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Használati útmutató 

KENYÉRPIRÍTÓ 
R-2160 Nostalgia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon  károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs 
összhangban a jelen útmutató feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok 
megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat 
tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápkábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást 
gyermek nem végezheti felügyelet nélkül. 

• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A jelen készüléket  kizárólag  háztartási felhasználásra tervezték. A jelen 

termék nem szolgál kültéri, sem mozgó járművön való használatra. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Soha ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül. 
• Amennyiben nem használja vagy áthelyezi a készüléket vagy 

annak tisztításást tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki 
a hálózatból. 

• Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb 
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hőforrásra vagy annak közelébe. 
• A készüléket tartsa gyúlékony anyagoktól - mint pl. függöny, bútor, ágynemű, 

ruházat, papír, stb. - biztonságos (legalább 20 cm-es) távolságban. 
• Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. Égési sérülés kockázata áll fenn. 
• Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre. 
• A készüléket tegye minden esetben egyenes, tiszta és száraz felületre. 
• Ne tegyen a készülék alá vagy a készülékre semmilyen anyagot, ezzel 

megelőzi a tűz keletkezését, illetve az áramütést vagy a túlhevülést.  
• A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba. 
• Ne használja és ne tárolja a készüléket nedves, vizes környezetben. 
• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni ill. a 

vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat 
károsodásának veszélye áll fent. Ne hagyja a kábelt az asztalról vagy pultról 
lelógni, és vigyázzon, hogy ne érintkezzen forró felületekkel. A 
tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. 
Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz 
munkatársaira. 

• Ne helyezzen a készülékre, se egyes részeire nehéz tárgyakat. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen 
javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - 
áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását 
bízza a márkaszervíz munkatársaira.  

• Ne használjon nem originál alkatrészeket és tartozékokat. 
• Ne tegyen idegen tárgyakat a kenyérpirító nyílásába. 
• Ne tegyen a készülékbe fóliába és alufóliába csomagolt élelmiszert. 
• Ne tegyen a készülékbe túlságosan nagy méretű élelmiszert. 
• Ne tegyen a készülékbe vajjal kent vagy cukorbevonatos, sem töltött 

péksüteményt. 
• Figyelmeztetés: Soha ne próbálja a beakadt kenyeret késsel vagy más 

fémtárggyal kivenni, mert az a fűtőelemek károsodásáshoz, a készülék 
komoly üzemzavaraihoz vagy áramütéshez vezethet. Ilyenkor hagyja a 
készüléket kihűlni, húzza ki a hálózatból és óvatosan emelje ki a beszorult 
kenyérszeletet. 



Kenyérpirító R-2160 Nostalgia HU 
 

 
4 

 

• Amennyiben a készülék üzemelés közben füstölni kezd, azonnal nyomja meg 
az Azonnali leállítás gombot és húzza ki a hálózatból a készüléket. 

•  Üzemelés alatt a készülékre ne tegyen semmit, hogy a fűtőelemek ne 
hevüljenek túl.  

 
 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
 
 

1. Kenyérszeletek betevésére 
szolgáló nyílások 
2. A készülék indítására szolgáló 
kar 
3. Burkolat 
4. Azonnali leállítás 
gomb(Cancel) 
5. Ismételt pirítás gomb (Reheat) 
6. Fagyasztott kenyér pirítása 
(Defrost) 
7. A hőmérséklet/pirítás 
intenzitása gomb 
8. Morzsát felfogó kivehető tálca 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Első használat előtta készüléket gondosan csomagolja ki és ellenőrizze, hogy 
nem tartalmaz-e a szállítmány hibás elemeket vagy nem hiányzik-e valami 
belőle. Távolítsa el az összes göngyöleget. 

• Első használat előtt - a kellemetlen szag kiiktatása érdekében - a készüléket 
a maximális sütési időre be kell üresen kapcsolni. 

• Minden használat előtt győződjön meg, hogy a hőmérséklet/pirítás intenzitása 
gomb helyesen van-e beállítva és hogy ez az érték nem túl magas-e. 

• Figyelmeztetés: Semmiképpen ne helyezze a kenyeret/péksüteményt a 
pirítónyílásokra. Meggátolhatja ezzel a légáramlást a készülék felett, és ez 
annak károsodását okozhatja. 

• Ellenőrizze, hogy a kivehető tálca a helyén van-e. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
• Tegyen a kenyérpirító nyílásaiba max. 1-1 db kenyérszeletet. A készülékbe 

csak szabályos formájú péksütemény helyezhető, mely problémamentesen 
beilleszkedik a nyílásokba. A legmegfelelőbb a 12 x 12 cm-es, 0,5-2,4 cm 
vastagságú kenyérszelet. 

• A kenyér a nyílásokban úgy helyezkedik el, hogy egyenletesen sülhessen. 
• Állítsa be a pirítás kívánt fokozatát. A legalacsonyabb sülési fokozat az 1-es, 

a legmagasabb a 7-es. 
• Első pirításkor a 3-as fokozat bekapcsolását javasoljuk. A későbbiekben saját 

igénye és a kenyér fajtája szerint választhatja meg a pirítás intenzitását. 

A hőmérséklet/pirítás intenzitása 
gombbal állítsa be a kívánt 
fokozatot. A legalacsonyabb sülési 
fokozat az 1-es, a legmagasabb a 
7-es. 
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• Az indító kar lenyomásával a készülék bekapcsol és meggyullad a fénydióda. 
Amennyiben a készülék nincs bekapcsolva a hálózatba, a kart nem lehet 
lenyomni (nem kattan be). 

• A kenyérpirító - amint eléri a beállított pirítási fokozatot - önműködően 
kikapcsol. Az indító kar feltolható, így könnyebben kivehető a péksütemény. 

• A pirítást bármikor le lehet állítani a „Cancel” gyorskapcsolóval. Az azonnali 
leállításhoz soha ne tolja fel az indító kart. 

• Fagyasztott kenyér pirításához használja a „Defrost“ kapcsolót. A fagyasztott 
kenyér pirítása több időt vesz igénybe a megszokottnál. 

• A már megpiríitott kenyér felmelegítéséhez használja a „Reheat“ gombot. A 
már megpiríitott kenyér melegítése kevesebb időt vesz igénybe a 
megszokottnál. 

• A túl nagy méretű vagy szabálytalan formájú péksütemény pirításához 
használja a kiegészítő tartozékot, amelyet a készülék nyílásai fölé helyez. 

• A pirítós egyenletes sütése érdekében javasoljuk, hogy az egyes pirítások 
között mindig várjon 30 mp-et. 

 
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS  

• A készüléket és részeit soha ne tegye mosogatógépbe. 
• Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni. 
• A készüléket minden használat után puha ruhával tisztítsa ki, hogy 

meggátolja az élelmiszermaradékok ráragadását a pirítónyílásokban lévő 
rácsra. 

• A morzsát felfogó tálcát ürítse ki. 
• A készülék tisztításához ne használjon semmiféle súroló eszközt, sem durva 

kefét. Ne használjon abrazív szereket. 
• SOHA ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
• A csatlakozó kábelt tárolás előtt fel lehet tekerni a talpazat aljában. 
• A készüléket tárolja eredeti dobozában tiszta, száraz helyen. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény  685–815 W 

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.  
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.   

 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek.  


