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Příslušný topinkovač
Tento návod je platný pro následující spotřebiče Novis:
Zařízení
Model
Topinkovač No6115 - T2 (s 2 krátkými otvory)
vis
6116 - T4 (s 2 dlouhými otvory)

Bezpečnostní pokyny
Vaše bezpečnost a bezpečnost druhých je nanejvýš důležitá.
V tomto návodu k obsluze je uvedeno několik bezpečnostní doporučení.
Přečtěte si je a vždy berte bezpečnostní pokyny v úvahu.
Tímto symbolem vás upozorňujeme na případné nebezpečí, které
by mohlo způsobit smrt nebo zranění. Všechna bezpečnostní
doporučení vám objasňují druh nebezpečí a poskytují radu o tom,
jak byste mohli zabránit riziku zranění, informují vás o důsledcích,
pokud byste tato doporučení nedodrželi.

Tento symbol označuje užitečnou radu při provozu.
Při práci s elektrickými přístroji musí být tato základní bezpečnostní
opatření dodržována po celou dobu:

1. Přečtěte si pečlivě tyto pokyny.
2. Chcete-li se chránit před rizikem úrazu elektrickým proudem, nikdy nedávejte topinkovač Novis
do vody nebo jiných kapalin.
3. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8
let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo jim byly dány instrukce týkající se použití
přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
4. Děti si s topinkovačem Novis nesmějí hrát.
5. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez
dozoru.
6. Pokud topinkovač Novis nepoužíváte, nebo pokud
jej čistíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Pokud dojde k pádu spotřebiče, nebo pokud dojde
jakýmkoli způsobem k jeho poškození, obraťte se
na nejbližší zákaznický servis Novis a nechte
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spotřebič zkontrolovat.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, nebo kvalifikovanou osobou,
aby se zabránilo riziku nebo poškození.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset nad okrajem
stolu nebo pracovního povrchu a chraňte jej před
teplem a olejem.
10.
Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nesmí
být spotřebič používán.
11.Společnost Novis nenese žádnou odpovědnost,
pokud je přístroj používán s napájecím adaptérem.
12.
Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tahem za
napájecí kabel; neodpojujte zástrčku ze zásuvky
mokrýma rukama.
13.
Nikdy nepoužívejte vadné díly.
14.
Nepoužívejte spotřebič venku.
15.
Nepokládejte topinkovač Novis na horké
nebo mokré povrchy a nepoužívejte spotřebič v
blízkosti otevřeného ohně.
16.
Pokud je topinkovač v chodu, nevkládejte do
něj ruce, mohlo by to způsobit zranění nebo
poškození spotřebiče.
17.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu než k
opékání chleba, mohlo by to způsobit zranění
nebo poškození spotřebiče.
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18.
Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo
dosah dětí.
19.
Pokud je spotřebič bez dozoru, vždy jej
odpojte od napájení.
20.
Chléb může hořet, proto nepoužívejte topinkovač v blízkosti hořlavého materiálu nebo pod
ním, například u záclon.
Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití
VAROVÁNÍ!
• Během provozu se nedotýkejte topných těles topinkovače – je to
nebezpečné.
• Nikdy se nepokoušejte vyjmout uvízlé toasty z topinkovače, který je v
provozu, pomocí nože či jakéhokoli jiného předmětu, protože kontakt s
prvky pod proudem může způsobit úraz elektrickým proudem. Zařízení
odpojte, nechte vychladnout a opatrně chléb vyjměte pomocí dřevěné
špachtle.

Bagely
• Vložte plátky bagelů do otvorů (1). (Budou použity pouze dvě vnitřní topná
tělesa).
• Použijte regulátor opékání (3) a nastavte požadovanou dobu opékání.
• 1 - minimální stupeň opečení; 7 - maximální stupeň opečení.
• Stiskněte páčku (2), tlačítko (6) se rozsvítí.
• Stiskněte tlačítko „bagel“ (7), tlačítko se rozsvítí.

Funkce extra zvednutí
• Zařízení je vybaveno funkcí extra zvednutí (2), která umožňuje dodatečný
zdvih ca 20 mm.
• Pro malé topinky a chleby zvedněte páčku nahoru, abyste menší kousky
chleba vyjmuli.
Zásobník na drobky
• Zařízení je vybaveno zásobníkem na drobky (8).
• Chcete-li otevřít zásobník na drobky, stiskněte tlačítko zásobníku (8),
vyjměte jej a drobky odstraňte.

Čištění a péče
•
•
•
•

Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od sítě.
Počkejte, až topinkovač úplně vychladne.
Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
Otřete vnější povrch topinkovače vlhkým hadříkem a poté jej otřete do
sucha.
• Vyjměte zásobník na drobky, odstraňte drobky a zásobník vložte zpět na
místo.
• Aby nedošlo k poškození spotřebiče, nevkládejte do otvorů na chléb cizí
předměty.
• Uchovávejte spotřebič na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.
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Příprava topinek
• Vložte plátky chleba do otvorů (1).
• Zasuňte zástrčku do zásuvky.
• Použijte regulátor opékání (3) a nastavte požadovanou dobu opékání.
• 1 - minimální stupeň opečení; 7 - maximální stupeň opečení.
• Stiskněte páčku (2), dokud nezaklapne, tlačítko (6) se rozsvítí.
• Když jsou topinky hotové, zařízení se automaticky vypne, páčka (2) se
vrátí do výchozí polohy a tlačítko (6) zhasne.

Tlačítko „zrušit“
• Stiskněte tlačítko „zrušit“ (6), pokud chcete proces opékání přerušit.

عربي

Důležité tipy
• Stupeň opečení závisí na tloušťce topinky, typu a kvalitě chleba.
• Nikdy neopékejte příliš tlusté nebo tenké plátky, tloušťka topinek by
neměla být větší než 20 mm.
• Pokud se topinky zaseknou, zařízení vypněte stisknutím tlačítka zrušit (6),
odpojte zařízení z proudu, nechte jej vychladnout a topinky vyjměte. Pro
vyjmutí topinek použijte dřevěnou špachtli. Nedotýkejte se topných těles
topinkovače – je to nebezpečné

Opětovné ohřátí
• V tomto režimu můžete ohřát studené topinky bez dalšího opékání.
• Vložte topinky, stiskněte páčku (2), tlačítko (6) se rozsvítí.
• Stiskněte tlačítko „opětovné ohřátí“ (5), tlačítko se rozsvítí.
Rozmrazení
• V tomto režimu můžete opékat zmražené topinky.
• Vložte topinky, stiskněte páčku (2), tlačítko (6) se rozsvítí.
• Stiskněte tlačítko „rozmrazení“ (4), tlačítko se rozsvítí.

Slovenščina

Poprvé
• Před prvním použitím zařízení odstraňte všechny obalové materiály.
• Před vložením chleba zasuňte zástrčku do zásuvky, nastavte regulátor
opékání (3) na maximální dobu a přístroj zapněte stisknutím páčky (2).
• Při prvním použití topná tělesa topinkovače vyhořívají a může to vést ke
vzniku kouře – je to normální.
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Türkçe

Používání zařízení

Specifikace

Likvidace

Jmenovité napětí
Jmenovitý výkon
Frekvence

220-240 V
T2 - 900 W; T4 - 1600 W
50-60 Hz

Maximální rozměry
(šířka x hloubka x výška)

T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Délka kabelu
Materiál pláště

ca 0,85 m
Kov

Zkušební metoda:

EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 a IEC 60335-1)

Záruka
Záruční doba: Společnost Novis kryje
náklady na:

Společnost Novis nekryje
náklady na:

2 (dva) roky
plná záruka

Opravy topinkovače Novis, který
se používá v domácnosti k jiným
účelům, než je opékání topinek.
Opravy škod způsobených
nehodami, změnami, nesprávným použitím, instalací a
provozem, který není v souladu
s místními elektrickými předpisy.

Díly a mzdové náklady
na opravu hmotné škody
a výrobních vad. Opravy
musí být řešeny
autorizovaným
zákaznickým centrem
společnosti Novis.

Společnost Novis neposkytuje žádnou záruku na krytí náhodných nebo
následných nákladů.
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V souladu s požadavky evropské směrnice 2002/96/ES o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) je
spotřebič vybaven touto značkou. Chraňte životní prostředí a zdraví
ostatních tím, že spotřebiče Novis řádně zlikvidujete. Vyřazené
spotřebiče zlikvidujte oddělením síťové zástrčky a kabelu.

Zákaznický servis

Veškeré opravy a služby musí být řešeny na místě autorizovaným zákaznickým centrem společnosti Novis.
Obraťte se na svého prodejce nebo si přečtěte více na internetové stránce:
novissa.com
Návod lze stáhnout na
novissa.com/manual
Výrobce a dovozce
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Švýcarsko
Tel.: +41 32 475 1015 E-mail: info@novissa.com

