
TS 4011

2 SLICE
S M A R T
T O A S T E R  

Návod k obsluze
T O A S T E R

Návod na obsluhu
H R I A N K O V A Č

Használati útmutató
K E N Y É R - P I R Í T Ó



TOASTER



OBSAH

2  Gratulujeme

4 Vaše bezpečnost na prvním místě

6 Seznamte se se svým toasterem TS 4011

7 Použití vašeho toasteru

8  Tlačítko TOAST/CANCEL

8  Tlačítko A BIT MORE

9  Tlačítko CRUMPET

9  Tlačítko DEFROST

10  Tlačítko LIFT & LOOK

10  Nástavec na rozpékání pečiva

11 Péče a čištění

11OBSAH



2 GRATULUJEME  

Gratulujeme 
                 vám k zakoupení vašeho nového toasteru TS 4011.  



Naše spotřebiče jsou vždy navrhovány se záměrem, aby ve své třídě 
představovaly absolutní špičku.  

Již na samém začátku tohoto projektu jsme byli rozhodnuti zkonstruovat 
naprosto výjimečný toaster, který bude funkčním a vkusným doplňkem každé 
kuchyně.  

Použití vysoce odolné slitiny a inteligentní ovládání toasteru zaručuje jeho 
dlouhou životnost a univerzálnost.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým toasterem!
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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. 
Přesto vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽITÍ VAŠEHO TOASTERU TS 4011
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• Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně 
dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo 
mentální schopností nebo osoby s omezenými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není 
veden odborný dohled nebo podány instrukce 
zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou 
odpovědnou za jejich bezpečnost.

• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že 
si se spotřebičem nebudou hrát.

• Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě pře-
čtěte všechny pokyny a tyto pokyny uschovejte 
pro případné další použití v budoucnu.

• Před prvním použitím spotřebiče odstraňte 
veškeré obaly, reklamní štítky a etikety.

• Toaster nestavte na okraj pracovní desky nebo 
stolu. Ujistěte se, že povrch, na kterém je toaster 
umístěn, je rovný, zbavený všech nečistot a suchý.

• Toaster nestavte na horký plynový nebo 
elektrický sporák ani do jeho blízkosti, případně 
do míst, kde by se dotýkal horké trouby.

• Na spotřebič nic neodkládejte a v jeho blízkosti 
se nesmí vyskytovat zástěny, látky či závěsy 
z hořlavých materiálů. Zajistěte dostatečný 
prostor pro cirkulaci vzduchu po všech stranách 
spotřebiče.

• Z hlediska požární bezpečnosti toaster vyhovuje 
normám platných v Evropské Unii. Ve smyslu 
těchto norem se jedná o spotřebiče, které lze 
provozovat na stole nebo podobném povrchu, 
pokud ve směru hlavního sálání bude dodržena 
bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot 
min. 500 mm a v ostatních směrech min. 100 mm.

• Nestavte toaster na odkapávač dřezu.
• Před použitím zkontrolujte, že spotřebič je 

správně sestaven dle instrukcí v tomto návodu 
k obsluze.

• Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího 
časovače či dálkového ovládání.

• Nepoužívejte toaster k vytápění místnosti!
• Toaster nikdy nezapínejte dopředu, protože hřeje 

okamžitě!
• Toaster je přenosný a je vybaven pohyblivým 

přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje dvoupólové 
odpojení od elektrické sítě.

• V případě potřeby použití prodlužovacího 
kabelu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval 
platným normám.

• Chléb se může spálit, a proto nesmí být toaster 
umístěn v blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých 
materiálů. Je nezbytně nutné, aby se na spotřebič 
během jeho provozu dohlíželo.

• Použitý chléb musí mít takovou velikost, aby 
jednotlivé krajíce nevyčnívaly během opékání 
nad toastovací otvor. Jednotlivé krajíce pak 
musí mít i odpovídající tloušťku a délku, aby 
nedocházelo k zablokování jednotlivých otvorů.

• Nevkládejte do toasteru nebo na něj 
pocukrované nebo namazané pečivo, protože má 
sklon rozpouštět se a téci.

• Neopékejte chléb nebo pečivo zabalené např. 
v hliníkové fólii, papíru apod.

• Nikdy nezakrývejte otvor a nevkládejte do 
něj prsty nebo kovové nástroje! Na toaster 
nepokládejte žádné předměty.

• Pokud chcete topinky přihřát, nikdy je 
nepokládejte přímo na okraje toastovacích 
otvorů. Mohlo by tak dojít ke špatné cirkulaci 
vzduchu a poškození spotřebiče.

• Toaster, pokud je v provozu nebo ještě horký, 
nikdy nepřemísťujte. Při manipulaci se toasterem 
postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. 
popálení).

• Nedotýkejte se horkých ploch. Pokud chcete 
spotřebič přenést či nadzvednout, uchopte jej za 
jeho boční stěny.

• Během provozu nenechávejte spotřebič bez 
dozoru.

• V případě, že zpozorujete kouř způsobený např. 
vznícením potravin, toaster ihned vypněte 
a odpojte od síťové zásuvky. 

• Pokud nebudete toaster používat či chystáte-li 
se ho vyčistit, přesunout nebo ho uložit na jeho 
místo, vždy spotřebič nejprve vypněte a zástrčku 
odpojte od síťové zásuvky.

• Dbejte na to, aby nedocházelo k nahromadění 
drobků ve vyjímatelné přihrádce na drobky. 
Pokud by byla vyjímatelná přihrádka na drobky 
přeplněna, mohlo by dojít ke vzniku požáru.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte houbičky 
s drátěnkou. Jednotlivé kovové částečky by 
mohly odpadnout a zapadnout do elektrických 
částí a mohlo by tak dojít ke zkratu.

• Udržujte spotřebič čistý. Při čištění postupujte dle 
instrukcí obsažených v tomto návodu k obsluze.
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• Před použitím zcela odviňte přívodní kabel.
• Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku 

odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce. Vidlici 
napájecího kabelu je nutné připojit do správně 
zapojené a uzemněné zásuvky, která odpovídá 
normám platných v Evropské Unii.

• Vidlici přívodního kabelu nezasunujte do síťové 
zásuvky ani nevytahujte mokrýma rukama 
a taháním za přívodní kabel.

• Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu 
nebo pracovní deky, dotýkat se horkého povrchu 
ani se zamotat.

• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo 
spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

• Spotřebič nepoužívejte pro účely jiné, než ke 
kterým je určen. Spotřebič je určen pouze pro 
použití v domácnosti a podobné účely (ohřev 
a úprava potravin). Spotřebič nesmí být používán 
na lodích či jiných pohyblivých prostředcích. 
Spotřebič není určen pro venkovní použití.

• Pravidelně kontrolujte spotřebič, přívodní kabel 
i zástrčku, zda nejsou poškozeny. Pokud by 
došlo k poškození, okamžitě přestaňte spotřebič 
používat a odevzdejte ho do nejbližšího 
autorizovaného servisu k prozkoumání, opravě 
nebo výměně poškozených částí, aby se zabránilo 
vzniku nebezpečné situace.

• Jakákoliv jiná údržba, než je čištění, by měla být 
výhradně prováděna autorizovaným servisním 
střediskem.

• V zájmu zvýšení bezpečnosti při použití 
elektrických zařízení doporučujeme instalaci 
proudového chrániče (ochranný vypínač). Je 
vhodné nainstalovat do elektrického obvodu, 
ke kterému je zařízení připojené, ochranný 
vypínač s kapacitou nepřekračující 30 mA 
reziduálního proudu. Kontaktujte svého 
elektrikáře.

 

TOPINKOVAČ JE ŘÍZEN ELEKTRONICKY A NEBUDE 
UVEDEN DO PROVOZU, POKUD NENÍ PŘIPOJEN 
K ZÁSUVCE 230/240 V A ZAPNUT.

POZNÁMKA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNA ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NIKDY PROVOZOVÁN, POKUD JE PŘEVRÁCEN NA BOČNÍ STRANU.
PEČIVO V TOASTERU MUSÍ BÝT VŽDY SUCHÉ, TZN. NESMÍ BÝT NAMAZÁNO MÁSLEM, MARMELÁDOU, DŽEMEM APOD. TYTO INGREDIENCE 
BY MOHLY ZATÉCT DO PŘÍSTROJE A ZPŮSOBIT ZKRAT ČI VZNIK POŽÁRU.
TENTO TOASTER JE URČEN PRO OPÉKÁNÍ PEČIVA, ANGLICKÝCH LÍVANEČKŮ, ČI MUFFINŮ. POKUD BY BYLY DO SPOTŘEBIČE VKLÁDÁNY 
JINÉ POTRAVINY, MOHLO BY DOJÍT KE ZKRATU ČI VZNIKU POŽÁRU.
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SEZNAMTE SE SE SVÝM TOASTEREM TS 4011 
Tlačítko „CRUMPET“ pro opékání anglických 
lívanců, rozkrojených žemlí a bagelů
-  umožňuje intenzivnější opečení anglických 

lívanců, rozkrojených žemlí a bagelů z jedné strany

Tlačítko „A BIT MORE“
-  Je-li třeba toast jen krátce dopéct, 

pomocí tlačítka „A Bit More“ přidáte 
jeden toastovací cyklus.

Tlačítko „TOAST/CANCEL“ 
(START/ZRUŠENÍ)

Vyjímatelná přihrádka 
na drobky

Tlačítko „DEFROST“ - rozmrazování

Funkce „Lift & Look” umožňuje 
zkontrolovat stupeň opečení 

bez nutnosti přerušení provozu. 
Stisknutím jediného tlačítka 

Lift & Look je toast vysunut a poté 
opět automaticky spuštěn dolů.

Tělo ze slitiny ušlechtilých kovů

LED ukazatel průběhu opékání 

Uložení kabelu

Variabilní nastavení intenzity opečení

Extra široké otvory 
s automatickým centrováním

Podsvícená tlačítka

Zvuková signalizace 
ukončení procesu opékání

SEZNAMTE SE SE SVÝM TOASTEREM TS 4011

Inteligentní automatické spuštění 
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Před prvním použitím odstraňte veškerý balicí 
materiál nebo reklamní štítky z toasteru.  

1.  Připojte zástrčku k napájení 230/240 V. 
Tlačítko TOAST/CANCEL se modře podsvítí. 
LED ukazatel průběhu opékání se rozsvítí 
modře zleva doprava dle zvoleného stupně 
opečení (dle polohy ovladače na stupnici 
intenzity opékání). Pokud nestiskněte 
tlačítko nebo nenastavíte stupeň opečení 
ovladačem intenzity opečení, pak se po 30 
sekundách toaster automaticky uvede do 
režimu stand-by. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM DOPORUČUJEME 
SPUSTIT TOASTER JEDENKRÁT NAPRÁZDNO (PŘI 
NASTAVENÍ NA MAXIMÁLNÍ INTENZITU OPEČENÍ 
– „5“) K ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÉHO ZÁPACHU. 

POZNÁMKA
2.  Vložte do toastovacího otvoru 1 plátek 

chleba nebo jeden anglický lívanec nebo 
polovinu anglického muffi  nu či polovinu 
rozkrojeného bagelu.
Dbejte na to, aby se pečivo vešlo do 

toastovacích otvorů. Pečivo nesmí být 
příliš dlouhé, či silné a nemělo by vyčnívat 
z toastovacích otvorů. 
TS 4011 má jeden ovladač intenzity 
opečení, kterým se dá nastavit stupeň 
opečení, a řadu ovládacích tlačítek, které 
souběžně ovládají oba toastovací otvory.

3. Nastavte požadovaný stupeň opečení 
posunutím ovladače na stupnici intenzity 
opečení, která se nachází na přední straně 
spotřebiče. Stupeň opečení lze nastavit od 
„1“ (nejsvětlejší opečení) do „5“ (nejtmavší 
opečení). LED ukazatel průběhu opékání 
se rozsvítí modře dle pozice ovladače na 
stupnici intenzity opečení. 

 

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ NASTAVTE STUPEŇ 
OPEČENÍ „3“. SPRÁVNÁ VOLBA STUPNĚ OPEČENÍ 
BUDE ZÁVISET NA TYPU CHLEBA A VAŠICH 
PREFERENCÍCH. NAPŘ. LEHKÝ BÍLÝ CHLÉB BUDE 
VYŽADOVAT KRATŠÍ DOBU OPÉKÁNÍ, ZATÍMCO 
TĚŽŠÍ ŽITNÝ CHLÉB BUDE VYŽADOVAT DELŠÍ 
DOBU OPÉKÁNÍ. 

POZNÁMKA

4.  Proces opékání zahájíte stisknutím tlačítka 
TOAST/CANCEL. Tlačítko TOAST/CANCEL 
se rozsvítí červeně, koš automaticky 
sjede do spodní polohy a spustí se cyklus 
opékání. Jakmile je koš ukotven ve správné 
poloze, tlačítko LIFT & LOOK se modře 
podsvítí a LED ukazatel průběhu opékání 
bude odpočítávat dobu opékání (směrem 
doleva). 

5.  Funkci LIFT & LOOK lze využít až do 
10 sekund před koncem opékání, tím je 
umožněna vizuální kontrola stavu opečení 
vašeho toastu. Pokud stisknete tlačítko 
LIFT & LOOK, tlačítko se rozbliká a LED 
ukazatel průběhu opékání přestane blikat 
(naznačuje tím, že toast stoupá nahoru 
a nastavené opékání nebylo přerušeno). 
Opékání je okamžitě znovu obnoveno, 
jakmile je koš opět ukotven ve spodní 
poloze. Tlačítko LIFT & LOOK bude opět 
podsvíceno a LED ukazatel průběhu 
opékání bude blikat.

6. Přibližně 10 sekund před koncem opékání 
tlačítko LIFT & LOOK zhasne. Jakmile je 
proces opékání ukončen, koš začne stoupat 

POKUD JE TOASTER V PROVOZU, NESMÍ ZŮSTAT BEZ DOZORU – MŮŽE DOJÍT K ZABLOKOVÁNÍ TOASTU V TOASTOVACÍM OTVORU.
POKUD BY DOŠLO K ZABLOKOVÁNÍ TOASTU V TOASTOVACÍM OTVORU, VŠECHNA TLAČÍTKA A LED UKAZATEL PRŮBĚHU OPÉKÁNÍ 
ZAČNOU BLIKAT A TOPNÁ TĚLESA BUDOU VYPNUTA. VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY A NECHTE TOASTER ÚPLNĚ VYCHLADNOUT. 
POTOM OPATRNĚ VYJMĚTE ZABLOKOVANÝ TOAST. DBEJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ TOPNÝCH TĚLES.



nahoru a LED ukazatel průběhu opékání 
přestane blikat a vrátí se na původně 
nastavenou hodnotu. Zatímco bude koš 
stoupat nahoru, tlačítko TOAST/CANCEL 
bude červeně blikat.

7. Jakmile je proces opékání dokončen a koš 
usazen v horní poloze, ozve se zvukový 
signál upozorňující na konec opékání. 
Odeberte toasty. 

 

POKUD NENÍ DO 30 SEKUND STISKNUTO NĚKTERÉ 
Z TLAČÍTEK NEBO POSUNUT OVLADAČ  INTENTIZY 
OPEČENÍ, TOASTER SE AUTOMATICKY PŘEPNE 
DO REŽIMU STAND-BY. TLAČÍTKA TOAST/CANCEL 
A LED UKAZATEL PRŮBĚHU OPÉKÁNÍ ZHASNOU. 

POZNÁMKA

TOASTER BUDE OPĚT AKTIVOVÁN (TLAČÍTKA 
TOAST/CANCEL A LED UKAZATEL PRŮBĚHU 
OPÉKÁNÍ SE ROZSVÍTÍ), KDYŽ:
a) BUDE STISKNUTO JAKÉKOLIV TLAČÍTKO
b) OVLÁDAČ INTENZITY OPEČENÍ BUDE
         POSUNUT
c)  PŘI OBNOVENÍ DODÁVKY ENERGIE PO JEJÍM 

VÝPADKU.

POZNÁMKA

Tlačítko TOAST/CANCEL  
Po zapnutí toasteru se tlačítko TOAST/CANCEL 
modře podsvítí. Po 30 sekundách se toaster 
přepne do režimu stand-by, pokud není 
stisknuto žádné tlačítko či posunut ovladač 
intenzity opečení. 
•  Pokud jednou stisknete tlačítko TOAST/

CANCEL, koš sjede dolů a ukotví se ve spodní 
poloze a začne proces opékání. Tlačítko 
TOAST/CANCEL bude podsvíceno červeně. 

•   Pokud stisknete tlačítko TOAST/CANCEL 
během opékání, opékací proces nebo 
jakákoliv jiná funkce bude zrušena. Tlačítko 
TOAST/CANCEL se podsvítí modře a bude 
svítit pouze po dobu 30 sekund, pokud 
nebude stisknuto žádné tlačítko nebo 
posunut ovladač intenzity opečení. 

 

OPÉKÁNÍ MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENO 
STISKNUTÍM TLAČÍTKA TOAST/CANCEL. 
TOASTOVACÍ PROCES TAK BUDE ZRUŠEN A KOŠ SE 
VYSUNE DO HORNÍ POLOHY. 

POZNÁMKA

TOASTER JE VYBAVEN FUNKCÍ LIFT & LOOK. 
DÍKY TÉTO FUNKCI JE MOŽNO ZKONTROLOVAT 
STUPEŇ OPEČENÍ V KTEROUKOLIV DOBU BĚHEM 
PROCESU OPÉKÁNÍ, ANIŽ BY BYLO NUTNÉ ZRUŠIT 
FUNKCI OPÉKÁNÍ ČI RESETOVAT ZVOLENÝ STUPEŇ 
OPEČENÍ. KDYŽ ZJISTÍTE, ŽE BYLO DOSAŽENO 
POŽADOVANÉHO STUPNĚ OPEČENÍ, PROCES 
OPÉKÁNÍ MŮŽETE UKONČIT STISKNUTÍM TLAČÍTKA 
TOAST/CANCEL.  

POZNÁMKA

Tlačítko A BIT MORE 
(prodloužení opékacího cyklu) 

Funkce A BIT MORE může být zvolena po 
ukončení nebo během opékacího cyklu. 

Použití této funkce během opékacího cyklu: 
1a. Pokud je tlačítko A BIT MORE stiknuto, 

podsvítí se modře. Opékací cyklus se 
automaticky prodlouží, ale na LED ukazateli 
průběhu opékání to nebude znázorněno. 
Tato funkce může být zrušena opětovným 
stisknutím tlačítka A BIT MORE a původně 
nastavený cyklus bude pokračovat až do 
svého ukončení.

Použití této funkce po ukončení opékacího 
cyklu:
1b. Pokud je tlačítko A BIT MORE stisknuto, 

podsvítí se modře. Koš s pečivem 
automaticky sjede do spodní polohy 
a zahájí se proces prodlouženého opékání. 
LED ukazatel průběhu opékání bude 
automaticky zobrazovat nejnižší stupeň 
opékání, poté bude blikat a odpočítávat 
zbývající čas opékání. 

2.  Tlačítko TOAST/CANCEL bude svítit červeně 
a tlačítko LIFT & LOOK bude podsvíceno 
modře. Během prodlouženého opékacího 
cyklu lze pomocí tlačítka LIFT & LOOK 
zkontrolovat stupeň opečení a při dosažení 
požadovaného stupně opečení, přerušit 
cyklus stisknutím tlačítka TOAST/CANCEL. 

3.  Přibližně 10 sekund před ukončením 
prodlouženého opékacího cyklu 
zhasne tlačítko LIFT & LOOK  (tlačítko je 
deaktivováno). Jakmile je proces opékání 
ukončen, koš začne stoupat nahoru a LED 
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ukazatel průběhu opékání přestane blikat 
a vrátí se na původně nastavenou hodnotu. 
Zatímco bude koš stoupat nahoru, tlačítko 
TOAST/CANCEL bude červeně blikat. 
Tlačítko A BIT MORE zhasne.

4.  Jakmile je opékání ukončeno a koš je 
v horní poloze, ozve se zvukový signál 
ukončení procesu. Odeberte topinku. 
Tlačítko TOAST/CANCEL se opět podsvítí 
modře. Toaster se přepne do režimu stand-
by za 30 sekund, není-li stisknuto žádné 
tlačítko nebo posunut ovladač intenzity 
opečení.

FUNKCI A BIT MORE LZE POUŽÍT I PRO 
ROZMRAZOVÁNÍ. 

POZNÁMKA

Tlačítko CRUMPET pro opékání 
anglických lívanců, rozkrojených 
žemlí a bagelů   
Tato funkce umožňuje intenzivnější opečení 
anglických lívanců či rozkrojených bagelů nebo 
žemlí z jedné strany. 

Opékání anglických lívanců, rozkrojených 
bagelů a žemlí:
1. Vložte lívance do toastovacích otvorů tak, 

aby vrchní strany lívanců směřovaly ke 
středu. Rozkrojený bagel či žemli vložte 
do toastovacích otvorů tak, aby rozříznuté 
strany směřovaly ke středu.

2. Nastavte požadovaný stupeň opečení 
ovladačem intenzity opečení. Stupeň 
opečení lze nastavit od „1“ (nejnižší) 
do „5“ (nejvyšší).

3. Stiskněte tlačítko TOAST/CANCEL – tlačítko 
se po stisknutí podsvítí červeně, poté 
stiskněte tlačítko CRUMPET – po stisknutí 
se podsvítí modře. Koš automaticky sjede 
dolů. Střední a vnější topná tělesa se 
automaticky nastaví.

4. Tlačítko LIFT & LOOK bude podsvíceno 
modře. Pomocí tohoto tlačítka lze 
zkontrolovat stupeň opečení během 
procesu opékání. Při dosažení 
požadovaného stupně opečení lze proces 
ukončit stisknutím tlačítka TOAST/CANCEL.

5. Přibližně 10 sekund před ukončením 
opékání zhasne tlačítko LIFT & LOOK. 
Jakmile je proces opékání ukončen, koš 
začne stoupat nahoru a LED ukazatel 
průběhu opékání přestane blikat a vrátí se 
na původně nastavenou hodnotu. Zatímco 
bude koš stoupat nahoru, tlačítko 
TOAST/CANCEL bude červeně blikat.

6. Jakmile je cyklus opékání ukončen a koš je 
v horní poloze, ozve se zvuková signalizace 
upozorňující na ukončení procesu 
opékání. Odeberte pečivo nebo lívance. 
Tlačítko TOAST/CANCEL se znovu podsvítí 
a toaster je připraven na další opékání. 
Tlačítko CRUMPET stále svítí a mělo by být 
jednou stisknuto pro zrušení, pokud není 
tato funkce již dále požadována. Tlačítko 
CRUMPET zhasne po 30 sekundách, nebo 
pokud je toaster odpojen od zdroje el. 
energie.

VLOŽTE LÍVANCE DO TOASTOVACÍCH OTVORŮ 
TAK, ABY VRCHNÍ STRANY LÍVANCŮ SMĚŘOVALY 
KE STŘEDU PŘÍSTROJE – VIZ ZNAČENÍ NA 
PŘÍSTROJI „CRUMPETS FACE INWARDS“. 
VLOŽTE ROZKROJENOU ŽEMLI ČI BAGEL DO 
TOASTOVACÍCH OTVORŮ TAK, ABY ROZŘÍZNUTÉ 
STRANY PEČIVA SMĚŘOVALY KE STŘEDU 
PŘÍSTROJE – VIZ ZNAČENÍ NA PŘÍSTROJI 
„CRUMPETS FACE INWARDS“.  

POZNÁMKA

Tlačítko DEFROST (rozmrazování)  

Tato funkce prodlužuje čas opékání na dobu 
potřebnou pro opečení mraženého chleba. 

1. Vložte chléb do otvorů.
2. Ovladačem intenzity opečení nastavte 

požadovaný stupeň opečení. Stupeň 
opečení lze nastavit v rozmezí 
od „1“ (nejnižší) do „5“ (nejvyšší). 

3. Stiskněte tlačítko TOAST/CANCEL 
– po stisknutí se podsvítí červeně. Koš 
automaticky sjede do dolní polohy. Poté 
stiskněte tlačítko DEFROST – po stisknutí 
se podsvítí modře. Čas potřebný k opečení 
se automaticky prodlouží.

4. Tlačítko LIFT & LOOK se podsvítí modře 
– tato funkce umožňuje zkontrolovat 
stupeň opečení během opékacího procesu. 
Při dosažení požadovaného stupně opečení 
lze opékání okamžitě ukončit stisknutím 
tlačítka TOAST/CANCEL. 
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5. Přibližně 10 sekund před ukončením 
opékání zhasne tlačítko LIFT & LOOK. 
Jakmile je proces opékání ukončen, koš 
začne stoupat nahoru a LED ukazatel 
průběhu opékání přestane blikat a vrátí se 
na původně nastavenou hodnotu. Zatímco 
bude mřížka stoupat nahoru, tlačítko 
TOAST/CANCEL bude červeně blikat.

6. Jakmile je cyklus opékání ukončen a koš 
je v horní poloze, ozve se zvukový signál 
upozorňující na ukončení procesu opékání. 
Odeberte topinku. Tlačítko TOAST/CANCEL 
se znovu podsvítí a toaster je připraven na 
další opékání. Tlačítko DEFROST stále svítí. 
Jestliže již nechcete dále používat tuto 
funkci, stiskněte tlačítko DEFROST ještě 
jednou pro deaktivaci funkce rozmrazování.

7. Toaster se přepne do režimu stand-by za 
30 sekund, není-li stisknuto žádné tlačítko 
nebo posunut ovladač intenzity opečení.

Tlačítko LIFT & LOOK    
Zvolením této funkce vyjede koš automaticky 
do horní polohy a sjede zpět do dolní polohy, 
takže můžete zkontrolovat stav opečení, aniž by 
bylo nutné přerušit či ukončit opékací cyklus.  

Zvolení této funkce: 
1. Během opékacího cyklu, i pokud je 

zvolena funkce A BIT MORE, CRUMPET 
nebo DEFROST bude tlačítko LIFT & LOOK 

podsvíceno modře. Pokud stisknete tlačítko 
LIFT & LOOK , můžete zkontrolovat stav 
opečení během opékacího procesu. Jakmile 
je tlačítko LIFT & LOOK stisknuto, rozbliká 
se. LED ukazatel průběhu opékání přestane 
blikat – opékací cyklus však není zrušen. 
Jakmile je proces funkce LIFT & LOOK 
dokončen, tlačítko se opět modře podsvítí 
a cyklus opékání bude pokračovat, což 
je indikováno tím, že LED ukazatel znovu 
začne odpočítávat dobu do ukončení 
procesu opékání. 

2. Přibližně 10 sekund před ukončením 
procesu opékání tlačítko LIFT & LOOK 
zhasne a tuto funkci již nelze aktivovat. 

 

Nástavec na rozpékání pečiva
Nástavec umístěte na otvory toasteru a položte 
na něj pečivo (malou bagetu, rohlík nebo 
žemli), které chcete rozpéct. Nastavte stupeň 
opečení „1“ a stiskněte tlačítko TOAST/CANCEL. 
Koš se ukotví v dolní pozici. Opékání se spustí 
automaticky. Vyčkejte, až se proces opékání 
ukončí, nebo stiskněte tlačítko TOAST/CANCEL 
k okamžitému ukončení procesu opékání, 
pokud je to požadováno. 
Pokud není pečivo dostatečně rozpečené, 
opakujte proces opékání.
Při odebírání pečiva z nástavce na rozpékání 
dbejte zvýšené opatrnosti, neboť kovové části 
jsou horké.
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1. Toaster odpojte od zásuvky a nechte ho 
před čištěním zcela vychladnout.

2. Drobky z toasteru odstraníte tak, že 
vysunete přihrádku na drobky, která je 
umístěna ve spodní části toasteru. Vysypte 
drobky a přihrádku opět vložte zpět, než 
budete toaster znovu používat. Ujistěte se, 
že přihrádka na drobky do toasteru zapadla. 

3. Zbylé nečistoty odstraníte tak, že toaster 
obrátíte vzhůru nohama a vytřepete je nad 
odpadkovým košem. 

4. Vnější stěny toasteru otřete mírně 
navlhčeným hadříkem a vyleštěte dosucha 
měkkým, suchým hadříkem. 

5. Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo 
jiné tekutiny.

 

K ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE HOUBIČKY 
S DRÁTĚNKOU. JEDNOTLIVÉ KOVOVÉ ČÁSTEČKY 
BY MOHLY ODPADNOUT A ZAPADNOUT DO 
ELEKTRICKÝCH ČÁSTÍ A MOHLO BY TAK DOJÍT KE 
ZKRATU.  

POZNÁMKA

Uložení
Spotřebič odpojte od síťové zásuvky. 
Před uskladněním nechte spotřebič zcela 
vychladnout. Postupujte dle instrukcí pro 
čištění. Přístroj skladujte ve vodorovné poloze, 
na suchém, čistém místě. Spotřebič musí stát 
(nesmí ležet na bočních stranách). Na toaster 
nic neodkládejte.  

SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN BEZ PŘIHRÁDKY NA DROBKY. PŘIHRÁDKU PRAVIDELNĚ VYPRAZDŇUJTE. DROBKY SE V NÍ NESMÍ 
HROMADIT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního 
odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evrop-
ských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo 
od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškerké základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s. Revision 02/2011
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POZNÁMKY/POZNÁMKY/MEGJEGYZÉS:
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POZNÁMKY/POZNÁMKY/MEGJEGYZÉS:
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Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.




