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Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op 
een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren! 

 
Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het 
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De 
kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en 
instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom 
moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften 
betreffende ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden 
opgevolgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet 
altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat het installatie-, bedienings-, 
onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken. Als u het apparaat 
overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven. 

1. Veiligheid 

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een 
bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming 
gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de 
aanbevelingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. 

1.1. Symboolverklaring 

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing 
aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat 
absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te 
vermijden 
 

 
GEVAAR 

Het signaalwoord GEVAAR 
waarschuwt voor gevaren die leiden tot 
ernstige verwondingen of overlijden als 
ze niet worden vermeden. 

 

 
 VOORZICHTIG  

Het signaalwoord VOORZICHTIG 
waarschuwt voor gevaren die licht of 
matig letsel kunnen veroorzaken, als 
ze niet worden vermeden. 

 

  

 
 WAARSCHUWING 

Het signaalwoord WAARSCHUWING 
waarschuwt voor gevaren die gematigd 
tot zwaar letsel of overlijden kunnen 
veroorzaken, als ze niet worden 
vermeden. 

 

 

WAARSCHUWING VOOR 
HETE OPPERVLAKKEN 

Het signaalwoord WAARSCHUWING 
VOOR HETE OPPERVLAKKEN 
waarschuwt voor gevaren die 
persoonlijk letsel kunnen veroorzaken 
zoals brandwonden, als ze niet worden 
vermeden. 
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AANWIJZING 

Het signaalwoord AANWIJZING 
waarschuwt voor mogelijke schade aan 
eigendommen. 

 
 

 
 

Het icoon INFORMATIE informeert de 
gebruiker over aanvullende informatie 
en tips voor het gebruik van het 
apparaat. 

1.2. Veiligheidsaanwijzingen 

Levensgevaar door elektrische schokken! 

• Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken. 

• Sluit het apparaat aan op een snel bereikbare aansluiting, zodat u het onmiddellijk 
kunt loskoppelen van de stroomtoevoer bij storing. 

• Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen 
met de netspanning. 

• Laat een beschadigd netsnoer alleen vervangen door de fabrikant of een 
gekwalificeerd persoon. 

• Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en 
gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren. 

•  

Voedingskabel en stekker 

• Draag het apparaat niet aan de voedingskabel. 

• Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of de stekker zichtbaar beschadigd 
of defect is. 

• Stel de voedingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen. 

• Knik, plet of knoop de voedingskabel niet. 

• Altijd de voedingskabel volledig uitrollen. 

• Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel. 

• Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact. 

• Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting. 

•  

Levensgevaar door kortsluiting! 

• Sla het apparaat zodanig op dat het niet in het water, bijv. gootsteen of bad, vallen 
kan. 

• Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. In dat geval moet u 
de stekker uit het stopcontact trekken. 

• Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. 

• Vloeistoffen in het apparaat kunnen kortsluiting veroorzaken. 

• Gebruik het apparaat alleen in droge ruimten. 

• Trek de stekker uit het stopcontact iedere keer voordat het apparaat wordt gereinigd. 
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Levensgevaar door gebrek aan ervaring en kennis! 

• Het apparaat mag worden gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met 
fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, 
wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik 
van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met 
zich meebrengt. 

• Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht. 

• Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als 
plastic zakken en elementen van polystyreen. Zij kunnen daarin verstrikt raken en 
stikken. 

• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken. 

• Laat de reiniging en het onderhoud niet uitvoeren door kinderen of personen met 
fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen. 

Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen! 

• Acrylamide, bijvoorbeeld in verbrande sneetjes brood, kan kanker veroorzaken. 

• Rooster het brood niet te donker. 

• Verwijder gebrande stukken. 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

• Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Ook na het uitschakelen 
blijft het apparaat nog enige tijd heet.  

• Raak de sleuven niet aan noch het oppervlak van het apparaat.  

• Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen. 

• . 

Brandgevaar door brandbare levensmiddelen en materialen! 

• Het getoaste brood kan beginnen te branden. 

• Licht ontvlambare voorwerpen in de buurt van het product kunnen ontbranden. 

• Plaats het apparaat niet in de buurt of onder brandbare materialen. Het apparaat 
moet onder toezicht blijven. 

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of hete oppervlakken. 

• Plaats geen brandbare of licht ontvlambare voorwerpen op het hete oppervlak of het 
apparaat.   

• Dek het apparaat niet af met bijv. aluminiumfolie of een doek. 

• Reinig het apparaat en leeg de kruimellades regelmatig om brandgevaar te 
vermijden. 

• Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker 
eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor 
voldoende toevoer van frisse lucht. Het vuur nooit met water blussen als de stekker 
in het stopcontact zit. 
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Gevaar voor beschadiging door verkeerd gebruik! 

• Onjuiste bediening kan het apparaat beschadiging. 

• Stel het toestel nooit bloot aan hoge temperaturen (fornuis, enz.) of weersinvloeden 
(regen, enz.). 

• Gebruik of plaats het apparaat niet op warme oppervlakken, zoals bijv. op het 
fornuis of in de buurt van open vlammen. 

• Laat het netsnoer niet over de rand van het werkoppervlak hangen. 

• Gebruik het apparaat alleen als het op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak 
is geplaatst. 

• Gebruik het apparaat alleen met een kruimellade. 

• Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening. 

• Als een getoaste brood vast zit in de sleuf, trek dan de stekker uit het stopcontact en 
laat het apparaat afkoelen. 

• Gebruik het apparaat alleen rechtopstaand. 

• Plaats het apparaat niet onder keukenkasten. De kasten kunnen door opstijgende 
hitte beschadigd raken. 

• Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. 

• Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit 
kan het oppervlak beschadigen. 
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1.3. Reglementair gebruik 

Elk gebruik buiten het beoogde gebruik en / of ander gebruik van het apparaat is 
verboden en wordt beschouwd als niet bedoeld. De operationele veiligheid van het 
apparaat wordt alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt volgens de 
instructies in de gebruiksaanwijzing. 
 

  

Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik.  

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, 
zoals: 
 

• bedrijfskeukens, winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken, 

• landbouwbedrijven, 

• voor klanten in hotels, motels, bed and breakfasts en vergelijkbare 
huisvestingsvoorzieningen. 

 

Het apparaat is alleen bedoeld voor het roosteren van sneetjes brood.  

 

Vorderingen van welke aard dan ook tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigde 
vertegenwoordigers wegens schade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat zijn 
uitgesloten. De exploitant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onbevoegd 
gebruik. 

1.4. Oneigenlijk gebruik 

Elk ander gebruik dan die genoemd onder "1.3 Reglementair gebruik" wordt onwettig 
geacht en is verboden. Ongemachtigd gebruik kan leiden tot ernstig letsel en materiële 
schade als gevolg van gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. 
Werk alleen zodanig met het apparaat zoals dat in deze handleiding wordt beschreven. 
Alle technische ingrepen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend door 
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Onjuiste bediening kan leiden tot schade 
aan het apparaat. Het apparaat mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor: 
 

• Bakken van broodjes, 

• Opwarmen van al geroosterd brood, 

• Roosteren van bagels, 

• Roosteren van bevroren brood, 

• Roosteren van belegde sneetjes brood (bijv. sandwiches), baksels met vulling of 
beleg (bijv. jam of suiker). 
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2. Algemeen 

2.1. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn 
samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische 
stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. Het geleverde apparaat kan 
bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische 
ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. 

 
VOORZICHTIG 

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met 
het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan 
eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan letsel of beschadigingen 
veroorzaken.  

 

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als 
gevolg van: 

• het niet in acht nemen van de aanwijzingen, 

• oneigenlijk gebruik, 

• het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker, 

• de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen. 

 

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te 
brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere 
ontwikkeling van het apparaat. 

2.2. Auteursrecht 

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere 
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave 
mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het 
bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot 
verdere vorderingen. 

De illustraties in deze handleiding kunnen licht afwijken van de eigenlijke uitvoering van 
het apparaat. 

2.3. Conformiteitsverklaring 

 

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit 
bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, 
sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe. 
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3. Transport, verpakking en opslag 

3.1. Transportinspectie 

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder 
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat 
niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de 
transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens 
reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, 
omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn. 

3.2. Verpakking 

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare 
materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking. Gooi de 
buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een 
verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade. 
Verwijder voor gebruik volledig het buiten- en binnenverpakkingsmateriaal van het 
apparaat. Controleer of het apparaat en de toebehoren compleet zijn. Als er onderdelen 
ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice. Als u de verpakking wilt 
weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. 
Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen. 

3.3. Opslag 

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in 
overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en 
opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden: 
 

• Niet buitenshuis, 

• Droog en stofvrij, 

• Verwijderd houden van corrosief materiaal, 

• Beschermd tegen direct zonlicht, 

• Beschermd tegen mechanische schokken. 

• . 

 

Bij langdurige opslag (> 3 maanden) moet de algemene conditie van alle onderdelen en 
verpakkingen regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig ververst of vernieuwd. 
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4. Technische Specificaties 

4.1. Technische gegevens 

Benaming Toaster TS60 

Art.-Nr.: 100197 

Materiaal: Edelstaal 

Uitvoering: 

• Functies: toasten 

• Ontworpen voor:  

- Toast 

- Sandwich-toast 

• Bediening: 

- 1 Bedieningshendel voor 6 sneetjes 
(manuele uitworp) 

- Selectie schakelaar voor de in bedrijf stelling 
van de sleuven, elk voor 2 sleuven  

• Controlelampjes: verwarmen 

• Kruimellades, uitneembaar 

Aantal sneetjes: 6 

Sleufgrootte: B 145 x D 20 x H 135 mm 

Timer: 
Tijdinstelling: 1-5 Minuten, geluidssignaal na 
verschrijden van de tijd 

Aansluitwaarden: 2,5 kW / 230 V 50 Hz 

Stroomverbruik bij 
230 V: 

2 sneetjes: 1100W 

4 sneetjes: 1800W 

6 sneetjes: 2500W 

Afmetingen: B 405 x D 245 x H 225 mm 

Gewicht: 5,65 kg 

 

Technische veranderingen voorbehouden. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

- 118 - 

4.2. Onderdelenoverzicht 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Timer 6 Rubberen poten (4) 

2 Opwarm-controlelampje (rood) 7 Ventilatieopeningen 

3 Selectie schakelaar 8 Behuizing 

4 Bedieningshendel 9 Toastsleuven (6) 

5 Uitneembare kruimellade   

8 

9 

6 

7 

5 4  3 2 1 
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5. Installatie en bediening 

5.1. Installatie 

5.1.1. Afstellen 

• Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen. 

• Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens van het apparaat. 

• Het montageoppervlak moet gemakkelijk toegankelijk zijn en groot genoeg zijn om 
ongehinderd te kunnen werken met het apparaat en goede luchtcirculatie te 
waarborgen. 

• Houd de zijkanten van het apparaat op een afstand van min. 10 cm van andere 
voorwerpen. 

• Plaats bij een kleine afstand beveiligingsmiddelen, bijvoorbeeld folie van 
hittebestendig materiaal. 

• Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte. 

• Plaats het toestel op een stevig, droog, vlak, waterbestendig en hittebestendig 
oppervlak. 

• Plaats het apparaat nooit direct onder een hangkast, aangezien de warmte naar 
boven opstijgt. 

• Gebruik het apparaat nooit op een tafelrand, het toestel kan kantelen en vallen. 

• Zet het apparaat zodanig dat de stekker toegankelijk is en indien nodig, snel van de 
stroomvoorziening kan worden losgekoppeld. 

• Haal de beschermfolie van het apparaat voordat u het in bedrijf neemt. Trek het er 
langzaam vanaf zodat er geen lijmresten achterblijven. Verwijder eventuele 
lijmresten met een geschikt oplosmiddel. 

• Schuif de kruimellade in de opening onder het apparaat. 

5.1.2. Aansluiten 

 
GEVAAR 

Levensgevaar door elektrische schokken! 

Foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning kan leiden tot elektrische 
schokken. 

• Sluit het apparaat aan op een met 16A beschermd stopcontact met 
beschermende pin. 

 

1. Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) 
overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening. 

2. Stel het apparaat af. 

3. Rol de voedingskabel volledig af. 

4. Steek de stekker in een beschermd stopcontact met beschermende pin. 

Het apparaat is klaar voor gebruik. 
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5.2. Bediening 

5.2.1. Belangrijke aanwijzingen voor optimaal toastresultaat 

Het toastresultaat bij hetzelfde ingestelde bruiningsniveau is afhankelijk van de 
verschillende eigenschappen van het brood (vochtgehalte, broodsoort, grootte en dikte 
van de sneetjes). 

• Voor droog brood, kleine en dunne sneetjes of het roosteren van één sneetje stelt u 
het laagste bruiningsniveau in.  

• Het toasten van dikkere sneetjes brood vereist meer tijd. Stel daarom een hoger 
bruiningsniveau in of rooster ze 2 keer. 

• Voor een gelijkmatig toastresultaat moet de snijoppervlakte van het brood zo glad 
mogelijk zijn.  

• Kruimels of uitstekende bestanddelen van het brood (bijv. zaden) moet u 
verwijderen voordat u begint met roosteren, zij kunnen namelijk verbranden 

• Brood met een ongelijk oppervlakte vereist een hoger bruiningsniveau. 

• Rooster maar één broodsoort tegelijk om een beter resultaat te bereiken. 

• Wij bevelen een bruiningstijd van ongeveer 3 minuten aan. 

• Houd er rekening mee dat bij meerdere keren roosteren achter elkaar, het apparaat 
heter wordt en de latere toasts donkerder zullen zijn. U kunt indien noodzakelijk bij 
latere toastbeurten een lager bruiningsniveau kiezen. 

• U kunt het bruiningsniveau ook tijdens het toasten wijzigen door de regelaar voor het 
bruiningsniveau te verzetten. 
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5.2.2. Toasten 

AANWIJZING 

Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.  

• Gebruik het apparaat met ingeschoven kruimellade om schade of vervuiling van 
het apparaat te voorkomen. 

 

1. Zorg ervoor dat er zich geen verpakkingsmateriaal of andere onderdelen in de 
machine bevinden. 

2. Stel het apparaat af zoals beschreven. 

3. Schuif de kruimellade (5) in de hiervoor bestemde opening onder het apparaat. 

4. Steek de stekker in een correct geïnstalleerde aansluiting. 
 

 

 

De selecteerbare toastsleuven (9) worden naast de selectieschakelaar 
(3) getoond. 

 

5. Selecteer met de selecteerschakelaar (3) het gewenste aantal toastsleuven die 
moeten worden verhit (9). 

6. Schuif de sneetjes in de toastsleuven (9). 
0 

Voor een hoger bruiningsniveau de timer (1) met de wijzers van de klok mee draaien. 
Voor een lichtere bruining de timer (1) tegen de wijzers van de klok in draaien. 
 

 

 

Wees ervan bewust dat wanneer er meerdere toastwerkingen plaatsvinden, het 
apparaat warmer wordt en de broodschijven donkerder worden. 

 

 
WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

Het broodrooster wordt tijdens het werk heet. 

• Raak geen oppervlakken aan en grijp geen toastsleuven vast. 
 

7. Druk de bedieningshendel (4) naar boven  tot het op zijn plaats klikt. 

8. Draai de timer (1) met de wijzers van de klok mee om de gewenste bruiningstijd 
tussen 1 en 5 minuten in te stellen. Het rode verwarmingslampje (2) brandt, het 
toestel verwarmt.  

9. Nadat het roosterproces is afgerond, klinkt een piep. Het rode verwarmingslampje 
(2) gaat uit, de verwarming wordt uitgeschakeld en de timer (1) staat op OFF. 
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10. Druk de bedieningshendel (4) naar beneden. De sneetjes brood worden uit de 
toastsleuven geheven. 

 

 WAARSCHUWING 

Brandgevaar door doorlopend gebruik! 

De sneetjes brood kunnen verbranden. 

• Druk op de bedieningshendel om het brood uit de toastsleuven te halen. 

 

 
WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet. 

• Verschuif of verplaats het apparaat pas na afkoelen. 
 

11. Laat het apparaat volledig afkoelen. 

12. Trek de stekker uit het stopcontact.  

5.2.3. Voortijdig uitschakelen 

Het roosteren voortijdig beëindigen: 
 

 
WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

De toaster schakelt na het verschrijden van de tijd uit. 

• Raak geen oppervlakken aan. 
 

1. Draai de timer (1) tegen de wijzers van de klok op OFF. Het rode 
opwarmcontrolelampje (2) dooft, het apparaat is uitgeschakeld. 

2. Druk de bedieningshendel (4) naar beneden . De sneetjes brood worden uit de 
toastsleuven (9) geheven.  

3. Neem de sneetjes brood eruit.  
 

 
WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet. 

• Verschuif of verplaats het apparaat pas na afkoelen. 
 

4. Laat het apparaat volledig afkoelen. 

5. Trek de stekker uit het stopcontact. 
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5.2.4. Vastzittende sneetjes brood 

 

 

Zorg ervoor dat de sneetjes brood niet te dik zijn.  

 

 WAARSCHUWING 

Brandgevaar door vastzittend brood! 

De sneetjes brood kunnen gaan branden. 

• Neem de vastzittende sneetjes brood er onmiddellijk uit.  
 

Geroosterde sneetjes brood uit de toastsleuven verwijderen: 
 

1. Draai de timer (1) tegen de richting van de wijzers van de klok in op OFF. Het rode 
opwarmcontrolelampje (2) dooft, het apparaat is uitgeschakeld. 

2. Trek de stekker uit het stopcontact. 
 

 
WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet. 

• Verwijder de vastzittende sneetjes brood pas na afkoelen. 
 

3. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld. 
 

 
WAARSCHUWING 

Gebruik geen puntige metalen voorwerpen om een vastzittend sneetje brood te 
verwijderen. Scherpe voorwerpen kunnen de verwarmingselementen beschadigen en 
leiden tot elektrische schokken als ze in contact komen met stroomgeleiders. 

 

4. Draai het apparaat 180° en schud het licht om de vastzittende sneetjes brood uit de 
toastsleuven (9) te verwijderen. 

5. Verwijder voorzichtig het vastzittende brood. 
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6. Reiniging 

 
WAARSCHUWING 

Kortsluitingsgevaar door water! 

Water in het broodrooster kan kortsluiting veroorzaken. 

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen. 
 

Het apparaat kan niet worden afgespoeld onder een waterstraal. Gebruik geen water 
onder druk om het apparaat te reinigen. 
 

AANWIJZING 

Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken. 

• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. 

• Nooit scherpen voorwerpen in de toastsleuven steken om broodresten vrij te 
maken. 

 

Regelmatige reiniging: 

1. Draai de timer (1) tegen de wijzers van de klok in op OFF. Het rode 
verwarmingscontrolelampje (2) dooft en het apparaat is uitgeschakeld. 

2. Trek de stekker uit het stopcontact. 
 

 
WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet. 

• Verschuif of verplaats het apparaat pas na afkoelen. 
 

3. Laat het apparaat volledig afkoelen. 

4. Draai het apparaat 180° en schud het licht om broodkruimels uit de toastsleuven (9) 
te verwijderen. 

5. Neem de ombouw (8) met een zachte en vochtige doek met schoonmaakmiddel af. 

6. Droog de ombouw (8) grondig met een zachte doek. 

7. Laat het apparaat volledig drogen voor het opnieuw in bedrijf te nemen. 
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6.1. Kruimellade reinigen 

AANWIJZING 

Onjuist gebruik kan schade veroorzaken. 

• Gebruik het apparaat alleen met ingeschoven kruimellade om beschadiging van 
het apparaat of vuil te vermijden. 

• Verwijder en reinig de kruimellade regelmatig. 
 

 
WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN 

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! 

De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet. 

• Verschuif of verplaats het apparaat pas na afkoelen. 
 
 

 

Het apparaat heeft een uitneembare 
kruimellade onderin het apparaat. 

1. Trek de kruimellade (5) helemaal uit 
de opening onder het apparaat. 

2. Maak de kruimellade (5) schoon met 
een zachte, droge of licht vochtige 
doek en droog het af. 

3. Duw de kruimellade (5) helemaal in 
de daarvoor bestemde opening. 

 

6.2. Opslag 
 

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet u deze grondig schoonmaken 
zoals beschreven en op een droge, schone, vorstvrije plek opslaan, beschut tegen de 
zon en onbereikbaar voor kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. 
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7. Afvalverwijdering 

Oude apparaten 
 

 

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. 
Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval 
worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan 
worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten 
afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn 
gemeente te brengen. 

 

AANWIJZING 

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden 
om de effecten op het milieu te vermijden. 

• Koppel het apparaat los van het lichtnet en snij de voedingskabel met een mes los 
van het apparaat. 
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