Návod na použitie

V

ision
toaster

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
/ POKYNY
Pri použití elektrického spotrebiča musia byť vždy dodržané základné bezpečnostné pokyny
počítajúc do toho:
• Prečítajte si všetky pokyny.
• Prístupné povrchy sa môžu počas používania zahriať. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
Používajte rukoväte alebo tlačidlá.
• Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte žiadnu časť hriankovača do vody.
Zaistite, aby sa do zariadenia nedostala žiadna tekutina. Informácie o čistení nájdete v časti
inštrukcie.
• Tento prístroj by mali používať osoby so zníženými duševnými, fyzickými alebo motorickými
schopnosťami alebo bez skúseností, iba ak sú oboznámené so správnym a bezpečným
používaním prístroja a sú si vedomé nebezpečenstiev a rizík, ktoré s tým súvisia. Deti by mali
byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Toto zariadenie nie je
určené na používanie deťmi. Uchovávajte prístroj a jeho šnúru mimo dosahu detí.
Toto zariadenie je určené na použitie pre deti od 8 rokov iba ak sú oboznámené s bezpečným
používaním prístroja a sú si vedomé nebezpečenstiev / rizík spojených s jeho používaním. Deti
by prístroj vôbec nemali čistiť. Uchovávajte tento prístroj a jeho šnúru mimo dosahu detí do 8
rokov.
•Pred čistením alebo nechaním prístroja bez dozoru, prístroj vždy odpojte zo zásuvky.
• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel alebo zástrčka, prípadne je prístroj poškodený
alebo vám spadol, resp. nefunguje správne.
• Hriankovač by mal opravovať iba autorizovaný servisný technik spoločnosti Magimix, aby sa
predišlo možnému riziku poškodenia alebo inému nebezpečenstvu.
• Používanie príslušenstiev, ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou Magimix, môže mať za
následok poškodenie prístroja alebo zranenie.
• Nepoužívajte v exteriéry.
• Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu a nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.
• Hriankovač neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, plynových alebo elektrických
horákov, prípadnej rúry.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
/ POKYNY
• Tento hriankovač používajte iba na určený účel.
• Chlieb sa zhorieť, preto nepoužívajte hriankovač v blízkosti predmetov, ktoré sú horľavé, ako
napríklad záclony. Za žiadnych okolností ho neumiestňujte na obrus alebo ho nepoužívajte pod
nástennými skrinkami alebo poličkami.
• Aby ste znížili riziko požiaru, nenechávajte hriankovač počas používania bez dozoru.
• Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce
spôsoby použitia: kuchyne v obchodoch vyhradené pre zamestnancov, v kanceláriách a iných
pracovných priestoroch, farmách, hoteloch, moteloch a iných komerčných prostrediach.
•Na časti prichádzajúce do styku s chlebom použite suchú handričku alebo utierku. Pravidelne
odstraňujte omrvinky vyprázdňovaním vyprázdňovacieho podnosu umiestneného na spodnej
časti hriankovača.
• Po otvorení dverí vyčistite vnútorné a vonkajšie okná vlhkou handričkou.
• Do hriankovača neumiestňujte nadmerne veľké množstvo potravín, v žiadnom prípade doň
nevkladajte žiadne balenia z potravín, či iné predmety, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Nepokúšajte sa vyberať jedlo, keď je hriankovač zapojený do elektrickej zásuvky.
• Chlieb sa môže spáliť počas opekania alebo v dôsledku pádu chleba na výhrevné teleso.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE

VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA DOMÁCE
POUŽITIE!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Tento symbol označuje, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym
odpadom, Treba ho odovzdať na zbernom mieste napr.: zberné miesto elektronického
materiálu. Pre ďalšie informácie o zberných miestach kontaktujte Váš miestny úrad.

POPIS:
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny

Rýchlo a
bezpečne odstráni
aj menšie predmety

Spúšťanie
opekania

Začína sa
opekanie

Bežné
nastavenie

Bageta

Zohrievanie

Rozmrazovanie

x2
Stupeň opekania
Okamžité zastavenie

Tácka na omrvinky

Gombíky na otvorenie
presklených dvierok

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia na technické špecifikácie
zariadenia. Žiadna z informácií v tomto dokumente nie je zmluvná. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Magimix pre
všetky krajiny.

Pred prvým použitím:

x2
Uzemnená zásuvka
Nastavte hodnotu MAX.

Uistite sa, že nič
nezablokuje otvory
hriankovača
(Uchovávajte na dobre
vetranom mieste.

Predhrejte hriankovač.

Pri prvom použití sa z hriankovača môže šíriť mierny zápach. Je to normálne a nie je to
problém.
Dajte pozor, aby ste neumiestňovali spotrebič na varnú dosku / sporák alebo v blízkosti
takýchto zariadení, pretoźe vystrekujúci horúci olej počas varenia by mohol poškodiť bočné
panely.

Nastavenie opekania:
Úroveň opekania
1-2 : jemné opekanie
3-5 : stredné opekanie
6-8 : tmavé opekanie
Nastavte si požadovanú
úroveň opekania

STOP

Stlačte dolu

Preruší všetky toastovacie cykly a hrianka vyskoćí.

Čas opekania závisí od typu použitého chleba, preto môže byť potrebné zmeniť nastavenie
sily opekania chleba: Čerstvý, hustý chlieb: vyśśí stupeň pečenia / Suchý chlieb, čajové
pečivo, ovocný bochník ...: nižší stupeň pečenia

Hriankovač nikdy nenechávajte bez dozoru. Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov
(t.j. závesy). Pri opekaní suchého, sladkého alebo cukrom obaleného chleba buďte opatrní.

Časti hriankovača sa zahrievajú - najmä v blízkosti batérií. Nedotýkajte sa chleba, keď je vo
vnútri, použite ovládacie tlačidlá / extra zdvih a ovládaciu páku.

BAGETA:
Ideálne na jednostranné opekanie. Žemľu alebo bagetu pozdĺžne rozrežeme na polovicu.

Vložte stranu, ktorú
chcete opekať smerom
vpred.

Nastavte úroveň
opekania

Stlačte dolu

Potlačte gombík (bageta )

Malé kúsky bagiet sa môžu zaseknúť. Preto ich radšej nakrájajte po dĺžke na dlhé kúsky a
umiestnite ich vodorovne.

Zohrievanie:
Skôr opečené hrianky sa opäť zohrejú za 30 sekúnd

Vložte hrianku

Stlačte dolu

Potlačte gombík
( zohrievanie)

Rozmrazovanie:

Vložte zmrazený chieb

Nastavte úroveň
opekania

Stlačte dolu

Potlačte gombík
( rozmrazovanie)

Opekanie trvá trochu dlhšie. Pre zrušenie funkcie stlačte znovu tlačidlo rozmrazovania.

ČISTENIE:
Pred čistením, premiestňovaním / skladovaním odpojte prístroj z napájania a
nechajte ho vychladnúť.

Vysuňte zásobník a
vysypte omrvinky
(raz týždenne).

Pre otvorenie dvierok: stlačte tlačidlo na spodnej
časti prístroja. V prípade potreby vyčistite sklo
vlhkou handričkou.

Vonkajśok: utrite vlhkou
handrićkou.

Do hriankovača nikdy nedávajte kovové predmety. Nedržte zariadenie obrátené
a netraste, aby ste odstránili omrvinky. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Čo mám urobiť, ak...
Otázka
Na jednej strane je zvislá biela čiara
na hrianke.

Nefunguje hriankovač.

Nie je opečená jedna strana chlebíka

Odpoveď

Je to úplne normálne, tu sa chlieb dostal do
kontaktu so stranou hriankovača. Stáva sa to pri
opekaní hrubších krajcov chleba.
Uistite sa, či je zástrčka správne zasunutá do
zásuvky. Ak problém
stále pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.

Omylom ste si zvolili funkciu bageta.

Nefunguje podsvietenie (páka smerom hore).

Z dôvodu úspory energie sa svetlá rozsvietia iba po
stlačení páky.

Objavili sa plamene alebo dym.

Ihneď stlačte tlačidlo STOP a odpojte z elektrickej
siete. Viď. nižšie.

Chlieb sa zasekol v hriankovači.

Odpojte hriankovač z elektrickej siete a nechajte
ho vychladnúť. Opatrne otvorte dvere a
vyberte plátok.

To v žiadnom prípade neovplyvňuje kvalitu
opekania. Škvrny časom zmiznú v dôsledku
Na výhrevných telesách sa objavujú čierne škvrny účinku pyrolýzy. Ak je to potrebné, posuňte a
opatrne odstráňte pripálené zvyšky chleba z
výhrevných telies.

ZÁRUČNÝ LIST
Magimix Vision toaster hriankovač
Výrobca: Magimix S.A.S. Francúzsko
Dovozca a distribútor: Ego*line s.r.o.

Záručná doba na výrobok je 36 mesiacov od dátumu predaja.

Dátum, pečiatka a podpis predajcu:

V prípade reklamácie pošlite prístroj na adresu dovozcu, resp. servisného strediska.
Priložte kompletne vyplnený záručný list, faktúru a pokladničný doklad.
Adresa servisného strediska pre Slovensko:
Ego*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy
mobil: 0915 394 861
e-mail: info@egoline.sk
www.egoline.sk

ZÁRUĆNÝ LIST
POUČENIE:
Prístroj zasielajte do opravy na adresu servisného strediska. Pokiaľ dodržíte
záručné podmienky, bude prístroj opravený zadarmo do 30 dní. V
opačnom prípade bude oprava prevedená po obdržaní písomného súhlasu
spotrebiteľa na jeho náklady. Prístroj zasielajte do opravy vždy čistý,
kompletný, s vyplneným záručným listom alebo faktúrou, prípadne iným
dokladom o kúpe.
Podmienka platnosti záruky:
Záruka zaniká v týchto prípadoch:
• pokiaľ s prístrojom nebude dodaný platný záručný list, popr.doklad o kúpe
• výrobok bol používaný v rozpore s návodom
• závada vznikla neoprávneným zásahom do prístroja
• poškodenie bolo spôsobené vonkajšími činiteľmi, popr. vniknutím cudzej
látky
• výrobok bol mechanicky poškodený, napr. vplyvom preťaženia alebo
nedodržania návodu k obsluhe
• ak pôjde o bežnú údržbu, bude sa účtovať za opravu podľa skutočných
nákladov vrátane poštovných poplatkov
Kontakty:
• telefón: 0915 394 861 (v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.)
• e-mail: info@egoline.sk
Záznamy servisného strediska:

