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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.  Olvasson el minden utasítást.
2.  Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség mege-

gyezik-e a készülék típuscímkéjén feltüntetett 
feszültséggel.

3.  Ne érintse meg a forró felületeket. Csak a 
fogantyúkat és a gombokat használja.

4.  Az áramütés veszélyének elkerülése érdeké-
ben ne helyezze az elektromos kábelt, a csat-
lakozódugaszt vagy a készülék bármely 
részét vízbe vagy más folyadékba.

5.  Ha a készüléket gyerekek közelében, vagy 
gyerekek használják, szigorú felügyeletre van 
szükség.

6.  A készüléket csatlakoztassa le a hálózati 
feszültségről, ha nincs használatban, vagy 
tisztítani szeretné. Ilyenkor mindig a csatla-
kozót és ne a kábelt fogja meg.

7.  Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a 
csatlakozó sérült, vagy a készülék rendelle-
nesen működik. Ha a tápvezeték sérült, a 
gyártóval, a hivatalos márkaszervizzel vagy 
megfelelően képzett személlyel ki kell 
cseréltetni.

Az elektromos készülékek használata során mindig 
be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat 
beleértve a következőket:
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8.  Ne hagyja, hogy a hálózati kábel lelógjon az 
asztal vagy a pult szélén, vagy forró felülettel 
érintkezzen.

9.  Ne helyezze forró gázégő vagy elektromos 
főzőlap közelébe, illetve működő sütőbe.

10.Ne használja a készüléket a rendeltetésétől 
eltérő célokra.

11.Ne tegyen a készülékbe túl nagy élelmiszert, 
fémfóliát vagy fém eszközöket, mert ez tüzet 
és áramütést okozhat.

12.A kenyér meggyulladhat, ezért a készüléket 
ne használja függöny és más éghető anyag 
alatt vagy közelében, és ne hagyja magára a 
készüléket.

13.A készülék gyártója által nem javasolt tar-
tozékok használata sérüléseket okozhat.

14.Ne próbálja kivenni az élelmiszert, amíg a 
készülék működik.

15.A sérülés elkerülése érdekében a pirítás után 
óvatosan vegye ki a kenyeret.

16.A készüléket nyolc évesnél idősebb gyerekek, 
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű személyek, valamint megfelelő 
tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező 
személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve 
abban az esetben használhatják, ha a 
készülék biztonságos kezeléséről tájékoz-
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tatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz 
kapcsolódó kockázatokkal. A készülékkel 
gyermekek nem játszhatnak. A tisztítást és 
karbantartást nem végezhetik felügyelet 
nélküli és 8 évesnél fiatalabb gyermekek.

17.A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket tartsa 
távol a készüléktől, valamint annak kábelétől.

18.Figyelmeztetés: ha a toastkenyér vagy a 
kenyérszelet hossza kisebb, mint 85 mm, 
ügyeljen arra, hogy a szelet kiszedése közben 
égési sérülést szenvedhet.

19.A készüléket ne használja külső időzítővel 
vagy külön távvezérlő rendszerrel.

20.Ne használja kültéren a készüléket.
21.A készülék rendeltetésszerűen háztartási 

célokra, vagy hasonló körülmények között 
használható, például:

-személyzeti konyha üzletben irodában és más 
munkakörnyezetben;

-Vidéki ház;
-Szállodák, motelek ügyfelei által, vagy egyéb 

lakossági típusú környezet;
-reggelit is biztosító szálláshelyek. 
22.Őrizze meg ezeket az utasításokat.
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Modellszám

Feszültség

Frekvencia

Teljesítmény

300006JRL

220-240 V ~

50-60 Hz

750 W

MŰSZAKI ADATOK

A TERMÉK SZERKEZETE

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Kivehető morzsatálca

2. Kiolvasztás gomb 

3. Újramelegítés gomb

4. Leállító gomb

5. Kenyérrés

6. Felemelő/leeresztő kar

7. Színbeállító gomb

A pirítás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
A gyártás során olajmaradvány lehet a készülékben vagy a fűtőegységében, ez az 
első használatkor szagkibocsátást okozhat. Ez normális, és néhány használat után 
megszűnik. Javasoljuk, hogy a készülék első használatba vételekor az olaj 
kiégetése érdekében kenyér behelyezése nélkül végezze el az alábbi lépéseket. 
Ezután hagyja lehűlni a készüléket és megkezdheti az első kenyérszeletek pirítását.
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A KENYÉRPIRÍTÓ HASZNÁLATA

1.    A résbe tegyen egy kenyérszeletet, 
egyszerre két szeletet lehet behelyezni. 
A résbe csak szabványos kenyérszeletet 
lehet behelyezni.

        MEGJEGYZÉS: A használatba vétel előtt 
ellenőrizze, hogy a morzsatálca teljesen 
be van tolva.

2.     A hálózati csatlakozót csatlakoztassa a 
hálózati feszültségre.

3.     A színbeállító gombot fordítsa abba az 
állásba, amilyen színűre szeretné pirítani a 
kenyeret. A gombnak 7 állása van, az „1” 
a leghalványabb, a „7” a legbarnább. 
Középállásban a kenyérszelet színe 
aranyszínű lesz.

       MEGJEGYZÉS: 1). Ha csak egy szeletet 
pirít, akkor az sötétebb lesz, mint ha két 
szeletet pirítana.

        2). Ha folyamatosan több kenyeret pirít, 
akkor a következő szeletek színe kissé 
sötétebb lesz.

4.     Függőlegesen nyomja le a felemelő/leeresztő kart, amíg a helyére nem 
rögzül, ekkor a Cancel gomb világítani kezd és a pirítás megkezdődik.
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FIGYELEM

5.    Ha a kenyérszelet színe elérte a kívánt színt, 
a felemelő/leeresztő kar automatikusan 
felemelkedik. A kenyérszelet kivételéhez 
kézzel is fel lehet kissé emelni a kart.

       MEGJEGYZÉS: A pirítás közben meg 
lehet tekinteni a kenyérszelet színét. Ha 
a z  m e g f e l e l ő ,  a  C a n c e l  g o m b o t  
bármikor megnyomva a pirítás leáll. A 
pirítást soha ne a felemelő/leeresztő kar 
felemelésével állítsa le.

1.  Ha a készülék füstöl, a „Cancel” 
gombbal azonnal állítsa le a pirítást.

2.   Folyós anyagot (pl. vaj) tartalmazó 
szeleteket ne pirítson a készülékben.

6.    Ha fagyasztott kenyeret szeretne pir í tani ,  nyomja le ütközésig a 
felemelő/leeresztő kart és nyomja meg a „Defrost” gombot. A gomb 
világítani kezd. A színbeállító gombot fordítsa a kívánt értékre. A kenyér a 
pirítás végén a kívánt színű lesz.

7.     Ha már kihűlt pirított kenyeret szeretne újramelegítani, nyomja le ütközésig a 
felemelő/leeresztő kart és nyomja meg a „Reheat” gombot. A gomb 
világítani kezd. Ebben az üzemmódban a pirítási idő rögzített, ennek végén a 
felemelő/leeresztő kar automatikusan felugrik és az újramelegítés 
befejeződik.

3.     A részekbe szorult kenyérszeletet csak azután próbálja meg kivenni, hogy a 
készüléket lecsatlakoztatta a hálózati feszültségről. Ügyeljen arra, hogy a 
szelet eltávolításakor ne rongálja meg a belső szerkezetet és a fűtőegységet.

4.     A kenyérpirító réseibe szabványos méretű toastkenyeret lehet tenni.
5.     Ahhoz, hogy a szeletek színe egyforma legyen, azt javasoljuk, hogy két pirítás 

között várjon 30 másodpercet, hogy a színbeállítás automatikusan 
visszaálljon.

MEGJEGYZÉS: A felemelő/leeresztő kar csak akkor rögzül, ha a készülék 
csatlakoztatva van a hálózati feszültségre.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

HULLADÉKKEZELÉS

1.     Tisztítás előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és hagyja 
teljesen lehűlni.

2.     A külsejét puha, száraz ruhával törölje le, ne használjon fémtisztítót.
3.     A készülék alján húzza ki a morzsatálcát és ürítse ki. Ha gyakran használja a 

készüléket, a felgyűlt morzsát legalább hetente egyszer ki kell üríteni. A 
készülék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a morzsatálca teljesen be 
van-e tolva.

4.     Ha hosszabb ideig nem használja, vagy tárolja a készüléket, a hálózati 
kábelét a készülék aljába lehet felcsévélni.

Segíthet a környezet védelmében!
Kérjük ,  tar tsa be a helyi  előírásokat:  a nem működő 
elektromos berendezéseket a megfelelő hulladékkezelő 
központokban adja le.

JÓTÁLLÁS: 2 ÉV
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