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Biztonsági előírások 

A készülék a biztonsági előírásoknak megfelel. 

A nem rendeltetésszerű használat balesetet 

okozhat és a készülék meghibásodásához 

vezethet. 

A biztonságos használat érdekében kérjük, 

kövesse az alábbi biztonsági előírásokat: 

●●   A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy 

a burkolat, a hálózati kábel és a csatlakozó 

sértetlen. Amennyiben sérülést észlel, a 

készüléket ne indítsa el! 

●●   Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó sérült, 

akkor a készüléket ki kell cserélni. A veszély 

elkerülése érdekében a készüléket kizárólag 

a gyártó, a szerviz vagy megfelelően képzett 

személynek cserélheti ki. 

●●  A készülék javítását kizárólag szakember, 

illetve a GRAEF szerviz végezheti el. Nem 

szakszerű javítás után a készülék használata 

veszélyes, továbbá a garancia is érvényét 

veszti. 

●● A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti 

alkatrészekkel lehet kicserélni. A biztonsági 

előírásoknak kizárólag az eredeti alkatrészek 

felelnek meg. 

 

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve 

tapasztalattal nem rendelkező, vagy fizikai, 

érzékelési és mentális képességeikben 

korlátozott személyek csak akkor 

használhatják, ha a készülék biztonságos 

használatára nézve útmutatást kaptak. A 

készülék tisztítását gyermekek csak 8 éven 

felül és csak felügyelet mellet végezhetik. 

●●  Gyerekek ne játszanak a készülékkel! 

●●   A készüléket és a hálózati kábelt soha ne hagyja 

gyermekek számára elérhető helyen. 

●● A készülék külső időkapcsolóval, illetve 

különálló távvezérlő rendszerrel nem 

működtethető. 

●●  A készülék háztartási felhasználásra és ahhoz 

hasonló alkalmazásokhoz készült, így 

például: dolgozóknak fenntartott 

konyhában, üzletekben, irodákban; 

mezőgazdasági telepeken; vendégek 

számára szállodákban, panziókban és egyéb 

lakóhelyeken, szálláshelyeken. 

●● Ha a hálózati kábel sérült, akkor azt a 

veszély elkerülése érdekében kizárólag a 
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gyártó, a szakszerviz vagy megfelelően 
képzett személynek cserélheti ki. 

●● Ha a készülék hálózati kábele, vagy 

csatlakozója sérült, a készülék használata 

tilos!. 

●●    Ha a kábel, vagy a csatlakozó sérült, a kábelt 

ki kell cserélni. A veszély elkerülése 

érdekében a kábelt kizárólag a gyártó, a 

szakszerviz, vagy az arra felhatalmazott 

szakember cserélheti ki. 

●●   A készülék burkolatát soha ne távolítsa el! A 

szerkezet, vagy a kábelek érintése áramütést 

okozhat. 

●●   Az áramot vezető alkatrészeket soha ne 

érintse meg! Ez áramütést és halált okozhat. 

●●   A hálózati kábelt az aljzatból mindig a 

hálózati dugónál fogva húzza ki, ne a 

kábelnél fogva. 

●● Vigyázzon arra, hogy a hálózati kábel ne 

sérüljön meg, mert ez rövidzárlatot okozhat. 

●●   A csomagolóanyaggal ne játsszon. 

Fulladást okozhat. 

 

 

●●      A készüléket soha ne használja a morzsatálca 
nélkül. 

●● A készüléket akkor indítsa el, ha az a 

talpazatán áll. Ne indítsa el, ha a készülék 

az oldalán fekszik, vagy fejjel lefelé áll. 

●●      Ha a kenyérszelet beszorul a pirítóba, húzza 

ki a hálózati kábelt, hagyja lehűlni a 

készüléket, majd óvatosan vegye ki a 

kenyérszeletet. Ügyeljen arra, hogy a 

fűtőelemeket ne érintse meg. 

●● A készülék nagy mennyiségű hőt sugároz. 

●●   A kenyér lángra kaphat, ezért a készüléket 

ne használja gyúlékony anyag mellett (pl. 

függöny). 

●●   Rendszeresen ürítse ki a morzsatálcát. 

●●    A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati 

kábelt az aljzatból. 

●●   Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket. 

●● A készülék tisztításához ne használjon 

maróhatású tisztítószert vagy oldószert. 

●●   A lerakódott szennyeződést ne távolítsa el 

kemény tárggyal. 

●●  A készülék belsejébe ne kerüljön víz.
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Az első használat előtt 
 

Az első két alkalommal indítsa el a készüléket 
kenyérszelet behelyezése nélkül középső 
fokozaton. Előfordulhat, hogy a fűtőszálra 
lerakódott por miatt kellemetlen szag 
keletkezik. 

 

Kicsomagolás 

A készülék kicsomagolása az alábbiak 
szerint történik: 

●●●●●A gépet vegye ki a dobozból 

●●●●●Távolítsa el a csomagolóanyagot. 

●● A készülékről távolítsa el a címkéket (az 

adattáblát ne vegye le). 
 

A készülék elhelyezése 

A biztonságos és megfelelő működés 

érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye 

figyelembe a következőket: 

●● A felület, amelyre a készüléket helyezi, 

legyen stabil, vízszintes, hőálló, megfelelő 

teherbírású és csúszásmentes. 

●● A készüléket úgy helyezze el, hogy a 

gyermekek a készüléket ne érjék el. 

●●   A készüléket ne helyezze fali- vagy beépített 

szekrénybe 

●●   A készüléket ne helyezze forró, vagy nedves 

felületre. 

●● A készüléket helyezze a hálózati aljzat 

közelébe, így a kábelt könnyen ki lehet 

húzni. 

●●  A készülék nagy mennyiségű hőt sugároz 

annak teteje felé. A készüléket ne helyezze 

szekrény tetejére, függöny alá, vagy 

gyúlékony anyag közelébe. 

●●   A készüléket ne helyezze papír, szövet, vagy 

hasonló anyag közelébe. 
 

Kenyérpirítás 

A hálózati kábelt csatlakoztassa az aljzathoz: 

●●   Helyezze a kenyérszeletet a nyílásba. 

●● Válassza ki a kívánt pirítási fokozatot (1: 

nagyon világos – 6: sötét barna) 

●●   Nyomja le az emelőkart kattanásig. 

Kenyéremelő 

A kenyéremelő megkönnyíti a pirított kenyér 

eltávolítását. 

Emelje fel az emelőkart és vegye ki a pirított 
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kenyérszeletet. 
 

Kenyérszelet középre helyezése 

Ennek a funkciónak a segítségével a készülék a 

kenyérszeleteket automatikusan középre 

helyezi. Ennek köszönhetően a kisebb és 

nagyobb méretű, illetve a vékony és a vastag 

szeleteket is egyenletesen barnára pirítja. 
 

Péksütemény melegítő 

A péksütemény melegítő kiváló a pirított 

kenyér melegen tartására is. A pirított 

kenyérszeletet egyszerűen helyezze a 

melegítőre. 
 

Kiolvasztó funkció 

A beépített kiolvasztó funkció beállítása a 

következőképpen történik: 

●● Helyezze a fagyasztott kenyérszeletet a 
kenyérnyílásba 

●●  Nyomja le az emelőkart kattanásig. 

●●●●●Nyomja meg a * gombot. 
 

Pirítás megszakítása 

●●  Nyomja meg a leállító STOP gombot. 

●●   A pirítást ezzel leállította. 

Melegítő funkció 

A péksüteményeket így melegítheti meg: 

●●   A melegítőt helyezze a készülékre. 

●●   A péksüteményt helyezze a melegítőre. 

●●   A pirító szabályozó kapcsolót állítsa be a 2. 

és 3. fokozat közé. 

●●   Az emelőkart nyomja le kattanásig. 

●● Ha a készülék kikapcsolt, fordítsa meg a 

pékárut és ismételje meg a műveletet. 

Vigyázat 

A péksütemény melegítő a pirítás alatt forró 
lesz, ezért ne érjen hozzá. 

do not touch it. 
 

Tisztítás 

●● Nedves kendővel tisztítsa meg a készülék 

burkolatát. Erős szennyeződés esetén 

használjon gyenge hatású tisztítószert. 

●● A készülék belsejébe esett morzsák a 

morzsatálcán gyűlnek össze. 

●●   Nyomja meg a „Push” gombot. 

●● Húzza ki a morzsatálcát és tisztítsa meg. 

●●   Helyezze vissza a morzsatálcát.
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Ügyfélszolgálat 

Ha Graef készüléke megsérül, kérjük, 

forduljon kereskedőjéhez, vagy a Graef 

ügyfélszolgálatához. 
 
 

 Hulladékkezelés 
A készüléket élettartama végén tilos a 
szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni. 
A készüléket az elektronikus háztartási 
hulladék begyűjtésére szolgáló állomáson kell 
leadni. Ezt a terméken és a használati 
útmutatóban található szimbólum is jelzi. Az 
anyagokat jelöléseiknek megfelelően újra 
lehet hasznosítani. A régi készülékek újra- 
hasznosításával jelentős mértékben hozzájárul 
környezetünk védelméhez. A szelektív 
hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön az 
önkormányzatnál. 

 

Warranty 
 

2 év garancia 

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható 

meghibásodások vonatkozásában a vásárlás 

napjától számítva 24 hónapos gyártói 

garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a 

nem megfelelő kezelésből és használatból 

eredő károkra, valamint az olyan hibákra, 

amelyek csak csekély mértékben befolyásolják 

a készülék működését vagy értékét. Továbbá, 

a garanciális jogok nem vonatkoznak a 

szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi 

hibánkból következtek be. A garancia nem 

terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem 

általunk vagy képviselőink által végzett 

javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz 

esetén a hibás terméket saját belátásunk 

szerint vagy megjavítjuk,vagy hibátlanra 

cseréljük. 
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