BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
Waarschuwingen betreffende de veiligheid

Opgelet!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van
letsel of schade aan het apparaat.

Gevaar!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door
elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik in de volgende ruimten is niet
voorzien: ruimten ingericht als keuken
voor het personeel van winkels,
kantoren en andere werkzones,
vakantieboerderijen, hotels, motels
en andere logiesgelegenheden,
kamerverhuurders.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen,
moet de plastic zak waarin het product
is verpakt uit de buurt van kinderen
worden gehouden.
- Het apparaat mag ook gebruikt
worden door kinderen ouder dan 8
jaar en personen met verstandelijke,
lichamelijke
en
zintuiglijke
beperkingen of met onvoldoende
ervaring of kennis, mits ze onder streng
toezicht staan en bekend zijn met het
veilig gebruik van het apparaat en de
risico’s die eraan verbonden zijn. Houd
toezicht op kinderen en zorg ervoor
dat ze niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen
niet verricht worden door kinderen,
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
voortdurend onder toezicht staan.
Houd het apparaat en netsnoer buiten
het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor het roosteren van brood. Elk
ander gebruik dient als oneigenlijk
en dientengevolge als gevaarlijk te
worden beschouwd. De fabrikant
wijst alle aansprakelijkheid af voor
eventuele schade veroorzaakt
door oneigenlijk, verkeerd en
onverantwoordelijk gebruik en/of door
reparaties uitgevoerd door onbevoegd
personeel.
-

-

-

-

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te
steken, of: de netspanning overeenkomt met de waarde
aangeduid op het gegevensplaatje aan de onderkant
van het apparaat; het stopcontact van een aardleiding
is voorzien. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af
voor veronachtzaming van dit voorschrift.
Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet
een vakman het stopcontact door een stopcontact van
het geschikte type vervangen. Wij raden u af adapters,
verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken.
Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken,
gebruik dan alleen enkele of meervoudige
stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende
veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet
letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet
overschreden wordt. Als het netsnoer beschadigd is,
moet het vervangen worden door de fabrikant of door
zijn technische servicedienst, zodat elk risico wordt
voorkomen.
Om het risico op elektrische schokken te voorkomen,
moet gecontroleerd worden of de toaster, het netsnoer
en de stekker niet nat kunnen worden en mogen
NOOIT handen of metalen voorwerpen zoals messen of
aluminiumfolie in het apparaat worden gestoken.
Raak het apparaat niet aan als u natte of vochtige
handen hebt.
Raak het apparaat niet aan met blote of natte voeten.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet gebruikt wordt, of voordat het apparaat
wordt gereinigd of geprobeerd wordt om voedsel dat is
blijven steken te verwijderen.

-

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken.
Stel het apparaat niet bloot aan de
weersomstandigheden (regen, zon, vorst, enz.)
Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in
water onder.

- Het apparaat mag niet werken door
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middel van een externe timer of een
apart systeem voor afstandsbediening.
- Als het snoer beschadigd is of aan
vervanging toe is, dient u zich
uitsluitend tot een Servicecentrum
te wenden dat door de fabrikant
erkend is. Zie voor meer details het
garantieblad.
-

opgehoopt, kan het apparaat afgestoft worden met een
zachte en droge doek.
Materialen en accessoires die met etenswaren in
aanraking komen zijn conform de Verordening (EG)
1935/2004.
Verwerking van het apparaat
Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke
afval worden verwerkt, maar moet het naar een
officieel inzamelcentrum gebracht worden.

Ook al proberen deze aanwijzingen alle mogelijke
situaties te dekken, geldt (zoals voor alle elektrische
apparaten) dat voor het gebruik voorzichtigheid en het
gezond verstand gebruikt moeten worden, vooral als er
kleine kinderen aanwezig zijn.

BESCHRIJVING
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Gevaar voor brandwonden!!
Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

Broodsleuven
Inschakelhendel
Wijzer roostergraad
Regelknop roostergraad
Kruimelopvanglade
Defrost-toets
Opwarmknop
Bagel-knop
Stop/cancel-knop
Uitneembaar element "Warming Rack" (alleen bij
sommige modellen)

- Tijdens de werking zijn de zones
rondom de broodsleuven zeer heet:
raak het apparaat uitsluitend aan bij
de plastic knoppen en handvaten.
- Brood is voedsel dat vlam kan vatten.
Gebruik dit apparaat dus niet onder of GEBRUIK
naast gordijnen of andere ontvlambare - Controleer of de hendel (B) omhoog staat en of de
materialen.
draaiknop (D) op een gemiddelde roostergraad is
-

-

Dek het apparaat tijdens zijn werking niet af: het kan zo
oververhit raken en in de brand schieten.
Men adviseert de toaster niet recht onder hangende
keukenkastjes te gebruiken.
Verbrand voedsel kan vlam vatten. Laat de toaster dus
niet zonder toezicht ingeschakeld en stel een lagere
roostergraad in voor dunne of droge sneden brood die
makkelijker kunnen verbranden.
Verwarm nooit gevuld of belegd voedsel (bijv. pizza):
als deze in het apparaat druppelen, kan brand worden
veroorzaakt.
Reinig regelmatig de kruimelopvanglade: kruimels
kunnen rook of brand veroorzaken.

-

-

ingesteld.
Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
Om de “nieuwgeur” die bij het eerste gebruik vrijkomt te
verwijderen, dient u het apparaat minstens 5 minuten
zonder etenswaren te laten werken. Lucht het vertrek
tijdens deze handeling.
Doe de sneden brood in de broodsleuven (A) en druk
vervolgens de hendel (B) helemaal omlaag.

Opmerking: als het apparaat niet op een stopcontact
is aangesloten, kan de hendel (B) niet in de onderste stand
geblokkeerd worden.
- Nadat het roosteren beëindigd is, zal de hendel naar
boven komen, waarbij ook de sneden brood omhoog
komen.
- Als het brood niet voldoende geroosterd is, dient men
een hogere roostergraad te kiezen door aan de knop (D)
te draaien. Als het brood echter te veel geroosterd is,
dient men een lagere roostergraad te kiezen.
- Het roosteren kan op elk moment onderbroken worden
door op de drukknop “stop/cancel” (I) te drukken.

Opmerking:
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de
gebruiker.
- Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt,
of het in intacte toestand verkeert. Controleer of
alle etiketten en verpakkingen van de toaster zijn
verwijderd.
- Om stof te verwijderen dat tijdens het transport is
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-

Gevaar voor brandwonden!! tijdens de werking
worden de broodsleuven zeer heet. Niet aanraken!

Als de brioche niet voldoende geroosterd is, selecteert u
de volgende keer een hogere roostergraad.

TIPS

Functie “defrost”
U kunt diepgevroren sneden brood roosteren door op de
drukknop “defrost” (F) te drukken zodra u de hendel (B)
omlaag hebt gedrukt. De bereidingscyclus zal verlengd
worden om de gewenste roostergraad te bereiken. Het
controlelampje blijft branden zolang de defrost-functie in
gebruik is.

-

Functie verwarming
Duw de hendel (B) naar beneden en druk op de knop “reheat”
(G). Het controlelampje blijft branden zolang deze functie in
gebruik is. De verwarmingstijd is steeds dezelfde en kan niet
veranderd worden met de regelknop van de roostergraad.

-

Functie “bagel” (roosteren aan één zijde)
De functie “bagel” dient voor het roosteren van allerlei soorten
brood, focaccia’s en muffins aan één zijde (de binnenzijde),
terwijl de andere zijde (de buitenzijde) warm blijft. Voordat
de focaccia’s en muffins geroosterd worden, moeten ze door
de helft gesneden worden: duw de inschakelhendel (B) naar
beneden en druk op de knop “bagel” (H). Het controlelampje
“bagel” blijft branden zolang deze functie in gebruik is.

Het apparaat niet leeg laten werken (d.w.z. zonder
sneden brood).
Geen heel dunne of gebroken sneden brood gebruiken.
Geen etenswaren in het broodrooster doen die
tijdens het verwarmen kunnen lekken. Afgezien
van de moeilijkheden die dit veroorzaakt voor het
schoonmaken, kan dit ook brandgevaar opleveren.
Het is bovendien belangrijk vóór elk gebruik eventuele
gelekte etenswaren uit de kruimelopvanglade te
verwijderen.
Geen te grote stukken in het broodrooster duwen
(forceren).
Geen vorken of andere voorwerpen in het broodrooster
steken om het brood eruit te halen, omdat hierdoor de
weerstanden beschadigd kunnen worden. De stekker
uit het stopcontact halen, het apparaat omkeren
en zachtjes schudden om eventuele etensresten te
verwijderen.

REINIGING EN ONDERHOUD
-

Gebruik van de drukknop “stop/cancel”
Op elk moment kan op de drukknop “stop/cancel” (I) gedrukt
worden om het roosteren te onderbreken.

-

Opgelet! forceer de inschakelhendel (B) niet; gebruik
altijd de drukknop “stop/cancel” (I).

-

Kruimelopvanglade
De kruimelopvanglade (E) moet regelmatig geleegd worden
omdat een ophoping van kruimels een potentiële bron van
brandgevaar kan opleveren. Laat het broodrooster na het
roosteren afkoelen, neem de kruimelopvanglade (E) uit en
leeg deze.

-

Element "WARMING RACK" (L) (alleen bij sommige
modellen)
Gebruik dit element om brioches te roosteren.
- Bevestig het element “Warming Rack”, zoals
geïllustreerd op p. 3.
- Plaats de brioche op het roostertje.
- Draai de regelknop van de roostergraad (D) op de
gewenste stand.
- Duw de bedieningshendel (B) naar beneden tot deze
zich blokkeert.

Elke reinigings- of onderhoudsbeurt dient te geschieden
nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Het apparaat laten afkoelen voordat men met reinigen
begint.
De buitenkant van het apparaat moet gereinigd
worden met een vochtige doek. Geen schurende
reinigingsproducten gebruiken die de buitenkant
kunnen beschadigen.
DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER.
Na elk gebruik de stekker uit het stopcontact halen en
de kruimelopvanglade die zich aan de onderkant van
het apparaat bevindt, leegmaken.
Indien een geroosterde boterham vast blijft zitten in de
sleuf, de stekker uit het stopcontact halen, het apparaat
omkeren en zachtjes schudden.
DE ONDERDELEN VAN HET BROODROOSTER, EN MET
NAME DE BINNENKANT VAN DE BROODSLEUVEN,
NOOIT MET SCHERPE VOORWERPEN AANRAKEN.

TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning		
Opgenomen vermogen 		
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Zie gegevensplaatje
“

