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Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük, hogy egy Cloer kenyérpirító mellett döntött.
Miel tt els  alkalommal használatba venné új kenyérpirítóját, ismerkedjen meg a készülékkel,
és gondosan olvassa el a használati útmutatót.

A készülék leírása
1. Péksütemény feltét
2. Barnakenyér-gomb
3. Stop-gomb
4. Morzsatálca
5. Fokozatmentesen állítható pirítási er sség

Biztonsági tudnivalók
A villamos készülékek használata veszélyes lehet. A használatba vétel el tt ezért figyelmesen el kell
 olvasni a kezelési útmutatót.
ü A készüléket kizárólag a kezelési útmutatóban leírt célra szabad használni. A nem

rendeltetésszer  használat baleset-, vagy életveszélyes lehet.
ü A gyerekek nem ismerik a villamos készülékek használatával járó veszélyeket. Soha ne hagyjuk

ezért, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készüléket.
ü Soha ne hagyja a bekapcsolt kenyérpirítóját felügyelet nélkül.
ü A készülék Y elrendezés  szilárd csatlakozó vezetékkel van ellátva.
ü A készülék vagy vezeték szemmel látható sérülése esetében forduljunk egy Cloer szaküzlethez,

vagy a Cloer vev szolgálatához tanácsért.
ü Ne vegyük használatba a készüléket, ha a hálózati vezeték vagy a készülék sérült.
ü A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vev szolgálata végezhet

javítást. Szakszer tlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.
ü A készüléket csak a típustáblán el írt feszültségen szabad használni. A készüléket váltóáramra

kell csatlakoztatni.
ü A készüléket sohasem szabad a szabadban használni.
ü Ne hagyjuk a hálózati vezetéket szabadon lógni, sarkokon vagy éles peremeken megtörni.
ü A készüléket száraz, csúszásmentes, sima felületre kell állítani.
ü A kenyérnyílásokat nem szabad letakarni.
ü A kenyérnyílásba soha ne nyúljunk be az ujjunkkal. Ne dugjunk fém, m anyag vagy hasonló

tárgyakat a kenyérpirítóba.
ü Ha a pirítóba beszorul egy kenyérszelet, a készülék magától kikapcsol. Húzzuk ki a hálózati

csatlakozót, hagyjuk a készülék belsejét leh lni és távolítsuk el a beszorult darabot.
ü A kenyérszeletek meggyulladhatnak a pirítóban, ezért ügyeljünk arra, hogy a készüléket sohase

állítsuk papír, textil vagy más gyúlékony anyag közelébe.
ü Ne felejtsük el, hogy a kenyérpirítónak er s h sugárzása van felfelé. Ne állítsuk ezért

szekrény (polc), drapéria alá vagy függöny mellé.
ü A villásdugót ne a hálózati vezetéknél fogva húzzuk ki.
ü Soha ne használjuk a pirítót a morzsafiók nélkül.
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Feszültség és típusadatok
Az adatok a készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a készülék
zavarmentesítéssel és véd szigeteléssel van ellátva, megfelel továbbá az EU biztonsági
el írásainak (73/23/EGK Irányelvek és a módosítások; 89/336/EGK Irányelvek és a
módosítások).
A készüléket csak a típustáblán megadott feszültséggel üzemeltessük.

Hulladékkezelés
A Cloer elektromos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A dobozok
és a csomagolópapír a hulladékpapír gy jt kbe tehet k. A kiszolgált készülékeket se dobjuk
egyszer en a szemétbe, mert anyaguk újrahasznosítható.
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a
helyi el írások szerint. Az egyéb ártalmatlanítási lehet ségeket tudakolja meg az illetékes helyi
hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül  alkatrészt nem tartalmaz. Az
elektromos készülék nem helyezhet  el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem
gy jtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.

Megjegyzések
ü A kenyérpirítóban nem piríthatók olyan termékek, mint pl. a ropogós kenyér (Knäckebrot,

crispbread) kétszersült stb.
ü A készülékkel különféle kenyérfajták piríthatók. Soha ne pirítsunk mázzal bevont, vajazott,

olajozott, m anyagba vagy alumíniumba csomagolt élelmiszert. Ez a készülék tartós
sérülését okozhatja vagy rövidzárlathoz vezethet.

ü A készülék háztartási használatra lett kifejlesztve. A túlzott igénybevétel lecsökkenti
élettartamát.

ü Vigyázzunk arra, hogy a vezeték soha ne érintkezzen forró felülettel.
ü A száraz kenyér gyorsabban pirul, mint a friss. A pirítás mértékének a beállításával egyedileg

szabályozható a pirítás.
ü Csak egy szelet kenyér pirítása esetén válasszunk kisebb fokozatot.

Az els  használatba vétel el tt
ü Figyelem! Az els  használatba vétel el tt feltétlenül el kell figyelmesen olvasni a kezelési

útmutatót.
ü  Az összes csomagolóanyagot és címkét el kell távolítani (a típustáblát nem).
ü Az els  használat során enyhe szag képz dhet. Használjuk ezért a készüléket 1 – 2

alkalommal kenyér nélkül, a legmagasabb fokozatra állítva, jól szell  helyiségben.
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Használatba vétel / használat
ü A csatlakozó dugót dugjuk az aljzatba.
ü Tegyünk a kenyérnyílásba pirítatlan kenyér- vagy toast-szeleteket.
ü A szeletek ne legyenek se túl nagyok, se túl vastagok. Ne szoruljanak meg a nyílásban.
ü Állítsuk be a kívánt pirítási fokozatot (1: nagyon világos, 6: egészen sötét barnára pirítás).
ü El ször ki kell próbálni a fokozat beállítását, mivel az függ a kenyért l, illetve annak

nedvességtartalmától.
ü Nyomjuk le az emel kart, amíg be nem pattan a helyére. A készülék m ködik.

Megjegyzés: Ha a kenyérpirító nincs a hálózatra csatlakoztatva, a kenyéremel  nem pattan
a helyére, mivel elektromágnesesen van rögzítve.

ü A kenyérpirítás folyamata bármikor megszakítható a stopgomb megnyomásával
ü Ha el fordulna, hogy egy kenyérszelet beszorul, a készülék magától kikapcsol. Húzzuk ki a

hálózati csatlakozót, hagyjuk a készülék belsejét leh lni és távolítsuk el óvatosan a beszorult
darabot, vigyázva, hogy ne érintsük meg a f elemeket.

Péksütemény feltét
A feltét segítségével a tegnapról megmaradt péksüteményt ismét frissé, ropogóssá tehetjük. A

felmelegítéshez a pirítóra helyezzük a feltétet, és bekapcsoljuk a készüléket. Kikapcsolás
után megfordítjuk a süteményt, és még egyszer bekapcsoljuk a készüléket. A feltét állandóan
rajta maradhat a pirítón.

Barnakenyér-gomb
A barna kenyér frissítéséhez tegyük be a szeletet a nyílásba, toljuk le az emel kart és nyomjuk

meg a barnakenyér-gombot. A pirítási fokozat változtatása nélkül frissíthetjük a barna
kenyeret.

Tisztítás
ü A tisztítás el tt ki kell húznia hálózati csatlakozót.
ü A készüléket hagyjuk kih lni.
ü A készüléket nedves ruhával, de sohasem folyóvíz alatt, tisztítsuk meg. Ne használjunk

karcoló tisztítószereket.
ü A f elemeket nem szabad hegyes, éles tárgyakkal érinteni (pl.: kés, villa stb.)
ü A leszóródott morzsák a kihúzható morzsatálcára esnek. Húzzuk ki a morzsatálcát, tisztítsuk

ki, és tegyük vissza a helyére. A morzsatartó kihúzása el tt a készüléket hagyjuk teljesen
kih lni.

Vev szolgálat
Ha el fordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzletéhez

vagy a Cloer vev szolgálatához.

Technikai adatok:
Feszültség 230V
Teljesítmény 880W


