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Вказівки щодо техніки безпеки
Даний прилад відповідає встановленим 
правилам безпеки. Неналежне його 
використання може нанести шкоду людям та 
майну.
Для безпечної роботи з приладом 
дотримуйтесь, будь ласка, наступних 
вказівок:
●● Перед початком роботи перевірте
прилад на наявність зовнішніх видимих
пошкоджень корпусу, електричного
шнура та штекеру. Не користуйтесь
пошкодженим приладом.

●● Ремонтні роботи повинні виконуватися
лише кваліфікованими спеціалістами або
працівниками сервісного центру Graef.
Неналежний ремонт може становити
величезну небезпеку для користувача.
Крім того, в цьому випадку стає недійсною
гарантія.

●● Несправні детали необхідно заміняти
лише оригінальними запчастинами, які
постачає Graef. Тільки при використанні
оригінальних запчастин гарантується

відповідність вимогам безпеки.
●● Даним приладом можуть користуватися
діти від 8 років і старші, а також люди з
обмеженими фізичними та розумовими
здібностями або без знань та досвіду
роботи з приладом, тільки якщо вони
знаходяться під наглядом особи,
відповідальної за їхню безпеку, або
отримали від цієї особи вказівки щодо
безпечної експлуатації даного приладу, і
усвідомлюють можливу небезпеку. Діти
не повинні гратися з приладом. Чищення
та догляд за приладом діти можуть
виконувати лише під наглядом.

●●  Зберігайте прилад і його електричний
шнур у недоступному для дітей місці.

●●  Стежте за тим, щоб діти не гралися з
приладом.

●●  Прилад не призначений для використання
з окремим таймером або пультом
дистанційного керування.

●●  Прилад призначений для використання
в домашніх умовах, а також: на кухнях
для співробітників магазинів та офісів; у
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сільськогосподарських закладах; особами, 
що мешкають у готелях, мотелях та 
інших подібних закладах; у готелях типу 
«Bed&Breakfast».

●●  При відключенні приладу від мережі
беріться за штекер. Не тягніть за
електричний шнур.

●●  Не користуйтесь приладом, якщо
його штекер або електричний шнур
пошкоджені.

●●  Якщо пошкоджений електричний шнур,
то перш ніж користуватися приладом,
зверніться до виробника або до його
сервісного центру, або до іншого
кваліфікованого спеціаліста для заміни
шнура, щоб уникнути загрози ураження
електричним струмом.

●●  У жодному випадку не відкривайте корпус
приладу! Торкання до струмопровідних
деталей та змінення електричної та
механічної структури приладу можуть
призвести до ураження електричним
струмом.

●●  Перед підключенням приладу порівняйте

показники напруги та частоти, 
зазначені на типовій табличці приладу, 
з показниками вашої електромережі. 
Ці показники повинні співпадати, щоб 
прилад не пошкодився.

●● Стежте за тим, щоб електричний шнур не
звисав з робочої поверхні.

●●  Не дозволяйте дітям гратися з
пакувальними матеріалами – існує
небезпека удушення!

●●  Ніколи не закривайте відділення для хліба
(існує небезпека займання).

●●  Шматочки хліба можуть спалахнути.
Тому не користуйтесь приладом поблизу
легкозаймистих матеріалів (наприклад,
штор тощо)

●●  Стежте за тим, щоб важіль підйому завжди 
рухався вільно, інакше тостер не зможе
автоматично вимкнутися.

●●  Ніколи не встромляйте пальці у отвори
для хліба і не опускайте в них предмети з
металу, пластика і т.п.

●●  Ніколи не користуйтесь приладом без
піддону для крихт.
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●●  Завжди використовуйте прилад 
у вертикальному положенні. Не 
користуйтесь приладом, якщо він лежить 
на боці або знаходиться у будь-якому 
іншому неправильному положенні.

●● Якщо шматочки хліба застрягли у тостері, 
витягніть штекер з розетки, дайте 
приладу охолонути і обережно вийміть 
хліб. Будьте обережні, не торкайтесь 
нагрівальних елементів.

●●  Регулярно очищуйте піддон для крихт.
●●  Перед чищенням завжди відключайте 
прилад від мережі живлення, вийнявши 
штекер з розетки.

●●  Перед кожним чищенням давайте приладу 
охолонути.

●●  Не використовуйте агресивні та абразивні 
миючі засоби, а також розчинники.

●●  Стежте, щоб всередину приладу не 
потрапляла вода. 

Перед першим використанням
Перед першим використанням приладу 
треба дати йому попрацювати 1-2 рази без 

хліба на максимальному рівні, тому що 
може з’явитися легкий запах внаслідок 
згоряння можливих порошинок, яки осіли на 
нагрівальних елементах приладу.

Розпакування
Розпаковуйте прилад наступим чином:
●● Вийміть прилад з картонної коробки.
●●  Зніміть всі пакувальні елементи.
●●  Зніміть всі можливі наклейки, які 
розташовані на приладі (типову табличку 
не знімайте!).

Вимоги до місця встановлення
Для безпечної та справної роботи приладу 
місце, де він буде встановлений, має 
відповідати наступним вимогам:
●●  Прилад потрібно встановлювати на 
твердій, рівній, горизонтальній поверхні, 
що не ковзає, з достатньою несучою 
здатністю.

●●  Місце встановлення приладу повинно бути 
недоступним для дітей.

●●  Прилад не призначений для встановлення 
у ніші кухонних меблів або у вбудовану 
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шафу.
●●  Не встановлюйте прилад у приміщенні з 
підвищеним рівнем вологісті.

●●  Розетка повинна бути доступною, щоб 
за необхідності з неї можна було легко 
витягнути електричний шнур.

●● Ніколи не ставте прилад під навісними 
шафами, біля штор або поблизу 
легкозаймистих матеріалів (паперу, 
тканин тощо).

Приготування тостів
●●  Підключіть прилад до мережі живлення.
●●  Вставте шматочки хліба у отвори для 
хліба.

●●  Виберіте потрібний ступінь підсмажування 
(1 – слабкий, 6 – дуже сильний).

●●  Натисніть важіль підйому униз до 
клацання і фіксації.

Підйомний пристрій
●●  Підйомний пристрій полегшує процес 
виймання шматочків хліба.

●●  Підніміть важіль підйому та вийміть тости.

Центрування шматочків хліба
Незалежно від того, чи хочете ви 
приготувати великі, маленькі, товсті або 
тонкі шматочки хліба, механізм центрування 
завжди правильно розміщує їх у отворах 
для тостів і забезпечує рівномірне 
підсмажування з обох сторін.

Насадка для булочок
Насадка для булочок також може 
бути використана для підтримання 
свіжопідсмажених шматочків хліба теплими. 
Просто покладіть тости на насадку.

Функція розморожування
Час, необхідний для повного 
розморожування, встановлюється 
автоматично.
●●  Покладіть заморожені тости у отвори.
●●  Натисніть важіль підйому униз до 
клацання і фіксації.

●●  Натисніть кнопку із зірочкою *.

Зупинка (кнопка Stop)
●● Натисніть кнопку Stop.
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●●  Процес приготування тостів зупиниться.

Розігрівання булочок
Щоб розігріти булочки, дійте наступним 
чином:
●●  Встановіть насадку для булочок на 
прилад.

●●  Покладіть булочки на насадку.
●●  Встановіть регулятор ступеню 
підсмажування між 2 та 3.

●●  Натисніть важіль підйому униз до 
клацання і фіксації.

●●  Коли важіль знову підніметься, 
переверніть булочки на іншу сторону і 
повторіть процес.

Насадка в процесі роботи приладу 
нагрівається, не торкайтесь її. Беріться 
тільки за ручки.

Чищення
●● Протріть зовнішню поверхню приладу 
м’якою вологою серветкою. При сильному 
забрудненні можна скористатися 
нейтральним миючим засобом.

●●  Хлібні крихти збираються у піддоні.

●●  Натисніть кнопку Push.
●●  Вийміть піддон і викиньте крихти.
●●  Вставте піддон на місце.

Сервісне обслуговування
У випадку, якщо придбаний вами прилад 
несправний, ви можете звернутися до 
магазину, де прилад був куплений, або до 
сервісного центру компанії Graef.

Утилізація
Даний прилад після закінчення терміну 
служби не можна викидати разом із 
звичайним побутовим сміттям. Про це 
свідчить спеціальний символ, розташований 
на самому приладі та в його інструкції з 
експлуатації. Всі матеріали можуть бути 
використані повторно. За допомогою 
вторинної переробки матеріалів, 
повторного використання або інших 
способів використання старих приладів 
ви робите величезний внесок у захист 
навколишнього середовища. Дізнайтеся 
про місцезнаходження спеціальних пунктів 
утилізації таких приладів у ваших місцевих 
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органів влади.

Гарантія 

2 роки гарантії
На даний прилад ми надаємо гарантію 
виробника, яка є дійсною протягом 24 
місяців від дати здійснення покупки. 
Гарантія надається на виробничі дефекти 
та дефекти матеріалів, використаних 
при виробництві приладу. Гарантія не 
розповсюджується на дефекти, що виникли 
в результаті неналежного поводження або 
використання приладу, а також дефекти, 
що лише у незначній мірі впливають 
на його функціонування або цінність. 
Крім того, під гарантію не потрапляють 
усунення пошкоджень, які виникли при 
транспортуванні приладу, а також дефектів, 
що виникли внаслідок ремонту, виконаного 
не в одному з сервісних центрів Graef. При 
обгрунтованих рекламаціях ми, на власний 
розсуд, або відремонтуємо несправний 
прилад, або замінимо його на справний.




