Čištění přístroje :
•
Před čištěním přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
•
Přístroj se nesmí ponořit do vody. Čištění vnějších částí přístroje se provádí
běžnými čistícími prostředky.
•
Po každém použití vytáhněte z boku přístroje zásobník a vysypte drobky a jiné
nečistoty.
•
Nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku nebo ostré předměty, které by mohly díly
přístroj poškodit.
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Režim pečení :
Vložte do šachet topinkovače plátky chleba a stlačte páčku na pravé straně přístroje dolů
až na doraz. Po skončení pečení dojde k jejich automatickému vysunutí a vypnutí
přístroje. Po dobu přípravy je možné ukončit režim stlačením tlačítka CANCEL.
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Používání přístroje :
Přístroj je vybaven elektronickým regulátorem času, kterým nastavte požadovaný čas
přípravy.
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Před použitím výrobku si důkladně pročtěte návod k použití !
Bezpečnost provozu :
•
Topinkovač musí být zapojen pouze do zásuvky s uzemněním. V případě, že jste
nuceni použít prodlužovací šňůru, zkontrolujte, zda se jedná
o dvoupólový kabel se zemnícím vodičem (10A).
•
Nikdy nenamáčejte přístroj ani kabel ve vodě.
•
Neponechávat děti bez dozoru v blízkosti zapnutého zařízení.
•
Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte přístroj venku.
•
Nevystavujte spotřebič působení teploty nad 60ºC. Nedodržením tohoto pokynu
můžete přístroj zničit.
•
Je-li přívodní šňůra poškozena, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna za
přívod pro zařízení stejného typu v autorizované opravně.
•
Dojde-li k pádu přístroje, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem, než jej opět
uvedete do provozu. I nepatrné poškození může ohrozit Vaší bezpečnost.
•
Přístroj nikdy sami neopravujte. Opravu může provádět pouze autorizovaný
servis.

Režim rozmrazování pečiva :
Kovový rošt na vrchní straně přístroje umožňuje ohřívání pečiva. Stlačením tlačítka
ovládání roštu jej zvedněte do pracovní polohy, položte na něj pečivo. Stlačte tlačítko
FROZEN a stlačte páčku na pravé straně dolů až na doraz. Režim rozmrazování je
signalizován červenou kontrolkou, která při ukončení rozmrazování zhasne
Režim ohřevu pečiva :
Na kovový rošt položte již připravené pečivo, stisknete tlačítko REHEAT a stlačte páčku
na pravé straně přístroje dolů až na doraz. Režim ohřevu je signalizován červenou
kontrolkou, která při ukončení ohřívání zhasne. Upozornění: housky (bulky) lze ohřívat
pouze jednotlivě. Velikost housek by neměla překročit cca 7 cm, při ohřívání většího
pečiva, může dojít v důsledku zamezení proudění teplého vzduchu k deformaci
plastového obalu topinkovače vlivem přehřátí.
Upozornění :
Přístroj je vybaven krytem z umělé hmoty, který je nutné před zapnutím sejmout!
Opětovné umístění krytu je možné až po úplném vychladnutí přístroje.
Technické parametry :
Napájení : 230V~50Hz
Příkon: 750 W
provedení výrobku odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

Dovozce a autorizovaný servis: SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56f, Praha 3
Tel. 261 210 123

