
HRIANKOVAČ 

10005179, 10005178 

 

 

Vážený zákazník, 

Blahoželáme Vám ku kúpe nášho prístroja. 
 

Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby sa zabránilo možnému 

technickému poškodeniu. 

 

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 
 

Dodržané musia byť nasledujúce základné  bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrického prístroja:   
1. Prečítajte si všetky pokyny.  
2. Uistite sa, že napájacie napätie vo Vašej elektrickej zásuvke zodpovedá špecifikáciam na štítku 

hriankovača  
3. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte len rukoväte a tlačidlá  
4. Napájací kábel, elektrická zásuvka, alebo iné časti hriankovača nesmú prísť do styku s vodou, 

môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.  
5. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov, osoby zo zníženou telesnou, zmyslovou 

a duševnou schopnosťou alebo osoby bez znalostí používania hriankovača jedine pod dohľadom. 

Údržbu môžu vykonávať deti od 8 rokov jedine pod dohľadom.  
6. Udržujte zariadenie a jeho napájací kábel od detí do 8 rokov.  
7. Zariadenie po použití a pred čistením a pred vybratím dielom nechajte vychladnúť.  
8. Zariadenie nechajte vychladnúť pred skladovaním.  
9. Zariadenie nesmie byť použité s poškodeným káblom alebo elektrickou zástrčkou alebo 

v abnormálnych podmienkach. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovanou 

osobou.  
10. Napájací kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, pultu alebo na horúcom povrchu.  
11. Zariadenie nesmie byť umiestnené na horúcom povrchu alebo v blízkosti horúceho plynu.  
12. Zariadenie použite iba na určený účel  
13. Veľkoformátové potraviny, balenie hliníkovej fólie alebo riadu nesmú byť vložené do hriankovača. Mohli by 

spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. 

14. Hriankovač nesmiete umiestňovať pod závesmi alebo v blízkosti iných textilov, chlieb môže 

horieť počas prípravy v hriankovači.  
15. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom prístroja môže spôsobiť zranenie.  
16. Zariadenie pred používaním umiestnite na rovný a stabilný povrch.  
17. Zariadenie nesmie byť prevádzkované pomocou diaľkového ovládača alebo externého 

časovača.  
18. Počas prevádzky hriankovača sa nepokúšajte odstrániť chlieb. Môže Vám to spôsobiť úraz.  
19. Chlieb vyberajte z hriankovača opatrne, aby nedošlo k zraneniam.  
20. Zariadenie nepoužívajte vonku.  
21. Zariadenie je vhodné na použitie v domácnosti alebo iných prostrediach, ako sú napríklad: 

 

  
•  Zamestnanci kuchyne v obchodoch, kancelárie a iné pracovné 

prostredia  
•  Návštevníci v hoteloch a hostincoch. 
22. Návod na používanie zariadenia majte po ruke pri používaní prístroja.  
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ERSTMALIGER GEBRAUCH 
V hriankovači a na vykurovacích častiach prístroja sa počas výrobného procesu mohol usadiť olej. Preto 

pri prvých použitiach môžete ucítiť pach. Pach zmizne po niekoľkých použitiach. Pri prvom používaní 

nepoužívajte chlieb, nechajte vychladnúť a môžete naplno využívať hriankovač. 
 

GEBRAUCH 
1. Vložte krajec chleba do otvoru na chlieb. Opekané môžu byť až dva krajce chleba naraz. 
 
Poznámka: tácka na omrvinky musí byť plne vložená pred použitím. 

 

2. Pripojte kábel do elektrickej zásuvky 
3. Nastavte požadované zhnednutie s regulátorom opekania. K dispozícii je 6 úrovní. Najnižšie 
nastavenie je jasná, najvyššia úroveň za tmy. Na strednom ohni je chlieb opečený dozlata. 
 

Poznámka: ak budete opekať niekoľko krajcov za sebou, posledné kusy sú tmavšie, ako sú prvé 

a to aj v prípade, ak je nastavenie na rovnakej úrovni. 
  

4. Zatlačte páčku smerom nadol, kým nezapadne na svoje miesto. V prípade, že chlieb je opekaný 
na nastavené zhnednutie, páka sa automaticky presunie nahor. 

5. Počas opekania môžete pozorovať nastavené zhnednutie. Ak ste spokojný s hnedosťou, 
stlačením tlačidla Zrušiť môžete kedykoľvek zrušiť proces opekania. 

6. Ak chcete ohriať studený krajec chleba, stlačte tlačidlo REHEAT, kontrolka v tlačidle sa rozsvieti.  
7. Ak budete mať chlieb z mrazničky, postupujte nasledovne: Zatlačte páku zvisle nadol, kým 
nezapadne. Potom stlačte tlačidlo odmrazovania, výstražné svetlo tohto tlačidla sa rozsvieti. Chlieb 
opekaný v tomto režime bude hotový až do požadovaného stupňa zhnednutia.  
8. Ak chcete opiecť len jednu stranu chleba, stlačte tlačidlo BAGEL, kontrolka tohto tlačidla sa 

rozsvieti. Doba opekania pre tento program je prednastavená.  
 

ACHTUNG 
 

1. Ak sa objaví dym, okamžite stlačte tlačidlo Zrušiť, okamžite sa zruší operácia.  
2. Pred vložením chleba do hriankovača odstráňte z neho všetky obaly. 
3. Chleba by nemal byť opekaný s ingredienciami, ako napríklad maslo. 
4. Ak chlieb uviazne v hriankovači, musíte najprv vytiahnuť napájací kábel z elektrickej zásuvky 
predtým, než sa pokúsite odstrániť chlieb. Pri odstraňovaní pozor, aby ste nepoškodili vnútorné 
mechanizmy a vykurovacie články.   
5. Chlieb sloty sú vhodné iba pre opekanie krajcov chleba danej veľkosti.  

 

REINIGUNG UND PFLEGE 
 

1. Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete.   
2. Po ochladení očistite vonkajšie časti zariadenia mäkkou handričkou.
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3. V dolnej časti vytiahnite tácku na omrvinky a vyprázdnite. Pri pravidelnom používaní hriankovača, by ste mali 
tácku vyprázdniť aspoň raz za týždeň. Po vyčistení tácky sa usitite, či je tácka bezpečne zasunutá pred ďalším 
používaním. 

4. Počas nepoužívania alebo skladovania môžete zabaliť napájací kábel do spodnej časti hriankovača . 
 

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG 
 

•  Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto 
pokyny na bezpečnom mieste.   

•  Dostávate dvojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu  
•  Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov. 
•  Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu! 
•  zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !  
•  S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.   
•  Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.  

 

UPOZORNENIE: 
 

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené! 
 

Dôležitá likvidácia 
 

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa 

obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu 

elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako 

o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.  
 

Bavte sa s našim produktom.  

 

Upozornenie 
 

•  Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností 

prístroj neotvárajte. 
•  Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.  
•  Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.  
•  Na čistenie používajte iba suchú handričku.  
•  Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia. 

•  Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto 

na to určené.  
 

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.  
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