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Návod na obsluhu/Záruka SK

Vážený zákazník
ďakujeme Vám za zakúpenie našeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne 

a efektívne používať dôkladne si prosím  prečítajte tento návod na použitie.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny

• Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si prosím dôkladne 
prečítajte tento návod na použitie!

•  Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný bloček 
a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!

•  Zariadenie je určené výhradne pre súkromné a nie pre profesionálne 
používanie.

•  Ak zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo 
keď sa vyskytne porucha, odpojte ho od elektrickej siete. Zariadenie najskôr 
vypnite. Pri odpájaní uchopte koncovku sieťovej šnúry, nikdy neťahajte za 
sieťovú šnúru samotnú.

•  Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, 
nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým spotrebičom. Zvoľte také 
umiestnenie vašeho spotrebiča, aby bol mimo dosahu detí. Nezabudnite 
pritom na  to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú 
šnúru.

•  Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie.  
Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie zariadenie používať.

•  Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom zariadení, opravu zverte 
odborníkom.

•  Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu  
slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými 
predmetmi ani podobným účinkom.

•  Nedovoľte používať zariadenie bez dozoru dospelej osoby! Zariadenie vždy 
vypnite, keď ho nepoužívate, aj ak by šlo o krátky čas.

•  Používajte zariadenie len s pôvodným príslušenstvom.
•  Nepoužívajte zariadenie vonku.
•  Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo 

inou tekutinou alebo do nich ponorené.  
Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké alebo mokré ruky.

•  Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru 
od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!

•  Používajte zariadenie výhradne len pre stanovený účel.
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Technické údaje
Napájanie:      230V~ 50 Hz
Príkon:       max. 750W
Hmotnosť:      1,05 kg
Rozmery (ŠxHxV):    230x230x80mm

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce 
problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať 
v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu 
a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia 
nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.  
Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom 
odpade aElektronickom vybavení (WEEE).Táto smernica tvori rámec celoeurópskej 
odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu aElektroníckého vybavenia.

Špeciálne bezpečnostne pokyny
•  Pečúce platne sa veľmi silne zahrievajú. Pri manipulácii so zariadením 

preto vždy používajte rukoväte. Hrozí riziko popálenia!
•  Zariadenie ukladajte na žiaruvzdorný podklad.
•  Kvôli zamedzeniu hromadeniu tepla nesmie byť zariadenie zabudované 

priamo do nábytku, ale vždy okolo neho musí byť dostatočný voľný priestor.
•  Majte na pamäti, že pri otváraní pečúcích platní dôjde k úniku pár.
•  Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa 

im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému 
nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, 
pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a 
šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

•  Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným 
nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Producent:

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42 600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
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Popis častí

Uvedenie zariadenia do prevádzky

•  PROTiPRiľNaVá VRSTVa
  Pred prvým použitím pečúce platne zľahka potrite tukom.  

Potom zariadenie uveďte na dobu cca. 5 minút do prevádzky.  
Po vypnutí a ochladení pečúce platne utrite vlhkou utierkou.

•  Prvý pripravený toast po zakúpení zariadenia nikdy nekonzumujte!

Telo zariadenia

Pečúce platne 
s protipriľnavou 
vrstvou

Svetelné kontrolky
(červená a zelená)

RukovätePoistná spona
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Používanie zariadenia

1. Položte zariadenie na vhodnú rovnú a stabilnú plochu.   
2. Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky s ochranným kolíkom 

(230V~ 50 Hz). 
Rosvieti sa červená kontrolka, ktorá indikuje, že je zariadenie zapnuté 
a nahrieva sa. 
Počas tejto doby musia byť pečúce platne uzavreté. Akonáhle sa   
rozsvieti zelená kontrolka, dosiahla sa požadovaná teplota pre pečenie.

3. Otvorte vrchnú časť a do zariadenia vložte pripravovanú potravinu 
(napr. dva preložené plátky toastového chleba).  
Vrchnú časť zatvorte tak, aby môhla zacvaknúť poistná spona na 
rukovätiach.

4. Počas pečenia zelená kontrolka zhasína a rozsviecuje sa a termostat 
udržiava správnu teplotu. Pečenie ukončite po 2 - 3 minútach, alebo aj 
dlhšie. Najlepšie výsledky získate praxou.

5. Otvorte vrchnú časť a pripravenú potravinu vyberte pomocou drevenej 
alebo plastovej plochej varešky alebo podobného nástroja.  
Nepoužívajte pri tom žiadne kovové, špicaté alebo ostré predmety, aby 
nedošlo k poškodeniu protipriľnavej vrstvy pečúcich platní.

6. Ak práve nepečiete, dbajte na to, že pečúce platne musia byť vždy 
uzavreté.

7. Po dokončení pečenia odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete a nechajte 
zariadenie vychladnúť.

Čistenie a údržba

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete a nechajte zariadenie vychladnúť.
1. Čistenie povrchu zariadenia  

Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny! Na čistenie 
povrchu zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku v slabom 
roztoku saponátu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace 
prostriedky. Môžu poškodiť povrchovú úpravu.

2. Čistenie vnútorných plôch zariadenia  
Prichytené zvyšky potravín z pečiacích plôch zotrite mäkkou utierkou.  
Na čistenie vnútorných plôch zariadenia používajte len mierne navlhčenú  
handričku v slabom roztoku saponátu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani 
drsné čistiace prostriedky. Môžu poškodiť protipriľnavú vrstvu. Po čistení 
zariadenie dôkladne voľne vysušte na vzduchu.
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