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NL Broodrooster 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
■ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke 

of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen over het veilig gebruiken van het product en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. De reiniging en het 
gebruikersonderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve onder toezicht en als ze 
ouder zijn dan 8 jaar. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat kinderen 
niet met het apparaat spelen.

■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen zoals:
– personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken,
– hotel- of motelkamers en andere woonruimten,
– boerderijen,
– bed & breakfast.

■ Het apparaat is bedoeld voor het roosteren van brood zoals sandwiches, standaard brood, broodjes, bagels, enz.
■ Gebruik het apparaat niet voor het roosteren van zoet brood dat bestrooid is met suiker of fruit of jam bevat, zoals 

gebak, broodjes, enz. Anders kan dit leiden tot brand.
■	 Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving, in de buitenlucht of voor andere doeleinden dan waarvoor het 

is bedoeld. 
■ Plaats het apparaat niet op een elektrisch fornuis of een gasfornuis of in de buurt hiervan, op de gootsteen, langs de 

rand van een tafel of op een onstabiele ondergrond. Het apparaat moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden 
geplaatst.

■ Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u controleren of de nominale spanning op het label overeenkomt 
met de elektrische spanning van het stopcontact. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. 

■ Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangt en dat het niet in aanraking komt met een heet 
oppervlak.

Waarschuwing:	
Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt samen met een geprogrammeerd apparaat, externe 
tijdschakelaar of afstandsbediening.

■ Gebruik het apparaat niet zonder kruimellade.

Opgelet:
Brood kan vlam vatten, gebruik het apparaat dus niet in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, 
theedoeken, enz. Plaats het apparaat ook niet op brandbare materialen. 

■ Met betrekking tot brandveiligheid, dit apparaat voldoet aan de normen die geldig zijn in de Europese Unie. Volgens 
deze normen mogen deze apparaten worden gebruikt op een tafel of een soortgelijk oppervlak, op voorwaarde dat 
er 50 cm afstand is tussen de brandbare materialen en het apparaat en ten minste 10 cm in andere richtingen.

■	Voor het eerste gebruik moet het apparaat ten minste drie keer leeg worden gebruikt op de maximale stand, om 
eventuele geuren te verwijderen.
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■ Tijdens en na het gebruik kunnen de toegankelijke materialen heet zijn, ten gevolge van restwarmte. Raak deze hete 
oppervlakken niet aan. Wees voorzichtig wanneer u kleine hoeveelheden brood uit het apparaat verwijdert. 

■ Tijdens het gebruik, laat het apparaat niet zonder toezicht achter.
■ Bedek het apparaat nooit als het is ingeschakeld of nog warm is.
■ Steek geen grote stukken brood in de roostersleuven en steek geen brood gewikkeld in aluminiumfolie of metalen 

voorwerpen in het apparaat. Anders bestaat het gevaar op brand of letsel door een elektrische schok.
■ Rooster nooit brood door het horizontaal op de roostersleuven te leggen. Dit kan de luchtcirculatie onderbreken en 

leiden tot brand.

Opgelet:
Probeer nooit een stuk brood of een ander broodproduct met een mes of een ander metalen voorwerp uit het 
apparaat te halen. Dit kan leiden tot een elektrische schok of het apparaat beschadigen. Als brood komt vast 
te zitten, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en laten afkoelen. Verwijder 
vervolgens voorzichtig het vastzittend stuk. 

■ Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt en voordat u het monteert, 
schoonmaakt of verplaatst. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het verplaatst, reinigt of opbergt. 

■ De uitneembare kruimellade moet regelmatig worden schoongemaakt. Reinig de kruimellade volgens de instructies in 
het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Om mogelijk letsel door een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat 
of het netsnoer niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld. 

■ Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer. Anders kan het netsnoer of het 
stopcontact beschadigd raken. 

■ Is het netsnoer beschadigd, dan moet het door een erkend Service Center of door een gekwalificeerd persoon worden 
vervangen; dit zal gevaarlijke situaties voorkomen. Het is verboden het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd 
is.

■ Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd, niet goed werkt, als het is gevallen is of ondergedompeld is geweest 
in water. Repareer of wijzig het apparaat niet zelf, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Laat alle reparaties 
of aanpassingen door een erkend Service Center uitvoeren. Bij ondeskundig gebruik van het apparaat riskeert u het 
vervallen van al uw wettelijke rechten m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Broodrooster 
Handleiding

■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als 
u vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik 
het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is beschreven. 
Bewaar deze handleiding op een veilige plaats waar ze gemakkelijk kan 
worden gevonden voor toekomstig gebruik. 

■	 Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, 
de aankoopbon en verklaring van de verkoper of garantiekaart te 
bewaren, voor ten minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid 
voor onbevredigende prestaties of kwaliteit. Wilt u  het apparaat 
transporteren, dan raden wij u  aan het apparaat te verpakken in de 
originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A1  Uitneembaar toastrek
A2 Twee roostersleuven
A3 LED-lampje
A4 Elektronische timer  

–  9 niveaus
A5 LED-display
A6 Verwijderbare kruimellade
A7 Knop Toast opwarmen

A8 Onmiddellijke stop-knop
A9 Knop Ontdooien
A10 Hendel met ”High Lift”-functie 

om kleinere broodproducten 
gemakkelijk te verwijderen

A11  Opbergruimte voor snoer
A12 Antislipvoetjes

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
■	 Voor het eerste gebruik, haal het apparaat en de toebehoren uit de 

verpakking en verwijder alle stickers en labels van het apparaat.
■	 Was het rek A1 met warm water en een neutraal afwasmiddel. Spoel het 

vervolgens onder stromend water en droog het af met een fijne doek. 

Opgelet:
Zorg dat het rek A1 volledig droog is voordat u  het op de 
broodrooster plaatst. 

■	 Voor het eerste gebruik moet het apparaat ten minste drie keer leeg 
worden gebruikt, op de maximale stand, om eventuele geuren te 
verwijderen.

HET APPARAAT GEBRUIKEN
■	 Plaats de broodrooster op een vlakke, droge en stabiele ondergrond, op 

voldoende afstand van brandbare materialen, zoals beschreven in het 
hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften.

■	 Ontrol het netsnoer volledig en steek de stekker van de broodrooster in 
het stopcontact. Als u het rek A1 niet gebruikt, moet u het verwijderen. 
Steek in elke sleuf A2 een stuk sandwich, sneetje brood, een half broodje 
of bagel, enz. De sneetjes brood mogen niet te dik zijn, anders zullen ze 
in de sleuven A2 komen vast te zitten en mogen niet uit de broodrooster 
steken wanneer de hendel A10 zich in de onderste stand bevindt.

 
Opgelet:
Steek geen brood waarop boter, margarine, enz. werd gesmeerd 
in de broodrooster.

■	 Gebruik de elektronische timer A4 om de intensiteit in te stellen, van 
1 tot 9. Een lage intensiteit komt overeen met de niveaus 1 tot 3. Voor 
een gemiddelde intensiteit stelt u  het niveau 4 tot 6 in en voor een 
hoge intensiteit stelt u de niveaus 7 tot 9 in. Bij het eerste gebruik wordt 
het aanbevolen om de intensiteit 4 of 5 in te stellen. Om een ander 
broodproduct te roosteren, kunt u  een andere intensiteit instellen, 
afhankelijk van het type brood en uw voorkeur.

■	 Start de broodrooster door de hendel A10 naar beneden te drukken. De 
broodrooster wordt automatisch gestart wanneer de hendel A10 zich 
in de onderste stand bevindt. Knop A8 zal branden, de LED-lampjes 
A3 zullen branden en op het display A5 wordt de intensiteit. De LED-
lampjes A3 zullen tijdens het gebruik geleidelijk worden uitgeschakeld.

Opmerking:
Als de broodrooster niet is aangesloten op een stopcontact zal de 
hendel A10 niet in de onderste stand worden vergrendeld en zal 
de broodrooster niet worden gestart.
De broodrooster kan op elk gewenst moment worden gestopt 
door op de knop A8 te drukken.

■	 De broodrooster zal automatisch worden uitgeschakeld en het 
ingebrachte broodproduct naar boven halen wanneer het roosteren is 
voltooid. Het display A5, de LED-lampjes A3 en de achtergrondverlichting 
van de knop A8 zullen worden uitgeschakeld. Om meer broodproducten 
te roosteren, verwijdert u de toast uit de broodroosters en herhaalt u de 
procedure die hierboven wordt beschreven. 

Opmerking:
De hendel A10 is voorzien van de "High-Lift"-functie die het 
broodproduct helemaal naar boven brengt. Dit maakt het 
verwijderen van kleinere broodproducten gemakkelijker. 

Opgelet:
Probeer nooit een stuk brood of een ander broodproduct met een 
mes of een ander metalen voorwerp uit het apparaat te halen. Dit 
kan leiden tot een elektrische schok of het apparaat beschadigen. 
Als brood komt vast te zitten, moet u de broodrooster uitschakelen, 
de stekker uit het stopcontact halen en laten afkoelen. Verwijder 
vervolgens voorzichtig de broodproducten. 

■	 Na gebruik van de broodrooster moet u de stekker uit het stopcontact 
halen en het apparaat laten afkoelen.

De functie Toast opnieuw opwarmen
■	 Met deze functie kunt u  een toast opwarmen zonder dat deze verder 

wordt geroosterd. Het instellen van de timer A4 heeft geen effect op 
deze functie.

■	 Steek de toasts in de sleuven A2 en duw de hendel A10 naar beneden 
totdat deze in de onderste stand is vergrendeld. Knop A8 zal branden, 
de LED-lampjes A3 zullen branden en op het display A5 wordt de 
intensiteit. Om een toast op te warmen, druk op A7. Knop A7 zal 
beginnen branden en de modus Toast opwarmen zal worden gestart. 
De LED-lampjes A3 zullen tijdens het gebruik geleidelijk worden 
uitgeschakeld.

■	 De broodrooster zal na het roosteren het ingebrachte broodproduct 
uitwerpen. Het display A5, LED-lampjes A3 en de achtergrondverlichting 
van de knop zullen worden uitgeschakeld.

Opmerking:
Het opwarmen kan op elk gewenst moment worden gestopt door 
op de knop A8 te drukken.

De functie Bevroren brood roosteren
■	 Steek het bevroren brood in de sleuven A2 en stel de gewenste intensiteit 

in. Druk de hendel A10 naar beneden totdat deze wordt vergrendeld. 
Knop A8 zal branden, de LED-lampjes A3 zullen branden en op het display 
A5 wordt de intensiteit. 

■	 Om bevroren broodproducten te roosteren, druk op knop A9. Knop 
A9 zal beginnen branden en de modus Bevroren brood roosteren zal 
worden gestart. In de eerste fase worden de bevroren broodproducten 
ontdooid, in de tweede fase worden ze geroosterd. De LED-lampjes A3 
zullen tijdens het gebruik geleidelijk worden uitgeschakeld.

■	 De broodrooster zal na het roosteren het ingebrachte broodproduct 
uitwerpen. Het display A5, LED-lampjes A3 en de achtergrondverlichting 
van de knop zullen worden uitgeschakeld.

Opmerking:
De functie kan op elk gewenst moment worden gestopt door op 
de knop A8 te drukken.

Opmerking:
De functie Bevroren brood roosteren en de functie Toast opnieuw 
opwarmen kunnen niet tegelijkertijd worden ingesteld.

Toastrek
■	 Plaats het rek A1 op de broodrooster, zoals weergegeven op Afbeelding 

A  en plaats het broodproduct (klein stokbrood of broodje) dat u  wilt 
roosteren op het rek. Stel een lage intensiteit in, in het bereik van 1 tot 3, 
en duw de hendel A10 naar beneden totdat deze in de onderste stand is 
vergrendeld. Het roosteren zal automatisch gestart worden. Knop A8 zal 
branden, de LED-lampjes A3 zullen branden en op het display A5 wordt 
de intensiteit. De LED-lampjes A3 zullen tijdens het gebruik geleidelijk 
worden uitgeschakeld.

■	 Wacht tot het roosteren automatisch wordt voltooid of druk op de 
knop  A8 wanneer het broodproduct voldoende is geroosterd. Als het 
broodproduct onvoldoende is geroosterd, zelfs nadat het proces is 
voltooid, herhaal dan het proces.
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■	 Bij het verwijderen van het broodproduct van het rek A1, wees dan 
uiterst voorzichtig dat u de hete onderdelen niet aanraakt.

TIPS EN ADVIES OM DE INTENSITEIT IN TE STELLEN
■	 Het roosteren gebeurt in twee fasen. In de eerste fase verdampt vocht 

uit het broodproduct, in de tweede fase wordt het geroosterd. 
■	 De intensiteit is afhankelijk van het type, grootte en versheid van het 

broodproduct.
■	 Vers brood zal langer moeten worden geroosterd, omdat het vocht eerst 

moet verdampen en pas dan kan het werkelijke roosteren beginnen. 
Daarom moet er een hogere intensiteit worden ingesteld. Volkoren 
brood, dikkere sneden brood, halve broodjes en bagels vereisen ook 
een hogere intensiteit.

■	 Ouder brood dat niet zo veel vocht bevat moet minder lang worden 
geroosterd en vereist dus een lagere intensiteit.

■	 Kleine en dunne sneden brood moeten langer dan grote en dikke 
sneden brood worden geroosterd.

■	 Als u maar een sneetje brood roostert, dan moet u een lagere intensiteit 
instellen dan wanneer u twee sneden roostert.

REINIGING EN ONDERHOUD
■	 Reinig de broodrooster na elk gebruik. Vóór het reinigen, haal de stekker 

van de broodrooster uit het stopcontact en zorg dat deze is afgekoeld.
■	 Gebruik een vinger om de kruimellade A6 naar de broodrooster te 

duwen. Dit zal de kruimellade A6 vrijgeven, zodat u deze kunt uitnemen. 
Trek de kruimellade A6 uit de broodrooster. Verwijder de kruimels, veeg 
deze schoon met een schone, droge doek en plaats deze terug. Maak 
de kruimellade A6 regelmatig schoon. Zorg dat er zich geen kruimels 
ophopen. Anders kunnen deze vuur vatten.

■	 Om kruimels in de broodrooster te verwijderen, moet u de broodrooster 
omdraaien en voorzichtig de kruimels over een vuilnisbak uitschudden.

■	 Veeg de buitenkant van de broodrooster en een droge of licht 
bevochtigde doek schoon en droog deze vervolgens grondig af. Zorg 
dat er geen water of vocht in de broodrooster kan komen.

■	 Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, benzine, 
oplosmiddelen, enz. om de broodrooster schoon te maken. 

■	 Om mogelijk letsel door een elektrische schok te voorkomen, mag dit 
apparaat of het netsnoer niet in water of een andere vloeistof worden 
ondergedompeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik .............................................................................220−240 V
Nominale frequentie  ........................................................................................... 50/60 Hz
Nominale frequentie ...............................................................................................1 000 W

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw 
gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte afvoer, 
hergebruik en recycling, deze apparatuur inleveren bij een 
inzamelpunt. Alternatief, kunt u  in sommige landen van de 
Europese Unie of andere Europese landen uw apparaten 
terugbrengen naar de lokale leverancier als u  een 

vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor 
het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen ontstaan 
door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale autoriteiten of 
inzamelpunten om meer informatie.
Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd worden 
in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u  elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw 
verkoper of leverancier om meer informatie.

Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, vraag 
dan de meer informatie over het correct recyclen bij uw gemeente of uw 
verkoper.

Dit apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


