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SI Opekač kruha 
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo le, če 

imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Čiščenja 
in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. 
Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Otroci se naj ne igrajo z napravo.

■ Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
– kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
– hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
– kmetije;
– objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.

■ Ta naprava je namenjena za opekanje različnih pekovskih izdelkov, kot so toasti za sendviče, rezine kruha, žemljice itd.
■ Naprave ne uporabljajte za opekanje sladkih kruhov, ki so posuti s sladkorjem ali vsebujejo konzervirano sadje, 

marmelado ali džem, na primer pecivo, žemljice itd. V nasprotnem primeru, lahko to povzroči požar.
■	 Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali zunaj, niti je ne uporabljajte za druge namene, kot je bila predvidena. 
■ Naprave ne postavljajte na, ali v bližino, električnega ali plinskega štedilnika, pomivalnega korita, na rob mize ali na 

nestabilno površino. Napravo postavite na stabilno in ravno površino.
■ Preden napravo priključite v vtičnico, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici. 

Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico. 
■ Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin.

Opozorilo:	
Ta naprava ni zasnovana za krmiljenje preko programirane naprave, zunanjega stikala s časovnim preklopom 
ali preko daljinskega upravljalnika.

■ Naprave ne uporabljajte brez nameščenega zbiralnega pladnja.

Pozor:
Kruh se lahko vžge, zato naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov, kot so zavese, kuhinjske krpe 
itd., teh tudi ne postavljajte pod napravo. 

■ Iz vidika požarne varnosti je ta naprava v skladu s pravili, ki veljajo v Evropski uniji. V skladu s temi pravili lahko te vrste 
naprav postavite na mizo ali podobno površino, pod pogojem, da je v smeri glavnega toplotnega sevanja obdržana 
varnostna razdalja 50 cm od vseh gorljivih materialov in vsaj 10 cm v ostalih smereh.

■ Pred prvo uporabo, da odstranite morebitne vonjave, napravo trikrat zaženite prazno, na najvišji intenzivnosti opekanja.
■ Temperatura dostopnih površin je lahko med in po delovanju naprave, zaradi preostale toplote, višja. Bodite pozorni, 

da se ne vročih površin ne dotikate. Še posebej bodite pozorni, ko iz naprave odstranjujete manjše dele kruha ali drugih 
pekovskih izdelkov. 

■ Naprave ne pustite delovati brez nadzora.
■ Naprave nikoli ne prekrijte ko deluje ali je vroča.
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■ V reže za opekanje ne vstavite prevelikih kosov pekovskih izdelkov, pekovskih izdelkov zavitih v aluminijasto folijo ali 
železnih predmetov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali poškodb zaradi električnega udara. 

■ Pekovskih izdelkov nikoli ne opekajte tako, da jih postavite vodoravno preko rež za opekanje. To bi prekinilo kroženje 
zraka in celo povzročilo požar.

Pozor:
Zagozdenega kruha ali drugega pekovskega izdelka nikoli ne poskušajte odstraniti z  uporabo noža ali 
kateregakoli drugega železnega predmeta. To lahko vodi do poškodb zaradi električnega udara ali poškodbam 
naprave. Če se pekovski izdelki zagozdijo v  režah za opekanje, izklopite napravo, jo izključite iz vtičnice in 
počakajte, da se ohladi. Nato previdno odstranite pekovske izdelke, ki so se zagozdili v napravi. 

■ Če nameravate napravo pustiti brez nadzora ali ste jo prenehali uporabljati, prav tako pred čiščenjem ali premikanjem, 
jo izklopite in izključite iz vtičnice. Pred premikanjem, čiščenjem ali shranjevanjem, pustite napravo, da se ohladi. 

■ Odstranljivi zbiralni pladenj je potrebno redno čistiti, da se v njem ne nabere preveč drobtin. Napravo čistite skladno 
z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. Zaradi preprečitve poškodb zaradi električnega udara, napravo ali napajalni 
kabel ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. 

■ Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni 
kabel ali vtičnico. 

■ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno usposobljena oseba, to 
bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.

■ Naprave ne uporabljajte če je poškodovana, ne deluje pravilno, je padla na tla ali je bila potopljena v vodo. Da bi preprečili 
nevarno situacijo, naprave ne popravljajte sami niti je na noben način ne predelujte. Vsa popravila ali prilagoditve naj 
opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo 
vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.
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SI Opekač kruha 
Uporabniški priročnik

■	 Pred uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če 
ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte 
le na način, ki je opisan v  tem uporabniškem priročniku. Uporabniški 
priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste lahko kadarkoli 
enostavno uporabili. 

■	 Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo 
in originalni račun – skupaj z  jamstvom prodajalca in garancijskim 
listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice 
glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da 
napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE
A1  Odstranljiva rešetka za 

opekanje
A2 Dve reži za opekanje
A3 LED indikator delovanja
A4 Elektronski časovnik  

– za 9 nivojev intenzivnosti 
opekanja

A5 LED zaslon
A6 Odstranljivi zbiralni pladenj

A7 Gumb za gretje toasta
A8 Gumb za takojšno zaustavitev
A9 Gumb za odmrzovanje
A10 Ročica s funkcijo »High Lift« 

za enostavno odstranjevanje 
manjših pekovskih izdelkov.

A11  Prostor za shranjevanje 
napajalnega kabla

A12 Nedrseče podnožje

PRED PRVO UPORABO
■	 Pred prvo uporabo, napravo in njene dele vzemite iz embalaže in iz nje 

odstranite vse promocijske oznake in nalepke.
■	  Rešetko za opekanje A1 operite s toplo vodo in nevtralnim kuhinjskim 

detergentom. Nato jo izperite pod čisto vodo in s krpo temeljito osušite. 

Pozor:
Prepričajte se, da je rešetka za opekanje A1 popolnoma suha, 
preden jo namestite na napravo. 

■	 Pred prvo uporabo, da odstranite morebitne vonjave, opekač kruha 
trikrat zaženite praznega, na najvišji intenzivnosti opekanja.

UPORABA NAPRAVE
■	 Opekač kruha postavite na ravno, suho in stabilno površino, zadostno 

oddaljenega od vnetljivih materialov, kot je opisano v  poglavju 
Varnostna navodila.

■	 Napajalni kabel popolnoma odvijte in opekač kruha priključite v vtičnico. 
Ko rešetke za opekanje A1 ne uporabljate, jo odstranite. V vsako režo A2 
vstavite en kos toasta za sendviče, rezino kruha, polovico žemljice itd. 
Rezine kruha ne smejo biti predebele, da se ne zagozdijo v reže A2 in ne 
smejo segat iz opekača, ko je ročica A10 v spodnjem položaju.

 
Pozor:
V  opekač ne postavljajte pekovskih izdelkov, na katerih je 
namazano maslo, margarina, namaz itd.

■	 Elektronski časovnik A4 uporabite, da nastavite intenzivnost opekanja 
od 1 do 9. Nivoji od 1 do 3 predstavljajo nizko intenzivnost opekanja. 
Za srednjo intenzivnost opekanja, nastavite nivo od 4 do 6, in za visoko 
intenzivnost opekanja od 7 do 9. Pri prvi uporabi, je priporočeno, da 
intenzivnost opekanja nastavite na nivo 4 ali 5. Glede na tip izdelka in vaš 
okus, lahko za opekanje različnih pekovskih izdelkov izberete drugačne 
nivoje intenzivnosti opekanja.

■	 Opekač kruha zaženete s  potiskom na ročico A10. Proces opekanja 
se bo pričel, ko je ročica A10 zaklenjena v  spodnjem položaju. Gumb 
A8 bo osvetljen, LED indikator delovanja A3 bo prižgan, in izbran nivo 
intenzivnosti opekanja bo prikazan na zaslonu A5. LED indikatorji A3 se 
bodo med delovanjem postopoma ugašali.

Opomba:
Če opekač kruha ni priključen v  vtičnico, se  ročica A10 ne bo 
zaklenila v spodnjem položaju, in opekač kruha se ne bo zagnal.
S  pritiskom na gumb A8, lahko proces opekanja prekinete kadar 
želite.

■	 Ko je proces opekanja končan, se bo opekač kruha samodejno izklopil 
in dvignil vstavljene pekovske izdelke. Zaslon A5, LED indikatorji A3 in 
osvetlitev gumba A8, se bodo ugasnili. Če želite opeči več pekovskih 
izdelkov, pripravljene izdelke odstranite iz opekača kruha, in ponovite 
zgoraj opisani postopek. 

Opomba:
Ročica A10 ima funkcijo »High-Lift«, ki dvigne opečene izdelke iz 
rež za opekanje.  To poenostavi odstranjevanje manjših pekovskih 
izdelkov. 

Pozor:
Zagozdenega kruha ali drugega pekovskega izdelka nikoli ne 
poskušajte odstraniti z  uporabo noža ali kateregakoli drugega 
železnega predmeta. To lahko vodi do poškodb zaradi električnega 
udara ali poškodbam naprave. Če se pekovski izdelki zagozdijo 
v opekaču kruha, ga izklopite in izključite iz vtičnice, ter počakajte, 
da se ohladi. Nato pekovske izdelke previdno odstranite. 

■	 Po končani uporabi, opekač kruha izključite iz vtičnice in počakajte, da se 
ohladi.

Funkcija segrevanja toastov
■	 Ta funkcija omogoča segrevanje toasta brez dodatnega opekanja. 

Nastavitev na časovniku A4 nima vpliva na to funkcijo.
■	 Toaste vstavite v reže A2 in  ročico A10 potisnite navzdol, da se zaklene 

v  spodnjem položaju. Gumb A8 bo osvetljen, LED indikator delovanja 
A3 bo prižgan, in izbran nivo intenzivnosti opekanja bo prikazan na 
zaslonu A5. Za segrevanje toasta, pritisnite gumb A7. Gumb A7 bo 
osvetljen in način segrevanja toasta bo vklopljen. LED indikatorji A3 se 
bodo med delovanjem postopoma ugašali.

■	 Ob končanem procesu segrevanja, bodo vstavljeni pekovski izdelki 
samodejno izvrženi iz opekača kruha. Zaslon A5, LED indikatorji A3 in 
osvetlitev gumba, se bodo ugasnili.

Opomba:
S pritiskom na gumb A8, lahko proces segrevanja prekinete kadar 
želite.

Funkcija opekanja zamrznjenih pekovskih izdelkov
■	 V reže A2 vstavite zamrznjene pekovske izdelke in nastavite intenzivnost 

opekanja. Ročico A10 potisnite navzdol, tako, da se zaklene v spodnjem 
položaju. Gumb A8 bo osvetljen, LED indikator delovanja A3 bo prižgan, 
in izbran nivo intenzivnosti opekanja bo prikazan na zaslonu A5. 

■	 Za opekanje zamrznjenih pekovskih izdelkov, pritisnite gumb A9. Gumb 
A9 bo osvetljen in način opekanja zamrznjenih pekovskih izdelkov bo 
vklopljen. V prvi fazi so zamrznjeni pekovski izdelki odmrznjeni, v drugi pa 
opečeni. LED indikatorji A3 se bodo med delovanjem postopoma ugašali.

■	 Ob končanem procesu opekanja, bodo vstavljeni pekovski izdelki 
samodejno izvrženi iz opekača kruha. Zaslon A5, LED indikatorji A3 in 
osvetlitev gumba, se bodo ugasnili.

Opomba:
S  pritiskom na gumb A8, lahko proces opekanja zamrznjenih 
pekovskih izdelkov prekinete kadar želite.

Opomba:
Funkcije segrevanja toastov in opekanja zamrznjenih pekovskih 
izdelkov ne morete nastaviti istočasno.

Rešetka za opekanje
■	 Rešetko za opekanje A1 postavite na opekač kruh, kot je prikazano na 

sliki A in nanjo postavite pekovske izdelke (majhne francoske štruce ali 
štručke), ki jih želite opeči. Intenzivnost opekanja nastavite na nivo od 1 
do 3 in ročico A10 potisnite navzdol, da se zaklene v spodnjem položaju. 
Proces opekanja se bo pričel samodejno. Gumb A8 bo osvetljen, LED 
indikator delovanja A3 bo prižgan, in izbran nivo intenzivnosti opekanja 
bo prikazan na zaslonu A5. LED indikatorji A3 se bodo med delovanjem 
postopoma ugašali.

■	 Počakajte, da se proces opekanja konča samodejno, ali pa pritisnite 
gumb A8 ko menite, da je pekovski izdelek dovolj opečen. V primeru, da 
pekovski izdelek še ni dovolj opečen, postopek ponovite.

■	 Ko pekovske izdelke odstranjujete z  rešetke za opekanje A1, bodite 
pazljivi, da se ne dotaknete vročih površin.

NASVETI IN NAPOTKI ZA NASTAVLJANJE INTENZIVNOSTI 
OPEKANJA
■	 Proces opekanja se dogaja v  dveh fazah. V  prvi fazi je iz pekovskega 

izdelka odstranjena vlaga, nato pa je v drugi fazi izdelek opečen. 



 05/2017- 6 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

■	 Intenzivnost opekanja je odvisna od tipa, velikosti in svežosti vašega 
pekovskega izdelka.

■	 Svež kruh bo potreboval največ časa, saj je iz njega najprej potrebno 
odstraniti vlago in šele nato se lahko dejanski proces opekanja prične. 
Zato, potrebuje najvišjo nastavitev intenzivnosti opekanja. Polnozrnat 
kruh, debelejše rezine kruha in prepolovljene žemljice prav tako 
potrebujejo višjo nastavitev intenzivnosti opekanja.

■	 Starejši kruh, ki ne vsebuje toliko vlage kot svež kruh, se bo opekal 
manj časa in zato zahteva nižjo nastavitev intenzivnosti opekanja, kot 
navadno.

■	 Manjše in tanjše rezine kruha se bodo opekale manj časa kot velike in 
debele rezine.

■	 Ko opekate eno samo rezino kruha, nastavite nižjo intenzivnosti 
opekanja, kot, če bi opekali dve rezini hkrati.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
■	 Opekač kruha po vsaki uporabi očistite. Pred čiščenjem naprave se 

prepričajte, da je vtikač napajalnega kabla izklopljen iz vtičnice in, da se 
je ohladil.

■	 Z  enim prstom potisnite zbiralni pladenj A6 proti opekaču kruha. To 
bo zbiralni pladenj A6 sprostilo, in lahko ga boste odstranili. Zbiralni 
pladenj A6 potegnite iz opekača kruha. Iztresite drobtine in pladenj 
obrišite s čisto in suho krpo, nato pa ga namestite nazaj na svoje mesto. 
Zbiralni pladenj A6 čistite redno. Poskrbite, da se ne nabere preveč 
drobtin. V nasprotnem primeru, se te lahko vžgejo.

■	 Da drobtine odstranite iz notranjosti opekača kruha, obrnite opekač na 
glavo in ga previdno stresite čez koš za smeti.

■	 Zunanjo površino opekača obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo, nato pa 
površino temeljito osušite. Prepričajte se, da v  notranjost opekača ne 
zaide voda ali vlaga.

■	 Za čiščenje opekača kruha ne uporabljate abrazivnih čistil, bencina, topil 
itd. 

■	 Za preprečitev poškodb zaradi električnega udara, napravo ali 
napajalnega kabla ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti  .........................................................................  220−240 V
Nazivna frekvenca  ................................................................................................ 50/60 Hz
Nazivna moč  ..............................................................................................................1 000 W

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da 
rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati 
skupaj z  ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno 
odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli 
tako, da jih boste dostavili na predpisanem mestu za odlaganje. 
Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, 
lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite 
trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire 
in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko 
posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se 
posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi 
predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o  podrobnostih 
posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v  EU. Če se želite znebiti te naprave, se o  podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


