kell az áramvédőt
telepíteni 30 mA-t túl nem lépő
maradékáram kapacitással.
Lépjen kapcsolatba
villanyszerelőjével.
A pékáru kiválasztásánál
ügyeljen arra, hogy mérete
megfeleljen a kenyérpirítóban
való sütéshez. A pékáru
a kenyérpirítóból nem lóghat

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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ki és nem lehet túl erős, mivel
beleszorulhatna.
A hálózatra csatlakoztatott
vagy még mindig forró pirítót
soha se takarja le.
Soha se próbálja a pékárut
közvetlenül a pirító
sütőréseire téve sütni.
Ez megakadályozhatná
a légkeringést és károsíthatná
a készüléket.
Minden más karbantartást
(tisztításon kívül), csakis erre
jogosított szerviz végezhet.
Tartsa be pontosan az
utasításokat a karbantartásnál
és tisztításnál.
Rendszeresen ellenőrizze
a tápkábelt, aljzatot és az
egész berendezést, hogy
nem sérültek-e. Ha sérülés
történt, azonnal fejezze be
a berendezés használatát
és adja le a legközelebbi
szakszervizben ellenőrzésre,
javításra vagy a sérült
részek kicseréléséhez, hogy
elkerülje a veszélyes helyzetek
kialakulását.
FIGYELEM:
A HOZZÁFÉRHETŐ FELÜLETEK
HŐFOKA MAGASABB
LEHET, HA A BERENDEZÉS
MŰKÖDÉSBEN VAN.

• Ezt a berendezést csak
8 évnél idősebb gyerekek
használhatják és olyan
csökkent fizikai, szellemi
vagy mentális képességű
személyek, akik felügyelet alatt
vannak, vagy ismertették velük
a berendezés biztonságos
használati módját és
tisztában vannak az esetleges
veszélyekkel. A gyerekeknek
tilos a készülékkel játszani.
A felhasználói karbantartást
és tisztítást gyerekek nem
végezhetik, ha nem idősebbek
8 évnél és nincsenek felügyelet
alatt.

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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Ez a kenyérpirító elektronikus sütésfok-szabályzóval rendelkezik és ha nincs 230 V hálózatra
csatlakoztatva, az emelőkar nem ragadhat le és a pirító nem működtethető.

MEGJEGYZÉS

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
NE MERÍTSE VÍZBE.
HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE LE A TÁPKÁBELT.
A KENYÉRBE, ZSEMLÉBE, ÉDESSÜTEMÉNYBE,
PÉKSÜTEMÉNYBE (CRUMPETS), AMIT PIRÍTÓBAN
AKAR SÜTNI, SE RÁJUK SOHA SE TEGYEN TOVÁBBI
HOZZÁVALÓKAT. EZ ÁRAMÜTÉST VAGY TÜZET
OKOZHATNA.
EZ A PIRÍTÓ CSAK KENYÉRSZELET, PÉKSÜTEMÉNY
(CRUMPETS), SZÉTVÁGOTT ZSEMLE VAGY
ÉDESSÜTEMÉNY PIRÍTÁSÁRA SZOLGÁL. MÁS ÉTEL VAGY
TÁRGY BEHELYEZÉSE A PIRÍTÓBA VESZÉLYES HELYZETHEZ
VEZETHET.
A KIEGÉSZÍTŐ LAPON PIRÍTHAT PÉKÁRUT, MINT PL.
FRANCIAKENYÉR, KIFLI VAGY EGÉSZ ZSEMLE.
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BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

ISMERKEDJEN MEG A TS 4010 KENYÉRPIRÍTÓVAL

Az extra széles sütőrések - különböző féle kenyerekhez
Automatikus középreállító funkció - biztosítja az egyenletes pirítást

Péksütemény,
felvágott szemle
és édessütemény
pirításának
beállítása lehetővé teszi
ezek intenzívebb
egyoldali pirítását

Emelőkar „Lift and Look“ funkcióval
- lehetővé teszi a pékáru kiemelését
pirítás közben és ellenőrizheti
a pirítás mértékét
„High Lift“ funkcióval - a kisebb
kenyérszeletek, péksütemények
és hsn. könnyebb
kiemeléséhez

Hőfok-beállítás
Kiolvasztásbeállítás

Elektronikus
pirítás-szabályzó
Levehető
morzsa-tálca
Tápkábel
tárolóhely
LCD kijelző pirítási „Toast Ready“ hangjelzés
helyzetjelentővel – figyelmezteti arra, hogy
a pirítás befejeződött és
a pirítósok kivehetők

Megszakítás gomb

ISMERKEDJEN MEG A TS 4010 KENYÉRPIRÍTÓVAL
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A TS 4010 KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATA
•

Első használat előtt távolítsa el az összes
reklámcímkét a kenyérpirítóról.
A tápkábelt csatlakoztassa 230 V aljzatba.
A sütőrésekbe tegyen két szelet kenyeret
vagy 2 péksüteményt vagy felvágott
zsemlét vagy édessüteményt.
Állítsa be a kívánt pirítási fokozatot.
A pirítás fokozata beállítható „1“ (világos)
- „9“ (barna) között.
Első használatnál ajánlott a 4-es fokozat
beállítása. Különböző fajtájú pékáru és
különböző ízlések különböző pirítási
fokozatot igényelnek pl. alacsony pirítási
fokozat felel meg a fehér pékárunak,
miközben tömör (teljeskiőrlésű) pékáru
magasabb fokozatot igényel.

„Lift and Look“ funkció
• lehetővé teszi a pékáru pirításának
mértékét ellenőrizni pirítás közben,
hogy nem kell megszakítani. Egyszerűen
emelje fel az emelőkart, ellenőrizze
a pirítás állapotát és a kart nyomja vissza
le, amíg az nem rögzül. A pékáru pirítása
folytatódik.
• A beállított pirítási fokozat elérése után
a pirító kikapcsol és automatikusan
kiemeli a pékárut. A pirítás bármikor
megszakítható a „CANCEL“ gombbal
a kenyérpirító oldalán.

A pirító memóriába menti az utolsó beállítást.
Ha pirítás közben meg van szakítva az
energieellátás és utána visszaáll, a LCD kijelzőn
az eredeti beállítás jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

•
•

•

•

MEGJEGYZÉS
•

Nyomja le az emelőkart addig, hogy
az lent marad. A pirítás magától
elkezdődik. Pirítás közben a LCD kijelzőn
visszaszámláló fokmérő jelenik meg.
Amint a pirítás befejeződik, a fokmérő
eltűnik.

A pirítás befejezését hangjelzés jelzi. Ez
a hangjelzés nem hangzik fel, ha pirítást
a „CANCEL“ gombbal állította le.

„High Lift“ funkció
megkönnyíti a kisebb kenyérszeletek vagy
péksütemények kiemelését. Az emelőkar kb.
2 cm-rel az eredeti helyzete fölé emelkedik.

Ha a készülék nincs hálózatra kötve, az
emelőkart nem lehet lenyomni.

MEGJEGYZÉS

Ha a pékáru beszorul a pirítóba, fejezze be
a pirítást a „CANCEL“ gombbal. Húzza ki
a kenyérpirítót az aljzatból, hagyja kihűlni és
óvatosan vegye ki a beszorult pékárut.

A BEKAPCSOLT PIRÍTÓT SOHA SE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL, MERT A PÉKÁRU
BESZORULÁSÁHOZ VEZETHET.
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A TS 4010 KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATA

Lefagyasztott pékáru pirítása
A lefagyasztott pékárut tegye a sütőrésekbe,
válassza ki a kívánt pirítási fokozatot, az
emelőkart nyomja le, amíg az nem rögzül és
azután nyomja meg a „DEFROST“ (kiolvasztás)
gombot, amivel a pirítás ideje megnő.
A „DEFROST“ gomb kigyullad.

Pirítás után a kenyérpirító mindig visszaáll
a pirítós-sütés alapfunkcióba, ezért további
péksütemény, zsemle, édessütemény
pirításánál újra meg kell nyomni a „CRUMPET“
gombot.

A pirítós megmelegítése
Ez a funkció lehetővé teszi a pirítós
megmelegítését további pirítás nélkül.
Tegye be a pirítóst a sütőrésbe, az emelőkart
nyomja le, amíg nem rögzül lent és nyomja
meg a „REHEAT“ (melegítés) gombot.
A „REHEAT“ gomb kigyullad.

Kiegészítő pirítólap
A kiegészítő lapokat tegye a kenyérpirító
sütőréseire és tegye rá a pékárut (kis
bagett, kifli vagy zsemle), amelyet sütni
akar. Állítsa a pirítási fokozat 1-re és
nyomja le az emelőkart, amíg nem rögzül.
A pirítás magától elkezdődik. Pirítás közben
a LCD kijelzőn visszaszámláló fokmérő
jelenik meg. Amint a pirítás befejeződik,
a fokmérő eltűnik. Ha a pékáru nincs eléggé
megpirítva, ismérelje meg a pirítást. A pékáru
a pirítólapról levételénél óvatosan járjon el,
mivel a fémrészek forróak.

Péksütemények, felvágott zsemle és
édessütemény pirítása
Ez a funkció lehetővé teszi péksütemények,
felvágott zsemle és édessütemény
intenzívebb egyoldali pirítását.

MEGJEGYZÉS

A „CRUMPET“ gombbal a sütőtestek
úgy vannak beállítva, hogy tökéletesen
megpirítsa a péksüteményt, zsemlét,
édessüteményt jobban az egyik oldalon.
A péksüteményt tegye a résbe úgy, hogy
a belső oldala a rés belső oldala felé
irányuljon. Ha zsemlét vagy édessüteményt
akar sütni, előtte vágja ketté és a szétvágott
oldalaival helyezze a résekbe úgy, hogy
a belső oldala a rés belső oldala felé
irányuljon.
Nyomja le az emelőkart és nyomja meg
a „CRUMPET“ gombot. A „CRUMPET“ gomb
kigyullad. A sütőlapok a sütőrés belső oldalán
intenzívebben sütik meg a péksüteményt,
zsemlét vagy édessüteményt.

SOHA SE PRÓBÁLJA KIVENNI A BESZORULT PÉKÁRUT KÉSSEL VAGY MÁS
TÁRGGYAL. NEM CSAK A KÉSZÜLÉK KÁROSODHAT, HANEM ÁRAMÜTÉST IS
SZENVEDHET.

A TS 4010 KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATA

9

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
•
•

•

•

•

A kenyérpirító tisztítása előtt mindig
kapcsolja le a hálózatról és hagyja kihűlni.
A morzsatálcát rendzseresen kell
tisztítani. Gátolja meg túl sok morzsa
felgyülemlését a tálcában.
A morzsák eltávolításához a tálcát húzza
ki a pirítóból, ürítse ki és tolja vissza
a pirítóba a további használathoz.
A kenyérpirító külső részeit törölje
át nedves ronggyal és utána száraz
ronggyal.
A kenyérpirító belső részeinek
tisztításához fordítsa fel a pirítót
mosogató vagy szemétkosár fölött és
rázza ki belőle a pékáru-maradékot.

A tisztításhoz ne használjon durva
tisztítószereket, oldószereket, és hsn.

MEGJEGYZÉS
Tárolás
Elrakás előtt a pirítót mindig kapcsolja ki,
kapcsolja le a hálózatról, és hagyja kihűlni.

A PIRÍTÓT NE HASZNÁLJA FELRAKOTT MORZSATÁLCA NÉLKÜL. KERÜLJE EL
NAGYOBB MENNYISÉGŰ MORZSA FELHALMOZÓDÁSÁT A KÉSZÜLÉKBEN.
A MORZSATÁLCÁT RENDSZERESEN TISZTÍTANI KELL.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze
el!
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az
elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé.
A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt
hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban
a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.
A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi
egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék
helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi
hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen
megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje
a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket,
kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól
vagy az eladójától.
Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül
történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01.
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T O A S T E R

Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších
vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit
od výrobku uvedeného na
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších
vlastností sa môže vami zakúpený výrobok
obok mierne líšiť
od výrobku
u uvedeného na
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fof fo
lytonos fejlesztése
esztése miatt az
Ön által megvásárolt
egvásárolt termék
kissé eltérhet
et e útmutató képein ábrázoltt terméktől.
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