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Elektromos készülék használata esetén az alapvető biztonsági előírásokat mindig be kell
tartani, beleértve a következőket:

• Olvassa el az összes utasítást.

• A hozzáférhető felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érjen a forró felületekhez.
Használja a fogantyúkat vagy a gombokat.

• Az áramütés elleni védelem érdekében ne tegye a kenyérpirító egyetlen részét sem vízbe.
Figyeljen oda, hogy a készülékbe se kerüljön folyadék. A tisztításhoz lásd az
utasításokat.

• Jelen készüléket csökkent szellemi, fizikai vagy motorikus képességekkel rendelkező
személyek, illetve kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek csak abban az esetben
használhatják, ha megismerkedtek a készülék helyes és biztonságos használatával, és
tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel/kockázatokkal. A gyermekek ne játszanak a
készülékkel. Jelen készüléket gyermekek ne kezeljék/használják. A készülék és a hozzá tartozó
kábel gyermekektől elzárva tartandó. 
Ezt a készüléket kezelhetik/használhatják a 8 évet betöltött vagy idősebb gyermekek
is, amennyiben megismerkedtek a készülék biztonságos használatával, és tisztában vannak a
használattal járó veszélyekkel/kockázatokkal. A termék tisztítását ne végezzék gyermekek.
Jelen készülék valamint a hozzá tartozó kábel 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tartandó,
beleértve a vezetéket is.

• A készüléket mindig húzza ki a hálózatból tisztítás előtt, vagy ha felügyelet nélkül hagyja. 

• Ne üzemeltessen olyan készüléket, amelynek sérült a vezetéke vagy a csatlakozója vagy ha a
készülék bármilyen módon megsérült vagy leesett, vagy ha nem megfelelően működik.

•A kenyérpirítót csak a Magimix által meghatalmazott szerviz technikusnak szabad javítania, így
elkerülve a lehetséges kockázatot vagy veszélyt.

 •A Magimix által nem ajánlott tartozékok használata sérülést okozhat.

 • Ne használja a szabadban.

• Ne hagyja, hogy a kábel lógjon az asztal vagy a pult szélén, és ne érintse meg a forró
felületeket.

• Ne tegye a kenyérpirítót forró gáz- vagy elektromos égőkhöz vagy azok közelébe, vagy fűtött
sütőbe.
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• Ezt a kenyérpirítót csak rendeltetésszerűen használja.

• A kenyér megéghet, ezért ne használja a kenyérpirítót égésre hajlamos tárgyak közelében
például függöny. Semmiképpen ne rakja terítőre és ne működtesse fali szekrények, polcok
alatt.

• A tűzveszély elkerülése érdekében ne hagyja a kenyérpirítót felügyelet nélkül használat
közben.

• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A következő felhasználásokra nem
vonatkozik a garancia: konyhai helyiségekben az üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyi
környezetben dolgozó személyzet számára fenntartva, farmok, szállodák, motelek és egyéb
kereskedelmi környezetben.

• A kenyérrel érintkező részekre használjon portörlő szövetet/ rongyot. Ügyeljen arra, hogy a
morzsákat rendszeresen távolítsa el az ürítõ tálca ürítésével amely a kenyérpirító alsó részén
található.

• Az ajtók kinyitása után nedves ruhával tisztítsa meg a belső és külső ablaktáblát.

• A kenyérpirítóba nem szabad túlméretes ételeket, fémfólia csomagolásokat vagy edényeket
tenni, mivel tűz vagy áramütés veszélyével járhatnak.

• Ne próbálja kiszedni az ételt, ha a kenyérpirító be van dugva az elektromos aljzatba.

• A kenyér megéghet a pirítás során, vagy a leeső kenyér miatt a fűtőelemen.
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KÖRNYEZETVÉDELEM:
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként.
Gyűjtőhelyen kell leadni, pl.: elektromos berendezések gyűjtőhelyén. További

információkért a gyűjtőhelyekről lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal.

A TERMÉK CSAK OTTHONI HASZNÁLATRA
ALKALMAS!

AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGOS HELYEN



Normál beállítás

LEÍRÁS:

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, a készülék műszaki specifikációinak előzetes értesítése nélkül változtassunk. Egyik sem
az ebben a dokumentumban szereplő információk szerződéses jellegűek. Minden jogot a Magimix minden ország számára
fenntart.

Gyorsan és
biztonságosan távolítsa el

még akár a kisebb
tárgyakat is

Pirítás elindítása

Bagett

Gombok az üvegajtók
kinyitásához

Morzsatálca

Kérjük, gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat a készülék használata előtt

Elindítás

Újramelegítés Kiolvasztás

Barnulás fokozata

Azonnali leállítás

x 2



x 2

Első használat előtt:

Földelt aljzat
használva. Állítsa be a

MAX értéket.

Győződjön meg arról,
hogy nincs semmi ami

blokkolja a kenyérpirító
nyílásait

(megfelelően szellőztetett
helyen tartsa.

Melegítse fel a
kenyérpirítót.

A kenyérpirító első használatakor enyhe égő szagot bocsáthat ki. Ez normális, és
aggodalomra nem ad okot.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne tegye a főzőlap / tűzhely vagy tűzhely tetejére, mert ha a
forró olaj kifröccsenne, az oldalpanelek megsérülhetnek.

Pirítás szabályozása:

Állítsa be a kívánt pirítási
szintet.

Megszakítja az összes pirítási ciklust és felpattan a pirítós.

Pirítás szintjei

    1-2 :  könnyű pirítás

     3-5 :  közepes pirítás

6-8 :  sötét pirítás

Nyomja le.

STOP
A pirítás ideje attól függ, hogy milyen típusú kenyeret használnak, ezért szükséges lehet a
kenyér módosítása barnulásszabályozás: Friss, vastag kenyér: magas fokozat / Száraz
kenyér, tea sütemények, gyümölcs cipó ...: alacsonyabb fokozat

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a kenyérpirítót. Tartsa távol éghető anyagoktól
(azaz függönyök). Legyen óvatos, amikor száraz, édes vagy cukorral bevont kenyeret pirít.

A kenyérpirító egyes részei felmelegednek - különösen az elemek közelében. Ne érintse meg
a kenyeret, amikor bent van, használja a vezérlőgombokat / extra emelést és a vezérlőkart.



BAGETT:

Helyezze a pirítandó oldalt
előre fordítva.

Állítsa be a pirítási szintet. Nyomja le

Néhány apró darab bagett elakadhat. A hosszú darabokat vágja ketté, és helyezze el
vízszintesen.

Újramelegítés:

Helyezzen be a pirított
kenyeret.

Nyomja le.

Kicsit tovább tart a pirítás. A funkció törléséhez nyomja meg újra a felolvasztás gombot.

Ideális 1 oldalas barnuláshoz. A zsömlét vagy a bagettet felezzük hosszában.

Nyomja meg (baguette
vagy BAGEL

gomb)

Korábban pirított kenyér (30 másodperc) átmelegítése

Nyomja meg az
újramelegítés gombot

Kiolvasztás:

Helyezze be a fagyasztott
kenyeret.

Állítsa be a pirítási szintet. Nyomja le. Nyomja meg a kiolvasztás
gombot



TISZTÍTÁS:
Tisztítás, áthelyezés / tárolás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja

kihűlni a készüléket.

Csúsztassa ki a
morzsatálcát

és ürítse ki (hetente
egyszer).

Az ajtók kinyitásához: nyomja meg a készülék alján
lévő gombot. Ha szükséges, használjon nedves

ruhát az üveg tisztításhoz.

Külső: törölje le enyhén
nedves ruhával.

Soha ne tegyen fémtárgyat a kenyérpirítóba. Ne tartsa fejjel lefelé a készüléket
és ne rázza meg a morzsák eltávolításához. Soha ne használjon súrolószert.

Mit tegyek ha...
Kérdés Válasz

Az egyik oldalon függőleges fehér vonal van
a pirítóson.

Ez teljesen normális, itt érintkezett  a kenyér
a kenyérpirító oldalával. Ez gyakrabban fordul elő
vastagabb kenyérszeletek pirításakor.

A kenyérpirító nem működik.
Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e

behelyezve az aljzatba. Ha a probléma
továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az

ügyfélszolgálattal.

A kenyerem 1 oldala nincs megpirítva Tévesen választotta a bagett funkciót.

Nincs fény (kar felfelé). Az energiatakarékosság érdekében a lámpák csak
akkor világítanak, ha a kart lenyomják.

Azonnal nyomja meg a STOP gombot és húzza ki a
csatlakozót. Lásd lejjebb.Lángok vagy füst fordul elő

A kenyér beszorult a kenyérpirítóba
Húzza ki a kenyérpirítót a konnektorból, és hagyja

kihűlni. Nyissa ki az ajtókat és óvatosan
távolítsa el a szeletet.

A fűtőelemeken fekete foltok jelennek meg

Ez semmiképpen sem befolyásolja a barnulás
minőségét. A foltok idővel eltűnnek a pirolízis hatása
miatt. Ha szükséges, csúsztassa el és óvatosan
távolítsa el az elszenesedett kenyérmaradványokat.



GARANC I A L E V É L

 Magimix Vision toaster kenyérpirító
Gyártó: Magimix S.A.S. Franciaország

Forgalmazó: Konyhai robotgépek és indukciós serpenyők

www.konyhai-robotgep.hu

A termék jótállási ideje: az eladás napjától számított 36 hónap
 
 

Dátum, pecsét és az értékesítő aláírása:

Reklamáció esetén küldje el a készüléket a forgalmazó, ill. a szervizközpont címére.
Mellékelje a hiánytalanul kitöltött garancialevelet, számlát, pénztárbizonylatot és a
szerviz jegyzőkönyvet, melyet kinyomtathat a  https://www.konyhai-robotgep.hu/szerviz
oldalról.
A szervizközpont címe:
Ego*line s.r.o., Janka Kráľa 43/6, 936 01 Šahy / Szlovákia
mobil: +36 706 221 173
e-mail: info@konyhai-robotgep.hu
www.konyhai-robotgep.hu



 

GARANC I A L E V É L

FELVILÁGOSÍTÁS:
A készüléket javításra küldje a szervizközpont címére. Amennyiben betartja
a garanciális feltételeket, a készüléket 30 napon belül ingyenesen
megjavítjuk. Ellenkező esetben a javítást a fogyasztó írásos belegyezésének
kézhezvétele után végezzük el, a fogyasztó költségére. A készüléket
javításra mindig tisztán, hiánytalanul, a kitöltött garancialevéllel vagy
számlával és a szerviz jegyzőkönyvvel együtt küldje el, ez utóbbit
kinyomtathatja a https://www.konyhai-robotgep.hu/szerviz oldalról.
Garanciális feltételek:
A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben:
• amennyiben a készülékkel együtt nem küldi el az érvényes garancialevelet,
ill. a vásárlást igazoló dokumentumot,
• a terméket nem az utasításnak megfelelő módon használták,
• a hiba a készülékbe való illetéktelen beavatkozás miatt történt,
• a meghibásodást külső tényezők, esetleg idegen anyag bejutása okozta,
• a termék mechanikusan károsodott, pl. túlterhelés miatt, vagy a használati
útmutató be nem tartása miatt,
• ha normál karbantartásról van szó, a javítás a tényleges költségek szerint
lesz kiszámlázva, beleértve a szállítási díjat.
Elérhetőség:
• telefon: +36 706 221 173 (munkanapokon 9:00 és 17:00 óra
között)
• e-mail: info@konyhai-robotgep.hu

A szervizközpont bejegyzései:


