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BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS ______________________

A készülék használata előtt, kér-
jük, alaposan olvassa el a keze-
lési útmutatót! Tartsa be a bizton-
sági leírásokat a nem megfelelő 
használat miatti sérülések elkerü-
lése végett!
A kezelési útmutatót tartsa meg, 
mert még szüksége lehet rá. 
Amennyiben a készüléket harma-
dik fél használja, a kezelési útmu-
tatót is mellékelje hozzá.

 7 A készüléket kizárólag ház-
tartási használatra tervezték, 
vendéglátóipari célokra nem al-
kalmas. Kereskedelmi célokra 
nem használható.

 7 A készüléket kizárólag eredeti 
használati céljának megfele-
lően használja. A kenyérpirítót 
kizárólag kenyér és zsemle pi-
rítására és melegítésére tervez-
ték.

 7 A szabadban, vagy fürdőszo-
bában ne használja a készülé-
ket. 

 7 Ellenőrizze, hogy a címkén fel-
tűntetett hálózati feszültség ér-
téke megfelel-e a helyi szab-
ványnak. A készüléket csak a 
konnektorból való eltávolítással 
lehet leválasztani az elektromos 
hálózatról.

 7 A további védelem érdekében, 
a készüléket egy 30 mA feszült-
ségnél nem magasabb háztar-
tási áram-védőkapcsolóhoz kell 
csatlakoztatni. Tanácsért fordul-
jon villanyszerelőhöz.

 7 A készüléket, a tápkábelt, és a 
csatlakozódugaszt soha ne me-
rítse vízbe, vagy egyéb folya-
dékba. Ne tartsa a készüléket 
folyó víz alá és részeit ne tisz-
títsa mosogatógépben.

 7 A készülék használata után, a 
tisztítás előtt, a helyiség elha-
gyása előtt, valamint hiba ese-
tén húzza ki a készüléket.

 7 A dugót ne a kábelnél fogva 
húzza ki.

 7 A tápkábelt ne csavarja a ké-
szülék köré.

 7 A sérülés elkerülés érdekében 
a tápkábelt ne nyomja össze és 
ne hajlítsa meg, illetve védje az 
éles szélektől. Tartsa távol a ká-
belt forró felületektől, illetve nyílt 
lángtól.

 7 Ne használjon hosszabbító ká-
belt.

 7 Soha ne használja a készülé-
ket, ha a készülék vagy a tápká-
bel sérült.
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 7 A GRUNDIG Háztartási Ké-
szülékek megfelelnek az alkal-
mazandó biztonsági standard-
nak, így amennyiben a készü-
lék vagy a tápkábel megsérül, 
a károk elkerülése érdekében 
szükséges annak megjavítása, 
vagy cseréje. Forduljon a keres-
kedőhöz, szervizhez, vagy hoz-
záértő szakemberhez. A hibás, 
vagy nem szakember által vég-
zett javítás kockázatos, és ve-
szélyeztetheti a felhasználót.

 7 Soha, semmilyen körülmények 
között ne szerelje szét a készü-
léket. A nem megfelelő kezelés-
ből eredő károkért garanciát 
nem vállalunk.

 7 A készüléket tartsa gyermekek 
által nem hozzáférhető helyen.

 7 Ezt a készüléket nem használ-
hatják 8 év alatti gyerekek és 
olyan személyek, akik csökkent 
fizikai, érzékszervi vagy mentá-
lis képességekkel rendelkeznek, 
vagy nincs meg a megfelelő ta-
pasztalatuk és tudásuk, hacsak 
a biztonságukért felelős sze-
mély nem felügyeli őket, vagy 
nem látta el őket megfelelő uta-
sításokkal a készülék haszná-
latára és az azzal kapcsola-
tos kockázatokra vonatkozóan. 
Ügyeljen arra, hogy a gyere-
kek ne játsszanak a készülékkel. 
A tisztítást és karbantartást nem 
végezhetik gyerekek felügyelet 
nélkül.

 7 Ne hagyja a készüléket őrizet-
lenül, amíg az használatban 
van. Javasoljuk, hogy gyerme-
kek vagy korlátozott fizikai, ér-
zékszervi vagy mentális képes-
ségekkel rendelkező személyek 
közelében fokozott figyelemmel 
használja a készüléket.

 7 A készülék első használata előtt 
annak minden részét tisztítsa 
meg.  Kérjük, olvassa el a rész-
leteket a "Tisztítás és karbantar-
tás" c. fejezetben.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS ______________________
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BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS ______________________

 7 Hagyja megszáradni a készü-
léket és a tartozékokat, mielőtt 
bedugja a konnektorba, illetve 
mielőtt csatlakoztatja hozzá az 
alkatrészeket.

 7 Soha ne használja vagy tegye 
a készüléket, illetve annak ré-
szeit forró felületekre, vagy 
azok közelébe (gázégők, főző-
lapok, forró sütők).

 7 A kenyér a túlmelegedés követ-
keztében meggyulladhat. Ne 
használja a készüléket gyúlé-
kony, éghető helyek, anyagok 
és bútorok közelében. Ügyeljen 
arra, hogy a készülék ne érint-
kezzen gyúlékony anyagokkal, 
például függönnyel, textillel, fa-
lakkal stb., illetve gyúlékony 
anyagokkal ne fedje azt le. 

 7 Ne tegyen papírt, kartonlapot, 
vagy műanyagot a készülék alá 
vagy annak tetejére.

 7 A kenyértartó rekeszekhez il-
leszkedő méretű kenyérszele-
tekkel dolgozzon.

 7 A készüléket csakis a mellékelt 
alkatrészekkel használja.

 7 Ne használja a készüléket ned-
ves vagy vizes kézzel.

 7 A készüléket mindig stabil, 
lapos, tiszta, száraz és csúszás-
mentes felületen használja.

 7 Ügyeljen arra, hogy a tápkábel 
ne húzódhasson ki véletlenül a 
készülék használata közben.

 7 Helyezze úgy a készüléket, 
hogy a dugó mindig elérhető le-
gyen.

 7 A készülék forró felületekkel 
való érintkezését kerülni kell, 
mivel használat közben a külső 
borítás felmelegszik.  Fennáll az 
égési sérülés veszélye.

 7 Ne ragasszon idegen tárgyakat 
a készülékre.

 7 Soha ne használja a készülé-
ket küldő időzítővel vagy távirá-
nyító rendszerrel.

 7 Első használatkor a gyártásnál 
visszamaradt anyagok miatt füst 
képződhet. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a készülék hibás 
lenne. Első bekapcsoláskor ke-
nyér nélkül használja a készülé-
ket. Biztosítson megfelelő szellő-
zést a helyiségben.

 7 A tűzveszély elkerülése érdeké-
ben a kenyérmorzsákat gyak-
ran ürítse ki a tálcáról.

 7 Ne használja a készüléket a 
morzsatálca nélkül.
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BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS ______________________

 7 Ne használja a készüléket 
olyan élelmiszerek esetén, ame-
lyek cukrot, lekvárt vagy dzse-
met tartalmaznak.

 7 Ne pirítson olvadékony anya-
gokkal, pl. vajjal bevont kenye-
ret.

 7 Ne próbáljon meg kés vagy 
más tárgy segítségével kiszedni 
a készülékből lekváros pirítóst, 
muffint, süteményeket, kenyeret 
vagy egyéb élelmiszert, mert a 
szerves részekkel való érintke-
zés áramütést okozhat.

 7 Ha működés közben füst kelet-
kezne, azonnal hagyja abba a 
készülék használatát. Ha a ke-
nyér beszorulna a pirítóba, a 
kenyér eltávolítása előtt mindig 
húzza ki a készüléket. Legyen 
óvatos, mert a kenyér rendkívül 
forró lehet.

 7 A készülékben semmilyen esz-
közt és tárgyat ne használ-
jon. A fém tárgyak rövidzárla-
tot vagy áramütést okozhatnak. 
Ügyeljen arra, hogy ne káro-
sítsa a fűtőelemeket és mecha-
nikát.

 7 Ne használja a készüléket hő-
forrásként.

 7 Ne próbálja meg kivenni a ke-
nyeret, amíg a készülék be van 
kapcsolva.

 7 A kenyeret ne tegye a készülék 
műanyagból készült részére.

 7 A készülék melegítő funkció-
val is rendelkezik. A funkcioná-
lis működést biztosító felülete-
ken kívül a többi felület magas 
hőmérsékletre hevülhet fel. Te-
kintve, hogy az emberek hőmér-
sékletérzékelése eltérő, a ké-
szülék használata ELŐVIGYÁ-
ZATOSSÁGOT igényel. A ké-
szüléket kizárólag az arra szol-
gáló felületeknél fogva tartsa 
és a hővédelmi előírásokat kö-
vetve használjon hővédő kesz-
tyűt vagy edényfogót. Ügyelni 
kell arra, a készülék azon terü-
leteinek, amelyek nem a készü-
lék megfogására szolgálnak, le-
gyen idejük lehűlni. 

 7 A fűtőtekercseket csak akkor 
szabad megérinteni, ha a ké-
szülék szobahőmérsékletre le-
hűlt.
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Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy az új GRUNDIG TA 7280/ 
TA 7280 W rozsdamentes kenyérpirítót válasz--
totta.

Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi tájékoz-
tatást annak érdekében, hogy maximálisan kiél-
vezhesse, és még sok-sok évig használhassa ezt 
a kiváló GRUNDIG terméket.

Felelősségteljes megközelítés!
A GRUNDIG törekszik a szerző-
désben meghatározott szociális 
munkakörülményekre, a tisztessé-
ges fizetésekre, mind az alkalma-
zottak, mind a beszállítók szá-
mára. Rendkívül fontosnak tartjuk 

továbbá a hatékony nyersanyag-felhasználást 
és évről évre folyamatosan igyekszünk jó né-
hány tonnával kevesebb műanyaghulladékot ter-
melni. Kiegészítőink továbbá legalább 5 évig 
kaphatók az egyes termékekhez.

Egy élhetőbb jövőért. 
Egy jó ügy érdekében. Grundig.

Gombok és alkatrészek 
Tekintse meg a 3. oldalon található ábrát. 

A  Kenyér rekesz

B  Indító kar

C  Morzsa tálca

D  Pirításszabályozó

E  Kiolvasztó gomb

F  Leállító gomb

G  Újramelegítés gomb

H  Ház

 Melegítőrács

ÁTTEKINTÉS __________________________________

Előkészítés
1  Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és 

matricát, majd azokat az irányadó helyi sza-
bályoknak megfelelően dobja ki.

2  A készülék első használata előtt alaposan 
tisztítsa meg azt (lásd a "Tisztítás és ápolás" 
c. fejezetet).

3  Ügyeljen arra, hogy a készüléket függőleges 
helyzetben, stabil, lapos, tiszta, száraz és csú-
szásmentes felületen helyezze el.

Megjegyzés
 7 A készülék első használatakor a gyártás-
nál visszamaradt anyagok miatt füst képződ-
het. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a ké-
szülék hibás lenne. Az első bekapcsolás alkal-
mával kenyér nélkül használja a készüléket. 
A pirításszabályozó közepes fokozatra állított 
használata javasolt D . Biztosítson megfelelő 
szellőzést a helyiségben.

Pirítás
1  Csatlakoztass a a tápdugót a konnektorba.

2  A két kenyértartó rekesz mindegyikébe csak 
egy-egy szelet kenyeret tegyen A .

3  A pirításszabályozó D  használata segítségé-
vel válassza ki a kívánt pirítási fokozatot 1 és 
7 között.

MŰKÖDÉS ___________________________________

I
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MŰKÖDÉS ___________________________________

Megjegyzések
 7 A pirításszabályozó 1-es fokozata a legvilá-
gosabb, D  míg 7-es fokozata a legsötétebb 
pirítást biztosítja.

 7 A pirítás mértéke a kenyér típusától függően 
változhat.

 7 Ha egymás urán több szelet kenyeret pirít, a 
kenyérpirító felforródik, ezért a kenyér folya-
matosan egyre sötétebbre pirítódik. Ezért min-
dig válassza ki a megfelelő pirítási fokozatot. 
Több szelet kenyér pirítás között hagyja a ke-
nyérpirítót legalább 30 másodpercig hűlni.

 7 Egy szelet kenyér pirítási fokozata mindig erő-
sebb, mint két szelet esetében, még akkor is, 
ha a pirításszabályozót D  ugyanarra a foko-
zatra állította be.

4  Nyomja le az indítókart B , amíg az automa-
tikusan a helyére nem kattan.
‒ Ekkor kezdetét veszi a pirítási folyamat. A 

leállítás gomb F  és a pirításszabályozó 
gomb jelzőfénye D  a pirítás során világít.

Megjegyzések
 7 Ha a készülék nincs bedugva a fali konnek-
torba, az indítókar B  nem kattan a helyére.

 7 A pirítási fokozat a pirítás közben is módosít-
ható a pirításszabályozó D  használatával.

5  Ha a kívánt pirítási fokot elérte, a készülék au-
tomatikusan kikapcsol.
– Az indítókar B  felugrik, és a leállítás  

gomb F  lámpája kialszik. A kenyérsze-
letek felugranak, és kivehetők a kenyérpi-
rítóból.

Megjegyzések
 7 A pirítási folyamat megszakításához nyomja 
meg a leállítás gombot F . Az indítókar B  
felugrik, és a kenyérszeletek kivehetők a pirí-
tóból.

 7 Miután az indítókar B  visszaugrik, a kiemelő 
funkció használatához húzza felfelé az indí-
tókart B .

Figyelem
 7 Legyen óvatos, amikor a kenyérszeleteket kive-
szi a pirítóból, mivel a készülék fém részei és 
a kenyér rendkívül forró lehet.

6  Húzza ki a készüléket a konnektorból.

Megjegyzés
 7 Ha a kenyérszeletek beragadnának a pirí-
tóba, azonnal állítsa le a készüléket a leállí-
tás gomb F  megnyomásával. Húzza ki a táp-
dugót a konnektorból. Várja meg, amíg a ke-
nyérpirító teljesen lehűl. Próbálja meg óva-
tosan kiemelni a kenyérszelet úgy, hogy ne 
sértse meg az érzékeny fűtőelemeket, vagy az 
egyéb alkatrészeket. A kenyér eltávolításához 
ne használjon elektromosan vezető tárgyakat.

Fagyasztott kenyér pirítása
1  Kövesse a „Pirítás" c. fejezet 1-4. lépéseit.

2  Nyomja meg a kiolvasztás gombot E .
– A kiolvasztás gomb és a E  leállítás  

gomb F  jelzőfényei kigyulladnak és elin-
dul a pirítási művelet.

Megjegyzés
 7 A kiolvasztás gomb E  megnyomásakor a pirí-
tás hosszabb időt vehet igénybe.

3  Ha a kívánt pirítási fokot elérte, a készülék au-
tomatikusan kikapcsol.
– Az indítókar B  felugrik, és a kiolvasztás 

gomb E  és a leállítás gomb F  lámpája ki-
alszik. A kenyérszeletek felugranak, és ki-
vehetők a kenyérpirítóból.

Megjegyzések
 7 A pirítási folyamat befejezés előtti megszakítá-
sához nyomja meg a leállítás gombot F . 
Az indítókar B  felugrik és a kenyérszeletek ki-
vehetők a pirítóból.

 7 Miután az indítókar B  visszaugrik, a kiemelő 
funkció használatához húzza felfelé az B  in-
dítókart.
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Figyelem
 7 Legyen óvatos, amikor a kenyérszeleteket ki-
veszi a pirítóból, mivel a készülék fém részei 
és a kenyér rendkívül forró lehet.

4  Húzza ki a készüléket a konnektorból.

A már megpirított kenyér 
újramelegítése
1  Kövesse a „Pirítás" c. fejezet 1-4. lépéseit.

2  Nyomja meg az újramelegítés gombot G .
– Az újramelegítés gomb G  és a leállítás 

gomb F  jelzőfényei felvillannak és elindul 
a melegítési művelet.

3  Ha a kívánt melegítési fokot elérte, a készülék 
automatikusan kikapcsol. Az indítókar B  fel-
ugrik, és az újramelegítés gomb G  és a leállí-
tás gomb F  lámpája kialszik. A kenyérszele-
tek felugranak, és kivehetők a kenyérpirítóból.

Megjegyzések
 7 A pirítási folyamat megszakításához nyomja 
meg a leállítás gombot F . Az indítókar B  
felugrik, és a kenyérszeletek kivehetők a pirí-
tóból.

 7 Miután az indítókar B  visszaugrik, a kiemelő 
funkció használatához húzza felfelé az indí-
tókart B .

Figyelem
 7 Legyen óvatos, amikor a kenyérszeleteket ki-
veszi a pirítóból, mivel a készülék fém részei 
és a kenyér rendkívül forró lehet.

4  Húzza ki a készüléket a konnektorból.

Zsemlék melegítése
A kenyérpirító beépített melegítőráccsal van el-
látva.

Megjegyzések
 7 Egy időben ne pirítson kenyeret és melegítsen 
zsemléket.

 7 A melegítőrácson ne melegítsen pirítósszele-
teket. A kenyérszeletek megakadályozzák a 
megfelelő szellőzést.

MŰKÖDÉS ___________________________________

 7 Ha véletlenül nem megfelelő üzemmódot vá-
lasztott (pl. kiolvasztás az újramelegítés he-
lyett, vagy újramelegítés a kiolvasztás helyett), 
a kiválasztott üzemmód megszakításához 
nyomja meg a leállítás gombot F , majd vá-
lassza ki a kívánt üzemmódot.

1  Tegye a melegítőrácsot a burkolatra H  és he-
lyezze azt be a nyílásba

2  Tegye a zsemléket a melegítőrácsra.

3  Csatlakoztass a a tápdugót a konnektorba.

4  A pirításszabályozó D  használatával válasz-
sza ki a kívánt melegítési fokozatot.

5  Nyomja le az indítókart B .
– A leállítás gomb F  jelzőfénye felvillan és 

elindul a melegítési művelet.

6  Az egyenletes pirítás érdekében forgassa meg 
a zsemléket.

7  Ha a kívánt melegítési fokot elérte, a készülék 
automatikusan kikapcsol.
– Az indítókar B  felugrik és a leállítás  

gomb F  lámpája kialszik.

Megjegyzés
 7 A pirítási folyamat befejezés előtti leállításá-
hoz nyomja meg a leállítás gombot F .

8  A zsemlék felmelegítését követően vegye le 
őket a rácsról és a fogantyúk segítségével 
szedje ki a melegítőrácsot. 

9  Húzza ki a készüléket a konnektorból.

Figyelem
 7 A pirítás közben és után a zsemlék és a ke-
nyérpirító borítása H  rendkívül forró lehet. 
Soha ne érintse meg fedetlen kézzel.
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Tisztítás és ápolás
Figyelem

 7 A készülék tisztításához semmiképpen ne 
használjon benzines oldószert, súrolószert, 
fém tárgyakat vagy durva kefét.

 7 Soha ne tegye a készüléket vagy a tápkábelt 
vízbe vagy bármely más folyadékba.

1  Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a kon-
nektorból.

2  Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

3  Minden használat után távolítsa el a kenyérmor-
zsákat. Ehhez húzza ki a morzsatálcát C . Mie-
lőtt visszatolná a tálcát a készülékbe, győződjön 
meg róla, hogy az teljesen megszáradt. Rend-
szeresen ürítse ki a kenyérmorzsákat, mert azok 
tüzet okozhatnak.

4  A kenyérmorzsák eltávolításához fordítsa fejjel 
lefelé a kenyérpirítót és kissé rázza meg.

5  A készülék borítását H  puha, nedves rongy-
gyal és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Alaposan 
törölje szárazra a borítást.

Megjegyzés 
 7 Mielőtt a tisztítást követően használatba 
venné a készüléket, törölje szárazra minden 
részét alaposan egy puha törülközővel.

Tárolás
Ha nem tervezi használni a készüléket a közeljö-
vőben, tegye azt el biztos helyre.
Győződjön meg róla, hogy a készülék valóban 
ki van-e húzva, lehűlt-e és teljesen megszáradt-e.
Tekerje a tápkábelt a kenyérpirító alján lévő 
kábel tartó köré.
A készüléket tartsa hűvös, száraz helyen.
A készülék gyermekektől távol tartandó.

Környezetvédelemmel kap-
csolatos megjegyzés
A termék kiváló minőségű alkatrészekből és 
anyagokból készült, melyek újból felhasználha-
tók és alkalmasak az újrahasznosításra.

Éppen ezért a terméket ne háztartási 
szemétként kezelje annak élettartama 
végén. Vigye a készüléket az elektro-
mos és elektronikus berendezések új-
rahasznosítására szakosodott gyűjtő-

helyre. Erről egy szimbólum tájékoztat a termé-
ken, a használati útmutatóban és a csomagolá-
son.
A legközelebbi gyűjtőhellyel kapcsolatban tájé-
kozódjon a helyi hatóságoknál.
Segítsen a környezet védelmében a használt ter-
mékek újrahasznosításával.

Műszaki adatok
A jelen termék megfelel a 
2004/108/EK, 2006/95/EK, 
2009/125/EK és 2011/65/EU 

európai irányelveknek.
Tápellátás: 220-240 V~, 50/60 Hz

Teljesítmény: 730-870 W

A műszaki és formatervezési változtatások jogát 
fenntartjuk!

INFORMÁCIÓ ________________________________
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