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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ________________

Läs den här bruksanvisningen 
noggrant innan du använder 
enheten! Följ alla säkerhetsanvis-
ningar för att undvika skador på 
grund av olämplig användning!
Förvara bruksanvisningen på en 
plats för framtida referens. Om 
den här enheten skulle överläm-
nas till tredje part så måste bruks-
anvisningen också lämnas.

 7 Den här enheten är avsedd för 
privat användning och inte för 
professionella syften. Den får 
inte användas i kommersiellt 
syfte.

 7 Använd inte enheten för något 
annat än avsett syfte. Rosten är 
endast utformad för att rosta 
och värma bröd och bullar.

 7 Placera inte enheten utomhus 
eller i ett badrum. 

 7 Kontrollera att strömförsörj-
ningen stämmer överens med 
det som anges på produkteti-
ketten. Enda sättet att koppla 
ur enheten från eluttaget är 
genom att dra i strömkontakten.

 7 För extra skydd ska den här en-
heten anslutas till en strömkälla 
med jordfelsbrytare som inte är 
högre än 30 mA. Kontakta din 
elektriker för mer information.

 7 Sänk inte ned enheten, ström-
sladden eller kontakten i vatten 
eller andra vätskor. Håll inte 
under rinnande vatten och ren-
gör inte några delar i diskma-
skinen.

 7 Koppla från strömkontakten 
efter att du använt enheten, 
innan du rengör enheten, innan 
du lämnar rummet eller om ett 
fel inträffar.

 7 Koppla inte ur strömkontakten 
genom att dra i sladden.

 7 Vira inte strömsladden runt en-
heten.

 7 Kläm och böj inte strömsladden 
och gnugga den inte mot vassa 
kanter, eftersom det kan skada 
den. Håll strömsladden borta 
från heta ytor och öppen eld.

 7 Använd inte en förlängnings-
sladd med enheten.

 7 Använd aldrig enheten om den 
eller strömsladden är skadad.
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 7 Våra hushållsapparater från 
GRUNDIG uppfyller tillämpliga 
säkerhetsstandarder och om 
enheten eller strömsladden ska-
das måste den repareras eller 
ersättas av återförsäljaren, ett 
servicecenter eller en behörig 
person för att undvika farliga 
situationer. Felaktigt eller okva-
lificerat reparationsarbete kan 
orsaka skador och risker för 
användaren.

 7 Demontera inte enheten under 
några omständigheter. Inga 
garantianspråk accepteras för 
skador orsakade av felaktig 
hantering.

 7 Förvara enheten utom räckhåll 
för barn.

 7 Den här enheten kan användas 
av barn från 8 år och personer 
med nedsatt fysisk, känslomäs-
sig eller mental förmåga eller 
avsaknad av kunskaper om de 
har fått tillräckliga instruktioner 
och riktlinjer gällande använd-
ning av enheten på ett säkert 
sätt och förstå de faror som 
detta medför. Barn ska inte leka 
med enheten. Rengöring och 
användarunderhåll ska inte 
göras av barn utan övervak-
ning.

 7 Lämna inte enheten påslagen 
när den inte används. Var 
mycket försiktig när enheten an-
vänds nära barn och människor 
med begränsad fysisk eller men-
tal förmåga.

 7 Innan du använder enheten för-
sta gången ska du rengöra alla 
delar. Se informationen i avsnit-
tet "Rengöring och skötsel".

 7 Torka enheten och alla delar 
innan du ansluter den till ström-
källan och innan du kopplar in 
delarna.

 7 Använd aldrig och placera 
aldrig någon del av den här 
enheten på eller nära heta ytor, 
såsom gasbrännare, elektrisk 
brännare eller uppvärmd ugn.

 7 Brödet kan ta eld på grund av 
överhettning. Använd aldrig 
enheten i eller nära antändbara 
platser, material eller före-
mål. Låt inte enheten komma i 
kontakt med eller bli täckt av 
antändbara material, såsom 
gardiner, textilier, väggar etc.

 7 Använd inte papper, kartong 
eller plast i eller under enheten.

 7 Använd brödskivor som passar 
brödskårorna.

 7 Använd bara enheten med de 
delar som medföljer.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ________________
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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ________________

 7 Använd inte enheten med fuk-
tiga eller våta händer.

 7 Använd alltid enheten på en 
stabil, plan, ren, torr och halkfri 
yta.

 7 Se till att det inte finns någon 
risk för att sladden oavsiktligt 
dras ut eller att någon kan 
snubbla över den när enheten 
används.

 7 Placera enheten så att kontak-
ten alltid är åtkomlig.

 7 Undvik att komma i kontakt 
med heta ytor, exempelvis yttre 
kåpan som blir varm under an-
vändningen. Det finns risk för 
brännskador.

 7 Stick inte in några främmande 
föremål i enheten.

 7 Den här enheten får inte använ-
das med en extern klocktimer 
eller ett separat fjärrkontrollsys-
tem.

 7 När enheten används första 
gången kan det komma rök 
som orsakas av rester på pro-
dukten. Detta är inte något fel. 
Första gången du slår på den 
ska du använda den på nor-
malt sett men utan bröd. Kon-
trollera att rummets ventilation 
är tillräcklig.

 7 För att undvika brandrisk ska 
smulor regelbundet tas bort från 
smulbrickan.

 7 Använd inte brödrosten utan att 
smulplåten är monterad.

 7 Använd inte den här pro-
dukten med några matrester 
innehållande socker eller med 
produkter med sylt eller konser-
veringsmedel.

 7 Rosta inte bröd med väldigt rin-
niga ingredienser, såsom smör.

 7 Försök inte dra ut något som 
sitter fast i rosten, såsom muf-
fins, bagels, bröd eller andra 
föremål, med hjälp av en kniv 
eller något annat föremål, efter-
som kontakt med delarna kan 
orsaka elektrisk kortslutning.

 7 Om det kommer rök från rosten 
under användning ska rostnings-
processen omedelbart avbrytas. 
Om brödet fastnar i rosten ska 
strömkontakten alltid kopplas 
från innan brödet avlägsnas. 
Var försiktig, brödet kan vara 
mycket hett.

 7 Använd inte några verktyg eller 
andra föremål i apparaten. Me-
tallföremål kan orsaka kortslut-
ning eller elektrisk stöt. Skada 
inte värmeelementen eller meka-
niken.
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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ________________

 7 Använd inte apparaten som en 
värmekälla.

 7 Försök inte att plocka ur brödet 
när enheten används.

 7 Lägg inte bröd på någon av 
apparatens plastdelar.

 7 Den här enheten har en 
upphettningsfunktion. Andra 
ytor än funktionsytorna kan 
utveckla höga temperaturer. 
Eftersom temperaturerna upp-
fattas olika av olika personer 
ska den här enheten användas 
med FÖRSIKTIGHET. Håll en-
dast i enheten på avsedda gri-
pytor och använd värmeskydd 
så som grillvantar eller gryt-
lappar. Områden som inte är 
avsedda att röra vid måste ges 
tillräckligt lång tid att svalna.

 7 Värmerullarna får endast vidrö-
ras när enheten har svalnat till 
rumstemperatur.
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Kära kund!

Grattis till ditt val av en ny GRUNDIG Stainless 
Steel Toaster TA 7280/TA 7280 W.

Läs följande användarinformation noggrant för 
att säkerställa att du kan få ut maximalt av din 
produkt från GRUNDIG under många år framåt 
i tiden.

En ansvarsfull inställning!
GRUNDIG fokuserar på avtals-
mässigt överenskomna arbetsför-
hållanden med rättvisa löner för 
både internanställda och leveran-
törer. Vi lägger också stor vikt vid 
effektiv användning av råmaterial 

med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton 
plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör till-
gängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid. 
Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar 
Se bilden på sidan 3. 

A  Brödskåror

B  Startreglage

C  Smulbricka

D  Rostningskontroll

E  Upptiningsknapp

F  Stoppknapp

G  Värmningsknapp

H  Hölje

 Värmningsgaller

EN KORT ÖVERSIKT __________________________

ANVÄNDNING ______________________________

Förberedelse
1  Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiket-

ter och gör dig av med dem i enlighet med de 
juridiska krav som gäller.

2  Innan du använder apparaten första gången 
ska du rengöra enheten (se avsnittet ”Rengö-
ring och skötsel”).

3  Kontrollera att enheten är i upprätt position 
och på en stabil, plan, ren, torr och halkfri 
yta. 

Obs
 7 När enheten används första gången kan det 
komma rök som orsakas av rester på produk-
ten. Detta är inte något fel. Första gången du 
slår på den ska du använda den på normalt 
sett men utan bröd. Vi rekommenderar att du 
använder mediuminställningen för rostkontrol-
len D . Kontrollera att rummets ventilation är 
tillräcklig.

Rosta
1  Anslut strömkontakten i vägguttaget.

2  Lägg endast en en skiva bröd i var och en av 
de två brödskårorna A .

3  Med rostningskontrollen D  kan du välja öns-
kad styrka på rostningen mellan 1 och 7.

Obs
 7 Välj nivå 1 med rostkontrollen D  för att få 
den ljusaste rostningen och nivå 7 för att få 
den mörkaste.

 7 Hur mycket det rostas kan variera beroende 
på brödsort.

 7 Om flera brödskivor rostas efter varandra 
kommer brödrosten att blir varmare och 
därmed brödet mörkare och mörkare. Välj 
lämplig rostningsnivå med hänsyn till det. Låt 
rosten svalna i 30 sekunder efter varje rost-
ningsomgång.

I
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ANVÄNDNING ______________________________

 7 Om en skiva rostas blir den mörkare än om 
två skivor rostas, även om rostningsnivån D  
är densamma.

4  Tryck startreglaget B  nedåt tills det klickar på 
plats automatiskt.
‒ Rostningsprocessen startar. Indikatorlam-

pan på stoppknappen F  och knappen för 
rostkontrollnivå D  tänds under rostningen.

Obs
 7 Om strömkontakten inte är ansluten till väggut-
taget kommer inte startreglaget B  att klicka 
på plats.

 7 Rostningsnivån kan även ändras under rost-
ningsprocessen, med rostningskontrollen D .

5  Enheten slår automatiskt av så fort angiven 
rostningsnivå har uppnåtts.
– Startreglaget B  fjädrar tillbaka upp 

och stoppknappens F  lampa släcks. 
Brödskivorna trycks uppåt och kan tas ur 
brödrosten.

Obs
 7 Avbryt rostningsprocessen innan den är avslu-
tad genom att trycka på stoppknappen F . 
Startreglaget B  fjädrar tillbaka upp och 
brödskivorna kan tas ur rosten.

 7 Efter att startreglaget har B  fjädrat tillbaka 
upp kan du använda lyftfunktionen genom att 
trycka startreglaget B  uppåt.

Var försiktig
 7 Var försiktig när du tar ur de rostade brödski-
vorna ur rosten eftersom rostens metalldelar, 
och även brödet, kan vara mycket heta.

6  Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Obs
 7 Om brödskivor fastnar i rosten ska du ome-
delbart slå av rosten genom att trycka på 
stoppknappen F . Dra ur strömkontakten från 
vägguttaget. Låt rosten svalna helt. Försök för-
siktigt ta ut brödet ur rosten utan att skada de 
känsliga värmeelementen eller andra delar. 
Använd inte föremål som leder ström när du 
tar ut brödet ur rosten.

Rosta fruset bröd
1  Följ steg 1 till 4 i avsnittet ”Rosta”.

2  Tryck på upptiningsknappen E .
– Upptiningsknappens indikatorlampa  

tänds E  och stoppknappen F  tänds och 
rostningsprocessen startar.

Obs
 7 När upptiningsknappen E  tryckts in tar 
rostningsprocessen längre tid än vid normal 
rostning.

3  Enheten slår automatiskt av så fort angiven 
rostningsnivå har uppnåtts.
– Startreglaget B  fjädrar tillbaka upp och 

upptiningsknappen E  och stoppknappens 
F  lampa släcks. Brödskivorna trycks uppåt 

och kan tas ur brödrosten.

Obs
 7  Avbryt rostningsprocessen innan den är avslu-
tad genom att trycka på  
stoppknappen F . Startreglaget B  fjädrar till-
baka upp och brödskivorna kan tas ur rosten.

 7  Efter att startreglaget har B  fjädrat tillbaka 
upp kan du använda lyftfunktionen genom att 
trycka startreglaget B  uppåt.

Var försiktig
 7 Var försiktig när du tar ur de rostade brödski-
vorna ur rosten eftersom rostens metalldelar, 
och även brödet, kan vara mycket heta.

4  Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Värma upp redan rostat 
bröd
1  Följ steg 1 till 4 i avsnittet ”Rosta”.

2  Tryck på värmningsknappen G .
– Värmningsknappens indikatorlampa  

tänds G  och stoppknappen F  tänds och 
värmningsprocessen startar.
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3  Enheten slår automatiskt av så fort angiven 
nivån för värmning har uppnåtts.  
Startreglaget B  fjädrar tillbaka upp och 
värmningsknappen G  och stoppknappens F  
lampa släcks. Brödskivorna trycks uppåt och 
kan tas ur brödrosten.

Obs
 7 Avbryt rostningsprocessen innan den är avslu-
tad genom att trycka på stoppknappen F . 
Startreglaget B  fjädrar tillbaka upp och 
brödskivorna kan tas ur rosten.

 7 Efter att startreglaget har B  fjädrat tillbaka 
upp kan du använda lyftfunktionen genom att 
trycka startreglaget B  uppåt.

Var försiktig
 7 Var försiktig när du tar ur de rostade brödski-
vorna ur rosten eftersom rostens metalldelar, 
och även brödet, kan vara mycket heta.

4  Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Värma bullar
Den här rosten är utrustad med ett integrerat 
värmningsgaller.

Obs
 7 Rosta inte bröd och värm bullar på samma 
gång.

 7 Värm inte upp brödskivor på värmningsgall-
ret. Brödskivorna blockerar ventilationen.

 7 Om du av misstag aktiverar fel läge (uppti-
ning istället för värmning eller värmning istäl-
let för upptining) måste det valda läget först 
avbrytas, genom att trycka på  
stoppknappen F  innan du kan välja rätt 
läge.

1  Placera värmningsgallret i kåpan H  och tryck 
till tills det fastnar.

2  Placera bullarna på gallret.

3  Anslut strömkontakten i vägguttaget.

ANVÄNDNING ______________________________

4  Med rostningskontrollen D  kan du välja 
önskad styrka på värmningen.

5  Tryck ner startreglaget B .
– Stoppknappens indikatorlampa F  tänds 

och värmningsprocessen startar.

6  Vrid bullarna för att få en jämn värmning.

7  Enheten slår automatiskt av så fort angiven 
nivån för värmning har uppnåtts.
– Startreglaget B  fjädrar tillbaka upp och 

stoppknappens F  lampa släcks.

Obs
 7 Avbryt rostningsprocessen innan den är avslu-
tad genom att trycka på stoppknappen F .

8  Efter uppvärmning av bullarna kan du ta bort 
dem från gallret och ta bort värmningsgallret 
genom att hålla i handtagen för värmnings-
gallret.

9  Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Var försiktig
 7 Bullarna och höljet H  på rosten kan blir 
mycket heta under och direkt efter rostnings-
processen. Rör inte vid den med bara händer.
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Rengöring och skötsel
Var försiktig

 7 Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller 
rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål 
eller hårda borstar för att rengöra enheten.

 7 Placera aldrig enheten i vatten eller någon 
annan vätska.

1  Slå av enheten och koppla ur den ur väggut-
taget.

2  Låt enheten svalna helt.

3  Avlägsna smulorna efter varje användning 
genom att dra ut smulbrickan C . Innan du 
trycker tillbaka smulbrickan i enheten ska du se 
till att brickan är torr. Låt inte brödsmulor komma 
in i rosten, det kan orsaka brand.

4  Vänd brödrosten upp och ner och skaka den 
lätt för att få bort brödsmulor i rosten.

5  Använd en lättfuktad och mjuk trasa samt ett 
milt rengöringsmedel när du rengör appara-
tens hölje H . Torka höljet noggrant.

Obs 
 7 Innan du använder enheten igen ska du torka 
alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring
Om du inte planerar att använda enheten under 
en längre tid bör du plocka ur batterierna.
Se till att enheten är urkopplad, har svalnat och 
är helt torr.
Vrid strömsladden runt sladdvindan på rostens 
undersida.
Förvara apparaten på en sval och torr plats.
Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande
Den här produkten har tillverkats av högkvalita-
tiva delar och material som kan återanvändas 
och återvinnas.

Gör dig därför inte av med produk-
ten och batterierna i hushållsavfallet 
när livslängden är slut. Ta dem till ett 
insamlingsställe för återvinning av elek-
trisk och elektronisk utrustning. Detta 

indikeras av den här symbolen på produkten, i 
bruksanvisningen och på förpackningen.
Kontakta dina lokala myndigheter för att få 
information om närmaste insamlingsställe.
Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av 
använda produkter.

Tekniska data
Den här produkten efterlever 
EU-direktiven 2004/108/EC, 
2006/95/EC, 2009/125/EC och 

2011/65/EU.
Strömförsörjning: 220-240 V~, 50/60 Hz

Ström: 730-870 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och 
designändringar.

INFORMATION ______________________________
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SICUREZZA E INSTALLAZIONE ___________________

Leggere questo manuale di 
istruzioni completamente prima 
di usare questo apparecchio! 
Seguire tutte le istruzioni di sicu-
rezza per evitare danni dovuti 
all'uso non corretto!
Conservare il manuale di istru-
zioni per riferimento futuro. Se 
questo apparecchio viene dato a 
terzi, bisogna consegnare anche 
questo manuale di istruzioni. 

 7 Questo apparecchio è conce-
pito solo per uso domestico 
privato e non è adatto a scopi 
di catering professionale. Non 
deve essere usato per uso com-
merciale.

 7 Non usare l'apparecchio per 
scopi diversi da quello previsto. 
Il tostapane è concepito solo 
per tostare e riscaldare pane e 
panini dolci.

 7 Non usare l'apparecchio 
all'esterno o in bagno. 

 7 Controllare che la tensione di 
rete sull'etichetta informativa 
corrisponda alla fornitura elet-
trica locale. L'unico modo per 
scollegare l'apparecchio dalla 
rete è tirare via la spina.

 7 Come protezione aggiuntiva, 
questo apparecchio deve es-
sere collegato ad un interruttore 
domestico di protezione dalle 
correnti di guasto con una ten-
sione non superiore a 30 mA. 
Consultare l'elettricista per assi-
stenza.

 7 Non immergere l'apparecchio, 
il cavo di alimentazione o la 
spina elettrica in acqua o altri 
liquidi. Non tenerlo sotto acqua 
corrente e non pulirne le parti 
in lavastoviglie.

 7 Scollegare la spina di alimenta-
zione dopo aver usato l'appa-
recchio, prima di pulirlo, prima 
di uscire dalla stanza o in caso 
di guasto.

 7 Non scollegare la spina tirando 
il cavo.

 7 Non avvolgere il cavo di ali-
mentazione intorno all'apparec-
chio.

 7 Per evitare di danneggiare il 
cavo di alimentazione, non 
schiacciarlo, piegarlo né sfre-
garlo su superfici taglienti. 
Tenere il cavo lontano da super-
fici calde e fiamme libere.

 7 Non usare una prolunga con 
l'apparecchio.
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