
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

2 SZELETES KENYÉRPIRÍTÓ 

 

 

 
 

 

 

 

Köszönjük, hogy WELL terméket válaszott. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő 

utasításokat, és tartsa azokat kéznél. 

 

 

 

 

Rendelési szám: TOAST-BONNY-WL 

 

 

 

 

 

 



  

TEHNIKAI LEÍRÁS: 

Feszültség: 220–240 V 

Frekvencia: ~ 50Hz / 60Hz 

Teljesítmény: 650W-750W I. osztály 

 

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be 

kell tartani. Ide tartoznak a következők: 

 

Olvassa el az összes utasítást! 

1.  A készüléket megfelelő távolságra használja a gyúlékony folyadékoktól, ne tegye fal, 

függöny vagy műanyag tárgyak mellé, amelyek nem hőállóak  

2. Ne használja a készüléket ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy ha a készülék hibás; ez 

esetben vigye el a legközelebbi hivatalos szervizbe  

3. A termék nem használható külső időzítővel, vagy külön távirányítóval 

4. A pirítás közben és után a kenyér és a kenyérpirító borítása rendkívül forró lehet. 

5. A berendezés nem való olyan személyek használatára (beleértve a gyermekeket), akiknek 

fizikai vagy szellemi képességei csökkentek, illetve akiknek nincs megfelelő tapasztalata 

vagy tudása, hacsak egy olyan személy, aki felel a biztonságukért, nem felügyeli ezeket, 

illetve nem ad nekik útmutatást a berendezés használatára vonatkozóan.. A gyermekekre 

vigyázni kell, hogy ne használják a készüléket játéknak.  

6. Tartsa a készüléket és vezetékét 8 év alatti gyermekek számára elzárva. 

7. A készülék melegítő funkcióval is rendelkezik. A funkcionális működést biztosító 

felületeken kívül a többi felület magas hőmérsékletre hevülhet fel. Tekintve, hogy az 

emberek hőmérsékletérzékelése eltérő, a készülék használata ELŐVIGYÁZATOSSÁGOT 

igényel. A készüléket kizárólag az arra szolgáló felületeknél fogva tartsa és a hővédelmi 

előírásokat követve használjon hővédő kesztyűt vagy edényfogót. Ügyelni kell arra, a 

készülék azon területeinek, amelyek nem a készülék megfogására szolgálnak, legyen idejük 

lehűlni. 

8. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba  

9. Első bekapcsoláskor kenyér nélkül használja a készüléket. Biztosítson megfelelő 

szellőzést a helyiségben. Eleinte füstölni fog; ez teljesen normális 

10. Ne érintse a készülék forró felületeit. 

11. Ne használja a szabadban. 

12. A szabadban, vagy fürdőszobában ne használja a készüléket. 

13. Ne helyezzen túlméretezett ételeket, fémfóliás csomagolást vagy fém edényeket a 

készülékbe. Áramütést okozhat. 

14. Ne próbálja meg kivenni a kenyeret, amíg a készülék be van kapcsolva. 

15. Ne távolítsa el a morzsátálcát, amikor a kenyérpirító be van dugva. Húzza ki a hálózati 

csatlakozót, várjon, amíg lehűl, majd vegye ki a morzsátálcát. 

16. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet, amikor a készülék üzemel. 

17. Figyelem: Kis (85 x 85 mm-nél kisebb) kenyérszeletek használata égési veszélyt 

okozhat, mikor a  kenyeret eltávolítják a kenyérpirítóból. Közvetlenül használat után 

a pirítósrések melletti felületek nagyon forróak. 

 

 

Őrizze meg a használati utasítást. 

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat. 

Megjegyzés: Ezt a készüléket csak háztartási használatra szánják. 

VIGYÁZAT: Ezt a készüléket földelni kell. 

Olvassa el az összes utasítást. 



 

HASZNÁLAT 

Helyezze a kenyérpirítóját egy sima, száraz, stabil felületre. 

Dugja be a kenyérpirítót, és állítsa be a kívánt pirítási időt a pirítási szint beállítógombbal 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyezzen kenyeret vagy más pirításra alkalmas ételt a nyílásba, majd nyomja le a 

bekapcsoló kart (1). Ez addig marad lenn, amíg a kenyér meg nem pirul. 

Ha meg akarja állítani a pirítás folyamatát, nyomja meg a megállító gombot (4). Ez 

automatikusan megallítja a pirítóst, és leállítja a fűtőelemeket. 

Ha a kenyér beragad a kenyérpirítóba, húzza ki a hálózati csatlakozóból, várja meg, amíg 

lehűl, majd vegye ki a kenyeret.  

SOHA NE HASZNÁLJON FÉM ESZKÖZÖKET A KENYÉR ELTÁVOLÍTÁSÁRA. 

Használat után törölje le a morzsákat egy száraz ruhával. 

Mindig hagyjon legalább 1 perces hűtési időt a ciklusok között, ha a kenyérpirítót egyszerre 

többször használják. 

A kenyérpirító nem használható kenyér nélkül. 

 

Tisztítási és ápolási utasítások  

Megjegyzés: A tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni. 

Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból . 

A morzsák eltávolítására húzza ki a morzsatálcát, ürítse ki a morzsát, majd helyezze vissza a 

morzsatálcát a helyére. Ne használja a pirítót morzsatálca nélkül.  

NE használjon durva vagy érdes szivacsot / kendőt a kenyérpirító tisztításához. 

Soha ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a kenyérpirítóba vagy a kenyérpirítóra - a 

tisztítószert puha ruhával kell felvinni a készülék borítására. 

1. Bekapcsoló kar 

2. Kenyér rekesz 

3. Morzsa tálca 

4. Megállító gomb 

5. Olvasztó funkció gomb 

6. Melegítő funkció gomb 

7.Pirítási szint beállító 

gomb 

8. Áramkábel 

 

 

 



A készülék borítását puha, nedves ronggyal és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Alaposan 

törölje szárazra a borítást.  

•Tisztítás után várjon néhány percet, amíg a kenyérpirító teljesen megszárad. 

 
 
 

 

A  használt  elektromos és elektronikus  készülékek   speciális  hulladék 
kategóriába  tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk  fontos, 
ezáltal  elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó gázok vagy nehézfémek 
által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  az emberi 
egeszségre  es testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt 
elektromos és elektronikus keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a 
célra létrehozott  speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal 
hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási folyamathoz,  oltalmazván 
környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos 
es elektronikus készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz 
partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést ígénylő, 
hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a mellékelt 
ábra szerint. 

 

 
Forgalmazó: 
VITACOM ELECTRONICS SRL. 
Adószám: RO 214527 
400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 
Tel: +40-264-438401* 
export@vitacom.ro www.vitacom.ro 
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