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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Důležité instrukce
1. Neponořujte žádné části přístroje nebo kabel do vody nebo jiné kapaliny.
2. Nenechte přístroj používat dětmi
3. Vždy používejte přístroj na suchém, rovném povrchu.
4. Určeno pouze pro domácí použití - nepoužívejte přístroj venku.
5. Vždy vypojte zástrčku ze zásuvky, když není přístroj používán.
6.  Nepoužívejte přístroj, pokud je jakkoliv poškozený. V případě, že přístroj přestane fungovat, nebo dojde k jeho 

poškození, zašlete jej na opravu do autorizovaného servisu.
7.  V zájmu bezpečnosti byste měli pravidelně kontrolovat napájecí kabel, zda není poškozen. Pokud zjistíte jakékoliv 

známky poničeného kabelu, zašlete jej na opravu (výměnu kabelu) do autorizovaného servisu.
8.  Nenechte kabel viset přes hranu stolu a nepokládejte na horké povrchy. Nechte přístroj vždy vychladnout, než 

kolem něj obmotáte kabel pro uskladnění.
9.  Buďte opatrní, nedotýkejte se horkých částí jeho povrchu. Neuskladňujte a nezakrývejte přístroj, dokud není 

úplně vychladnutý.
10. Nepokládejte přístroj v blízkost plynového nebo elektrického vařiče, nebo v blízkosti ostatních zdrojů tepla.
11. Na jeho údržbu nepoužívejte hrubé látky, žíravé a abrazivní čističe, nebo čističe pro pečící trouby. 
12.  Pozor -  chléb se může spálit. Při užívání tohoto přístroje, zajistěte adekvátní prostor nad a kolem všech stran, 

kvůli cirkulaci vzduchu. Nedovolte, aby se tento přístroj dotknul záclon, dekorací stěn, oblečení, utěrek, nebo 
jiných hořlavých materiálů, při jeho užití. POZOR při umístění výrobku na povrch, kde může teplo způsobit pro-
blém je vyžadována izolující tepelná podložka.

13.  Tento přístroj je určený do domácnosti a do podobných míst jako:
       - kuchyně pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a další pracovních prostředí
       - pro klienty v hotelech, motelech a dalším ubytovacím prostředí
       Není určen pro komerční využití.
14.  Nepoužívejte topinkovač bez zasunutého tácku na drobky. Tácek na drobky by měl být pravidelně čištěn. Nedo-

volte, aby drobky tácek ucpaly.
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15.  Nepoužívejte přístroj s žádným jídlem obsahujícím cukr nebo jam.
16.  Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, s ne-

dostatkem zkušeností a znalostí, leda že jsou pod dohledem kompetentní osoby. Děti měli být pod dohledem, 
aby si s přístrojem nehrály.

17.  Teplota některých částí povrchu může být vysoká, pokud je přístroj v provozu.
18.  Pokud je napájecí kabel poničen, musí být vyměněn výrobcem, servisním mechanikem, nebo kvalifikovanou 

osobou.
19.  Nikdy nenechte přístroj pracovat bez dozoru! Vypněte přístroj vždy, když ho nepoužíváte, i když je to pouze na 

moment.
20.  Přístroj není vyroben, aby pracoval společně s externím časovačem, nebo dálkovým ovládáním.

Varování!
Nikdy se nepokoušejte vyjmout zaseklé toasty, muffiny, bagety, nebo jiné předměty pomocí nože, nebo jinými 
ostrými nástroji obzvláště pokud je přístroj v provozu, můžete způsobit zkrat. Přístroj odpojte, nechte dostatečně 
vychladnout a opatrně vyndejte zaseknutý chléb či jiné pečivo.

Popis částí

1. Tácek na drobky 
2. Tlačítko Stop
3. Tlačítko pro ohřátí.
4. Tlačítko pro rozmražení
5. Nastavení stupně opečení
6. Páka pro vysunutí pečiva.

Použití topinkovače
1. Zasuňte zástrčku do zdroje a zapněte.
2. Vložte dva krajíce chleba nebo jiné pečivo přiměřené tloušťky, do opékacího prostoru.
3.  Nastavte požadovaný stupeň opečení(čím je stupeň vyšší tím je pečivo tmavší, tzn. více opečené). Pokud 

používáte topinkovač poprvé, doporučujeme nastavit č.3. Rozdílné druhy pečiva mohou vyžadovat rozdílné 
nastavení, nutno vždy vyzkoušet.

4.  Zmáčkněte páku pro vysunutí pečiva dolů dokud se nezacvakne na místě. Opékání začne automaticky.
    Poznámka: pokud není topinkovač zapojen a zapnut, tak páčka na místě nezacvakne.
5.  Topinkovač se vypne, když je dosaženo požadované barvy toastu a toasty automaticky vyskočí. Proces opékání 

může být zastaven v jakýkoliv čas zmáčknutím tlačítka stop.

Opékání zmraženého chleba: 
K opečení zmraženého chlebu, umístěte chléb do otvorů a vyberte požadované osmahnutí. Stiskněte páčku dolů, 
dokud nezacvakne na místo, a pak stiskněte tlačítko rozmražení. Váš topinkovač je vybaven vyjmutelným, bočním 
táckem na drobky. Toto řešení Vám umožnuje rychlé a praktické odstranění drobků. Vždy se ujistěte, že je topinko-
vač vypojen a dostatečně vychladnut a poté jej tahem vysuňte a vyprázdněte. Tácek očistěte vlhkou látkou a vždy 
řádně vysušte před jeho vrácením do topinkovače. Můžete použít tuhý kartáč k odstranění připečených drobků.  
Vnější části topinkovače otírejte vlhkou látkou a poté vysušte. Nepoužívejte žádné abrazivní, nebo žíravé látky k jeho 
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čištění.
Technické parametry
označení modelu : HT-302
napájení: 220-240V ~ 50Hz        
příkon : 700-800W

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomic-
ká, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.Baterie nevhazujte do běžného odpadu, 
ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebeni funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištěni, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebeni)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškozeni v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, 

použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je 
vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změ-
ny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu.


