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NOSikkerhetstips
For en trygg omgang med apparatet skal du 
overholde følgende sikkerhetstips:
●● Kontroller innen bruk om apparatet har synli-
ge, ytre skader på kabinettet, tilkoblingska-
belen og støpslet. Et skadet apparat skal du 
ikke ta i bruk.

●● Reparasjoner skal kun utføres av en fagmann 
eller noen fra kundeservice hos Graef. Det 
kan oppstå betydelig fare for brukeren der-
som en reparasjon ikke utføres korrekt. I til-
legg mister man garantien.

●● Defekte deler skal kun byttes ut mot origi-
nale reservedeler. Kun hos disse delene kan 
det garanteres at de overholder sikkerhets-
kravene.

●● Dette apparatet skal ikke benyttes av per-
soner (inkludert barn) som har begrensede 
fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, 
eller som mangler erfaring og/eller kunns-
kap, med mindre de holdes under oppsyn 
av en person som er ansvarlig for deres sik-
kerhet, eller mottar retningslinjer fra denne 
personen om hvordan apparatet skal benyt-

tes. 
●● Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at 
de ikke leker med apparatet.

●● Brødåpningene må ikke tildekkes, ellers er 
det fare for brann. Brød kan brenne.

●● Påse at skyveknappen alltid lar seg bevege 
fritt, ellers kan ikke brødristeren slås av au-
tomatisk, ettersom skyveknappen holdes fast 
med elektromagnetisme. 

●● Stikk aldri fingrene inn i brødåpningene.
●● Ikke stikk gjenstander laget av metall, plast 
eller lignende materialer inn i brødåpninge-
ne. 

●● Strømtilførselen skal alltid avbrytes ved å 
trekke støpslet, og ikke kabelen, ut fra stik-
kontakten.

●● Ikke bær apparatet ved å holde i kabelen.
●● Apparatet skal aldri benyttes uten skuffen til 
oppsamling av smuler.

●● Du skal kun benytte apparatet mens det for-
blir stående. Apparatet skal ikke tas i bruk 
dersom det ligger på siden eller opp ned.

●● Det er ikke meningen at apparatet skal be-
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nyttes sammen med et eksternt tidsur eller 
en separat fjernstyring.   

●● Forpakning skal ikke benyttes til leking. Det 
foreligger kvelningsfare.

●● Vennligst legg merke til tipsene når det gjel-
der kravene til brukssted, samt den elektris-
ke tilkoblingen av apparatet, slik at skader 
på person og eiendom kan unngås.

●● Dersom brødet setter seg fast skal du trekke 
ut støpslet. La deretter apparatet avkjøles 
og fjern så brødet forsiktig. Påse at du ikke 
berører varmeelementene.

●● Apparatet avgir sterk varme oppover.
●● Tøm skuffen til oppsamling av smuler regel-
messig. 

●● Slå av apparatet innen du starter med reng-
jøringen og trekk støpslet ut av stikkontak-
ten.

●● La apparatet kjøles ned noe innen rengjøring.
●● Ikke benytt rengjøringsmidler som virker ag-
gresivt eller skurende, og heller ingen løse-
midler.

●● Ikke skrap bort brysomt smuss med harde 

gjenstander.
●● Påse at ingen væske trenger inn i apparatets 
indre.

Innen første gangs bruk
Ved første gangs bruk lar du apparatet benyt-
tes 1-2 ganger uten at noe ristes, ettersom det 
kan oppstå en mild duftfremkalling som følge 
av eventuelle støvrester på varmestavene.

Utpakking
Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende 
fremgangsmåte:
●● Ta apparatet ut av esken. 
●● Fjern all forpakningen. 
●● Fjern eventuelle klistremerker på apparatet 
(ikke fjern navneplaten).

Krav til brukssted
For trygg og feilfri bruk av apparatet må føl-
gende krav til bruksstedet være oppfylt:
●● Apparatet må stå på et fast, flatt, vannrett, 
sklisikkert og varmebeskyttet underlag med 
tilstrekkelig bærekraft. 

●● Velg et brukssted hvor ikke barn kan komme 
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NOborti apparatets varme overflater. 
●● Apparatet er ikke tiltenkt integrering i en 
vegg eller et innebygd skap. 

●● Ikke sett apparatet på et varmt eller fuktig 
sted. 

●● Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik 
at strømkabelen kan trekkes ut med letthet i 
en nødsituasjon.

●● Apparatet avgir sterk varme oppover. Still al-
dri apparatet under et skap, under gardiner, 
eller i nærheten av brennbart materiale. 

●● Still aldri apparatet i nærheten av papir, 
tekstiler eller lignende materialer. Brød kan 
brenne.  

Brødristing
Koble apparatet til strømnettet:
●● Legg brødet i åpningene.
●● Velg ønsket brunhetsgrad (1 lyst - 6 svært 
mørkt)

●● Trykk skyveknappen nedover til den faller på 
plass.

Mottaksinnretningen
Denne innretningen gjør det lettere for deg å 
ta ut det ristede brødet. 
Løft skyveknappen og ta ut det ristede brødet.

Sentrering av brødskivene
Det spiller ingen rolle om du vil riste store, 
små, tynne eller tykke brødskiver. Sentreringen 
av brødskivene skyver alltid det ristede brødet 
til riktig posisjon, og sørger for jevn brunfarge 
på begge sider. 

Rist for rundstykker
Risten for rundstykkene kan også benyttes til 
å holde brødet du nettopp ristet varmt. Legg 
ganske enkelt brødet som du har ristet på ris-
ten for rundstykkene. 

Opptiningsfunksjon
Justering av reguleringsknappen er ikke nød-
vendig ettersom opptingstiden er forhåndsgitt. 
●● Legg det nedfryste brødet i åpningene.
●● Trykk deretter skyveknappen nedover til den 
faller på plass.

●● Trykk på * knappen.
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Stoppefunksjon
●● Trykk på stoppknappen.
●● Brødristingen vil bli avbrutt. 

Steking av rundstykker
For steking av rundstykker gjelder følgende 
fremgangsmåte:
●● Sett risten for rundstykker på apparatet.
●● Legg rundstykkene på risten.
●● Still regulatoren for brunhetsgraden mellom 
nivå 2 og 3.

●● Trykk skyveknappen nedover til den faller på 
plass. 

●● Når skyveknappen er oppe igjen snur du 
rundstykkene en gang og gjentar prosedyren.

Risten blir varm under brødristingen og skal 
ikke berøres. Risten for rundstykker skal kun 
berøres på håndtaksdelen.

Rengjøring
●● Apparatets utside rengjøres med en myk og 
fuktet klut. Ved vanskelige flekker kan du be-
nytte et mildt rengjøringsmiddel.

●● Smulene som faller av samles opp i skuffen. 

●● Trykk på „Push“-knappen.
●● Trekk ut skuffen og fjern de oppsamlede 
smulene.

●● Sett tilbake skuffen slik at flere smuler kan 
samles opp. 

Kundeservice
Dersom det skulle skje at ditt apparat fra Gra-
ef har en skade skal du henvende deg til din 
fagforhandler, eller til kundeservice hos Graef.

Kassering
Dette produktet skal ikke kastes sammen med 
det normale avfallet ved utløpet av sin leve-
tid. I stedet skal det leveres inn hos et inns-
amlingssted for resirkulering av elektronisk 
husholdningsavfall. Symbolet på produktet og 
i bruksanvisningen gir en henvisning om dette. 
Materialer som produktet er laget av, kan re-
sirkuleres ut fra sin merking. Du yter et vik-
tig bidrag til beskyttelse av miljøet vårt ved å 
bidra til resirkulering eller andre former for ny 
utnyttelse av gamle apparater og deres kompo-
nenter og materialer. Vennligst spør den lokale 
avfallsforvaltningen om hva som er det ansvar-
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NOlige innsamlingsstedet.

2 års garanti
For dette produktet påtar vi oss 24 måneders 
produsentgaranti, beregnet fra salgsdatoen, 
for mangler som kan tilbakeføres til produks-
jonsfeil eller materielle mangler. Dine rettslige 
garantikrav i henhold til § 439 ff. i den tyske 
BGB-E forblir upåvirket av denne reguleringen. 
Garantien omfatter ikke skader som oppsto 
som følge av upassende håndtering eller bruk-
sområder, samt mangler som kun i beskjeden 
grad påvirker apparatets funksjon eller verdi. 
Dessuten påtar vi oss intet ansvar for skader 
som oppstår som følge av manglende eller util-
strekkelig avkalkning og tilsyn. I slike situasjo-
ner går tilsvarende garantien tapt. Videre er 
transportskader som vi ikke er ansvarlige for 
heller ikke omfattet av garantien. Skader som 
ble forårsaket av en reparasjon som ikke ble 
utført av oss eller en av våre representanter 
vil tilsvarende ikke være omfattet av garanti-
en. Ved berettigede reklamasjoner kommer vi 
etter eget skjønn til å velge mellom en repa-
rasjon eller eventuelt å bytte med et produkt 
uten mangler.


