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DELIMANO CLARITY TOASTER WHITE 

 

DELIMANO CLARITY TOUSTOVAČ BIELY 
 

 
 
Návod na použitie 
DÔLEŽITÉ POKYNY 
1. Pred spustením toastovača do prevádzky si prosím prečítajte tento návod na použitie a 
uschovajte si ho pre prípad potreby do budúcnosti. 
2. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte žiadnu časť spotrebiča ani kábla 
do vody či inej tekutiny. 
3. Buďte obzvlášť opatrný, pokiaľ sa zariadenie používa v blízkosti detí. 
4. Spotrebič v prevádzke nikdy nenechávajte bez dozoru. 
5. Zariadenie používajte na suchom, rovnom povrchu. 
6. Toastovač nepoužívajte vonku. 
7. Pred čistením a keď je spotrebič mimo prevádzky, odpojte ho zo zdroja elektrického napätia. 
8. Ak je zariadenie pokazené, nefunguje správne alebo bolo iným spôsobom  poškodené, 
nespúšťajte ho. Odovzdajte ho do autorizovaného servisného centra, pretože jeho oprava si 
vyžaduje špeciálne nástroje. 
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9. V záujme bezpečnosti pravidelne a dôsledne kontrolujte prívodný kábel, aby ste predchádzali 
možným rizikám. Ak existujú či i len nepatrné známky poškodenia kábla, celé zariadenie 
odovzdajte do servisného strediska. 
10. Kábel nenechávajte visieť cez hranu stola alebo kuchynského pultu, ani v blízkosti horúcich 
povrchov. Po vychladnutí môžete prístroj obmotať káblom a uskladniť. 
11. Dávajte si pozor - nedotýkajte sa horúcich povrchov a spotrebič neskladujte ani 
nezakrývajte, kým úplne nevychladne. 
12. Toastovač neumiestňujte na alebo do blízkosti horúceho elektrického alebo plynového 
horáka, chráňte pred kontaktom s vyhriatou rúrou aj mikrovlnou rúrou. 
13. Na čistenie daného spotrebiča nepoužívajte drsné abrazívne prostriedky, žieraviny ani 
čistiace prostriedky na rúry. 
14. Upozornenie - chlieb môže prihorieť. Pri použití tohto zariadenia ponechajte zodpovedajúci 
voľný priestor nad a vôkol spotrebiča pre optimálnu cirkuláciu vzduchu. Toastovač v priebehu 
používania nesmie prísť do kontaktu so závesmi, tapetami, odevmi, utierkami alebo inými 
horľavými materiálmi. DÁVAJTE POZOR  na povrchy, ktoré sa pôsobením tepla môžu poškodiť - 
odporúčame ošetriť izolačnou podložkou odolnou voči vyšším teplotám. 
15. TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ IBA NA DOMÁCE POUŽITIE. ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE  
NA INÉ ÚČELY NEŽ NA TIE, PRE KTORÉ SA VYROBILO. 
16. Toastovač nepoužívajte bez vloženého výsuvného zásobníka na omrvinky. Výsuvný zásobník 
pravidelne umývajte. Nedovoľte, aby sa v zásobníku nahromadili omrvinky. 
17. Tento spotrebič nepoužívajte s potravinárskymi výrobkami obsahujúcimi cukor alebo s 
prípravkami obsahujúcimi džem či konzervačné látky. 
18. Chlieb sa môže spáliť, preto hriankovač nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, napr. 
záclon. 
19. Ak je napájací kábel poškodený, nehazardujte so zdravím a odovzdajte ho na opravu do 
autorizovaného servisného centra alebo kvalifikovanému elektrikárovi. 
20. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi a osobami so zníženými fyzickými, 
psychickými a vnemovými schopnosťami, resp. bez dostatku skúseností alebo vedomostí o 
používaní elektrického spotrebiča. Mali by byť poučení dospelou osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť a zároveň byť pod dohľadom danej osoby. 
21. Deti by mali byť pod dohľadom dospelého, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom 
hrať. 
22. Časti spotrebiča v prevádzke môžu byť počas prevádzky veľmi horúce! 
 
UPOZORNENIE!!! 
Nikdy sa nepokúšajte odstrániť zaseknuté hrianky, muffiny, bagetky alebo akékoľvek iné 
suroviny nožom alebo iným náradím, pretože pri kontakte s vodivými materiálmi hrozí riziko 
zasiahnutia elektrickým prúdom. 
Spotrebič nechajte vychladnúť, vytiahnite ho zo zdroja napätia a opatrne vyberte chlieb. 
Elektrické zariadenie držte mimo dosahu detí alebo nevládnych osôb. Nedovoľte im používať 
prístroj bez patričného dohľadu. 
Teplota dostupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča veľmi vysoká. 
 



Page 3 of 4 

 

Popis 
1. Rám na chlieb 
2. Páka rámu na chlieb 
3. Výsuvný zásobník na omrvinky 
4. Elektronická regulácia opekania 
5. Tlačidlo pre zrušenie 
6. Tlačidlo zohrievania 
7. Tlačidlo rozmrazovania 
8. Dvíhacia páka na vysunutie 
chleba 
9. Variabilná šírka opekacích 
otvorov 
 
 

Použitie hriankovača 
1. Zasuňte zástrčku do vyhovujúcej elektrickej zásuvky a zapnite. 
2. Dajte do štrbín dva plátky chleba, muffinov alebo bagety. 
3.  Vyberte požadované nastavenie prepečenia, od č. 1 do č. 7 na ovládacom paneli pre 

opekanie. 
(č.1- najjemnejšie zapekanie, č.7- najintenzívnejšie zapekanie). 
Pri prvom použití hriankovača ho odporúčame spustiť na nastavení číslo 3. Rôzne typy chleba, 
ako aj osobné preferencie si vyžadujú rôzne nastavenia úrovní prepečenia. 
 
VYSUNUTIE: NA ODSTRÁNENIE MENŠÍCH KÚSKOV, NAPR. OMRVINIEK A MUFFINOV, ZDVIHNITE 
OVLÁDACIU PÁKU PRIBLIŽNE NA 20 MM NAD VÝCHODISKOVÚ POZÍCIU. 
 
 
4. Stlačte ovládaciu páku spotrebiča nadol, kým nezapadne na miesto. Hriankovací cyklus sa 
automaticky spustí. Poznámka: pokiaľ toastovač nie je zapojený a zapnutý, ovládacia páka 
nezapadne na svoje miesto. 
5. Zariadenie sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná úroveň prepečenia a hrianky sa 
automaticky vysunú hore. Proces opekania je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla pre 
zrušenie. 
6. Chlieb môžete vložiť do rámu na chlieb a rovnako sa dá nastaviť aj poloha pre zapečenie. 
 
OPEKANIE MRAZENÉHO CHLEBA:  Na opečenie mrazeného chleba vložte chlieb do otvorov na 
zapekanie a nastavte požadovaný stupeň prepečenia. Stlačte ovládaciu páku spotrebiča nadol, 
kým nezapadne na miesto a potom stlačte tlačidlo rozmrazovania. 
 
OHRIEVANIE TOASTOV:  Hriankovač Vám umožní ohriať si toasty bez ďalšieho opekania. 
Na zohrievanie stačí toast vložiť do otvorov, zatlačiť ovládaciu páku nadol, aby zapadla na svoje 
miesto a stlačiť tlačidlo zohrievania. 
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Je nepravdepodobné, že chlieb alebo lievanec uviazne vo vnútri toastovača, ale ak sa to stane, 
vypnite prístroj, vytiahnite kábel zo zásuvky a opatrne vyberte chlieb z toastovača tak, aby ste 
zariadenie nepoškodili. 
 
Starostlivosť a čistenie 
1. Pred čistením a uskladnením vždy odpojte z elektrickej siete, vyberte zástrčku a nechajte 
hriankovač vychladnúť. 
2. Ak chcete odstrániť všetky omrvinky z toastovača, vysuňte zásobník na omrvinky spod 
zariadenia, vysypte omrvinky a zásobník osaďte naspäť. 
3. Utrite vonkajšiu časť toastovača navlhčenou handričkou a vyleštite mäkkou suchou 
utierkou. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.  
4. Ak chcete vyčistiť vnútro, otočte zariadenie hore nohami nad drezom a vytraste omrvinky. 
Zásobník na omrvinky pravidelne vyprázdňujte. Nedovoľte, aby sa omrvinky hromadili v spodnej 
časti hriankovača. 
  

Správna likvidácia produktu 
Dané označenie znamená, že použité elektrické zariadenie sa nemôže likvidovať 

spolu s bežným domácim odpadom na území celej EU.  Riadnou likvidáciou 

prispejete k náležitému zberu, spracovaniu, opätovnému využitiu a recyklácii 

odpadových zariadení a k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Na 

vrátenie použitého zariadenia použite zberný systém vo Vašom meste alebo 

kontaktujte miestne úrady pre viac informácií. 
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