Miljøanbefaling
Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning.
Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på
den lokale genbrugsstation.
Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier
Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede
indsamlingssteder som anført i din kommune. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at
batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække
med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne.
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BRØDRISTER

Bortskaffelse af apparatet
Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges.
Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal
genbrugsplads.
Model no. 10978

Reklamation
Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal
vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.
Rohs-Direktivet
Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er 		
at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til 		
beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr.
Garantien gælder ikke
· Hvis ovennævnte ikke overholdes.
· Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
· Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
Model no. 10978

Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt.
Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer
med produktet, skal du henvende dig der, hvor produtet er købt. Vi ønsker dig god fornøjelse med produktet.

·
·

Der må ikke anvendes skurebørster af metal. Dette kan medføre brud på dele, og der er risiko for elektrisk stød,
hvis børsten kommer i berøring med de elektriske dele.
Der må ikke tilberedes, opvarmes eller ristes riskiks, grillet mad eller produkter, som ikke er brød.

Gem denne brugsanvisning.
Denne brødrister er kun beregnet til brug i private husholdninger og er ikke egnet til kommerciel brug.
VIGTIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER
Følg altid grundlæggende sikkerhedshensyn ved brug af elartikler – herunder forebyggelse mod brand, elektrisk
stød, forbrænding samt øvrig tilskadekomst eller skader.
·
·
·

Læs alle anvisninger før ibrugtagning.
UNDGÅ BERØRING med varme overflader. Brug håndtag eller knapper.
Af hensyn til risikoen for elektrisk stød, bør hverken ledning, stik eller andre aftagelige dele nedsænkes i vand
eller anden væske.
· Som alle andre elartikler, bør apparatet holdes under opsyn, når det anvendes af eller i nærheden af børn.
· Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, eller når apparatet ikke er i brug. Lad det køle af		
inden rengøring eller isætning/afmontering af dele.
· UNDLAD at bruge et apparat hvis ledning eller stik er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer 		
korrekt eller på nogen måde er beskadiget. Kontakt forhandleren med henblik på nærmere undersøgelse,
reparation eller justering.
· Tilslutning af yderligere tilbehør, som ikke anbefales af eller sælges gennem producenten, kan forårsage
tilskadekomst.
· MÅ IKKE anvendes til udendørs brug.
· Lad aldrig ledningen hænge ud over bordkanten eller komme i berøring med varme overflader.
· MÅ IKKE placeres på eller i nærheden af hverken gas- eller elkomfur eller i en varm ovn.
· Brug ikke brødristeren til andet end hvad, den er beregnet til.
· Større fødevarer, metalfoliepakninger eller redskaber må ikke anbringes i brødristeren, da disse kan give
anledning til risiko for brand eller elektrisk stød.
· Hvis brødristeren, mens den er i brug, tildækkes af eller anbringes i nærheden af brandbart materiale, herunder
gardiner, duge, vægbeklædning og lignende, kan dette forårsage brand.
· UNDGÅ forsøg på at løsne fødevarer, mens brødristeren er tilsluttet.
· Anvend ikke brødristeren uden opsyn.
· Krummebakken skal tømmes jævnligt, da der ellers kan opstå risiko for brand.

FORSIGTIG:
· Apparatet må ikke anvendes af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evnereller af personer med manglende erfaring eller viden omkring brugen af apparatet, medmindre dette sker under
overvågning eller efter instruktion i brugen (IEC 60335-1/A2).
· Børn skal overvåges og instrueres i ikke at lege med apparatet (IEC 60335-1/A2).
· Apparatet er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC vedrørende bortskaffelse af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
· Denne retningslinje udgør for EU-rammerne vedrørende omfattende gyldighed af returnering og genanvendelse
– Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Beskrivelse
1 Krummebakke
2 Tidstagning
3 Control LED
4 Tænd-knap
5 Sluk-knap

Anvendelse
Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
Før første ibrugtagning
· Fjern al emballage, etiketter og/eller mærkater fra brødristeren.
Kontroller at der ikke sidder emballagerester i ristens åbninger.
· Isæt den udtagelige krummebakke i åbningen til bakken.
· Vælg en plads til brødristeren. Denne bør:
Have en plan, varmeresistent og ikke-brandbar overflade, der er mindst 8 cm fra væg eller bord-plades bagkant i
en afstand af mindst 30 cm fra underside af skabe eller reoler, der er monteret over brødristeren.
Være i god afstand af brandbare materialer som fx gardiner og vægbeklædning.
Være i god afstand af gasblus eller elektriske kogeplader.
· Slut elstikket til en 230Volt, 50Hz AC stikkontakt. Ledningsuorden på køkkenbordet undgås ved at anvende
ledningsoprullet under brødristeren.
Anvendelse af brødristeren
Placering af fødevarer på risten
· De fleste former for brød og bagværk kan ristes. Dog må skiven være af tilstrækkelig størrelse, så den ikke kan
falde gennem gitterets åbninger.
· Skiven placeres midt på risten.
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Efter fødevarens placering på risten:
· Vælg den forud definerede ristningsgrad ved at indstille drejeknappen fra 1-6.
· Når den valgte ristningsgrad er opnået, vil apparatet slukkes.
· Ristens og sidernes overflade vil være varme, så vær forsigtig, når det ristede brød fjernes.

ADVARSEL: Ristet brød kan være meget varmt. Vær forsigtig.
VIGTIGT: Brug aldrig metalredskaber til at frigøre brødet.
Stik aldrig fingrene eller metalredskaber ned i ristens åbninger.
Rengøring og vedligeholdelse
· Brødristeren rengøres jævnligt. Apparatet kræver kun minimal vedligeholdelse og indeholder ingen indre dele,

·
·
·

der kræver brugervedligeholdelse.
Al reparation og service bør foretages af en fagmand.
KOM IKKE BRØDRISTEREN I VAND!
Efter brug og før rengøring skal brødristerens stik tages ud af stikkontakten. Lad brødristeren køle af.

Rengøring af krummebakken
· Den udtagelige krummebakke tages ud fra siden modsat knappen.
· Tag fat i krummebakkens håndtag og træk den helt ud. Krummerne fjernes og bakken vaskes i varmt sæbevand.
· Genstridige pletter kan fjernes med en nylonsvamp.
· Bakken kan ikke gå i opvaskemaskinen.
· Bakken aftørres grundigt før den igen sættes på plads i brødristeren.
ADVARSEL: Krummebakken bør jævnligt renses for krummer. Hvis bakken ikke jævnligt tømmes for krummer, vil
krummer, der ophober sig i krummebakken, kunne antændes og forårsage brand.
Rengøring af de udvendige overflader
· Tag stikket ud af kontakten og lad brødristeren afkøle helt før rengøring.
· Brug en fugtig klud eller svamp til rengøring af brødristerens ydre dele og tør efter med en tør klud eller
køkkenrulle.
· Undgå stærke eller slibende rengøringsmidler, der kan ridse overfladen og sprøjt aldrig rengøringsmidler
direkte på brødristeren.
Rengøring af den øverste overflade
· Aftør overfladen af brødristerens gitternet med en fugtig klud og tør efter med en tør klud eller med 		
køkkenrulle.
Teknisk data
Strømforsyning: AC 230V, 50Hz
Effekt: 600W

