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SYMBOLEN GEBRUIKT IN DEZE HANDLEIDING 

 

 

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. 

 

Belangrijke veiligheidsinstructies. Risico op een dreigend ongeval als het 

niet wordt nageleefd. 

 

Praktische notitie voor de gebruiker. 

 

Instructies voor naar behoren gekwalificeerde personen. 

 

1. 1. Veiligheid en juist gebruik 

1.1. Veiligheidsinstructies 

De apparatuur is veilig in gebruik en voldoet aan de huidige Europese 

veiligheidseisen. Onjuist gebruik kan echter leiden tot persoonlijk letsel en schade aan 

eigendommen. Voor een correcte en veilige bediening, lees deze handleiding voordat 

u het apparaat gebruikt. Deze handleiding bevat belangrijke waarschuwingen over de 

installatie, veiligheid, gebruik en onderhoud van de apparatuur. 

 Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Geef de handleiding bij 

de apparatuur aan een nieuwe eigenaar van de apparatuur. 

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg 

van onjuist of onjuist gebruik. Houd er rekening mee dat de instructies in deze 

handleiding niet in de plaats komen van de technische kenmerken die zijn vastgelegd 

op het typeplaatje op de apparatuur. 

 

 
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig! 
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Tijdens de installatie: niet op oppervlakken of in de buurt van muren, 

scheidingswanden, keukenmeubelen en dergelijke plaatsen, tenzij ze 

zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal of bedekt zijn met thermisch 

isolerend en onbrandbaar materiaal en aandacht is besteed aan de 

preventievoorschriften tegen vuur. 

 
Controleer voordat u de apparatuur gebruikt of er geen zichtbare 

schade is. Gebruik nooit beschadigde apparatuur. 

 
Sluit de apparatuur aan op een geaard elektrisch circuit. De elektrische 

veiligheid van de apparatuur is alleen gegarandeerd als deze een 

correcte aansluiting heeft. 

 
Deze apparatuur wordt geleverd met een 

potentiaalvereffeningsaansluiting op de achterkant, die correct moet 

worden aangesloten op het aardingscircuit door een geautoriseerde 

installateur. 

 
Sluit de apparatuur niet op de voeding aan met een meervoudige 

stekker of een verlengsnoer. Deze garanderen niet de veiligheid van de 

apparatuur. 

 
Alleen gekwalificeerd en geaccrediteerd personeel mag de apparatuur 

installeren en repareren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade 

als gevolg van reparaties en andere interventies door onbevoegde 

personen. 

 
De installatie en reparatie moeten strikt in overeenstemming zijn met de 

geldende lokale en nationale veiligheidsvoorschriften. 

 
Houd de apparatuur te allen tijde schoon. Voedselverspilling verhoogt 
het risico op brand! 

 
Risico op brandwonden! Raak werkoppervlakken en metalen 

onderdelen niet aan terwijl de apparatuur in bedrijf is. 

 
Risico op brandwonden! Laat de pincet niet in de broodrooster liggen 

terwijl deze in werking is. Plaats alleen om brood te verwijderen. 

 
Het brood kan verbranden dus gebruik het broodrooster niet in de 
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buurt van of onder brandbaar materiaal, zoals gordijnen. 

 

Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een 

externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. 

 
Risico op elektrocutie! Steek geen voorwerpen in de broodholte; in het 

bijzonder metalen voorwerpen; risico op beschadiging van het 

apparaat en de gebruiker. 

 

 

1.2. Doel van gebruik 

Broodroosters worden gebruikt om brood te roosteren of te verhitten. De 

fabrikant beveelt geen ander gebruik aan, omdat dit gevaarlijk kan zijn.  

Broodroosters zijn voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de apparatuur niet 

buitenshuis. 

 

1.3. Gebruikersvereisten 

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en 

personen van wie de fysieke, sensorische of mentale capaciteiten zijn 

verminderd, of door personen zonder ervaring of kennis als zij toezicht 

hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het 

apparaat. op een veilige manier en begreep de gevaren 

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

• Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden 

uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan acht en onder toezicht staan. 

• Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger 

dan 8 jaar. 
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1.4. Recycling  

Behandeling van verpakkingsmateriaal: verwijder de beschermende 

kunststoffen van roestvrij staal voordat u de apparatuur voor de eerste keer gebruikt. 

Recycle de transportverpakking en alle beschermende materialen. 

 

 

 
Controleer op veilige verwijdering van alle plastic verpakkingen. Houd 

plastic containers buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor 

verstikking! 

 

 

 

 

 

 

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die, wanneer 

ze niet op de juiste manier worden gebruikt, de menselijke gezondheid 

en het milieu in gevaar brengen. Gooi geen enkel  onderdeel of 

componente van het apparaat bij het huisvuil; plaats ze in verzamel / 

recyclingcentra of neem contact op met uw leverancier of lokale 

autoriteiten voor advies. 
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2.  Beschrijving van het product   

Horizontale broodrooster 

1.  Grids; 

2.  Brood extractiehendel; 

3.  kruimelsnoeischaar; 

4.  Timer 0-15 notulen; 

5.  Rubberen voetjes; 

6.  Verwarmingsindicator; 

7.  Keuzeschakelaar verwarmingszone 

(alleen modellen van 4 en 6 plaatsen) 

8.  Forceps voor handmatige extractie 

 van brood (alleen modellen zonder  

hefboomafzuiging) 

2 

3 4 

6 

7 1 

5 
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2.1. Technische specificaties 

Model 

Productaf
metingen 

LxPxA 
(mm) 

Brut
oge
wich

t 
(Kg) 

Nett
o 

gew
icht 
(Kg) 

Macht 
(W) 

Tens. 
(V/Hz) 

Afmetingen 
Interieurca
mera LxPxA 

(mm) 

Afmeting 
grids 

LxPxA 
(mm) 

Nº 
toast 

Afmeting
en 

Verpakkin
g LxPxA 

(mm) 

D2CM-XP 
320x200x

210 
4.8 4 1300 

230/5
0 

2x          
28x150x180 

4x 
168x7x14

0 
2 

375x265x
250 

D4CM-XP 
430x200x

210 
5.8 5 2150 

230/5
0 

4x          
28x150x180 

8x 
168x7x14

0 
4 

480x265x
250 

D4GP-XP 
390x200x

210 
5.8 5 2150 

230/5
0 

4x          
28x150x180 

8x 
168x7x14

0 
4 

480x265x
250 

D6GP-XP 
480x200x

210 
7 6 3000 

230/5
0 

6x          
28x150x180 

12x 
168x7x14

0 
6 

530x265x
250 

 

2.2. Vereiste koppelingen 

Elektrische aansluiting met beschermende aarding 

Potentiaalvereffening aan beschermende aarde 

 

2.3. Locatie voor gebruik 

 
Kies een droge locatie waar de apparatuur niet in direct contact met water 

kan komen. 

 
Nooit waterstralen op apparatuur richten. 

 
Plaats de apparatuur op een vlak en stabiel oppervlak. 

 
Houd apparatuur uit de buurt van ontvlambare of door warmte vervormbare 

materialen. Als dit niet mogelijk is, isoleer dan de ruimte rond de apparatuur 

met een niet-ontvlambaar, hittebestendig isolatiemateriaal. 
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2.4. Uitpakken  

Verwijder al het beschermende materiaal uit de verpakking. Controleer de 

apparatuur. Verwijder de beschermende kunststoffen van roestvrij staal.  

Reinig de buitenkant van de machine met een vochtige doek.  

Voer het beschermende materiaal en het verpakkingsmateriaal veilig af als 

mogelijke bronnen van gevaar. 

 

2.5. Elektrische installatie 

Controleer of de gegevens op het typeplaatje van het apparaat 

overeenkomen met het voltage en de frequentie van de voeding.  

Sluit de apparatuur aan op een geaard elektrisch circuit!  

Sluit de apparatuur aan op een vaste installatie. Verbind de machine nooit 

met meerdere stekkers, T-type adapters of verlengsnoeren. 

Volg de regels die gelden in het land waar je bent. 

 

 

Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een terminal gemarkeerd 

met het symbool dat potentiaalvereffening tussen verschillende apparaten 

mogelijk maakt. 

 

 

3. Gebruiksaanwijzing 

• Voordat u het apparaat gebruikt, moet u alle plastic afdekkingen verwijderen 

en de lijmdeeltjes met niet-schurende producten schoonmaken om het 

apparaat niet te beschadigen. 

• Wanneer u kiest waar u het apparaat wilt plaatsen, zorg dan dat het 

waterpas staat en dat het oppervlak niet brandbaar is. Op dezelfde manier 

moet het apparaat uit de buurt blijven van muren en andere materialen die 

kunnen worden vrijgegeven of ontstoken onder invloed van warmte.  
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• Controleer voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of de 

voedingsspanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning en 

controleer of het stopcontact het apparaat ondersteunt.    

• Gebruik de broodrooster nooit met natte handen.! 

• De pan moet altijd in de toast worden opgenomen. 

• Selecteer de zones die nodig zijn voor gebruik in de commutator. Stel 

vervolgens de cyclustijd in om de timerknop te draaien en de gewenste tijd 

te selecteren. 

• Plaats geen doeken of andere voorwerpen die tijdens gebruik kunnen 

worden beschadigd of die gevaar kunnen opleveren. 

• Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de kachel of andere 

hete onderdelen. 

• Steek nooit metalen voorwerpen in een speciaal gebied voor brood. 

 

 

 

     4. Reiniging  

• Zorg er bij het schoonmaken van het apparaat voor dat het netsnoer is 

losgekoppeld van het stroomnet en dat het apparaat volledig koud is 

• Maak de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek en 

een beetje vloeibaar wasmiddel 

• Pincet en lade kunnen in water worden getild voor een efficiëntere reiniging 

 

 Gebruik geen waterstralen tijdens het schoonmaken van het 

apparaat 
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5. Onderhoud  

 Alleen gekwalificeerd en geaccrediteerd personeel mag de apparatuur 

installeren en repareren. 

 De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van reparaties en 

andere interventies door onbevoegde personen 

 De installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt voldoen aan de 

lokale en nationale veiligheidsregels die van kracht zijn. 

 Voor reparaties mogen alleen originele accessoires worden gebruikt. 

 

 

5.1. Het netsnoer vervangen 

  Als het netsnoer is beschadigd, mag het alleen worden vervangen door een 

erkende reparateur of door de fabrikant. 

• Modelleert 2 spaties: Type kabel H07RN-F 3G 1 mm2;  

• Modellen 4 en 6 spaties: Type kabel H07RN-F 3G 1,5 mm2. 
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6. GARANTIE 

 

❑ De apparatuur is gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de 

datum van aankoop. 

❑ De garantie is geldig tegen defecten van oorsprong, ongeacht of deze van 

materieel of van fabricage zijn. 

❑ Wanneer er een afwijking in de apparatuur is, moet deze zo snel mogelijk worden 

teruggestuurd, samen met het aankoopdocument.  

❑ Wanneer de garantie wordt geactiveerd, worden beschadigde onderdelen 

gerepareerd of vervangen, zoals de fabrikant begrijpt. In geval van vervanging 

worden de beschadigde onderdelen de leverancier. 

❑ Alle gebreken die het gevolg zijn van onjuiste installatie of gebruik / hantering van 

de apparatuur vallen niet onder de garantie.   

❑ Het apparaat verliest zijn garantie wanneer een wijziging / aanpassing of zelfs 

reparatie door de gebruiker wordt vastgesteld. 
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