Návod k používání
Elektrický toustovač „RETRO“

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento velmi kvalitní elektrický toustovač. Tento výrobek
je kvalitní a je vyroben ve shodě s uznávanými technickými předpisy a právními předpisy
vztahujícími se na bezpečnost přístrojů. Prosím před zahájením používání si pečlivě
přečtěte tento Návod k používání a uchovejte jej na bezpečném místě pro případ
pozdějšího použití. Věnujte prosím pozornost především bezpečnostním pokynům.
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Návod k používání uložte na bezpečné místo!
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Bezpečnostní pokyny
1. Před zahájením používání si pečlivě přečtěte Návod k používání, věnujte pozornost
zejména bezpečnostním pokynům.
2. V případě, že tento přístroj předáte třetí osobě, ujistěte se o tom, že jste s přístrojem
předali i tento Návod k používání.
3. Neposkytuje se žádná záruka za škody nebo ztráty, které mohou být způsobeny
nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením. Tento přístroj je určen pouze
k domácímu používání.
4. Prosím ověřte si nejdříve, že typ elektrického proudu a napětí, které máte k dispozici,
odpovídá typu el. proudu a napětí uvedeném na štítku přístroje.
5. Nedotýkejte se toustovače nebo zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
6. Nepoužívejte zásuvky, které jsou již používány k napájení jiných přístrojů.
7. Toustovač provozujte pouze pod dozorem a pro stanovený účel.
8. Děti si neuvědomují nebezpečí plynoucí z manipulace s elektrickými přístroji. Proto
udržujte elektrické přístroje mimo dosah dětí.
9. Toustovač umístěte na nehořlavý, rovný a stabilní povrch, mimo dosah horkých vrchní
částí kamen, zdrojů otevřeného ohně a tepla.
10. Výstraha: Ačkoli má toustovač tepelnou izolaci, může se zahřát při uvedení do činnosti,
je-li třeba jej uchopit, pak pouze za plášť z plastu.
11. Nevkládejte do toustovače chléb nebo rohlíky, které jsou větší než obvykle, stejně
jako žádné kovové obaly a jiná příslušenství, může dojít k poškození vyhřívacích drátů
a následně ke zkratu.
12. Provádějte pravidelně čištění tácku na drobečeky k zabránění jejich vznícení.
13. Do toustovače nevkládejte žádné koláče, pečivo nebo sendviče, které se mohou
rozpouštět nebo tát.
14. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky vždy po každém použití a také:
- v případě selhání funkce, je-li toustovač v provozu,
- při čištění.
Prosím uchopte přívodní kabel za zástrčku, nikoli za přívodní kabel samotný.
Neponechávejte přívodní kabel viset dolů.
15. Nikdy neponořujte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
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Nečistěte toustovač v myčce.
16. Přívodní kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. Zabraňte zmáčknutí nebo ohnutí kabelu,
tření kabelu o ostré hrany a styku z horkými povrchy. Dojde-li k poškození přívodního kabelu, musí
být vyměněn odborně způsobilou osobou.
17. Přístroj prosím nepoužívejte, pokud zjistíte jeho poškození nebo došlo-li k jeho pádu.
18. Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít nebo opravit. V případě selhání přístroje může být tento
opraven pouze kvalifikovanou osobou.
19. Prosím nepoužívejte žádná příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou doporučeny
výrobcem za účelem zabránění poškození přístroje a způsobení zranění.

Před zahájením používání
• Prosím, nejdříve si přečtěte pečlivě Návod k používání a bezpečnostní pokyny.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Nyní přístroj otřete měkkým hadříkem (je-li třeba mírně navlhčeným). Výstraha: při
čištění nepoužívejte žádné kapaliny nebo brusné čistící prostředky.
• Poté, je-li potřeba osušte přístroj.
• Zcela rozviňte přívodní kabel a zástrčku vložte do vhodné zásuvky.
• Ověřte, že tácek na drobečky je na svém místě.
• Nastavte intenzitu opečení na 7. Nyní zapněte toustovač prázdný, bez jakékoli náplně
stlačením zdvihače toustů dolů. Tento postup opakujte 2 - 3x.
• Při prvním zahřívání může být cítit slabý zápach, je neškodný a ve chvilce vymizí.
• Nyní ponechte toustovač krátce vychladnout před zahájením přípravy prvních toustů.
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Začínáme
• Překontrolujte, že elektrický proud a napětí, které máte k dispozici odpovídá údajům
uvedeným na výrobku.
• Zvolte intenzitu opečení pomocí voliče intenzity opečení.
• Nastavení voliče na 1 je nejnižší možnou volbou s nejnižší intenzitou opečení a hodnota 7
na voliči znamená maximální opečení.
• Pro začátek Vám doporučujeme použít nejnižší až prostřední nastavení intenzity opečení.
• Vždy opékejte pouze jeden krajíc toustovacího nebo obyčejného chleba v jedné
přihrádce.
• Nyní stlačte zdvihač toustů dolů až do dolní polohy, kdy dojde k zapnutí toustovače.
• Jakmile je opékání toustů dokončeno, zdvihač toustů automaticky vyskočí a nyní můžete
odebrat opečené krajíce.
• Výstraha: toustovač je po použití horký.
• Chcete-li dosáhnout shodné intenzity opečení při vícenásobném opékání toustů, počkejte
vždy 1 až 1 ½ minuty po každém opékání.
• Nezakrývejte přihrádku pro tousty při opékání toustů.
Tip: pokud chcete opéci jen 1 krajíc nebo jsou krajíce chleba příliš malé, nastavte intenzitu
opečení na nižší hodnotu.

Zastavení/zrušení opékání
Chcete-li zrušit opékání, zmáčkněte tlačítko „Stop“. Zdvihač toustů automaticky vyskočí a
toustovač se vypne.

12

CZ

Funkce opětovného opečení
Pokud není prvním procesem opečení dosaženo požadované opečení, zatlačte zpět toust do
přihrádky a zmáčkněte tlačítko s funkcí „opětovné opečení“. Toust zůstane
v toustovači po dobu přibližně 30 s a opeče se o trochu víc.

Tlačítko rozmrazení
Pokud chcete opékat krájený toustovací nebo obyčejný chléb, který byl zmrazený, prostě
zmáčkněte tlačítko „rozmrazení“. Proces opékání se automaticky prodlouží, nemusíte
měnit požadovanou intenzitu opečení. Je-li použito tlačítko rozmrazení, rozsvítí se červená
kontrolka.

Tácek na drobečky
Tácek slouží pro zachycení drobečků padajících z vkládaných a opékaných krajíců. Prosím
pravidelně tento tácek vyprazdňujte k zabránění hoření drobečků.

Používání horního nástavce na rohlíky
• Umístěte horní nástavec na rohlíky na toustovač a položte na něj rohlíky.
• Zvolte požadovanou intenzitu opečení voličem intenzity opečení.
• Nyní zmáčkněte dolů do krajní polohy zdvihač toustů, až se toustovač zapne.
• Jakmile se toustovač vypne, otočte rohlík/y a opakujte postup opékání.
• Výstraha: nikdy nepokládejte rohlík/y přímo na toustovač. Vždy použijte
nástavec.
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Všeobecné rady
• Uložený, suchý chléb se opéká rychleji než čerstvý. Chléb z obilných směsí opékejte
s voličem v poloze vyšší intenzita opečení na rozdíl od bílého chleba.
• Nepoužívejte krajíce chleba, které jsou příliš tenké nebo příliš velké, protože může dojít
k jejich zaseknutí.
• Uvolněte zaseknutý krajíc pomocí kulaté dřevěné tyčky. Nedotýkejte se při tom topných
prvků. Pro tento účel nepoužívejte prosím žádné kovové předměty.
• Výstraha: vždy však vyprošťování provádějte až po vytažení zástrčky ze
zásuvky a vychladnutí toustovače.
• Rozdíly v typu chleba, vlhkosti a tloušťce jednotlivých krajíců ovlivňují intenzitu
opečení krajíců. Proto je třeba udržovat krájený toustový chléb, je-li to možné, v těsně
uzavřeném balení toustového chleba.
• Lze opékat krajíce chleba o tloušťce od 8 do 32 mm.

Čištění a péče
• Vždy před zahájením čištění přístroje odpojte zástrčku ze zásuvky a ponechte přístroj
vychladnout.
• Za žádných okolností nepoužívejte k čištění brusné čistící prostředky nebo jiné kapaliny.
• K čištění pláště přístroje používejte pouze suchý nebo mírně navlhčení hadřík.
• Prosím, vyprazdňujte pravidelně tácek na drobečky.

14

CZ

Technické údaje
Provozní napětí:
Příkon:
Rozměr:

220-240 V ~ 50 Hz
850-1 050 W
29,5 x 19,5 x 18,5 cm

Pouze pro domácí použití!
Neponořujte do kapalin!
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné
opotřebení, používání k jinému než stanovenému účelu, nesprávné zacházení, nesprávné
používání, nesprávnou údržbu a čištění, záměrné poškození, přepravu nebo havárii
stejně jako zásah neoprávněnou osobou. Tato záruka musí být předána spolu
s neotevřeným přístrojem.
Záruku lze vymáhat pouze je-li současně s přístrojem předložena účtenka/doklad o
zakoupení přístroje.

Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Suchdolská 782, 252 62 Horoměřice,
tel +420 233 920 409, email: mobax@mobax.cz

