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NLVeiligheidsinstructies
Let in het belang van een veilige omgang met 
het apparaat op de volgende veiligheidsins-
tructies:
●● Controlleer het apparaat voordat u het in 
gebruik neemt ten aanzien van van buite-
naf zichtbare schade aan de behuizing, de 
aansluitkabel en de stekker. Neem een be-
schadigd apparaat niet in gebruik.

●● Reparaties mogen uitsluitend door een vak-
man of door de klantenservice van Graef 
worden uitgevoerd. Door niet-oordeelkundi-
ge reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren 
voor de gebruiker onstaan. Bovendien ver-
valt de garantie.

●● Defecte componenten mogen uitsluitend 
door originele reserveonderdelen worden 
vervangen. Alleen bij deze onderdelen is ge-
garandeerd, dat ze aan veiligheidseisen zul-
len voldoen.

●● Dit apparaat is niet bestemd om door perso-
nen (met inbegrip van kinderen) met beperk-
te fysische, sensorische of psychische vaar-
digheden of bij gebrek aan ervaring en/of 

gebrek aan kennis te worden gebruikt, tenzij 
ze door een voor hun veiligheid bevoegde 
persoon in de gaten worden gehouden of ze 
van deze persoon instructies hebben ontvan-
gen, hoe ze het apparaat moeten gebruiken. 

●● Kinderen dienen onder toezicht te staan om 
ervoor te zorgen, dat ze niet met het ap-
paraat spelen.

●● De broodgleuven mogen niet worden bedekt, 
er bestaat brandgevaar. Brood kan branden.

●● Let erop, dat de lift-toets altijd vrij beweegli-
jk is, anders kan de broodrooster niet auto-
matisch uitschakelen, omdat de lift-toets 
elektromagnetisch wordt tegengehouden. 

●● Tast nooit met de vingers in de broodgleu-
ven.

●● Steek geen voorwerpen van metaal, kunst-
stof of vergelijkbare materialen in de brood-
gleuven. 

●● De voedingskabel moet altijd aan de aans-
luitstekker uit het stopcontact worden ge-
trokken, niet aan de aansluitkabel.

●● Draag het apparaat niet aan de aansluitka-
bel.
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●● Gebruik het apparaat nooit zonder kruimel-
lade.

●● Gebruik het apparaat uitsluitend in rechtop 
staande toestand, neem het apparaat nooit 
in gebruik, wanneer het op de zijkant of ver-
keerdom ligt.

●● Het apparaat is niet bestemd om met een ex-
terne timer of een aparte afstandsbesturing 
te worden gebruikt.   

●● Verpakkingsmaterialen mogen niet worden ge-
bruikt om te spelen. Er bestaat gevaar voor 
verstikking.

●● Let op de instructies met betrekking tot de 
eisen aan de plaatsingslocatie evenals de 
elektrische aansluiting van het apparaat om 
persoonlijk letsel en materiële schade te 
voorkomen. 

●● Wanneer het te roosteren product klemzit, 
trekt u de stekker uit het stopcontact, u laat 
het apparaat afkoelen en neemt het geroos-
terd product er voorzichtig uit. Let erop, dat 
u de verwarmingselementen niet aanraakt.

●● Het apparaat heeft een intensieve thermi-
sche straling naar boven.

●● Maak de kruimellade regelmatig leeg.
●● Schakel het apparaat voor het reinigen uit en 
trek de stekker uit het stopcontact.

●● Laat het apparaat voor iedere reinigingsbe-
urt afkoelen.

●● Gebruik geen aggressieve of schurende reini-
gingsmiddelen en geen oplosmiddelen.

●● Krab hardnekkige verontreinigingen niet af 
met harde voorwerpen.

●● Let erop, dat er geen vloeistof binnenin het 
apparaat terechtkomt.

Voor het eerste gebruik
Bij de eerste ingebruikname past u het ap-
paraat 1 - 2 keer toe zonder roostermateriaal 
op de hoogste stand, omdat er een lichte geu-
rontwikkeling op grond van eventuele stofres-
ten op de verwarmingsstaven kan ontstaan. 

Uitpakken
Voor het uitpakken van het apparaat gaat u als 
volgt te werk:
●● Neem het apparaat uit de doos. 
●● Verwijder alle verpakkingselementen. 
●● Verwijder eventuele stikkers op de broo-
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NLdrooster (niet het typeplaatje verwijderen).

Eisen aan de plaatsingslocatie
Voor een veilig en foutloos gebruik van het ap-
paraat moet de plaatsingslocatie aan de vol-
gende voorwaarden voldoen:
●● Het apparaat moet op een vaste, vlakke, ho-
rizontale, slipvaste en hittebestendige on-
dergrond worden geplaatst met voldoende 
draagvermogen. 

●● Kies de plaatsingslocatie zo uit, dat kinderen 
niet bij hete oppervlakken van het apparaat 
kunnen komen. 

●● Het apparaat is niet bestemd voor de monta-
ge in een wand- of in een inbouwkast. 

●● Plaats het apparaat niet in een hete, natte 
of vochtige omgeving. 

●● Het stopcontact moet gemakkelijk toegan-
kelijk zijn, zodat de stroomkabel desnoods 
gemakkelijk kan worden verwijderd.

●● Het apparaat heeft een intensieve thermi-
sche straling naar boven. Plaats het apparaat 
nooit onder een kast, onder gordijnen of 
naast brandbare materialen. 

●● Plaats het apparaat nooit in de buurt van 
papier, stof of vergelijkbare materialen. Het 
brood kan branden. 

Broodroosteren
Sluit het apparaat op het stroomnet aan:
●● Leg het te roosteren product in de gleuven.
●● Kies de gewenste bruineringsgraad (1 licht - 
6 zeer donker) uit.

●● Druk de lift-toets omlaag, totdat deze vast-
klikt.

Broodlift
De broodlift maakt het u gemakkelijker om het 
geroosterde product uit de broodrooster te ne-
men. 
Til de lift-toets omhoog en neem het gerooster-
de product eruit.

Broodplakcentrering
Het doet er niet toe of u grote, kleine, dik-
ke of dunne plakjes brood wilt roosteren, de 
broodplakcentrering brengt uw de roosteren 
product altijd in de juiste positie en zorgt voor 
een gelijkmatig bruineringsresultaat aan beide 
kanten. 
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Opzetelement voor broodjes
Het opzetelement voor broodjes dient ook als 
warmhoudfunctie voor uw vers geroosterde 
brood. Leg gewoon het te roosteren product op 
het opzetelement voor broodjes. 

Defrost-functie
Het instellen van de regelaarknop is niet noodz-
akelijk, omdat de dooitijd vastgelegd is. 
●● Leg het bevroren te roosteren product in de 
broodgleuven.

●● Vervolgens drukt u de lift-toets omlaat, tot-
dat deze vastklikt.

●● Druk op de * toets.

Stop-functie
●● Druk op de stop-toets.
●● Het roosteren van het brood wordt onderbro-
ken. 

Broodjes opbakken
Om broodjes op te bakken gaat u als volgt te 
werk:
●● Plaats het opzetelement voor broodjes op 
het apparaat.

●● Leg de broodjes op het opzetelement voor 
broodjes.

●● Stel de bruineringsgraadregelaar tussen 
stand 2 en 3 in.

●● Druk de lift-toets omlaag, totdat deze vast-
klikt. 

●● Wanneer de lift-toets weer boven is, draait 
u het broodje één keer om en u herhaalt de 
procedure.  

Het opzetelement voor broodjes wordt bij het 
roosteren heet, niet aanraken. Pak het opzet-
element voor broodjes alleen aan het handvat 
vast. 

Reiniging
●● Reinig de buitenoppervlakken van het ap-
paraat met een zachte, vochtig gemaakte 
doek. Bij sterke verontreiniging  
kan er een zacht reinigingsmiddel worden 
gebruikt.

●● Omlaag gevallen kruimels worden in de krui-
mellade verzameld. 

●● Druk op de „push“-toets.
●● Neem de kruimellade eruit en verwijder de 
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NLkruimels.
●● Breng de kruimellade weer aan. 

Klantenservice
Mocht het gebeuren, dat uw Graef-apparaat 
schade vertoont, richt u zich dan a.u.b. tot uw 
speciaalzaak of tot de klantenservice van Gra-
ef.

Opruimen 
Dit product mag aan het einde van zijn le-
vensduur niet via het normale huisvuil worden 
opgeruimd, maar moet via een verzamelpunt 
voor het recyclen van elektronisch huishoude-
lijk afval worden opgeruimd. Het symbool op 
het product en in de gebruiksaanwijzing duidt 
hierop. De materialen zijn volgens hun aandui-
ding opnieuw te gebruiken. Met het hernieuw-
de gebruik van de recycling of andere vormen 
van verwerking van oude apparaten levert u 
een belangrijke bijdrage aan de bescherming 
van ons milieu. Vraag a.u.b. bij uw gemeen-
tebestuur naar de bevoegde opruimingsdienst.

Garantie

2 jaar garantie
Op dit product bieden wij beginnend met de 
verkoopdatum 24 maanden garantie voor ge-
breken die terug te voeren zijn op produc-
tie- en materiaalfouten. Uw wettelijke vri-
jwaringsaanspraken conform § 439 e.v. BGB-E 
worden door deze regeling niet aangetast. Niet 
onder de garantie valt schade die door niet-
oordeelkundige behandeling of gebruik is ont-
staan evenals gebreken die de functionaliteit of 
de waarde van het apparaat slechts in geringe 
mate beïnvloeden. Verder is transportschade, 
voor zover wij daarvoor niet verantwoordelijk 
zijn, uitgesloten van de garantie. Voor schade 
die door een niet door ons of één van onze ver-
tegenwoordigingen uitgevoerde reparatie ont-
staat, is de garantie uitgesloten. Bij gegronde 
reclamaties zullen wij het gebrekkige product 
volgens onze keuze repareren of door een fout-
loos product vervangen.


