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2 GRATULUJEME  

Gratulujeme 
                 vám ku kúpe vášho nového hriankovača TS 4011.  



Naše spotrebiče sú vždy navrhované so zámerom, aby vo svojej triede 
predstavovali absolútnu špičku.  

Už na samom začiatku tohto projektu sme boli rozhodnutí skonštruovať úplne 
výnimočný hriankovač, ktorý bude funkčným a vkusným doplnkom každej 
kuchyne.  

Použitie vysoko odolnej zliatiny a inteligentné ovládanie hriankovača zaručuje 
jeho dlhú životnosť a univerzálnosť.

Prajeme vám veľa spokojnosti s vaším novým hriankovačom!
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. 
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI POUŽITÍ VÁŠHO HRIANKOVAČA TS 4011
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•  Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane 
detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo 
mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedze-
nými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je 
vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie 
zahŕňajúce použitie tohto spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. 

•  Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa 
so spotrebičom nebudú hrať. 

•  Pred prvým použitím spotrebiča si starostlivo 
prečítajte všetky pokyny a tieto pokyny uschovajte 
na prípadné ďalšie použitie v budúcnosti. 

•  Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky 
obaly, reklamné štítky a etikety. 

•  Hriankovač nestavajte na okraj pracovnej dosky 
alebo stola. Uistite sa, že povrch, na ktorom je 
hriankovač umiestnený, je rovný, zbavený všetkých 
nečistôt a suchý. 

•  Hriankovač nestavajte na horúci plynový alebo 
elektrický sporák ani do jeho blízkosti, prípadne do 
miest, kde by sa dotýkal horúcej rúry.

•  Na spotrebič nič neodkladajte a v jeho blízkosti sa 
nesmú vyskytovať zásteny, látky či závesy z horľa-
vých materiálov. Zaistite dostatočný priestor na cir-
kuláciu vzduchu po všetkých stranách spotrebiča. 

•  Z hľadiska požiarnej bezpečnosti hriankovač vyho-
vuje normám platným v Európskej únii. V zmysle 
týchto noriem ide o spotrebiče, ktoré je možné 
prevádzkovať na stole alebo podobnom povrchu, 
pokiaľ v smere hlavného sálania bude dodržaná 
bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt 
min. 500 mm a v ostatných smeroch min. 100 mm.

•  Nestavajte hriankovač na odkvapkávač drezu. 
•  Pred použitím skontrolujte, či je spotrebič správne 

zostavený podľa inštrukcií v tomto návode na ob-
sluhu.

•  Spotrebič nesmie byť ovládaný pomocou externé-
ho časovača či diaľkového ovládania.

• Nepoužívajte hriankovač na vyhrievanie miestnosti!
• Hriankovač nikdy nezapínajte dopredu, pretože 

hreje okamžite!
• Hriankovač je prenosný a je vybavený pohyblivým 

prívodom s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové 
odpojenie od elektrickej siete.

• V prípade potreby použitia predlžovacieho kábla je 
nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným 
normám.

•  Chlieb sa môže spáliť, a preto nesmie byť hrian-
kovač umiestnený v blízkosti závesov alebo iných 
horľavých materiálov. Je nevyhnutne nutné, aby sa 
na spotrebič počas jeho prevádzky dohliadalo. 

•  Použitý chlieb musí mať takú veľkosť, aby jed-
notlivé krajce nevyčnievali počas opekania nad 
opekací otvor. Jednotlivé krajce potom musia mať 
aj zodpovedajúcu hrúbku a dĺžku, aby nedochádza-
lo k zablokovaniu jednotlivých otvorov.

• Nevkladajte do hriankovača alebo naň pocukro-
vané alebo namazané pečivo, pretože má sklon 
rozpúšťať sa a tiecť.

• Neopekajte chlieb alebo pečivo zabalené napr. 
v hliníkovej fólii, papieri a pod.

• Nikdy nezakrývajte otvor a nevkladajte doň prsty 
alebo kovové nástroje! Na hriankovač neklaďte 
žiadne predmety.

•  Ak chcete hrianky prihriať, nikdy ich neukladajte 
priamo na okraje opekacích otvorov. Mohlo by tak 
dôjsť k zlej cirkulácii vzduchu a poškodeniu spotre-
biča.

•  Hriankovač, ak je v prevádzke alebo ešte horúci, 
nikdy nepremiestňujte. Pri manipulácii s hriankova-
čom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu (napr. 
popálenie).

•  Nedotýkajte sa horúcich plôch. Ak chcete spotrebič 
preniesť či nadvihnúť, uchopte ho za jeho bočné 
steny.

•  Počas prevádzky nenechávajte spotrebič bez dozoru.
• V prípade, že spozorujete dym spôsobený napr. 

vznietením potravín, hriankovač ihneď vypnite 
a odpojte od sieťovej zásuvky.

•  Ak nebudete hriankovač používať alebo sa ho 
chystáte vyčistiť, presunúť alebo ho uložiť na jeho 
miesto, vždy spotrebič najprv vypnite a zástrčku 
odpojte od sieťovej zásuvky.

•  Dbajte na to, aby nedochádzalo k nahromadeniu 
omrviniek vo vyberateľnej priehradke na omrvinky. 
Ak by bola vyberateľná priehradka na omrvinky 
preplnená, mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.

•  Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hubky 
s drôtenkou. Jednotlivé kovové čiastočky by mohli 
odpadnúť a zapadnúť do elektrických častí a mohlo 
by tak dôjsť k skratu.

•  Udržujte spotrebič čistý. Pri čistení postupujte 
podľa inštrukcií obsiahnutých v tomto návode na 
obsluhu.   
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•  Pred použitím celkom odviňte prívodný kábel.
•  Skontrolujte, či údaj na typovom štítku 

zodpovedá napätiu vo vašej sieťovej zásuvke. 
Vidlicu napájacieho kábla je nutné pripojiť do 
správne zapojenej a uzemnenej zásuvky, ktorá 
zodpovedá normám platným v Európskej únii.

•  Vidlicu prívodného kábla nezasúvajte do sieťovej 
zásuvky ani nevyťahujte mokrými rukami 
a ťahaním za prívodný kábel.

•  Nenechávajte prívodný kábel visieť cez okraj 
stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúceho 
povrchu ani sa zamotať.

•  Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo 
spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

•  Spotrebič nepoužívajte na účely iné, než na ktoré 
je určený. Spotrebič je určený iba na použitie 
v domácnosti a podobné účely (ohrev a úprava 
potravín). Spotrebič nesmie byť používaný na 
lodiach či iných pohyblivých prostriedkoch. 
Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.

•  Pravidelne kontrolujte spotrebič, prívodný kábel 
aj zástrčku, či nie sú poškodené. Ak by došlo 
k poškodeniu, okamžite prestaňte spotrebič 
používať a odovzdajte ho do najbližšieho 
autorizovaného servisu na preskúmanie, opravu 
alebo výmenu poškodených častí, aby sa 
zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

•  Akákoľvek iná údržba, než je čistenie, by mala byť 
výhradne vykonávaná autorizovaným servisným 
strediskom. 

•  V záujme zvýšenia bezpečnosti pri použití 
elektrických zariadení, odporúčame inštaláciu 
prúdového chrániča (ochranný vypínač). 
Je vhodné nainštalovať do elektrického obvodu, 
ku ktorému je zariadenie pripojené, ochranný 
vypínač s kapacitou neprekračujúcou 
30 mA reziduálneho prúdu. Kontaktujte svojho 
elektrikára. 

 

HRIANKOVAČ JE RIADENÝ ELEKTRONICKY 
A NEBUDE UVEDENÝ DO PREVÁDZKY, AK NIE JE 
PRIPOJENÝ K ZÁSUVKE 230/240 V A ZAPNUTÝ. 

POZNÁMKA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NIKDY PREVÁDZKOVANÝ, AK JE PREVRÁTENÝ NA BOČNÚ STRANU.
PEČIVO V HRIANKOVAČI MUSÍ BYŤ VŽDY SUCHÉ, TZN. NESMIE BYŤ NAMAZANÉ MASLOM, MARMELÁDOU, DŽEMOM A POD. TIETO 
INGREDIENCIE BY MOHLI ZATIECŤ DO PRÍSTROJA A SPÔSOBIŤ SKRAT ČI VZNIK POŽIARU. 
TENTO HRIANKOVAČ JE URČENÝ NA OPEKANIE PEČIVA, ANGLICKÝCH LIEVANCOV, ČI MAFINOV. AK BY BOLI DO SPOTREBIČA VKLADANÉ 
INÉ POTRAVINY, MOHLO BY DÔJSŤ K SKRATU ČI VZNIKU POŽIARU. 
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM HRIANKOVAČOM TS 4011 
Tlačidlo „CRUMPET“ na opekanie anglických 
lievancov, rozkrojených žemlí a bagelov
-  umožňuje intenzívnejšie opečenie anglických 

lievancov, rozkrojených žemlí a bagelov z jednej strany

Tlačidlo „A BIT MORE“
-  Ak je potrebné hrianku len krátko 

dopiecť, pomocou tlačidla „A Bit 
More“ pridáte jeden opekací cyklus.

Tlačidlo „TOAST/CANCEL“ 
(ŠTART/ZRUŠENIE)

Vyberateľná priehradka 
na omrvinky

Tlačidlo „DEFROST“ - rozmrazovanie

Funkcia „Lift & Look“ umožňuje 
skontrolovať stupeň opečenia bez 

nutnosti prerušenia prevádzky. 
Stlačením jediného tlačidla Lift & 

Look je hrianka vysunutá a potom 
opäť automaticky spustená dole.

Telo zo zliatiny ušľachtilých kovov

LED ukazovateľ priebehu opekania 

Uloženie kábla

Variabilné nastavenie intenzity opečenia

Extra široké otvory 
s automatickým centrovaním

Podsvietené tlačidlá

Zvuková signalizácia 
ukončenia procesu opekania

OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM HRIANKOVAČOM TS 4011

Inteligentné automatické spustenie 
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Pred prvým použitím odstráňte všetok baliaci 
materiál alebo reklamné štítky z hriankovača.  

1.  Pripojte zástrčku k napájaniu 230/240 V. 
Tlačidlo TOAST/CANCEL sa modro podsvieti. 
LED ukazovateľ priebehu opekania sa 
rozsvieti modro zľava doprava podľa 
zvoleného stupňa opečenia (podľa polohy 
ovládača na stupnici intenzity opekania). Ak 
nestlačíte tlačidlo alebo nenastavíte stupeň 
opečenia ovládačom intenzity opečenia, 
potom sa po 30 sekundách hriankovač 
automaticky uvedie do režimu stand-by. 

PRED PRVÝM POUŽITÍM ODPORÚČAME SPUSTIŤ 
HRIANKOVAČ JEDENKRÁT NAPRÁZDNO (PRI 
NASTAVENÍ NA MAXIMÁLNU INTENZITU 
OPEČENIA – „5“) NA ODSTRÁNENIE PRÍPADNÉHO 
ZÁPACHU. 

POZNÁMKA
2.  Vložte do opekacieho otvoru 1 krajec 

chleba alebo jeden anglický lievanec alebo 
polovicu anglického mafi na či polovicu 
rozkrojeného bagelu.

Dbajte na to, aby sa pečivo vošlo do 
opekacích otvorov. Pečivo nesmie byť 
príliš dlhé, či silné a nemalo by vyčnievať 
z opekacích otvorov. 
TS 4011 má jeden ovládač intenzity 
opečenia, ktorým sa dá nastaviť stupeň 
opečenia, a rad ovládacích tlačidiel, ktoré 
súbežne ovládajú oba opekacie otvory.

3. Nastavte požadovaný stupeň opečenia 
posunutím ovládača na stupnici intenzity 
opečenia, ktorá sa nachádza na prednej 
strane spotrebiča. Stupeň opečenia 
je možné nastaviť od „1“ (najsvetlejšie 
opečenie) do „5“ (najtmavšie opečenie). LED 
ukazovateľ priebehu opekania sa rozsvieti 
modro podľa pozície ovládača na stupnici 
intenzity opečenia. 

 

PRI PRVOM POUŽITÍ NASTAVTE STUPEŇ 
OPEČENIA „3“. SPRÁVNA VOĽBA STUPŇA 
OPEČENIA BUDE ZÁVISIEŤ OD TYPU CHLEBA 
A VAŠICH PREFERENCIÍ. NAPR. ĽAHKÝ BIELY 
CHLIEB BUDE VYŽADOVAŤ KRATŠÍ ČAS 
OPEKANIA, ZATIAĽ ČO ŤAŽŠÍ PŠENIČNÝ/RAŽNÝ 
CHLIEB BUDE VYŽADOVAŤ DLHŠÍ ČAS OPEKANIA. 

POZNÁMKA

4.  Proces opekania začnete stlačením tlačidla 
TOAST/CANCEL. Tlačidlo TOAST/CANCEL 
sa rozsvieti červeno, kôš automaticky 
zíde do spodnej polohy a spustí sa cyklus 
opekania. Hneď ako je kôš ukotvený 
v správnej polohe, tlačidlo LIFT & LOOK sa 
modro podsvieti a LED ukazovateľ priebehu 
opekania bude odpočítavať čas opekania 
(smerom doľava). 

5.  Funkciu LIFT & LOOK je možné využiť až 
do 10 sekúnd pred koncom opekania, 
tým je umožnená vizuálna kontrola stavu 
opečenia vašej hrianky. Ak stlačíte tlačidlo 
LIFT & LOOK, tlačidlo sa rozbliká a LED 
ukazovateľ priebehu opekania prestane 
blikať (naznačuje tým, že hrianka stúpa 
nahor a nastavené opekanie nebolo 
prerušené). Opekanie je okamžite znovu 
obnovené, hneď ako je kôš opäť ukotvený 
v spodnej polohe. Tlačidlo LIFT & LOOK 
bude opäť podsvietené a LED ukazovateľ 
priebehu opekania bude blikať.

6. Približne 10 sekúnd pred koncom opekania 
tlačidlo LIFT & LOOK zhasne. Hneď ako 
je proces opekania ukončený, kôš začne 
stúpať hore a LED ukazovateľ priebehu 
opekania prestane blikať a vráti sa na 

AK JE HRIANKOVAČ V PREVÁDZKE, NESMIE ZOSTAŤ BEZ DOZORU – MÔŽE DÔJSŤ K ZABLOKOVANIU HRIANKY V OPEKACOM OTVORE.
AK BY DOŠLO K ZABLOKOVANIU HRIANKY V OPEKACOM OTVORE, VŠETKY TLAČIDLÁ A LED UKAZOVATEĽ PRIEBEHU OPEKANIA ZAČNÚ 
BLIKAŤ A OHRIEVACIE TELESÁ BUDÚ VYPNUTÉ. VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO ZÁSUVKY A NECHAJTE HRIANKOVAČ ÚPLNE VYCHLADNÚŤ. 
POTOM OPATRNE VYBERTE ZABLOKOVANÚ HRIANKU. DBAJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU OHRIEVACÍCH TELIES.



pôvodne nastavenú hodnotu. Zatiaľ čo bude 
kôš stúpať nahor, tlačidlo TOAST/CANCEL 
bude červeno blikať.

7. Hneď ako je proces opekania dokončený 
a kôš usadený v hornej polohe, ozve sa 
zvukový signál upozorňujúci na koniec 
opekania. Odoberte hrianky. 

 

AK NIE JE DO 30 SEKÚND STLAČENÉ NIEKTORÉ 
Z TLAČIDIEL ALEBO POSUNUTÝ OVLÁDAČ 
INTENZITY OPEČENIA, HRIANKOVAČ SA 
AUTOMATICKY PREPNE DO REŽIMU STAND-BY. 
TLAČIDLÁ TOAST/CANCEL A LED UKAZOVATEĽ 
PRIEBEHU OPEKANIA ZHASNÚ. 

POZNÁMKA

HRIANKOVAČ BUDE OPÄŤ AKTIVOVANÝ (TLAČIDLÁ 
TOAST/CANCEL A LED UKAZOVATEĽ PRIEBEHU 
OPEKANIA SA ROZSVIETIA), KEĎ:
a) BUDE STLAČENÉ AKÉKOĽVEK TLAČIDLO
b) OVLÁDAČ INTENZITY OPEČENIA BUDE 
         POSUNUTÝ
c)  PRI OBNOVENÍ DODÁVKY ENERGIE PO JEJ 

VÝPADKU.

POZNÁMKA

Tlačidlo TOAST/CANCEL  
Po zapnutí hriankovača sa tlačidlo TOAST/
CANCEL modro podsvieti. Po 30 sekundách sa 
hriankovač prepne do režimu stand-by, ak nie 
je stlačené žiadne tlačidlo či posunutý ovládač 
intenzity opečenia. 
•  Ak raz stlačíte tlačidlo TOAST/CANCEL, kôš 

zíde dole a ukotví sa v spodnej polohe 
a začne proces opekania. Tlačidlo 
TOAST/CANCEL bude podsvietené červeno. 

•   Ak stlačíte tlačidlo TOAST/CANCEL počas 
opekania, opekací proces alebo akákoľvek 
iná funkcia bude zrušená. Tlačidlo 
TOAST/CANCEL sa podsvieti modro a bude 
svietiť iba počas 30 sekúnd, ak nebude 
stlačené žiadne tlačidlo alebo posunutý 
ovládač intenzity opečenia. 

 

OPEKANIE MÔŽE BYŤ KEDYKOĽVEK UKONČENÉ 
STLAČENÍM TLAČIDLA TOAST/CANCEL. OPEKACÍ 
PROCES TAK BUDE ZRUŠENÝ A KÔŠ SA VYSUNIE DO 
HORNEJ POLOHY. 

POZNÁMKA

HRIANKOVAČ JE VYBAVENÝ FUNKCIOU LIFT & LOOK. 
VĎAKA TEJTO FUNKCII JE MOŽNÉ SKONTROLOVAŤ 
STUPEŇ OPEČENIA V KTORÝKOĽVEK ČAS POČAS 
PROCESU OPEKANIA BEZ TOHO, ABY BOLO 
NUTNÉ ZRUŠIŤ FUNKCIU OPEKANIA ČI RESETOVAŤ 
ZVOLENÝ STUPEŇ OPEČENIA. KEĎ ZISTÍTE, ŽE BOL 
DOSIAHNUTÝ POŽADOVANÝ STUPEŇ OPEČENIA, 
PROCES OPEKANIA MÔŽETE UKONČIŤ STLAČENÍM 
TLAČIDLA TOAST/CANCEL.  

POZNÁMKA

Tlačidlo A BIT MORE 
(predĺženie opekacieho cyklu) 

Funkcia A BIT MORE môže byť zvolená po 
ukončení alebo počas opekacieho cyklu. 

Použitie tejto funkcie počas opekacieho cyklu: 
1a. Ak je tlačidlo A BIT MORE stlačené, podsvieti 

sa modro. Opekací cyklus sa automaticky 
predĺži, ale na LED ukazovateli priebehu 
opekania to nebude znázornené. Táto 
funkcia môže byť zrušená opätovným 
stlačením tlačidla A BIT MORE a pôvodne 
nastavený cyklus bude pokračovať až do 
svojho ukončenia.

Použitie tejto funkcie po ukončení opekacieho 
cyklu:
1b. Ak je tlačidlo A BIT MORE stlačené, podsvieti 

sa modro. Kôš s pečivom automaticky 
zíde do spodnej polohy a začne sa proces 
predĺženého opekania. LED ukazovateľ 
priebehu opekania bude automaticky 
zobrazovať najnižší stupeň opekania, potom 
bude blikať a odpočítavať zostávajúci čas 
opekania. 

2.  Tlačidlo TOAST/CANCEL bude svietiť červeno 
a tlačidlo LIFT & LOOK bude podsvietené 
modro. Počas predĺženého opekacieho 
cyklu je možné pomocou tlačidla 
LIFT & LOOK skontrolovať stupeň opečenia 
a pri dosiahnutí požadovaného stupňa 
opečenia prerušiť cyklus stlačením tlačidla 
TOAST/CANCEL. 

3.  Približne 10 sekúnd pred ukončením 
predĺženého opekacieho cyklu zhasne 
tlačidlo LIFT & LOOK (tlačidlo je 
deaktivované). Hneď ako je proces opekania 
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ukončený, kôš začne stúpať hore a LED 
ukazovateľ priebehu opekania prestane 
blikať a vráti sa na pôvodne nastavenú 
hodnotu. Zatiaľ čo bude kôš stúpať nahor, 
tlačidlo TOAST/CANCEL bude červeno 
blikať. Tlačidlo A BIT MORE zhasne.

4.  Hneď ako je opekanie ukončené a kôš je 
v hornej polohe, ozve sa zvukový signál 
ukončenia procesu. Odoberte hrianku. 
Tlačidlo TOAST/CANCEL sa opäť podsvieti 
modro. Hriankovač sa prepne do režimu 
stand-by za 30 sekúnd, ak nie je stlačené 
žiadne tlačidlo alebo posunutý ovládač 
intenzity opečenia.

FUNKCIU A BIT MORE JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ NA 
ROZMRAZOVANIE. 

POZNÁMKA

Tlačidlo CRUMPET na opekanie 
anglických lievancov, rozkrojených 
žemlí a bagelov   
Táto funkcia umožňuje intenzívnejšie opečenie 
anglických lievancov či rozkrojených bagelov 
alebo žemlí z jednej strany. 

Opekanie anglických lievancov, rozkrojených 
bagelov a žemlí:
1. Vložte lievance do opekacích otvorov tak, 

aby vrchné strany lievancov smerovali 
k stredu. Rozkrojený bagel či žemľu vložte 
do opekacích otvorov tak, aby rozrezané 
strany smerovali k stredu.

2. Nastavte požadovaný stupeň opečenia 
ovládačom intenzity opečenia. Stupeň 
opečenia je možné nastaviť od „1“ (najnižší) 
do „5“ (najvyšší).

3. Stlačte tlačidlo TOAST/CANCEL – tlačidlo 
sa po stlačení podsvieti červeno, potom 
stlačte tlačidlo CRUMPET – po stlačení sa 
podsvieti modro. Kôš automaticky zíde 
dole. Stredné a vonkajšie ohrievacie telesá 
sa automaticky nastavia.

4. Tlačidlo LIFT & LOOK bude podsvietené 
modro. Pomocou tohto tlačidla je 
možné skontrolovať stupeň opečenia 
počas procesu opekania. Pri dosiahnutí 
požadovaného stupňa opečenia je možné 
proces ukončiť stlačením tlačidla 
TOAST/CANCEL.

5. Približne 10 sekúnd pred ukončením 
opekania zhasne tlačidlo LIFT & LOOK. 
Hneď ako je proces opekania ukončený, 
kôš začne stúpať hore a LED ukazovateľ 
priebehu opekania prestane blikať a vráti sa 
na pôvodne nastavenú hodnotu. Zatiaľ čo 
bude kôš stúpať nahor, tlačidlo 
TOAST/CANCEL bude červeno blikať.

6. Hneď ako je cyklus opekania ukončený 
a kôš je v hornej polohe, ozve sa zvuková 
signalizácia upozorňujúca na ukončenie 
procesu opekania. Odoberte pečivo alebo 
lievance. Tlačidlo TOAST/CANCEL sa znovu 
podsvieti a hriankovač je pripravený 
na ďalšie opekanie. Tlačidlo CRUMPET 
stále svieti a malo by byť raz stlačené pre 
zrušenie, ak nie je táto funkcia už ďalej 
požadovaná. Tlačidlo CRUMPET zhasne 
po 30 sekundách, alebo ak je hriankovač 
odpojený od zdroja el. energie.

VLOŽTE LIEVANCE DO OPEKACÍCH OTVOROV TAK, 
ABY VRCHNÉ STRANY LIEVANCOV SMEROVALI 
K STREDU PRÍSTROJA – POZRITE ZNAČENIE NA 
PRÍSTROJI „CRUMPETS FACE INWARDS“. 
VLOŽTE ROZKROJENÚ ŽEMĽU ČI BAGEL DO 
OPEKACÍCH OTVOROV TAK, ABY ROZREZANÉ 
STRANY PEČIVA SMEROVALI K STREDU PRÍSTROJA 
– POZRITE ZNAČENIE NA PRÍSTROJI „CRUMPETS 
FACE INWARDS“. 

POZNÁMKA

Tlačidlo DEFROST (rozmrazovanie)  

Táto funkcia predlžuje čas opekania na čas 
potrebný na opečenie mrazeného chleba. 

1. Vložte chlieb do otvorov.
2. Ovládačom intenzity opečenia nastavte 

požadovaný stupeň opečenia. Stupeň 
opečenia je možné nastaviť v rozmedzí od 
„1“ (najnižší) do „5“ (najvyšší). 

3. Stlačte tlačidlo TOAST/CANCEL – po stlačení 
sa podsvieti červeno. Kôš automaticky zíde 
do dolnej polohy. Potom stlačte tlačidlo 
DEFROST – po stlačení sa podsvieti modro. 
Čas potrebný na opečenie sa automaticky 
predĺži.

4. Tlačidlo LIFT & LOOK sa podsvieti modro – 
táto funkcia umožňuje skontrolovať stupeň 
opečenia počas opekacieho procesu. Pri 
dosiahnutí požadovaného stupňa opečenia 
je možné opekanie okamžite ukončiť 
stlačením tlačidla TOAST/CANCEL. 
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5. Približne 10 sekúnd pred ukončením 
opekania zhasne tlačidlo LIFT & LOOK. 
Hneď ako je proces opekania ukončený, 
kôš začne stúpať hore a LED ukazovateľ 
priebehu opekania prestane blikať a vráti sa 
na pôvodne nastavenú hodnotu. Zatiaľ čo 
bude mriežka stúpať nahor, tlačidlo TOAST/
CANCEL bude červeno blikať.

6. Hneď ako je cyklus opekania ukončený 
a kôš je v hornej polohe, ozve sa zvukový 
signál upozorňujúci na ukončenie procesu 
opekania. Odoberte hrianku. Tlačidlo 
TOAST/CANCEL sa znovu podsvieti 
a hriankovač je pripravený na ďalšie 
opekanie. Tlačidlo DEFROST stále svieti. Ak 
už nechcete ďalej používať túto funkciu, 
stlačte tlačidlo DEFROST ešte raz pre 
deaktiváciu funkcie rozmrazovania.

7. Hriankovač sa prepne do režimu stand-by 
za 30 sekúnd, ak nie je stlačené žiadne 
tlačidlo alebo posunutý ovládač intenzity 
opečenia.

Tlačidlo LIFT & LOOK    
Zvolením tejto funkcie vyjde kôš automaticky 
do hornej polohy a zíde späť do dolnej polohy, 
takže môžete skontrolovať stav opečenia bez 
toho, aby bolo nutné prerušiť či ukončiť opekací 
cyklus.  

Zvolenie tejto funkcie: 
1. Počas opekacieho cyklu, aj ak je zvolená 

funkcia A BIT MORE, CRUMPET alebo 

DEFROST, bude tlačidlo LIFT & LOOK 
podsvietené modro. Ak stlačíte tlačidlo 
LIFT & LOOK , môžete skontrolovať stav 
opečenia počas opekacieho procesu. 
Hneď ako je tlačidlo LIFT & LOOK stlačené, 
rozbliká sa. LED ukazovateľ priebehu 
opekania prestane blikať – opekací cyklus 
však nie je zrušený. Hneď ako je proces 
funkcie LIFT & LOOK dokončený, tlačidlo 
sa opäť modro podsvieti a cyklus opekania 
bude pokračovať, čo je indikované tým, že 
LED ukazovateľ znovu začne odpočítavať 
čas do ukončenia procesu opekania. 

2. Približne 10 sekúnd pred ukončením 
procesu opekania tlačidlo LIFT & LOOK 
zhasne a túto funkciu už nie je možné 
aktivovať. 

 

Násadec na opekanie pečiva
Násadec umiestnite na otvory hriankovača 
a položte naň pečivo (malú bagetu, rožok alebo 
žemľu), ktoré chcete opiecť. Nastavte stupeň 
opečenia „1“ a stlačte tlačidlo TOAST/CANCEL. 
Kôš sa ukotví v dolnej pozícii. Opekanie sa 
spustí automaticky. Vyčkajte, až sa proces 
opekania ukončí, alebo stlačte tlačidlo TOAST/
CANCEL pre okamžité ukončenie procesu 
opekania, ak je to požadované. 
Ak nie je pečivo dostatočne zapečené, opakujte 
proces opekania.
Pri odoberaní pečiva z násadca na zapekanie 
dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože kovové 
časti sú horúce.
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1. Hriankovač odpojte od zásuvky a nechajte 
ho pred čistením celkom vychladnúť.

2. Omrvinky z hriankovača odstránite tak, že 
vysuniete priehradku na omrvinky, ktorá je 
umiestnená v spodnej časti hriankovača. 
Vysypte omrvinky a priehradku opäť vložte 
späť, skôr ako budete hriankovač znovu 
používať. Uistite sa, že priehradka na 
omrvinky do hriankovača zapadla. 

3. Zvyšné nečistoty odstránite tak, že 
hriankovač obrátite hore nohami 
a vytrepete ich nad odpadkovým košom. 

4. Vonkajšie steny hriankovača pretrite mierne 
navlhčenou handričkou a vyleštite dosucha 
mäkkou, suchou handričkou. 

5. Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo 
inej tekutiny.

 

NA ČISTENIE SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE 
HUBKY S DRÔTENKOU. JEDNOTLIVÉ KOVOVÉ 
ČIASTOČKY BY MOHLI ODPADNÚŤ A ZAPADNÚŤ 
DO ELEKTRICKÝCH ČASTÍ A MOHLO BY TAK DÔJSŤ 
K SKRATU.  

POZNÁMKA

Uloženie
Spotrebič odpojte od sieťovej zásuvky. Pred 
uskladnením nechajte spotrebič celkom 
vychladnúť. Postupujte podľa inštrukcií na 
čistenie. Prístroj skladujte vo vodorovnej polohe, 
na suchom, čistom mieste. Spotrebič musí 
stáť (nesmie ležať na bočných stranách). Na 
hriankovač nič neodkladajte.  

SPOTREBIČ NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ BEZ PRIEHRADKY NA OMRVINKY. PRIEHRADKU PRAVIDELNE VYPRÁZDŇUJTE. OMRVINKY SA V NEJ 
NESMÚ HROMADIŤ, ABY NEDOŠLO K VZNIKU POŽIARU.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s. Revision 02/2011

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunál-
neho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie 
alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto pro-
duktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli 
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov 
alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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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.




