
 

Výrobní číslo

EXIHAND spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce KALORIK

číslo

Datum vyskladnění

Záruční doba

Typ Model TO 1045

24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA

Název výrobku TOPINKOVAČ

Datum prodeje

razítko - podpis

Podpis
Předmět                    

opravy

Opraveno             

dne

Do opravy     

předáno dne

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH

 
 
 
 
 
 
 
 

- 8 - 

 
 
 

TOPINKOVAČ 
 

 
Model TO 1045 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

KALORIK 
 

 



 

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 

 
 
 
Vážený spotřebiteli, 
 
zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším 
přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je 
nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě 
prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm 
uvedených. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXIHAND, spol. s r.o. BRNO 

Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu: 
www.exihand.cz . 
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ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 
 

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne 
prodeje konečnému spotřebiteli. 

2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem 
vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při 
výrobě.  

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím: 
- při dopravě  
- mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče) 
- nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu 

s návodem k obsluze 
- nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze 
- připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je 

na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci 
- zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby 
- nedostatečným a chybným ošetřováním 

4. Záruka zcela zaniká: 
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti  
- při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než 

autorizovaným servisem 
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list 

s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem 
prodejce doplněný popisem vady. 

6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí 
náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do 
servisu a zpět uživatel výrobku. 

 
 

!!!  DÚLEŽITÉ  !!! 
Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto 
ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte 
obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro 
zákazníky +420 545 213 738, 740. 

 

     Záruční opravy zajišťuje firma: 
      EXIHAND, spol. s r.o. 
      Zábrdovická 12 
      615 00   BRNO 
      tel./fax : +420 545 213 738, 740 
      e-mail: info@exihand.cz 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
 
Aby si Váš topinkovač zachoval pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužil, 
je třeba pečovat o jeho čistotu.  
 
 
Při čištění a údržbě dodržujte tyto zásady:  

1. Topinkovač vždy odpojte od el. sítě a nechte jej zcela vychladnout. 
2. K čištění vnějších povrchových částí použijte pouze vlhkou houbu nebo 

utěrku. Při větším znečištění použijte běžné čisticí prostředky.  
NIKDY nepoužívejte čistící písky nebo drátěnku!!! 

3. K odstranění drobků z topinkovače vysuňte dno topinkovače, vysypte 
drobky a zasuňte dno zpět. 

4. Přístroj skladujte na suchém bezprašném místě. 
 

 
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE 
 
Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly 
materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny. 
Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídit poté odevzdat ve sběrných 
střediscích k opětovnému využití (recyklaci).  
Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!! 
Konvici po ukončení své životnosti předejte k likvidaci do recyklačních středisek 
k tomu určených. 
Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení 
přívodního kabelu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný.  
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, na které je 
možné se obrátit. 
 
 
Distributor:  
EXIHAND spol. s r.o. 
Zábrdovická 12 
615 00 BRNO 
tel/fax: +420 545 213 738, 740 
e-mail : info@exihand.cz 
www.exihand.cz 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku topinkovače odpovídá napětí 
ve Vaší elektrické síti. Pro připojení do sítě je nutná zásuvka 230V/16A, 
normalizovaná dle ČSN EN. 

 
 Topinkovač je určen pouze pro domácnosti. 
 

 Topinkovač umisťujte na rovný, pevný a suchý podklad tam, kde nehrozí jeho 
převrhnutí. 

 

 Z hlediska požární bezpečnosti topinkovač vyhovuje ČSN EN 061008. Ve 
smyslu této normy se jedná o přenosný spotřebič, které lze provozovat na stole 
nebo podobném povrchu. 

 

 Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor 
v přítomnosti dětí! 

 

  Nikdy nemanipulujte se zapnutým topinkovačem!  
 

 Při použití dbejte zvýšené opatrnosti, povrch topinkovače může být horký.  
 

 Topinkovač odpojte od sítě vždy, pokud jej nepoužíváte nebo čistíte 
 

 Topinkovač nikdy neodpojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel, ale 
uchopením a vytažením zástrčky. 
 

 Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat  

horkých částí výrobku nebo horkých předmětů.  

 
 Neprovozujte topinkovač s viditelně poškozeným přívodním kabelem.  
   Zjištěné závady na elektrických částech přístroje neopravujte sami. Tuto  

opravu svěřte odbornému servisu.  
 

 Topinkovač NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY a to ani při čištění!!! 
 

 Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním 
topinkovače (např. popálení, požár apod.). 
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TECHNICKÁ DATA  
  
Příkon:                                              1050 W 
Jmenovité napětí:                             220-240 V, 50 Hz 
Regulace:                                         elektronická 6-ti stupňová  
Příslušenství:                                    odnímatelný držák pečiva 
 
 
 

 
 
 
1. Páčka 
2. Tlačítko zrušit ‘‘CANCEL‘‘ 
3. Funkce rozmrazování ‘‘DEFROST‘‘ 
4. Tlačítko pro opětovný ohřev ‘‘REHEAT‘‘ 
5. Otočný regulátor opečení 
6. Zásobník na drobky 
7. Držák na rozpékání pečiva 
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

 
Před prvním použitím se prosím podrobně seznamte s návodem k jeho použití  
a to i tehdy, pokud jste již obeznámení s používáním výrobků podobného typu. 
Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby. 
Topinkovač je určen k přípravě topinek z toustového nebo obyčejného chleba  
a je určen pro používání pouze v domácnosti. V případě použití jiným způsobem 
může dojít k jeho poškození či škodám na majetku nebo zdraví. 
Před prvním použitím zapněte topinkovač při nastavení otočného ovladače 
termostatu na maximum a vyčkejte, až se sám vypne. Během této doby může 
dojít ke krátkodobému výskytu zápachu nebo dokonce dýmu. Tento jev je zcela 
normální a dojde při něm k odstranění konzervačních látek.  
Poté je topinkovač připraven k běžnému provozu. 
 

POUŽITÍ TOPINKOVAČE 
 
Topinkovač zapojte do el. sítě. 
Na otočném regulátoru opečení (5) nastavte dobu opékání v rozsahu 1 – 6. 
Vložte připravené plátky chleba a stlačte páčku (1) umístěnou na boku 
topinkovače do dolní polohy. 
Po dosažení nastaveného stupně opečení se topinkovač automaticky vypne a 
vysune opečený chleba. 
Pro přerušení opékání stiskněte tlačítko „CANCEL“ (2). 
 
OPĚKÁNÍ ZMRAZENÉHO CHLEBA 
Při opékání zmrazeného chleba vložte plátky chleba, stlačte páčku (1) na boku 
topinkovače do dolní polohy a stiskněte tlačítko „DEFROST (rozmrazování)“ (4). 
Stisknuté tlačítko „DEFROST (rozmrazování)“ je signalizováno rozsvícenou 
kontrolkou. 
Pro přerušení opékání stiskněte tlačítko „CANCEL“ (2). 
 
ZNOVU OHŘÁTÍ TOPINKY 
Pro opětovné ohřátí dříve upečené topinky ji vložte do topinkovače, stlačte 
páčku (1) na boku topinkovače do dolní polohy a stiskněte tlačítko „REHEAT“ 
(3). Topinka bude znovu prohřáta bez změny stupně opečení. 
 
ROZPEČENÍ PEČIVA 
Topinkovač je vybaven držákem (7) na rozpékání rohlíků a baget. 
Držák umístěte nad otvory pro vkládání plátků chleba a na něj položte pečivo 
k rozpečení.  
Nastavte dobu opékání v rozsahu 1 – 6 a stiskněte páčku (1) na boku 
topinkovače. 
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