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SKBezpečnostné pokyny
Tento spotrebič vyhovuje platným 
bezpečnostným predpisom. Nesprávne použitie 
môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu 
majetku.
Pre bezpečné použitie spotrebiča dodržiavajte 
nižšie uvedené pokyny:
●● Skontrolujte spotrebič z hľadiska vonkajších, 
viditeľných poškodení krytu, napájacieho 
kábla a zástrčky pred použitím. Nepoužívajte 
poškodený spotrebič.

●● Ak je poškodený napájací kábel, musí ho 
vymeniť výrobca, servisný technik alebo 
podobne kvalifikovaná osoba, pre zabránenie 
nebezpečenstva.

●● Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný 
servisný technik alebo Graef servisné 
stredisko. Nesprávne opravy môžu viesť k 
ohrozeniu zdravia alebo poškodeniu majetku. 
Strácate taktiež právo na záruku.

●● Poškodené komponenty sa musia vymeniť 
za originálne náhradné diely. Dodržanie 
bezpečnostných predpisov je zaručené len v 
prípade použitia týchto dielov.

●● Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a viac a osoby so zníženými 
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami, ak sú pod dozorom albo 
boli poučené o použití spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte 
deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a 
údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti do 
8 rokov.

●● Držte spotrebič a napájací kábel mimo 
dosahu detí do 8 rokov. 

●● Spotrebič nie je určený pre použitie s 
externým časovačom alebo samostatným 
diaľkovým systémom.  

●● Tento prístroj je určený pre použitie 
v domácnosti a podobných miestach: 
zamestnanecké kuchyne v obchodoch, 
kanceláriách a inom podobnom prostredí; 
na farmách; klientmi v hotelioch moteloch 
a podobných ubytovacích zariadeniach; na 
miestach pre stravovanie.

●● Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený 
kábel alebo zástrčku.
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Vybalenie
Pri vybalení spotrebiča postupujte nasledovne:
●● Vyberte spotrebič z kartóna.  
●● Odstráňte všetky obalové materiály. 
●● Odstráňte všetky štítky zo spotrebiča. (okrem 
výrobného štítka).

Požiadavky pre miesto inštalácie
Pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku  
spotrebiča musí miesto inštalácie vyhovovať 
nasledujúcim požiadavkám:
●● Spotrebič postavte na pevný, rovný,  nekĺzavý 
a teplu odolný povrch, ktorý unesie váhu 
spotrebiča. 

●● Zvoľte miesto, kde nedosiahnu deti na horúce 
časti spotrebiča.  

●● Spotrebič nie je určený pre inštaláciu na 
stenu ani pre vstavanie do kuchynskej linky.  

●● Nedávajte spotrebič na horúce, mokré ani 
vlhké miesta.

●● Sieťová zástrčka musí zostať voľne prístupná 
aj po inštalácii spotrebiča.

●● Spotrebič vyžaruje veľké množstvo horúceho 
vzduchu dohora. Nikdy nedávajte spotrebič 

na kuchynskú linku pod záclony ani do 
blízkosti horľavých materiálov. 

●● Nikdy nedávajte spotrebič do blízkosti 
papiera, látok ani podobných materiálov. 
Chlieb sa môže spáliť. 

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím zapnite spotrebič na 
1 - 2 krát na stredný výkon bez hrianok pre 
odstránenie zápachov zo špirál z výrobných 
procesov. 

Príprava hrianky
Pripojte spotrebič k sieťovej zásuvke:
●● Vložte chl,ieb do otvorov.
●● Zvoľte požadovaný stupeň opečenia (1 svetlý 
- 6 veľmi tmavý)

●● Stlačte tlačidlo zdvihu dolu, kým nezacvakne.

Extra-zdvihnutie
Extra-zdvihnutie uľahčuje vybratie opečenej 
hrianky. 
Zdvihnite páčku zdvihu a vyberte opečené 
potraviny.
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SKVycentrovanie plátku chleba
Nezáleží, či pečiete tenký alebo hrubý plátok 
chleba, centrovací mechanizmus vždy umiestni 
chlieb do správnej pozície a zaistí rovnomerné 
opečenie z oboch strán. 

Nástavec pre žemle
Nástavec pre žemle je možné použiť ako  
ohrievač pre čerstvý opečený chlieb. Len 
postavte opečené pokrmy na nástavec. 

Funkcia rozmrazovania
Dôležité
Nie je nutné nastavovať ovládač, pretože čas 
rozmrazovania je predvolený
●● Vložte zmrazené pokrmy do otvoru.
●● Stlačte tlačidlo zdvihu dolu, kým nezacvakne.
●● Stlačte tlačidlo *.

Funkcia Stop
●● Stlačte tlačidlo stop.
●● Proces opekania sa zastaví. 

Funkcia ohrevu žemlí
Pre ohrev žemlí postupujte nasledovne:
●● Umiestnite nástavec na spotrebič.

●● Položte žemle na nástavec.
●● Nastavte stupeň opečenia medzi dvoma 
kromi 2 a 3.

●● Stlačte tlačidlo zdvihu, kým nezacvakne. 
●● Keď sa tlačidlo zdvihu vráti do hornej pozície, 
otočte žemle a opakujte proces.  

Upozornenie
Nástavec pre ohrev je počas opekania horúci; 
nedotýkajte sa ho.

Čistenie
●● Vyčistite vonkajšok spotrebiča mäkkou, 
vlhkou utierkou. V prípade odolnejších 
nečistôt použite jemný saponát.

●● Omrvinky sa zachytávajú v zásobníku. 
●● Stlačte tlačidlo “Push”.
●● Vyberte zásbník omrviniek a omrvinky 
vysypte.

●● Nasaďte zásobník omrviniek. 

Servisné stredisko
Ak sa spotrebič poškodí, kontaktujte predajcu 
alebo Graef servisné stredisko.


