
Návod k použití

ision
toasterV



Při použití elektrického spotřebiče musí být vždy dodrženy základní bezpečnostní pokyny 
počítaje do toho:

• Přečtěte si všechny pokyny.

• Přístupné povrchy se mohou během používání zahřát. Nedotýkejte se horkých povrchů. 
Používejte rukojeti nebo tlačítka.

• K ochraně před úrazem elektrickým proudem neponořujte žádnou část topinkovače do vody. 
Zajistěte, aby se do zařízení nedostala žádná tekutina. Informace o čištění naleznete v části 
instrukce.

• Tento přístroj by měly používat osoby se sníženými duševními, fyzickými nebo motorickými 
schopnostmi nebo bez zkušeností, ledaže jsou seznámeny se správným a bezpečným 
používáním přístroje a jsou si vědomy nebezpečí a rizik, která s tím souvisí. Děti by měly být 
pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Toto zařízení není určeno k 
používání dětmi. Uchovávejte přístroj a jeho šňůru mimo dosah dětí.

• Toto zařízení je určeno pro použití pro děti od 8 let pouze pokud jsou seznámeny s bezpečným 
používáním přístroje a jsou si vědomy nebezpečí/rizik spojených s jeho používáním. Děti by 
přístroj vůbec neměly čistit. Uchovávejte tento přístroj a jeho šňůru mimo dosah dětí do 8 let.

• Před čištěním nebo necháním přístroje bez dozoru, přístroj vždy odpojte ze zásuvky.

• Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, případně je přístroj poškozen 
nebo vám spadl, resp. nefunguje správně.

• Topinkovač by měl opravovat pouze autorizovaný servisní technik společnosti Magimix, aby se 
předešlo možnému riziku poškození nebo jinému nebezpečí.

• Používání příslušenství, která nejsou doporučena společností Magimix, může mít za následek 
poškození přístroje nebo zranění.

• Nepoužívejte v exteriéru.

• Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých částí přístroje.

• Topinkovač neumisťujte do blízkosti tepelných zdrojů, plynových nebo elektrických hořáků, 
případné trouby. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / 
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.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
/ POKYNY

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.

VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA DOMÁCE
POUŽITIE!

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE



Bežné
nastavení

POPIS:

Vyhrazujeme si právo provádět změny kdykoli bez předchozího upozornění na technické specifikace zařízení. Žádná z 
informací v tomto dokumentu není smluvní. Všechna práva vyhrazena společností Magimix pro všechny země.

Rychle a bezpečně 
odstraní i menší 

předměty

Začíná se
opékání

Bageta

Knoflíky pro otevření 
prosklených dvířek

Tác na drobky

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny

Spouštění
opékání

Zahřívání Rozmrazování

Stupeň opékání

Okamžité zastavení

x 2



x 2

Před prvním použitím:

Uzemněná zásuvka 
Nastavte hodnotu MAX.

Ujistěte se, že 
nicnezablokuje otvory 

topinkovače
(Uchovávejte na dobře 

větraném místě.

Předehřejte topinkovač.

Při prvním použití se z topinkovače může šířit mírný zápach. Je to normální a není to problém.
Dejte pozor, abyste neumísťovali spotřebič na varnou desku / sporák nebo v blízkosti 
takových zařízení, protoźe vystřikující horký olej během vaření by mohl poškodit boční 
panely.

Nastavení opékání:

Nastavte si 
požadovanou úroveň 

opékání

Přeruší všechny toastovací cykly a topinka vyskočí.

Úroveň opékání 
1-2 : jemné opékání
3-5 : střední opékán
í6-8 : tmavé opékání

Stlačte dolu

STOP
Doba opékání závisí na typu použitého chleba, proto může být nutné změnit nastavení síly 
opékání chleba: Čerstvý, hustý chléb: vyśśí stupeň pečení / Suchý chléb, čajové pečivo, ovocný 
bochník ...: nižší stupeň pečení

Topinkovač nikdy nenechávejte bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (tj. 
závěsy). Při opékání suchého, sladkého nebo cukrem obaleného chleba buďte opatrní.

Části topinkovače se zahřívají - zejména v blízkosti baterií. Nedotýkejte se chleba, když je 
uvnitř, použijte ovládací tlačítka / extra zdvih a ovládací páku.



BAGETA:

Vložte stranu, kterou 
chcete opékat směrem 

vpřed.

Nastavte úroveň 
opékání

Stiskněte dolů

Malé kousky baget se mohou zaseknout. Proto je raději nakrájejte po délce na dlouhé kousky 
a umístěte je vodorovně.

Zahřívání:

Vložte topinku Stiskněte dolů

Opékání trvá trochu déle. Pro zrušení funkce stiskněte znovu tlačítko rozmrazování.

Ideální pro jednostranné opékání. Housku nebo bagetu podélně rozřízneme na 
polovinu.

Potlačte knoflík (bageta)

Dříve opečené topinky se opět zahřejí za 30 sekund

Potlačte knoflík 
( ohřívání)

Rozmrazování:

Vložte zmrazený chléb Nastavte úroveň 
opékání

Stiskněte dolů Potlačte knoflík 
(rozmrazovatní)



ČIŠTĚNÍ:
Před čištěním, přemisťováním / skladováním odpojte přístroj z napájení a 

nechte jej vychladnout.

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 Odpoveď

Na jednej strane je zvislá biela čiara
na hrianke.

Je to úplne normálne, tu sa chlieb dostal do
kontaktu so stranou hriankovača. Stáva sa to pri
opekaní hrubších krajcov chleba.

Nefunguje hriankovač.
Uistite sa, či je zástrčka správne zasunutá do

zásuvky. Ak  problém
stále pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.

Nie je opečená jedna strana chlebíka Omylom ste si zvolili funkciu bageta.

Nefunguje podsvietenie (páka smerom hore). Z dôvodu úspory energie sa svetlá rozsvietia iba po
stlačení páky.

Ihneď stlačte tlačidlo STOP a odpojte z elektrickej
siete. Viď. nižšie.Objavili sa plamene alebo dym.

Chlieb sa zasekol v hriankovači.
Odpojte hriankovač z elektrickej siete a nechajte

ho vychladnúť. Opatrne otvorte dvere a
vyberte plátok.

Na výhrevných telesách sa objavujú čierne škvrny

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



Z Á R U Č N Ý  L I S T

Magimix Vision toaster topinkovač

Výrobce: Magimix S.A.S. Francie

Dovozce a distributor: Ego*line s.r.o. Záruční doba na 

výrobek je 36 měsíců od data prodeje.

Datum, razítko a podpis prodejce:

V případě reklamace pošlete přístroj na adresu dovozce, resp. servisního střediska. 
Přiložte kompletně vyplněný záruční list, fakturu a pokladní doklad. Adresa 
servisního střediska pro Čechy:

Ego*line s.r.o., Jana Krále 43/6, 936 01 Šahy
mobil: +421917 466 280
e-mail: info@karlina.cz
www.karlina.cz



Z Á R U Ć N Ý  L I S T

POUČENÍ:

Přístroj zasílejte do opravy na adresu servisního střediska. Pokud dodržíte 
záruční podmínky, bude přístroj opraven zdarma do 30 dnů. V opačném 
případě bude oprava provedena po obdržení písemného souhlasu 
spotřebitele na jeho náklady. Přístroj zasílejte do opravy vždy čistý, 
kompletní, s vyplněným záručním listem nebo fakturou, případně jiným 
dokladem o koupi.

Podmínka platnosti záruky:

Záruka zaniká v těchto případech:
• pokud s přístrojem nebude dodán platný záruční list, popř. doklad o koupi
• výrobek byl používán v rozporu s návodem
• závada vznikla neoprávněným zásahem do přístroje
• poškození bylo způsobeno vnějšími činiteli, popř. vniknutím cizí látky
• výrobek byl mechanicky poškozen, například. vlivem přetížení nebo 
nedodržení návodu k obsluze
• půjde-li o běžnou údržbu, bude se účtovat za opravu podle skutečných 
nákladů včetně poštovních poplatků 

Kontakty:
• telefon:+421917 466 280 (v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod.)
• e-mail: info@karlina.cz 

Záznamy servisního střediska:


