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Opékač topinek
Návod k obsluze

CZ

Před zapnutím spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním
spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční
list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
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Opékač topinek

Důležité instrukce

• Při používání elektrických přístrojů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících: 
• Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část tohoto přístroje, nebo síťový kabel 

do vody, nebo jiné tekutiny.
• Při používání přístroje v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn 

mimo jejich dosah.
• Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte jej bez dohledu.
• Přístroj používejte vždy na suché, rovné ploše.
• Nepoužívejte tento přístroj venku.
• Přístroj odpojte od sítě po každém použití a před každým čištěním.
• Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen jeho síťový kabel nebo zástrčka, nepracuje-li správně, byl-li upuštěn na zem, poško-

zen, nebo jestliže byl ponořen do vody. V případě jakéhokoli poškození přístroj nerozebírejte, ale zašlete jej do nejbližšího 
servisního střediska.

• V zájmu bezpečnosti byste měli provádět pravidelně důkladné kontroly síťového kabelu, abyste se ujistili, že není poško-
zen. Jakmile zjistíte, že je napájecí kabel byť jen nepatrně poškozen, měli byste přístroj zaslat do nejbližšího servisního 
střediska.

• Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu, nebo pultu, aby se nedotýkal horkých ploch. Před ovinutím kabelu 
okolo držáku na spodní části přístroje nebo čištěním nechte přístroj vychladnout.

• Dbejte na to, abyste se nedotkli horkých částí. Před uskladněním nechte přístroj zcela vychladnout.
• Nepokládejte tento přístroj na horkou plynovou troubu, nebo elektrický vařič, v jejich blízkosti, nebo tam, kde by mohl 

přijít do kontaktu se zahřátou pečící nebo mikrovlnou troubou.
• Při čištění tohoto přístroje nepoužívejte drsné, brusné materiály, leptavé čistící prostředky nebo přípravky na čištění sporáků.
• Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn tam, kde je dostačující prostor pro cirkulaci vzduchu nad přístrojem a po všech jeho 

stranách. Varování! Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, 
utěrky na nádobí, dřevěné povrchy, nebo pod ním. Je třeba věnovat zvýšenou POZORNOST tam, kde může horko způso-
bit potíže - doporučujeme použít tepelnou izolační podložku. 

• TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. NEPOUŽÍVEJTE JEJ K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO KTERÉ JE 
URČEN.

• Nepoužívejte opékač topinek bez zasunutého podnosu na drobky, který by měl být pravidelně čištěn. Dbejte na to, aby 
se na něm drobky nehromadily. 

• Tento opékač topinek je určen pouze pro chléb. Další ingredience by mohly být příčinou vzniku požáru, mohly by způso-
bit zásah elektrickým proudem nebo zranění. Nepoužívejte tento přístroj pro potraviny obsahující cukr, marmeládu nebo 
zavařeniny. V případě požáru nebo dýmu okamžitě odpojte síťový kabel od zásuvky.

• Před zapnutím přístroje se ujistěte, že se elektrické napětí uvedené na štítku přístroje shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky.

• Přístroj připojujte k uzemněné zásuvce.

Pozor!
U modelu v nerezovém provedení dochází k zahřívání kovových částí přístroje. Nedotýkejte se horkého
povrchu.

Varování!!
Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný toast, housku nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem,
mohlo by dojít k poškození topných těles, závažným poruchám přístroje, anebo úrazu elektrickým proudem.
Nechte přístroj vychladnout, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a opatrně vyjměte zablokovaný kus pečiva.

CZ

• Tento přístroj 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 přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 

• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. 
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Obsluha opékače topinek

• Připojte síťový kabel k zásuvce s odpovídajícím elektrickým napětím.
• Do otvorů opékače topinek vložte pečivo, max. 2 krajíce chleba.
• Varování! V žádném případě nepokládejte chléb/pečivo na otvory pro opékání pečiva. Zabraňujete tak cirkulaci vzduchu 

nad přístrojem a může dojít k jeho poškození. Na poškození vzniklá nesprávným používáním přístroje se nevztahují 
záruční plnění.

• Nastavte požadovaný stupeň opečení v rozmezí 1 - 7 (1 - minimum, 7 - maximum).
• Před prvním použitím musí být opékač topinek spuštěn minimálně šestkrát naprázdno při max. pečící době, aby se zbavil 

případného zápachu.
• Používáte-li opékač topinek poprvé, doporučujeme nastavit hodnotu 3. Později můžete zvolit jinou hodnotu podle dru-

hu chleba a vaší chuti.
• Stisknutím páčky směrem dolů přístroj zapnete. Jakmile se světelná kontrolka rozsvítí, proces opékání začíná. Jestliže není 

síťový kabel připojen k zásuvce, páčka nezapadne (a necvakne) v dolní poloze. 
• Opékač topinek se vypne, jakmile je dosažen nastavený stupeň opečení a automaticky vysune vložené pečivo. Proces 

opékání může být kdykoliv přerušen stiskem tlačítka pro přerušení činnosti.

V případě, že se chléb nebo pečivo v opékači topinek vzpříčí, odpojte síťový kabel od zásuvky a opatrně vyjměte chléb 
(pečivo), tak abyste přístroj nepoškodili.

Údržba a čištění

Před čištěním přístroje vždy odpojte síťový kabel od zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
K odstranění drobků z opékače topinek vysuňte z jeho spodní části zásuvku na drobky, vyprázdněte ji a znovu zasuňte.

Podnos na drobky by měl být čištěn pravidelně. Dbejte na to, aby se na něm drobky neshromažďovaly ve větším množství, 
mohlo by dojít k jejich vzplanutí.

Otřete vnější části opékače topinek lehce navlhčeným hadříkem a vyleštěte je jemným suchým hadříkem.

Nepoužívejte brusné materiály, neponořujte přístroj do vody.
Pozor!  Při odstraňování drobků přístroj neobracejte, ani s ním netřeste.

Technická data
230 V ~ 50 Hz, 800 W

Opékač topinek CZ

2

Popis přístroje

1. Otvory pro vložení pečiva
2. Tlačítko pro přerušení činnosti
3. Elektronický ovladač intenzity opečení pečiva
4. Elektronická páčka
5. Zásuvka na drobky

5

1

4

2

3
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UPOZORNĚNÍ: 
Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovlá-
dání.



8

Opékač topinekCZ

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 evropských 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.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

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

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

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

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.
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