
CZ Návod k použití Toastovač

TOASTER
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CZBezpečnostní pokyny
Tento spotřebič vyhovuje platným 
bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití 
může však vést ke zranění nebo poškození ma-
jetku.
K bezpečnému použití spotřebiče dodržujte 
níže uvedené pokyny:
●● Zkontrolujte spotřebič z hlediska vnějších 
viditelných poškození krytu, přívodního ka-
belu a zástrčky před použitím. Nepoužívejte 
poškozený spotřebič.

●● Abyste zabránili nebezpečí, pokud je přívodní 
kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce 
nebo zákaznický servis nebo podobně kvalifiko-
vaná osoba. 

●● Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný 
servisní technik nebo Graef servisní středisko. 
Nesprávné opravy mohou vést k ohrožení 
zdraví nebo poškození majetku. Ztrácíte 
také právo na záruku.

●● Poškozené komponenty se musí vyměnit 
za originální náhradní díly. Pouze tak je 
zaručená bezpečnost spotřebiče.

●● Tento spotřebič smí používat děti od 8 

let a osoby se sníženými fyzickými, sen-
zorickými nebo mentálními schopnostmi, 
nebo bez dostatečných zkušeností a zna-
lostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly 
poučené o použití osobou odpovědnou za 
jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si 
se spotřebičem. Čistění a údržbu spotřebiče 
nesmí provádět děti do 8 let.

●● Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah 
dětí do 8 let. 

●● Spotřebič není určený pro použití s externím 
časovačem nebo samostatným dálkovým sys-
témem.  

●● Tento přístroj je určený pro použití v domác-
nosti a podobných místech: zaměstnanecké 
kuchyně v obchodech, kancelářích a jiném 
podobném prostředí; na farmách; klienty v 
hotelech, motelech a podobných ubytovacích 
zařízeních; ve stravovacích místech.

●● Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený 
přívodní kabel nebo zástrčku.

●● Abyste zabránili nebezpečí, dříve než budete 
používat zařízení, výrobce nebo kvalifikovaný 
servisní technik musí instalovat nový přívodní 
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kabel.
●● Nikdy neotevírejte kryt spotřebiče. V případě 
kontaktu se živými částmi spotřebiče hrozí 
riziko zasažení elektrickým proudem.

●● Nikdy se nedotýkejte žádných částí pod prou-
dem. Mohou způsobit zasažení elektrickým 
proudem nebo smrt. 

●● Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku, 
nikdy za přívodní kabel.

●● Neveďte přívodní kabel tak, aby se o něj 
mohlo zavadit.

●● Nepoužívejte obalový materiál jako hračku. 
Riziko udušení. 

●● Nikdy nepoužívejte spotřebič bez zásobníku 
drobků.

●● Používejte spotřebič pouze ve svislé pozici; 
nikdy jej neuvádějte do provozu, pokud leží 
na straně nebo dnem vzhůru.

●● Pokud se opečený toast zablokuje uvnitř, 
odpojte zástrčku od sítě, nechte spotřebič 
vychladnout a opatrně vyjměte opečený 
chleba. Nedotýkejte se topných prvků.

●● Spotřebič vyzařuje teplo nahoru.

●● Pravidelně vyprázdňujte zásobník drobků. 
●● Před čištěním odpojte zástrčku od síťové zá-
suvky.

●● Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
●● Nepoužívejte agresivní čističe a nepoužívejte 
rozpouštědla.

●● Neodstraňujte odolné nečistoty tvrdými 
předměty.

●● Zabraňte vniknutí tekutin do spotřebiče.

Vybalení
K vybalení spotřebiče postupujte následovně:
●● Vyndejte spotřebič z kartonu.  
●● Odstraňte veškeré obalové materiály. 
●● Odstraňte veškeré štítky ze spotřebiče. 
(kromě výrobního štítku).

Požadavky pro místo instalace
Pro bezpečný a bezproblémový provoz 
spotřebiče musí místo instalace vyhovovat nás-
ledujícím požadavkům:
●● Spotřebič postavte na pevný, rovný,  neklou-
zavý a teplu odolný povrch, který unese váhu 
spotřebiče. 
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CZ●● Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké 
části spotřebiče.  

●● Spotřebič není určený pro instalaci na stěnu 
ani pro vestavbu do kuchyňské linky.  

●● Nestavte spotřebič na horká, mokrá ani vlhká 
místa.

●● Síťová zástrčka musí zůstat volně přístupná i 
po instalaci spotřebiče.

●● Spotřebič vyzařuje velké množství horkého 
vzduchu nahoru. Nikdy nestavte spotřebič na 
kuchyňskou linku pod záclony ani do blízkosti 
hořlavých materiálů. 

●● Nikdy nestavte spotřebič do blízkosti papí-
ru, látek ani podobných materiálů. Chléb se 
může spálit. 

Před prvním použitím
Před prvním použitím zapněte spotřebič 1 - 
2krát na střední úroveň bez toastů k odstranění 
zápachů ze spirál z výrobních procesů. 

Příprava toastu
Připojte spotřebič k síťové zásuvce:
●● Vložte chléb do otvorů.
●● Zvolte požadovaný stupeň opečení (1 světlý - 

6 velmi tmavý)
●● Stiskněte tlačítko zdvihu dolů, dokud nezac-
vakne.

Extra-zvednutí
Extra-zvednutí usnadňuje vyjmutí opečeného 
toastu. 
Zvedněte páčku zdvihu a vyjměte opečené 
potraviny.

Vycentrování plátku chleba
Nezáleží, zda pečete tenký nebo silný plátek 
chleba, centrovací mechanismus vždy umístí 
chleba do správné pozice a zajistí rovnoměrné 
opečení z obou stran. 

Nástavec pro housky
Nástavec pro housky lze použít jako  ohřívač 
pro četstvý opečený chleba. Pouze postavte 
opečené pokrmy na nástavec. 

Funkce rozmrazování
Důležité
Není nutné  nastavovat ovladač, neboť doba 
rozmrazování je předvolená
●● Vložte zmražené pokrmy do otvoru.
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●● Stiskněte tlačítko zdvihu dolů, dokud nezac-
vakne.

●● Stiskněte tlačítko *.

Funkce Stop
●● Stiskněte tlačítko stop.
●● Proces opékání se zastaví. 

Funkce ohřevu housek
K ohřevu housek postupujte následovně:
●● Umístěte nástavec na spotřebič.
●● Položte housky na nástavec.
●● Nastavte stupeň opečení mezi dvěma kroky 
2 a 3.

●● Stiskněte tlačítko zdvihu, dokud nezacvakne. 
●● Když se tlačítko zdvihu vrátí do horní pozice, 
obraťte housky a opakujte proces.  

Upozornění
Nástavec pro ohřev je během opékání horký; 
nedotýkejte se jej.

Čištění
●● Vyčistěte vnějšek spotřebiče měkkou, vlhk-
ou utěrkou. V případě odolnějších nečistot 
použijte jemný saponát.

●● Drobky se zachycují v zásobníku. 
●● Stiskněte tlačítko “Push”.
●● Vyjměte zásobník drobků a drobky vysypte.
●● Nasaďte zásobník drobků. 

Servisní středisko
Pokud se spotřebič poškodí, kontaktujte prode-
jce nebo Graef servisní středisko.


