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Hriankovač
Návod na použitie

SK

Pred zapnutím spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení 
s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte len tak, ako je popísané v tomto návode na 
obsluhu. Návod si odložte pre ďalšie použitie.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad 
a záručný list. V prípade prepravy zabaľte spotrebič opäť do originálnej krabice od výrobcu.
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Hriankovač

Dôležité inštrukcie

• Pri používaní elektrických prístrojov je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
• Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohoto prístroja, alebo sieťový kábel 

do vody, alebo inej tekutiny.
• Pri používaní prístroja v blízkosti detí je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Miesto pre inštaláciu zvoľte tak, aby bol 

umiestnený mimo ich dosahu.
• Ak je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho bez dohľadu. 
• Prístroj používajte vždy na suchej, rovnej ploche.
• Nepoužívajte tento prístroj vonku.
• Prístroj odpojte od siete po každom použití a pred každým čistením.
• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený jeho sieťový kábel alebo zásuvka, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je 

poškodený, alebo ak bol ponorený do vody. V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroj nerozoberajte, ale zašlite ho do 
najbližšieho servisného strediska.

• V záujme bezpečnosti by ste mali vykonávať pravidelne dôkladné kontroly sieťového kábla, aby ste sa uistili, že nie je poškode-
ný. Akonáhle zistíte, že je napájací kábel len málo poškodený, mali by ste prístroj zaslať do najbližšieho servisného strediska.

• Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola, alebo pultu, aby sa nedotýkal horúcich plôch. Pred ovinutím kábla 
okolo držiaka na spodnej časti prístroja, alebo čistením nechajte prístroj vychladnúť.

• Dbajte na to, aby ste sa nedotkli horúcich častí. Pred uskladnením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
• Neklaďte tento prístroj na horúcu plynovú rúru, alebo elektrický varič, v ich blízkosti, alebo tam, kde by mohol prísť do 

kontaktu so zahriatou pečúcou, alebo mikrovlnnou rúrou.
• Pri čistení tohoto prístroja nepoužívajte drsné, brúsne materiály, leptavé čistiace prostriedky, alebo prípravky na čistenie sporákov.
• Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený tam, kde je dostačujúci priesto pre cirkuláciu vzduchu nad prístrojom a po všet-

kých jeho stranách. Varovanie! Chlieb sa môže vznietiť, nepoužívajte preto prístroj v blízkosti horľavého materiálu ako 
sú záclony, utierky na riad, drevené povrchy, alebo pod ním. Je potrebné venovať zvýšenú POZORNOSŤ tam, kde môže 
teplo spôsobiť ťažkosti - odporúčame použiť tepelnú izolačnú podložku.

• TENTO PRÍSTROJ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. NEPOUŽÍVAJTE HO NA INÉ ÚČELY, AKÉ JE URČENÝ.
• Nepoužívajte hriankovač bez zasunutého podnosu na omrviny, ktorý by mal byť pravidelne čistený. Dbajte na to, aby sa 

na ňom omrviny nehromadili.
• Tento hriankovač je určený len na chlieb. Ďalšie ingrediencie by mohli byť príčinou vzniku požiaru, mohli by spôsobiť zá-

sah elektrickým prúdom, alebo zranenie. Nepoužívajte tento prístroj pre potraviny obsahujúce cukor, marmeládu alebo 
zaváraniny. V prípade požiaru alebo dymu okamžite odpojte sieťový kábel zo zásuvky.

• Pred zapnutím prístroja sa uistite, že sa elektrické napätie uvedené na štítku prístroja zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
• Prístroj pripájajte k uzemnenej zásuvke.
Pozor! Pri modeli v nerezovom prevedení dochádza k zahrievaniu kovových častí prístroja. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.

Varovanie!!
Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný toast, žemľu alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom, mohlo by 
dôjsť k poškodeniu výhrevných telies, závažným poruchám prístroja, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte prístroj 
vychladnúť, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte zablokovaný kus pečiva.

SK

• Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny 
týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. 

• Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.

Popis prístroja
1. Otvory pre vloženie pečiva
2. Tlačidlo pre prerušenie činnosti
3. Elektronický ovládač intenzity opečenia pečiva
4. Elektronická páčka
5. Zásuvka na omrviny
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Hriankovač SK

Obsluha hriankovača

• Pripojte sieťový kábel do zásuvky so zodpovedajúcim elektrickým napätím.
• Do otvorov hriankovača vložte pečivo, max. 2 krajce chleba.
• Varovanie! V žiadnom prípade nepokladajte chlieb/pečivo na otvory pre opekanie pečiva. Zabraňujete tak cirkulácií 

vzduchu nad prístrojom a môže dôjsť k jeho poškodeniu. Na poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním prístroja 
sa nevztahuje záruka.

• Nastavte požadovaný stupeň opečenia v rozsahu 1 - 7 (1 - minimum, 7 - maximum). 
• Pred prvým použitím musí byť opekač hrianok spustený minimálne šesťkrát naprázdno pri max. pečiacej dobe, aby sa 

zbavil prípadného zápachu.
• Ak používate hriankovač prvýkrát, odporúčame nastaviť hodnotu 3. Neskôr môžete zvoliť inú hodnotu podľa druhu 

chleba a vašej chuti.
• Stlačením páčky smerom dolu prístroj zapnite. Keď sa svetelná kontrolka rozsvieti, proces opekania začína. Ak nie je 

sieťový kábel pripojený do zásuvky, páčka nezapadne (a necvakne) v dolnej polohe.
• Hriankovač sa vypne, akonáhle je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia a automaticky vysunie vložené pečivo. Proces 

opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla pre prerušenie činnosti.

V prípade, že sa chlieb alebo pečivo v hriankovači vzprieči, odpojte sieťový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte chlieb 
(pečivo), tak aby ste prístroj nepoškodili. 

Údržba a čistenie

Pred čistením prístroja vždy odpojte sieťový kábel zo zásuvky a nechajte ho celkom vychladnúť.

Na odstránenie omrvín z hriankovača vysuňte z jeho spodnej časti zásuvku na omrviny, vyprázdnite ju a
znovu zasuňte.

Podnos na omrviny by mal by  čisten pravidelne. Dbajte na to, aby sa na ňom omrviny nezhromaž ovali vo väčšom množ-
stve, mohlo by dôjs k ich vzplanutiu.

Utrite vonkajšie časti hriankovača ľahko navlhčenou handričkou a vyleštite ich jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte brusné materiály, neponárajte prístroj do vody.

Pozor! Pri odstraňovaní omrvín prístroj neobracajte, ani s ním netraste.

Technické údaje
230 V ~ 50 Hz, 800 W
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UPOZORNENIE: 
Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľko-
vého ovládania.
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HriankovačSK

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho 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 produktu 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.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

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

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

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

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.
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