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Ustrezen opekač

Pri delu z električno opremo je treba vedno upoštevati naslednje
osnovne varnostne ukrepe:

1.
2.
3.

Ta priročnik velja za naslednje aparate Novis:
Aparat
Model
Opekač Novis

6115 – T2 (2 kratki reži)
6116 – T4 (2 dolgi reži)

Varnostna navodila
Vaša varnost in varnost drugih oseb je zelo pomembna.
V tem priročniku z navodili je navedenih več varnostnih priporočil. Preberite
te varnostne nasvete in jih vedno upoštevajte.
S tem simbolom vas opozarjamo na morebitne nevarnosti, ki lahko
povzročijo smrt ali telesne poškodbe.
Vsa varnostna
priporočila pojasnjujejo vrsto nevarnosti, vključujejo nasvete za
preprečevanje nevarnosti poškodb in vas seznanjajo s posledicami
neupoštevanja priporočil.
Ta simbol označuje uporaben nasvet.

4.
5.
6.
7.

8.

Natančno preberite ta navodila.
Da preprečite nevarnost električnega udara,
opekača Novis ne postavljajte v vodo ali druge
tekočine.
Otroci, stari 8 let ali več, in osebe s fizičnimi,
senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s
premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo
ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o
varni uporabi aparata in če poznajo tveganja,
povezana z uporabo aparata.
Otroci se ne smejo igrati z opekačem Novis.
Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
Ko ne uporabljate opekača Novis oziroma ko
ga čistite, odstranite vtič iz vtičnice.
Če vam aparat pade na tla oz. ga kakor koli
poškodujete, se obrnite na najbližji servisni
center Novis in se dogovorite za pregled aparata.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora
zaradi preprečitve nevarnosti/poškodb zamenjati proizvajalec ali usposobljena oseba.
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Opekač Novis/navodila za uporabo

9.
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18.
19.
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Napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize ali
delovne površine. Zaščitite kabel pred toploto in
oljem.
Če se vtič ne prilega v vtičnico, ne smete
uporabljati naprave.
Družba Novis ne prevzema nobene odgovornosti, če uporabljate napravo z napajalnim adapterjem.
Ne odstranjujte vtiča iz vtičnice z vlečenjem
napajalnega kabla; ne odstranjujte vtiča iz
napajalne vtičnice z mokrimi rokami.
Ne uporabljajte okvarjenih delov.
Aparata ne uporabljajte na prostem.
Opekača Novis ne postavljajte na vroče ali
mokre površine in ne uporabljajte aparata blizu
odprtega ognja.
Med pripravo hrane ne segajte z roko v posodo,
saj lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb
opreme.
Naprave ne uporabljajte v druge namene,
ampak samo za opekanje kruha. Če tega ne
upoštevate, lahko pride do telesnih poškodb ali
poškodb naprave.
Aparat in kabel hranite zunaj dosega otrok.
Če pustite aparat brez nadzora, ga vedno
odklopite z napajanja.

20. Kruh se lahko zažge, zato ne uporabljajte
opekača blizu ali pod gorljivim materialom, kot
so na primer zavese.
Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.
OPOZORILO:
• Med delovanjem se ne dotikajte grelnih elementov opekača – to je
nevarno.
• Ne poskušajte izvleči zagozdenega opečenega kruha iz delujočega
opekača z nožem ali drugim predmetom, saj lahko stik z deli pod
napetostjo povzroči električni udar. Odklopite enoto in počakajte, da se
ohladi. Nato z leseno lopatico previdno odstranite kruh.
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Prva uporaba
• Pred prvo uporabo enote odstranite ves embalažni material.
• Preden vstavite kruh, vstavite vtič v vtičnico, nastavite nadzor zapečenost
(3) na najdaljši čas in s pritiskom na ročico (2) vklopite enoto.
• Med prvo uporabo se grelni elementi opekača močno segrejejo, zaradi
česar se lahko pojavi nekaj dima, kar je povsem običajno.
Pomembni nasveti
• Stopnja zapečenosti je odvisna od debeline opečenega kruha ter vrste in
kakovosti kruha.
• Za opekanje ne uporabljajte predebelih ali pretankih rezin. Debelina
opečenega kruha ne sme presegati 20 mm.
• Če se opečeni kruh zagozdi, izklopite enoto s pritiskom na gumb za
preklic (6), odklopite enoto in počakajte, da se ohladi. Za odstranitev
opečenega kruha uporabite leseno lopatico. Ne dotikajte se grelnih
elementov opekača – to je nevarno.
Priprava opečenega kruha
• Vstavite rezine kruha v reže (1).
• Vstavite vtič v vtičnico.
• Z nadzorom zapečenosti (3) nastavite želeni čas delovanja.
• 1 – najmanjša stopnja zapečenosti; 7 – največja stopnja zapečenosti.
• Pritisnite ročico (2) v delovni položaj. Zasveti gumb (6).
• Ko je kruh opečen, se enota samodejno izklopi, ročica (2) se vrne v
začetni položaj in gumb (6) neha svetiti.
Bagel
• Vstavite narezane bagele v reže (1). (Uporabljata se samo dva notranja
grelna elementa).
• Z nadzorom zapečenosti (3) nastavite želeni čas delovanja.
• 1 – najmanjša stopnja zapečenosti; 7 – največja stopnja zapečenosti.
• Pritisnite ročico (2). Zasveti gumb (6).
• Pritisnite gumb »Bagel« (7); gumb zasveti.

Pogrevanje
• V tem načinu lahko segrejete ohlajen opečeni kruh brez dodatne
zapečenosti.
• Vstavite opečeni kruh in pritisnite ročico (2). Zasveti gumb (6).
• Pritisnite gumb za pogrevanje (5); gumb zasveti.
Odmrzovanje
• V tem načinu lahko zapečete zmrznjen opečeni kruh.
• Vstavite opečeni kruh in pritisnite ročico (2). Zasveti gumb (6).
• Pritisnite gumb za odmrzovanje (4); gumb zasveti.
Gumb za preklic
• Če želite prekiniti postopek opekanja, pritisnite gumb za preklic (6).
Funkcija dodatnega dviga
• Enota je opremljena s funkcijo dodatnega dviga (2), ki omogoča dodatni
dvig za pribl. 20 mm.
• Majhne kose opečenega kruha odstranite tako, da dvignete ročico.
Pladenj za drobtine
• Enota je opremljena s pladnjem za drobtine (8).
• Če želite odpreti pladenj za drobtine, pritisnite gumb pladnja (8). Nato
vzemite ven pladenj in odstranite drobtine.

Čiščenje in nega
•
•
•
•

Poskrbite, da je enota pred čiščenjem odklopljena.
Počakajte, da se opekač popolnoma ohladi.
Ne potapljajte enote v vodo ali druge tekočine.
Obrišite zunanjo površino opekača z vlažno krpo in nato obrišite do
suhega.
• Odstranite pladenj za drobtine, odstranite drobtine in namestite pladenj
nazaj.
• Ne vstavljajte predmetov v reže za kruh, saj lahko poškodujete enoto.
• Enoto hranite na suhem in hladnem mestu zunaj dosega otrok.
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Uporaba enote

Tehnični podatki

Odlaganje

Nazivna napetost
Nazivna moč
Frekvenca

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

Največje mere
(širina x globina x višina)

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

Dolžina kabla
Material ohišja

~0,85 m
Kovina
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 in IEC 60335-1)

Preizkusna metoda:

Garancija
Garancijski
rok:

Novis krije stroške za:

Novis ne krije stroškov za:

2 (dve) leti
polne
garancije

Stroški delov in dela za
popravilo materialne
škode in tovarniških
napak. Popravila mora
izvesti pooblaščeni
center za stranke
Novis.

Popravila opekača Novis, ki se
v gospodinjstvu ne uporablja
za opekanje kruha, ampak v
druge namene. Popravila
poškodb, ki jih povzročijo
nesreče, predelave, napačna
uporaba, zloraba ter
namestitev in uporaba, ki nista
v skladu z lokalnimi predpisi
za električno opremo.

Podjetje Novis ne ponuja nobene garancije, ki bi krila nepredvidene ali
posledične stroške.
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V skladu z zahtevami evropske Direktive 2002/96/ES o odpadni
električni in elektronski opremi (OEEO) je ta aparat ustrezno
označen. Varujte okolje in zdravje drugih ljudi tako, da poskrbite za
ustrezno odlaganje aparatov Novis. Neuporabne aparate zavrzite
tako, da odrežete napajalni vtič in kabel.

Služba za stranke

Vsa popravila in servise mora izvesti lokalni pooblaščeni center za stranke
Novis.
Obrnite se na prodajalno ali obiščite spletno mesto: novissa.com
Priročnik lahko tudi prenesete s spletnega mesta novissa.com/manual
Proizvajalec in uvoznik
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Švica
T: +41 32 475 1015 E-pošta: info@novissa.com

