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CTO-700.6

Toaster

Bedienungsanleitung



Toaster                                CTO-700.6                             Deutsch

Einleitung

Damit Sie an Ihrem neuen Toaster möglichst lange Freude haben, bitten 
wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise 
vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall 
aufzubewahren, dass
Sie sich die Funktionen des Toasters später nochmals ins Gedächtnis 
rufen möchten.

Technische Daten
Spannung/Frequenz:     220-240 V~50/60 Hz
Leistung:                           700 W

Besondere Sicherheitshinweise
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und für seinen vorgesehenen 
   Verwendungszweck geeignet. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen 
   Gebrauch geeignet.
- Nicht im Freien verwenden. Nicht in die Nähe von Wärmequellen, direktem 
   Sonnenlicht, Feuchtigkeit (nicht in Flüssigkeiten eintauchen) und scharfen 
   Kantenbringen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Falls das 
   Gerät feuchtoder nass ist, muss es sofort ausgesteckt werden.
- Falls Sie das Gerät reinigen oder wegstellen, müssen Sie es vorher abschalten 
   undden Stecker aus der Steckdose ziehen (ziehen Sie am Stecker, nicht am 
   Kabel),wenn das Gerät nicht verwendet wird, und entfernen Sie angebrachte 
   CZubehörteile.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Gebrauch. Falls Sie den Raum 
   verlassen, sollten Sie das Gerät stets abschalten. Ziehen Sie den Gerätestecker 
   aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Anzeichen für 
   Beschädigungen überprüft werden. Falls Schäden gefunden werden, darf 
   das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Nehmen Sie stets mit 



  einem autorisierten Techniker Kontakt auf. Um Gefahren zu vermeiden, 
  müssen Sie ein beschädigtes Kabel stets vom Hersteller, von unserem 
  Kundendienst oder von einer qualifizierten Person und mit einem Kabel 
  des gleichen Typs ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, müssen Sie alle 
  Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Schachteln, Styropor usw.) 
  für diese unerreichbar aufbewahren.
- Beobachten Sie das Gerät stets, während es in Gebrauch ist!

WARNUNG: Sehr trockenes Brot kann zu brennen beginnen, wenn es 
getoastet wird!

- Die Metallteile werden heiß. Verbrennungsgefahr!
- Stecken Sie keine Gabeln, Messer oder andere Gegenstände in den Schlitz des
  Toasters. Stecken Sie niemals Ihre Finger in die Schlitze des Toasters 
  (Verbrennungsgefahr).
- Stellen Sie das Gerät nicht neben brennbaren Gegenständen (z. B. 
  Vorhänge, Holzusw.) auf! Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem 
  externen Timer oder einem
  separaten Fernsteuerungssystem.
- Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit 
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
  oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, falls sie in Bezug 
  auf die sichere Benutzung des Gerätsüberwacht und angeleitet wurden 
  und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
  Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Die Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt 
  werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder unter 8 Jahren das Gerät und sein Kabel 
  nicht erreichen können.
- Da das Gehäuse und die Metallteile während des Betriebs heiß werden, 
  müssen Sie das Gerät abkühlen lassen, bevor Sie es wegstellen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und 
  geerdete Steckdose an.
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4Funktionen

1. Toastschlitze
2. Auswurfhebel
3. Elektronischer Röstgradregler
4. Brötchenaufsatz

Vor dem ersten Gebrauch

Um die Schutzschicht der Heizspule zu entfernen, sollten Sie die 
Maschine ca. drei Mal leer benutzen. Wählen Sie dabei die maximale 
Bräunungsstufe.
HINWEIS: Falls während dieses Vorgangs Rauch oder Gerüche entstehen, 
ist dies völlig normal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

Gebrauch

- Stellen Sie den Bräunungsgrad am Wählschalter nach Wunsch zwischen 
  der hellsten Stufe (1) und der dunkelsten Stufe (7) ein.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, beginnen Sie mit einer niedrigeren Stufe.
- Stecken Sie die Brotscheiben in den Schlitz des Toaster und senken Sie 
  den Schieber mit dem Hebel ab, bis er einrastet.
- Das Gerät beginnt mit dem Toasten. Wenn die eingestellte 
  Bräunungsstufe erreicht ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Der Schieber springt automatisch hoch.

Toast-Aufsatz

Falls Sie Brötchen aufwärmen oder toasten möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus für den Toast-Aufsatz auf der 
oberen
rechten Seite des Toasters nach links, um den Toast-Aufsatz auszufahren. 
Der Verriegelungsmechanismus rastet unter dem Toast-Aufsatz ein.
WARNUNG: Überladen Sie den Toast-Aufsatz nicht!



Legen Sie nur ein Brötchen oder ein Stück Brot mit vergleichbarem 
Gewicht darauf.
Streichen Sie auf keinen Fall Margarine oder Butter auf das Brot oder 
Brötchen. Das Fett kann herabtropfen und Feuer fangen! Schieben Sie 
den Verriegelungsmechanismus nach rechts, um den Toast-Aufsatz 
wieder zurückzuziehen.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät 
reinigen undlassen Sie es abkühlen. Tauchen Sie das Gerät nicht in 
Wasser ein! Dies kann zu
Stromschlägen oder Feuer führen. Verwenden Sie keine scheuernden 
oder aggressiven Reinigungsmittel.
Verwenden Sie nur einen leicht angefeuchteten Lappen, um das 
Äußere des Geräts zu reinigen. Die Krümelschublade befindet sich 
links unten am Gerät.
Ziehen Sie die Krümelschublade am Griff heraus, entfernen Sie die 
kleinen Brotstücke und schieben Sie die Schublade wieder an ihren Platz.

Garantie und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle 
unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem 
Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurÜck 
an den Händler.
Zuzätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter 
folgenden Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend 
mit demTag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir 
kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder 
Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder 
Umtausch.



Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch 
Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte 
oder durch den Einbauvon Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch 
diese Garantie nicht abgedeckt.

Umweltgerechte Entsorgung
                   
                   Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder
                   Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt 
                   werden muss.
                   Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic
Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU)
wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen
Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die 
Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere 
Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über 
die korrekte Entsorgungvon Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an 
Ihre örtlichen Behörden.
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Topinkovač

Návod k Použití



Topinkovač                              CTO-700.6                             Česky

Úvod

Abyste měli maximální požitek z vašeho nového toasteru, přečtěte si návod 
k obsluze a přiložené bezpečnostní pokyny před jeho použitím.

Doporučujeme Vám uschovat návod k použití v případě že by jste si chtěli 
prohlédnout a později připomenout funkce topinkovače.

Technické údaje
Napětí/frekvence:     220-240 V~50/60 Hz
Výkon:                          700 W

Speciální bezpečnostní pokyny 
- Přístroj je vhodný pouze pro domácí použití a pro určený účel. Přístroj 
  není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte venku. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, přímého 
  slunečního záření, vlhkosti (neponořujte jej do kapaliny) a ostrých hran. 
- Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama. V případě, že zařízení je mokré 
  nebo vlhké, musí být okamžitě odpojeny. 
- Pokud čistíte spotřebič nebo jej překládáte, je nutné jej předtím vypnout 
  a vytáhnout zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), nebo 
  pokud zařízení není v provozu a odstraňujete připojené příslušenství.
- Nenechávejte spotřebič v provozu nikdy  bez dozoru. Pokud opustíte 
  místnost, měli byste vždy přístroj vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou 
  poškozeny. Jestliže zjistíte poškození, už nesmíte přístroj více používat. 
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravit sami. Vždy se obraťte na 
  autorizovaného technika. Aby se předešlo nebezpečí, musíte poškozený 
  kabel vždy nechat vyměnit výrobcem, naším servisem pro zákazníky 
  nebo jinou kvalifikovanou osobou a kabelem stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, je nutné odstranit všechny 
  obalové materiály (plastové tašky, krabice, polystyrén) aby byly pro děti 
  nedosažitelné.



- Dohlížejte na přístroj když je v provozu!

UPOZORNĚNÍ:  Velmi suchý chléb může začít hořet při opékání.

- Kovové části budou horké. Nebezpečí popálení!
- Nevkládejte vidličky, nože nebo jiné předměty do štěrbiny topinkovače. 
  Nikdy nedávejte prsty do drážek topinkovače (hrozí nebezpečí popálení).
- Nepokládejte přístroj v blízkosti hořlavých předmětů (např závěsů, dřeva 
  atd)! Nepoužívejte přístroj s externím časovým spínačem nebo samostatným 
  systémem dálkového ovládání. 

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, 
  smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností a 
  znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou s 
  tím spojená rizika. 
- Děti si nesmí hrát s přístrojem.
- Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a 
  jsou pod dohledem.
- Ujistěte se, zda děti mladší 8 let nemohou dosáhnout na přístroj a kabely. 
- Protože, kryt a kovové části budou během provozu horké, je nutné nechat 
  přístroj vychladnout před transportem. 
- Připojte zařízení pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.

Funkce: 

1. Štěrbina na toast
2. Páka na vysunutí
3. Elektronický regulátor stupně opékání
4. Nástavec na rohlíky
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Před prvním použití
Chcete-li odstranit ochrannou vrstvu topné spirály, měli byste zařízení 
použít asi třikrát naprázdno. Zvolte přitom maximální úroveň opečení.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vznikne v průběhu tohoto procesu kouř nebo zápach, 
je to normální. Ujistěte se, zda je zajištěno dostatečné větrání. 

Použití

- Nastavte stupeň zhnědnutí podle potřeby od světlého stupně na přepínači (1) 
   po nejtmavší stupeň (7).
- Pokud si nejste jisti, začněte s nižší úrovní. 
- Položte plátky chleba do otvoru topinkovače a zasuňte ho s pákou dolů, 
   dokud nezapadne.
- Zařízení spustí opékání. Když se dosáhne úrovně nastaveného zhnědnutí, 
   přístroj se automaticky vypne.
- Páka automaticky vyskočí nahoru. 

Toast- nástavec 
Pokud chcete, teplý chléb nebo toast, postupujte následovně:
Posuňte uzamykací mechanismus pro nástavec na toast na horní pravé 
straně topinkovače doleva aby se nástavec na toast vysunul. Zajišťovací 
mechanismus zámky zapadne pod nástavec na toast.
UPOZORNĚNÍ: Nepřetěžujte nástavec na toast!
Položte tam pouze housky, kus chleba se srovnatelnou hmotností. 
Nedávejte žádný margarín nebo máslo na chleba nebo rohlíky. Tuk 
může kapat dolů a vznítit se! Posuňte uzamykací mechanismus doprava, 
a opět sklopte nástavec na toast.

Čištění 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním spotřebič a nechte ho 
vychladnout. Neponořujte přístroj do vody! To může vést k úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte abrazivní nebo 
agresivní čisticí prostředky.
K čištění vnějších částí přístroje používejte pouze mírně vlhký hadřík. 
Zásobník na drobky je na levé spodní části zařízení. Vytáhněte zásobník 
na drobky za držadlo, odstraňte malé kousky chleba a zasuňte zásobník 
zpět na své místo.

 



Záruka a zákaznický servis

Před dodáním podléhají naše výrobky přísné kontrole kvality. Vyskytnou-li 
se i přes veškerou péči během výroby nebo transportu závady, zašlete 
prosím spotřebič zpět výrobci. Kromě zákonných práv může kupující 
požadovat záruku za následujících podmínek:

Nabízíme dvouletou záruku na zakoupené zařízení od data nákupu. 
Během této doby přebíráme zodpovědnost za případné nedostatky, 
které jsou z důvodu únavy materiálu nebo výrobních vad, opravy 
nebo výměny.

Chyby způsobené nesprávným zacházením s přístrojem a poruchy v 
důsledku zásahů a oprav třetími stranami nebo při instalaci neoriginálních 
dílů, nejsou pokryty touto zárukou.

Ekologická likvidácia 
                 
                 Tento symbol na výrobku udává, že se musí elektronické a 
                 elektrické spotřebiče třídit od domácího odpadu. Směrnice 
                 WEEE (z angl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; 
                 CZ: Směrnice pro tříděný sběr elektrických a elektronických 
starých spotřebičů (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena, aby byly staré 
spotřebiče optimálně recyklovány a minimalizoval se vliv na životní 
prostředí, třídily se nebezpečné látky a zabránilo se dalším skládkám. 
Pro další informace ke správné likvidaci a recyklaci elektrických a 
elektronických spotřebičů se prosím obraťte na úřady v místě 
Vašeho bydliště.
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Toster 

Uputa Za Korištenje



Toster                               CTO-700.6                               Hrvatski

Uvod

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sigurnosne napomene u ovoj uputi, 
kako biste dugo uživali prilikom korištenja Vašeg novog tostera.

Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik.

Tehnički podaci
Nazivni napon/frekvencija:     220-240 V~50/60 Hz
Nazivna snaga:                           700 W

Posebne sigurnosne napomene 
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za privatnu uporabu i njegovu predviđenu 
  svrhu. Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalno korištenje. 
- Ne koristite uređaj na otvorenom. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora 
  topline te na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini vode (ne uranjati u 
  tekućine)  i oštrih rubova. Ne koristite uređaj s mokrim rukama. Izvucite 
  utikač iz utičnice, ako je uređaj došao u dodir s vodom. 
- Prije čišćenja ili stavljanja odn. uklanjanja pribora ili ako ne koristite 
  uređaj, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice (primite utikač, ne 
  povlačite kabel).
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Isključite uređaj, ako 
  napuštate prostoriju. Izvucite utikač iz utičnice.
- Redovito provjeravajte uređaj i kabel na oštećenja. Ne koristite uređaj, 
  ako postoji oštećenje. 
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. U tom slučaju kontaktirajte 
  ovlaštenog električara. Ako je kabel oštećen, proizvođač, ovlašteni 
  servis ili slično kvalificirana osoba moraju zamijeniti kabel istim tipom, 
  kako biste izbjegli opasnosti.
- Koristite isključivo originalne zamjenske dijelove.
- Držite ambalažni materijal (plastične vrećice, kutije, stiropor itd.) 
  podalje od djece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada!
UPOZORENJE: Jako suhi kruh može se zapaliti prilikom tostiranja.



- Metalni dijelovi postaju jako vrući. Opasnost od opeklina!
- Ne stavljajte vilice, noževe ili druge metalne predmete u otvore tostera. 
  Ne stavljajte prste u otvore tostera (opasnost od opeklina).
- Ne postavljajte uređaj pokraj zapaljivih predmeta (npr. zavjesa, drva itd.). 
  Uređaj se ne smije uključivati pomoću eksternog vremenskog prekidača 
  ili odvojenog sustava s daljinskim upravljačem.
- Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili 
  mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za rukovanje 
  smiju koristiti ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom ili su dobile upute za 
  sigurno korištenje uređaja. 
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca od 8 godina smiju čistiti i održavati ovaj uređaj samo, ako su pod 
  nadzorom odrasle osobe.
- Držite uređaj i kabel podalje od djece do 8 godina. 
- Prije odlaganja ostavite uređaj da se ohladi, jer metalni dijelovi i kućište 
  postaju jako vrući tijekom rada. 
- Ukopčajte uređaj isključivo na uzemljenu utičnicu.

Funkcije: 

1. Otvor za tost
2. Ručkica za izbacivanje
3. Elektronski regulator stupnja tostiranja
4. Nastavak za peciva
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Prije prvog korištenja
Uključite uređaj tri puta bez sadržaja, kako biste uklonili zaštitni sloj grijača. 
Pri tome odaberite najviši stupanj tostiranja.
NAPOMENA: Pojava dima i mirisa tijekom tog postupka je sasvim uobičajeno. 
Osigurajte dovoljnu cirkulaciju zraka. 

Korištenje

- Pomoću elektronskog regulatora podesite stupanj tostiranja po želji između 
  najsvjetlijeg stupnja (1) i najtamnijeg stupnja (2).
- Ako niste sigurni, počnite s najnižim stupnjem. 
- Stavite kriške kruha u otvor tostera i spustite klizač pomoću ručkice dok 
  se ne uglavi.
- Postupak tostiranja počinje automatski. Uređaj se automatski isključuje 
  kada postigne podešeni stupanj tostiranja.
- Klizač se automatski podiže. 

Nastavak za tostiranje 
Ako želite zagrijati ili tostirati peciva, postupite na sljedeći način:
Pomaknite zaporni mehanizam za nastavak za tostiranje na gornjoj desnoj 
strani ulijevo, kako biste izvukli nastavak za tostiranje. Zaporni mehanizam 
se uglavljuje ispod nastavka za tostiranje.
UPOZORENJE: Ne stavljajte previše peciva na nastavak za tostiranje.
Stavite samo jedno pecivo ili komad kruha s usporedivom težinom. Ne 
mažite margarin ili maslac na kruh ili pecivo. Mast može kapati te se 
zapaliti. Pomaknite zaporni mehanizam udesno, kako biste uvukli 
nastavak za tostiranje.

Čišćenje
Prije čišćenja izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi. Ne 
uranjajte uređaj u vodu! To može dovesti do strujnog udara ili požara. 
Za čišćenje ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.
Za čišćenje vanjske površine uređaja koristite samo blago navlaženu krpu. 
Ladica za mrvice nalazi se dolje lijevo u uređaju. Izvucite ladicu za mrvice 
pomoću ručke, uklonite sitne komadiće kruha i vratite ladicu na predviđeno 
mjesto.

 



Jamstvo i servis

Naši uređaji prije isporuke prolaze strogu kontrolu kvalitete. Ako su unatoč 
pažnji za vrijeme proizvodnje i transporta nastale štete, molimo da uređaj 
pošaljete natrag prodavaču. Dodatno uz zakonska prava kupac ima pravo 
na ispunjenje jamstva sukladno sljedećim uvjetima jamstva:

Za ovaj uređaj dajemo dvogodišnje jamstvo, koje počinje vrijediti od 
datuma kupnje. Unutar tog perioda besplatno uklanjamo popravkom 
ili zamjenom sve nedostatke, koji su uzrokovani greškom u materijalu 
ili proizvodnji.

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja 
uređajem kao i smetnje funkcija uslijed zahvata i popravaka od strane 
trećih osoba ili uslijed ugrađivanja dijelova, koji nisu preporučeni od 
strane proizvođača.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpada 

                 Simbol na uređaju označava da se proizvod se ne smije 
                 zbrinjavati u komunalni otpad. Direktiva WEEE (engl.: 
                 Waste of Electrical and Electronic Equipment; njem.: 
Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) o električnom i elektroničkom 
otpadu (2012/19/EU) je donesena, kako bi se proizvodi reciklirali 
korištenjem raspoloživih optimalnih procesa recikliranja te minimizirao 
utjecaj na okoliš, tretirale opasne supstance i spriječilo nastajanje 
deponija otpada. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju EE 
otpada obratite se lokalnim ustanovama.
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Kenyérpirító                          CTO-700.6                            Magyar

Bevezetés

Azért, hogy új kenyérpirítójából a lehető legtöbbet ki tudja hozni, araa kérjük, 
hogy a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat figyelmesen olvassa el.

Tovább érdemes a használati útmutatót eltenni a későbbiekben felmerülő 
kérdések miatt.

Technikai adatok
Feszültség/frekvencia:        220-240 V~50/60 Hz
Teljesítmény:                        700 W

Speciális biztonsági előírások 
- A termék háztartási felhasználásra és csak saját célra alkalmazható. Ez a 
   készülék ipari használatra nem alkalmas. 
- Ne használja szabadban. Ne használja hőforrás, direkt napfény, nedvesség 
   (ne merítse folyadékba) közelében és ne tegye perem szélére. Ne nyúljon 
   a készülékhez nedves kézzel. Ha nedvesség éri, azonnal húzza ki. 
- Tisztítás vagy elrakás előtt kapcsolja  ki, majd húzza ki a dugaljból ( a 
   dugaljnál és ne a kábelnél fogva), mikor a termék nincs használatban és 
   távolítsa el az alkatrészeit.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül. Ha elhagyja a helyiséget, 
   kapcsolja ki a gépet. Húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, nem sérült-e. Ha sérülést talál rajta, ne 
   használja többet. 
- Ne próbálja meg megjavítani. Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel. 
   A veszélyhelyzet elkerülése érdekében a kábelt csak a forgalmazó 
   vevőszolgálata vagy egy szakember és csak a típusával megegyezőre 
   cserélheti ki.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A gyermekek biztonsága érdekében a csomagolási anyagokat tegye 
   hozzáférhetetlenné számukra ( műanyag zsák, doboz,  stb.)
- Figyeljen a készülékre, ha az működésben van!
FIGYELEM: A nagyon száraz kenyér meg tud égni, ha pirítják.



- A fém részek átforrósodhatnak. Égésveszély!
- A pirító résébe ne dugjon villát, kést vagy egyéb tárgyat. Ne dugja az 
  ujját a pirító nyílásába (égésveszély)
- Ne tegye éghető dolgok mellé (pl. függöny, fa, stb.)! Ne használja a 
  készüléket időzítővel vagy külső távirányítással.
- Gyermekek, 8 éves kor felett, illetve  a csökkent mentális vagy fizikai 
  képességgel rendelkező személyek, vagy azok akik hiányos tapasztalattal 
  rendelkeznek a termék használatát illetően, csak felügyelet mellett vagy 
  az alkalmazás módjáról való tájékozatatás után használhatják, ha 
  megértették az esetleges felmerülő veszélyeket. 
- Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást 8 év alatti gyermekek nem, 8 év felettiek csak 
  felügyelt mellett végezhetik.
- Ügyeljen arra, hogy 8 év alatti gyermekek ne érjék el a kábelt. 
- A használat során a gépház és a fém részek felforrósodhatnak, ezért 
  mielőtt eltenné hagyja kihűlni. 
- A készüléket csak szabályos, földelt dugaljbe csatlakoztassa.

Funkciók: 

1. Pirítórések
2. Kiemelő
3. Elektromos sült fokszabályzó
4. Zsemletartó
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Első használat előtt
A fűtőspirál védőrétegének eltávolításához használja a készüléket kb. három 
alkalommal üres állapotban. Ehhez a legmagasabb hőfokot válassza.
FIGYELEM: Teljesen normális, ha ekkor füst távozását tapasztalja. Biztosítsa 
a megfelelő szellőzést. 

Használat

- Állítsa be a pirítási fokot a választógombon a legvilágosabb (1) és a 
  legsötétebb fokozat (7) között.
- Ha nem biztos abban melyiket válassza, kezdje a legalacsonyabb fokozattal. 
- Dugja a kenyérszeleteket a pirító réseibe és eressze le az emelőkarral, míg a 
  helyére kattan.
- A készülék megkezdi a pirítást. Ha a beállított pirítási fokot elérte, az 
  készülék automatikusan kikapcsol.
- A csúszka automatikusan felemelkedik. 

Pirító-rátét 
Ha zsömlét szeretne melegíteni vagy pirítóst szeretne, kövesse a következőket:
Csúsztassa el a reteszt a készülék jobb felső oldalán balra, hogy rá tudja 
tenni a betétre 
A reteszelő ezután helyre kattan.
Figyelmeztetés Ne terhelje túl a pirító-rátétet
Csak egy zsömlét vagy egy szelet kenyeret fektessen rá. Ne vajazza vagy 
margarinozza meg a kenyeret vagy a zsömlét. A zsiradék lecsöpöghet és 
tüzet okozhat! A reteszt csúsztassa jobbra, hogy a rátáétet vissza tudja húzni.

Tisztítás
Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a dugaljból és hagyja kihűlni. Ne merítse 
a készüléket vízbe. Áramütést és tüzet okozhat. Ne használjon súrolószert 
vagy maró hatású mosószert.
Csak enyhén benedvesített törlőkendőt használjon a készülék külső 
részének tisztítására. A morzsatartót a készülék bal alsó részén találja. 
Húzza ki a fogantyújánál, távolítsa el a kis kenyérdarabokat majd 
tolja vissza a helyére.



Garancia és vevőszolgálat

Szállítást megelőzően a készülék szigorú minőségi ellenőrzésen esik át. 
Minden igyekezet ellenére előfordulhatnak gyártás vagy szállítás közben 
keletkezett sérülések, ha ilyet tapasztal vigye vissza a készüléket a 
kereskedőnek. Az aktuális jogszabályoknak megfelelően a vásárló a 
következő garanciális feltételekkel élhet:

A vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk. Az ez idő alatt felmerülő 
hibák javítása vagy cseréje melyek az előállításból vagy anyaghibából 
adódnak, ingyenesek.

A nem megfelelő használatból adódó hibás működésért, s az ebből 
következő javítási munkálatokért vagy egy harmadik fél részére 
kiadott javításra a garancia nem vonatkozik.

Környezetvédelmi szempontok 

                 Ez a szimbólum azt mutatja, hogy az elektromos hulladékot 
                 nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. A WEEE-
                 szabvány (angol eredetű kifejezés: Waste of Electrical and 
                 Electronic Equipment; magyarul:  Ez az irányelv olyan 
intézkedéseket állapít meg, amelyek az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok képződése és kezelése nyomán 
fellépő káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint az 
erőforrás-felhasználás általános hatásainak csökkentése és e 
felhasználás hatékonyságának javítása révén védik a környezetet és 
az emberi egészséget, összhangban a 2008/98/EK irányelv 1. és 4. 
cikkével, hozzájárulva ezáltal a fenntartható fejlődéshez. További 
információkat az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak helyes kezeléséről az illetékes ország 
képviseleténél kaphat. 
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Hriankovač                          CTO-700.6                          Slovensky

Návod 

Aby ste mali maximálny pôžitok z vášho nového hriankovača, prečítajte si 
návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny pred jeho použitím.

Odporúčame Vám uschovať návod na použitie v prípade že by ste si chceli 
pozrieť a neskôr pripomenúť  funkcie hriankovača.

Technické údaje
Napätie/frekvencia:        220-240 V~50/60 Hz
Výkon:                                    700 W

Špeciálne bezpečnostné opatrenia 
- Prístroj je vhodný len pre domáce použitie a pre určený účel. Toto zariadenie 
   nie je vhodné pre komerčné využitie. 
- Nepoužívajte vonku. Neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, priameho 
   slnečného žiarenia, vlhkosti (neponárajte ho do kvapaliny) a ostrých hrán. 
   Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami. V prípade, že zariadenie je mokré 
   alebo vlhké, musí byť okamžite odpojené. 
- Pokiaľ čistíte spotrebič alebo ho prekladáte, je nutné ho predtým vypnúť a 
   vytiahnuť zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), alebo ak 
   zariadenie nie je v prevádzke a odstraňujete pripojené príslušenstvo.
- Keď je spotrebič v prevá, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Ak opustíte 
   miestnosť, mali by ste vždy prístroj vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie a napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie sú 
   poškodené. Ak sa zistíte poškodenie, už nesmiete prístroj viac používať. 
- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami. Vždy sa obráťte na 
   autorizovaného techníka. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musíte 
   poškodený kábel vždy nechať vymeniť  výrobcom, naším servisom pre 
   zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou a káblom rovnakého typu.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, musíte odstrániť všetky 
   obalové materiály (plastové tašky, škatule, polystyrén) aby boli pre 
   deti nedosiahnuteľné.
- Dozerajte na prístroj keď je v prevádzke!



UPOZORNENIE:  Veľmi suchý chlieb môže začať horieť pri opekaní.
- Kovové časti budú horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Nevkladajte vidličky, nože alebo iné predmety do štrbiny hriankovača. 
  Nikdy nedávajte prsty do drážok hriankovača (hrozí nebezpečenstvo 
  popálenia).
- Nepokladajte prístroj v blízkosti horľavých predmetov (napr závesov, 
  dreva, atď)! Nepoužívajte prístroj s externým časovým spínačom alebo 
  samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými 
  fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez 
  potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ boli poučené o bezpečnom 
  používaní  prístroja a chápu s tým spojené riziká. 
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie 
  ako 8 rokov a sú pod dohľadom.
- Uistite sa, či deti mladšie ako 8 rokov nemôžu dosiahnuť  na prístroj a káble. 
- Pretože, kryt a kovové časti budú počas prevádzky horúce , je nutné 
  nechať prístroj  vychladnúť pred transportom.  
- Pripojte zariadenie len do riadne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Funkcie: 

1. Štrbina na toast 
2. Páka na vysunutie
3. Elektronický regulátor 
    stupňov opečenia 
4. Nástavec na pečivo
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Pred prvým použitím
Ak chcete odstrániť ochrannú vrstvu vykurovacej špirály, mali by ste 
zariadenie použiť asi trikrát naprázdno.  Zvoľte pritom maximálnu 
úroveň opečenia.
UPOZORNENIE: Ak vznikne v priebehu tohto procesu dym alebo zápach, 
je to normálne. Uistite sa, či je zabezpečené dostatočné vetranie. 

Použitie

- Nastavte stupeň zhnednutia podľa potreby od svetlého stupňa na 
  prepínači (1) po najtmavší stupeň (7).
- Ak si nie ste istí, začnite s nižšou úrovňou. 
- Položte plátky chleba do otvoru hriankovača a zasuňte ho s pákou nadol, 
  kým nezapadne.
- Zariadenie spustí opekanie. Keď sa dosiahne úroveň nastaveného 
  zhnednutia, prístroj sa automaticky vypne.
- Páka automaticky vyskočí hore. 

Toast- nástavec
Ak chcete, teplý chlieb alebo toast, postupujte nasledovne:
Posuňte uzamykací mechanizmus pre nástavec na toast na hornej pravej 
strane hriankovača doľava aby sa nástavec na toast vysunul. Zaisťovací 
mechanizmus zámky zapadne pod nástavec na toast.
UPOZORNENIE: Nepreťažujte nástavec na toast!
Položte tam iba žemlu alebo kus chleba s porovnateľnou hmotnosťou. 
Nedávajte  žiaden margarín alebo maslo na chleba alebo rožky. Tuk môže 
kvapkať dole a vznietiť sa! Posuňte uzamykací mechanizmus doprava , a 
opäť sklopte nástavec na toast.

Čistenie
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred čistením spotrebič a nechajte ho 
vychladnúť. Neponárajte prístroj do vody! To môže viesť k úrazu 
elektrickým prúdom alebo požiaru. Nepoužívajte abrazívne alebo 
agresívne čistiace prostriedky.
Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte iba mierne vlhkú 
handričku. Zásobník na omrvinky je na ľavej spodnej časti zariadenia. 



Vytiahnite zásobník na omrvinky za držadlo, odstráňte malé kúsky 
chleba a zasuňte zásobník späť na svoje miesto.

Záruka a zákaznícky servis
Pred vývozom sú naše spotrebiče podrobené prísnej kontrole kvality. Ak 
aj napriek všetkej starostlivosti, počas výroby alebo dopravy došlo k 
poškodeniu, zašlite prístroj späť predajcovi. Okrem zákonných práv  
môže kupujúci požadovať záruku za nasledovných podmienok:

Ponúkame dvojročnú záruku na zakúpené zariadenie od dátumu nákupu. 
Počas tejto doby  preberáme zodpovednosť za prípadné nedostatky, ktoré 
sú z dôvodu únavy materiálu alebo výrobných chýb, opravy alebo výmeny.
C
hyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prístrojom a poruchy v 
dôsledku zásahov a opráv tretími stranami alebo pri inštalácii 
neoriginálnych dielov, nie sú pokryté touto zárukou.

LIKVIDÁCIA  ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 

                 Tento symbol na výrobku znamená, že vaše elektrické alebo 
                 elektronické zariadenia nesmú byť odstránené s domovým 
                 odpadom, ale musia byť zlikvidované oddelene. Smernice 
WEEE (z angl .: Odpad z elektrických a elektronických zariadení; 
Slovensky: Elektrické a elektronické zariadenia odpad) (2012/19 / 
EÚ) smernica bola založená za účelom poskytovania produktov s 
využitím najlepších dostupných techník recyklácie, recykláciu, aby 
sa minimalizoval dopad na životné prostredie, na zaobchádzanie s 
nebezpečnými látkami a zabránilo sa ďalším skládkam. Pre viac 
informácií o správnej likvidácii elektrických a elektronických 
zariadení a odpadu, sa obráťte na miestne úrady.


