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Kenyérpirító
Használati útmutató
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Mielőtt bekapcsolná a berendezést, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, 
hogyha ismeri a hasonló berendezések felhasználási módját! Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak 
megfelelően használja a berendezést! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás ideje alatt őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, 
pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Szállításkor csomagolja a berendezést újra a gyártó eredeti dobozába!
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Kenyérpirító

Fontos utasítások

• Az elektromos készülékek használatakor fontos a biztonsági előírások betartása a következő utasításokat beleértve:
• Áramütés kockázatának elkerülése érdekében, a készüléket és a készülék részegységeit illetve a hálózati csatlakozózsinórt 

ne mártsa vízbe, se más folyadékba.
• Legyen fokozottan óvatos, ha a készüléket gyerekek közelében üzemelteti.
• A készülék üzemeltetése közben, ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. 
• A készüléket használja mindig egyenes, sima felületen.
• Ne használja a készüléket a szabadban.
• Minden tisztítás előtt és használat után válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
• Ne használja a készüléket abban az esetben, ha a csatlakozózsinór vagy a fali dugaszolóaljzat sérült, illetveha a készülék 

nem miködik szabályosan, leesett a földre, károsodott, illetve, ha vízbe lett mártva.
• Bármilyen károsodás esetében ne javítsa és ne szedje darabjaira a készüléket. A hibás készüléket kézbesítsea legközelebbi 

szakszervizbe.
• A készülék biztonságos miködése érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozózsinór állapotát, hogy meg-

győződjön, hogy nem sérült–e. Ha azt észleli, hogy a csatlakozókábel egy kicsit sérült, kézbesítse akészüléket a legköze-
lebbi márka szervizbe.

• Vigyázzon, hogy a csatlakozózsinór ne lógjon le az asztal, pult széléről, és ne érintkezzen forró felülettel. Mielőtt a csatlako-
zózsinórt a készülék alsó részén található kábeltartóra tekerné, vagy tisztítás előtt, várjon, amíg a készülék lehűl.

• Legyen óvatos – ne érjen a készülék forró részegységeihez. Mielőtt a készüléket elrakná, hagyja egészen lehűlni.
• A készüléket ne helyezze forró sütőre, villanyfőzőre se ezeknek közelébe. Ne rakja a pirítót olyan helyre, aholkontaktusba 

kerülhet felmelegedett, működő illetve mikrohullámú sütővel.
• A készülék tisztításához, ne használjon durvaszemcséjű tisztítókat, súrolóanyagokat, maró hatású tisztítószereket, vagy a 

takaréktűzhely tisztítására szolgáló tisztítókat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék úgy legyen elhelyezve, hogy biztosítva legyen a készülék felet és minden oldalán a levegő 

helyes keringése. Figyelmeztetés! A kenyér lángra kaphat, ezért ne használja az elektromos gépet éghető anyag köze-
lében, mint a függöny, edénytörlő rongyok, fafelületek, vagy azok alatt. Legyen fokozott FIGYELEMmel, ha a készüléket 
olyan helyen üzemelteti, ahol a melegedés problémát okozhat –  ilyen esetekben használjon hőszigetelő alátétet.

• EZ A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTRTÁSI HASZNÁLATRA VAN TERVEZVE. NE HASZNÁLJA MÁS CÉLRA, MINT AMELYRE GY-
ÁRTVA VAN.

• Ne használja a kenyérpirítót helyesen rögzített morzsafiók nélkül. A morzsafiókot rendszeresen tisztítsa megés ügyeljen 
arra, hogy a morzsafiók ne legyen telve morzsával.

• Ez a kenyérpirító kizárólag kenyér pirítására szolgál. Sérülés, tizveszély és áramütés kockázatának elkerülése érdekében 
– ne használjon más ingredienciákat. Ne használja a készüléket olyan péksütemények melegítésére, melyek pld. cukrot, 
lekvárt, befőttet tartalmaznak. Azonnal húzza ki a csatlakozózsinórt a dugaszoló aljzatból, ha a készülékből tüzet vagy 
füstöt észlel.

• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatóhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az Ön által használt elektromos hálózat 
feszültsége megfelel–e a készülék címkéjén feltüntet feszültség értékének.

• A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa.
• Vigyázat! A rozsdamentes acélból készült modell miködése során a készülék fém részei felforrósodnak. Ne érjen a forró 

részekhez, felülethez.

Figyelmeztetés!!
Soha ne próbálja a beragadt pirítóst, kiflit illetve más péksüteményt késsel, villával vagy más fémtárgy segítségével kiemel-
ni – megsértheti a fűtő szerkezetet, súlyosan károsíthatja a készüléket és az ilyen kontaktus veszélyes áramütést, sérülést 
okozhat. A készüléket hagyja kihűlni, majd húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt a dugaszoló aljzatból, és óvatosan emelje 
ki a beakadt péksüteményt.
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• Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy 
mentális képességeik teljes birtokában vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságu-
kért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.

• Gyermekek számára felügyeletet kell biztosítani, hogy a készülékkel ne játszhassanak.
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A kenyérpirító használata

• Kapcsolja a hálózati csatlakozókábelt a megfelelő
• elektromos feszültségű dugaszolóaljzathoz és kapcsolja be akészüléket.
• Helyezzen péksüteményt a sütőtérbe, max. 2 szelet kenyeret.
• Figyelmeztetés! Semmi estben se helyezze a kenyeret/péksüteményt a piritásra szolgáló nyílásokra. Ezzel meggátolja 

a levegő keringését a készülék felett, ami a készülék károsodásához vezethet. A készülék helytelen használatból eredő 
károkért a gyártó nem válal felelősséget.

• Állítsa be a pirítás szabályozó gombot a kívánt erősségre 1 - 7 között (1 - minimum, 7 - maximum)
• Első használat előtt fontos a pirítósütőt minimálisan hatszor, maximális pirítási idő mellet üresen üzemeltetni, hogy ezzel 

eltávolítsa az esetleges, kellemetlen szagot.
• A készülék első használatakor, a pirítás szabályozó gombot a 3 erősségre ajánljuk állítani. Később a készüléket beállíthatja 

kívánsága, ízlése szerint, más erősségre is.
• Az elektromos kar lefelé nyomásával kapcsolja be a készüléket. A pirítás megkezdésével egyidejűleg kigyullad az el-

lenőrző jelzőlámpa. Ha a hálózati csatlakozózsinór nincs a dugaszoló aljzathoz kapcsolva, a eresztőkar nem akad be (nem 
kattan) az alsó pozícióba.

• A kenyérpirító kikapcsol, azonnal ahogy eléri a beállított pirítás fokot, és automatikusan kitolja a behelye-zett péksütemé-
nyt. A pirítási folyamatot bármikor megszakíthatja a pirítás megszakító gomb benyomásával.

Amennyiben a péksütemény vagy kenyérszelet beragad, húzza ki a hálózati csatlakozózsinórt a dugaszolóaljzatból
majd óvatosan emelje ki a nyílásból a kenyeret (péksüteményt) és közben ügyeljen arra, hogy

ne sértsemeg a készüléket.

Karbantarás és tisztítás

Tisztítás előtt az áramvezeték villásdugaszát húzza ki a csatlakozó aljzatból, és a készüléket hagyja kihűlni.

A morzsadarabok eltávolítása – Húzza ki a kenyérpirító alsó részén található morzsafiókot, ürítse ki majd toljavissza
a helyére.

A morzsafiókot szükséges rendszeresen kitisztítani. Ügyeljen arra, hogy a morzsafiók ne teljen meg
nagyobbmennyiségű morzsadarabbal, mivel ezek fellángolhatnak.

Kenyérpirító H
U

A készülék leírása

1. Kétnyílásos sütőtér
2. Pirítás megszakító gomb
3. Elektromos pirítás szabályzó gomb
4. Elektromos emelő/ eresztőkar
5. Morzsafiók
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Kenyérpirító

A kenyérpirító külsejét törölje meg enyhén megnedvesített ronggyal, majd fényesítse ki száraz törlőkendővel.
Ne használjon súroló hatású anyagokat, ne mártsa a készüléket vízbe.
Figyelem! A morzsadarabok eltávolítása közben ne fordítsa meg és ne rázza a készüléket.

Műszaki adatok
230 V ~ 50 Hz, 800 W

H
U

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.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

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.
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FIGYELEM: 
Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.


