Használati útmutató
Biztonsági előírások
A PRESIDENT kenyérpirító kizárólag háztartási és beltéri használatra ajánlott pirítós készítésére.
A készüléket csak váltakozó áramú áramkörre csatlakoztassa megfelelően felszerelt és földelt aljzaton keresztül.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől és ne engedje, hogy használhassák a készüléket. Ezt a készüléket 8 évnél
idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha
megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A készüléket nem szabad külső
időzítővel vagy önálló távirányítóval használni.
Ne rakja a készüléket forró felületre. Ne használja a készüléket függöny vagy egyéb gyúlékony anyag alatt valamint közvetlen közelében, vagy
faliszekrény alatt. Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyat, ha be van kapcsolva vagy forró. A tápkábelt ne lógassa le az asztal vagy pult
peremén és kerülje a forró felületekkel való érintkezést.
A vezérlőgombokon kívül ne nyúljon egyéb részekhez, a készülék használat közben forró lehet. Az indítókart csak a pirításhoz nyomja le; soha ne
tartsa ebben a helyzetben. Ne érjen a készülékhez sem éles, sem fémtárgyakkal, különösen a pirítónyílások belsejébe, áramütés veszélye fenyeget.
Ne rakjon a készülékbe túlságosan nagy adagokat, sem alufóliába csomagolt kenyérszeleteket. Ne használja a készüléket víz, mosogató vagy
bármilyen vízzel teli edény közelében.
Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
A készülék kikapcsolásakor nyomja meg az OFF gombot, majd húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból. Ha a kenyérszelet beszorul a
pirítóba, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, hagyja kihűlni, utána vegye ki a kenyeret, ne használjon kést sem egyéb éles tárgyat, ami
megrongálhatná a készülék részeit.
Ne merítse a tápkábelt, az elektromos csatlakozót, sem a kenyérpirító egyéb részét vízbe, vagy más folyadékba, áramütés veszélye fenyeget.
Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOMA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.huoldalon.
Műszaki paraméterek
Teljesítmény: 800 -1000 W
Feszültség: AC 220 - 240V, 50/60 Hz
Leírás
1. Nyílás a pirítós behelyezéséhez
2. Indítókar a melegítés indításához
3. Jelzőfény a sütés fokának beállítására
4. -/+ gombok a pirítás fokozatának beállítására
5. Újramelegítés gomb és jelzőfény
7. Gomb és jelzőfény fagyasztott kenyér kiolvasztására
8. Gyors kikapcsolás gomb „OFF“
8. Morzsatálca
9. Tápkábel
Használat:
Első használat előtt
Tegye a készüléket egyenes felületre más tárgyaktól, kifröccsenő víztől és has. távol és csatlakoztassa a tápkábel elektromos csatlakozóját 230 Vos hálózatba. Figyelmeztetés: A készülék belsejéből származó esetleges por eltávolításához először kapcsolja be a kenyérpirítót üres állapotban,
azaz kenyér behelyezése nélkül legalább kétszer, a legmagasabb melegítési fokozatra állítva „high“ (6 világító jelzőfény).
Kenyérpirítás
A kenyérpirító mindkét nyílásába helyezzen bele egy-egy szelet toast kenyeret (1) és a melegítéshez nyomja le az indítókart (2). A kenyérszeletek
leereszkednek, az indítókar alul marad, elindul a pirítás és felvillannak a pirítás fokát jelző fények. Figyelmeztetés: Ha az indítókar a melegítés
indításakor nem marad lenyomva, ellenőrizze, hogy a kenyérpirító megfelelően van -e csatlakoztatva az elektromos hálózatba.
Pirítás fokozatának beállítása
„-/+“ gombokkal beállítja a pirítás kívánt fokozatát: 1 vagy 2 világító jelzőfény enyhén pirított toast kenyérhez, 3 vagy 4 világító jelzőfény
közepesen pirított toast kenyérhez, 5 vagy 6 világító jelzőfény erősen pirított toast kenyérhez (3). Figyelmeztetés: Ha csak egy szelet kenyeret
pirít, csökkentse a pirítás fokozatát egy vagy két jelzőfénnyel.
Gyors kikapcsolás
Sütés közben a pirítás ellenőrzéséhez nyomja meg az OFF gyorskikapcsoló gombot (4). Az indítókar kioldódik, a pirítósok felugranak és a
melegítés leáll. Ellenőrizze a pirítás mértékét és szükség szerint folytassa a pirítást vagy vegye ki a kenyereket. Jó tipp: A már majdnem elkészült
pirítós rövid sütéséhez használja az Újramelegítés programot (lásd lent).
Újramelegítés
Ha az elkészült de már kihűlt pirítóst újra szeretné megmelegíteni, nyomja le az indítókart, nyomja meg az újramelegítés gombot (5) és a kenyér
röviden ropogósra sül.
Fagyasztott toast kenyér pirítása

Helyezzen a pirítóba két szelet fagyasztott kenyeret, nyomja le az indítókart, nyomja meg a kiolvasztó gombot (6) és állítsa be a hőfokot,
ugyanúgy, mint a nem fagyasztott toast kenyér pirításakor. A kenyérszeleteket először kiolvasztja, majd a kívánt fokon megpirítja.
Melegítés befejezése
A PRESIDENT kenyérpirító mindig automatikusan fejezi be a sütést, az indítókar magától felenged, a melegítés leáll és a kész pirítósok félig
felugranak. Soha ne állítsa le a pirítást az indítókar felhúzásával, az azonnali megállításhoz használja az OFF gyorskikapcsoló gombot. Mindig
hagyja a pirítósokat néhány másodpercig hűlni, mielőtt kivenné őket a kenyérpirítóból.
Morzsatálca
A sütés során keletkezett morzsák a pirító morzsatálcájában gyűlnek össze. A tálcát rendszeresen ellenőrizze (7) és az összegyűlt morzsákat ürítse
ki.
Tisztítás
Tisztítás előtt a kenyérpirítót húzza ki az elektromos hálózatból és hagyja teljesen kihűlni. A kenyérpirító külső felületét és a morzsatálcát nedves
törlőruhával tisztítsa majd szárítsa meg. Tisztításnál ügyeljen arra, hogy a nedvesség és a tisztítószerek se jussanak be a készülék belsejébe. Sem a
kenyérpirítót, sem a morzsatálcát ne mossa folyó víz alatt és mosogatógépben sem! A belső rozsdamentes acél felület tisztításához ne használjon
súrolószereket, éles tárgyakat, drótszivacsot és has.
Tárolás és karbantartás
A kenyérpirítót száraz helyen tárolja, tápkábellel a készülék alsó részére tekerve (8). Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az
eladóhoz vagy a TESCOMA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.

