
DK Brugsvejledning Brødrister

TOASTER



2

Indholdsfortegnelse

Basale informationer vedrørende sikkerheden 3
Inden første ibrugtagning ......................... 4
Udpakning ........................................... 4
Krav til opstillingsstedet .......................... 4
Riste brød ........................................... 5
Indretning til efterløft ............................ 5
Brødskivecentrering ............................... 5
Opsats til rundstykker ............................. 5
Optøningsfunktionen .............................. 5
Stopfunktion ........................................ 5
Efterbagning af rundstykker ...................... 5
Rengøring ............................................ 6
Kundetjeneste ...................................... 6
Bortskaffelse ........................................ 6
Garanti .............................................. 6



3

DKBasale informationer vedrørende sikkerheden
For en sikker omgang med apparatet bemærk 
følgende sikkerhedsinformationer:
●● Kontroller apparatet før brug for ydre synlige 
skader på kabinettet, ledningen og stikket. 
Brug aldrig et skadet apparat.

●● Reparationer må kun udføres af en faguddan-
net person eller af Graef-kundetjenesten. 
Uhensigtsmæssige reparationer kan have be-
tydelige farer for brugeren til følge. Desuden 
bortfalder kravet om garanti.

●● Defekte elementer må udelukkende udskif-
tes med originale reservedele. Kun ved disse 
dele er der sikkerhed for at de lever op til 
sikkerhedskravene.

●● Dette apparat er ikke bestemt til at blive 
brugt af personer (inklusiv børn) med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller åndeli-
ge evner eller manglende erfaring og/eller 
manglende viden, med mindre disse personer 
er under opsyn af en person, som er ansvarlig 
for deres sikkerhed eller har modtaget inst-
ruktioner om brugen af apparatet af denne 
person. 

●● Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at 
de ikke leger med apparatet.

●● Åbningerne til brødet må ikke dækkes til. 
Der er brandfare. Brød kan brænde.

●● Sørg for at lift-tasten altid er frit bevægelig, 
da brødristeren ellers ikke kan slukke auto-
matisk, fordi lift-tasten holdes fast elektro-
magnetisk. 

●● Grib aldrig ind i brødåbningerne med fingre-
ne.

●● Undlad at stikke genstande af metal, kunst-
stof eller lignende materialer ind i brødåb-
ningerne. 

●● Hold altid i stikket, når du trækker det ud af 
stikdåsen, aldrig i ledningen.

●● Bær ikke apparatet i ledningen.
●● Brug aldrig apparatet uden krummeskuffe.
●● Brug kun apparatet, når det står op, tag det 
aldrig i brug, når det ligger på siden eller på 
hovedet.

●● Apparatet er ikke bestemt til at blive brugt 
sammen med et eksternt tidsur eller en se-
parat fjernbetjening.
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●● Emballager må ikke bruges til leg. Der er fare 
for kvælning.

●● Bemærk henvisningerne vedr. kravene til ap-
paratets opstillingssted samt elektriske tils-
lutninger for at forebygge personskader og 
skader på ting.  

●● Hvis brødet kommer i klemme, træk stikket 
ud, lad apparatet køle af og tag så forsigtig 
brødet ud. Sørg for ikke at røre ved varmeele-
menterne.

●● Apparatet udstråler stærk varme opad.
●● Tøm krummeskuffen med jævne mellemrum. 
●● Sluk for apparatet før rengøringen og træk 
stikket ud af stikdåsen.

●● Lad apparatet afkøle inden hver rengøring.
●● Undlad at bruge aggressive og skurende 
rengøringsmidler og opløsningsmidler.

●● Undlad at kradse hårdnakket snavs af med 
hårde genstande.

●● Sørg for at der ikke kommer vand ind i appa-
ratet.

Inden første ibrugtagning
Ved første ibrugtagning bør du bruge apparatet 

1-2 gange uden brød og på højeste trin, da der 
kan udvikles lugte pga. eventuelle støvrester 
på varmestavene. 

Udpakning
For at pakke apparatet ud, gør som følger:
●● Tag apparatet ud af kassen. 
●● Fjern alle emballagens dele. 
●● Fjern eventuelle klistermærker fra appara-
tet (undlad at fjerne typeskiltet).

Krav til opstillingsstedet
For en sikker og fejlfri drift af apparatet skal 
opstillingsstedet leve op til følgende forudsæt-
ninger:
●● Apparatet skal stilles op på et fast, fladt, 
vandret, skridsikkert og varmebestandigt un-
derlag, som har en tilstrækkelig bæreevne. 

●● Vælg opstillingsstedet sådan, så børn ikke 
kan nå apparatets varme overflader. 

●● Apparatet er ikke beregnet til at blive bygget 
ind i vægge eller indbyggede skabe. 

●● Udsæt ikke apparatet for varme, våde eller 
fugtige omgivelser. 

●● Stikdåsen skal være nemt tilgængelig, så 
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DKstikket i nødstilfælde nemt kan trækkes ud.
●● Apparatet udstråler stærk varme opad. Stil 
aldrig apparatet under et skab, et gardin el-
ler ved siden af brandbare materialer. 

●● Stil aldrig apparatet i nærheden af papir, 
stof eller lignende materialer. Brødet kan 
brænde. 

Riste brød
Stik stikket i stikkontakten:
●● Læg brødet i åbningerne.
●● Vælg den ønskede bruningsgrad (1 lys – 6 me-
get mørk)

●● Tryk lift-tasten ned til den falder i hak.

Indretning til efterløft
Indretningen til efterløft gør det nemmere at 
tage det ristede brød ud. 
Løft lift-tasten og tag det ristede brød ud.

Brødskivecentrering
Det er lige meget om du ønsker at riste store, 
små, tykke eller tynde brødskiver, brødskive-
centreringen bringer altid brødet i den rigti-
ge position og sørger for en jævn bruning på 

begge sider. 

Opsats til rundstykker
Opsatsen til rundstykker kan også bruges som 
varmholdefunktion til dit nyristede brød. Læg 
ganske enkelt det ristede brød på opsatsen. 

Optøningsfunktionen
Det er ikke nødvendigt at indstille justerings-
knappen, da optøningstiden er forudbestemt.
●● Læg det frosne brød i brødåbningerne.
●● Tryk efterfølgende lift-tasten nedad indtil 
den falder i hak.

●● Tryk på * tasten.

Stopfunktion
●● Tryk på stop-tasten.
●● Ristningen afbrydes. 

Efterbagning af rundstykker
For at efterbage rundstykker, gør som følger:
●● Sæt opsatsen til rundstykker på apparatet.
●● Læg rundstykkerne på opsatsen.
●● Indstil bruningsgraden mellem trin 2 og 3.
●● Tryk lift-tasten ned til den falder i hak. 
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●● Når lift-tasten er oppe igen, vend rundstyk-
ket en gang og gentag ristningen.  

Opsatsen til rundstykker bliver varm under rist-
ningen, ikke røre. Rør kun opsatsen til rund-
stykker ved håndtaget. 

Rengøring
●● Rengør apparatets udvendige flader med en 
blød, fugtig klud. Ved stærk forurening er det 
tilladt at bruge et mildt rengøringsmiddel.

●● Krummer, der falder ned, samles i krummes-
kuffen. 

●● Tryk på ”push”-tasten.
●● Tag krummeskuffen ud og fjern krummerne.
●● Isæt krummeskuffen igen. 

Kundetjeneste
Hvis det skulle ske, at dit Graef-apparat har en 
skade, henvend dig venligst til din faghandel 
eller til Graef-kundetjenesten.

Bortskaffelse
Dette produkt må ved slutningen af dets le-
vetid ikke bortskaffes via det normale hus-
holdningsaffald, men skal bortskaffes ved et 

opsamlingssted til genbrug af elektronisk hus-
holdningsaffald. Symbolet på produktet og i 
brugsvejledningen henviser til dette. Iht. deres 
mærkning kan råstofferne genbruges. Ved gen-
brugen, udnyttelse af materialet eller andre 
former af udnyttelsen af gamle apparater, gi-
ver du et vigtigt bidrag til at sikre vores miljø. 
Spørg venligst hos din lokale myndighed efter 
det pågældende opsamlingssted.

2 års garanti
For dette produkt overtager vi fra købsdato 
af, 24 måneders garanti for mangler som kan 
føres tilbage på produktions- og materialefe-
jl. Dit garantikrav iht. § 439 ff. BGB-E forbli-
ver uberørt af denne regulering. I garantien er 
ikke indeholdt skader, som er opstået gennem 
uhensigtsmæssig behandling eller indsats, samt 
mangler, som kun ubetydeligt har indflydelse 
på apparatets funktion eller dettes værdi. De-
rudover overtager vi ingen garanti for mang-
lende eller utilstrækkelig afkalkning og pleje. 
I dette tilfælde ophører garantien ligeledes. 
Endvidere er transportskader, såvidt dette ikke 
er vores ansvar, udelukket fra garantikravet. 
For skader, som opstår gennem en reparation, 
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DKder ikke er gennemført af os eller en af vores 
repræsentanter, er et garantikrav udelukket. 
Ved berettigede reklamationer vil vi efter vor-
es valg reparere det mangelbehæftede produkt 
eller bytte det til et mangelfrit produkt.


