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Tillämplig Brödrost

Denna handbok är giltig för följande Novis apparater: 

Anordning Modell 

Novis Brödrost 6115 - T2 (2 slits kort )
6116 - T4 (2 Slits lång)

Säkerhetsinstruktioner

Din säkerhet och andras säkerhet är av yttersta vikt. 
Flera säkerhetsrekommendationer är listas i denna bruksanvisning.  Vänligen läs och alltid ta hänsyn till 
dessa säkerhetsråd.

Under denna symbol, Vi varnar dig för några möjliga fara som kan orsaka dödsfall eller 
skador. Alla säkerhetsrekommendationer förklarar för dig vilken typ av fara och  ge råd om 
hur du kan förebygga risken för skador, hålla dig informerad om konsekvenserna om du inte 
följer rekommendationerna.  
Denna symbol indikerar användbar drift råd. 

Vid arbete med elektrisk utrustning,följande grundläggande säkerhetsåtgärder bör 
observeras vid alla tidpunkter: 

1. Läs dessa instruktioner noggrant. 
2. För att skydda mot risken för elchock, aldrig ställde  Novis Brödrost i 

vatten eller andra vätskor. 
3. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och 

personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller 
bristande erfarenhet och  kunskap om de har fått tillsyn eller 
instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt 
och förstår riskerna som är inblandade.  

4. Barn får inte spela med Novis Brödrost. 
5. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan 

uppsikt.  
6. Ta bort stickkontakt från uttaget när du inte använder eller när du är 

rengöring Novis Brödrost. 
7. Om du tappar apparaten eller om den är skadad på något sätt,kon-

takta närmaste Novis Kundtjänst punkt och ha apparaten kontroller-
as.

8. Om nätsladden är skadad, det  måste ersättas av tillverkaren eller en 
kvalificerad person för att undvika faror / skador.

9. Lämna inte nätsladden hängande över kanten på ett bord eller en 
arbetsyta och  skydda den från värme och olja.

10. Om stickkontakt inte passar i uttaget, enheten måste inte användas. 
11. Novis tar inget ansvar om enheten är används med en strömadapter. 
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12. Ta inte bort stickkontakt från uttaget genom att dra nätsladden;Ta 
inte bort stickkontakt från strömuttaget med blöta händer.  

13. Använd aldrig defekta delar.
14. Använd inte apparaten utomhus.
15. Placera inte Novis Brödrost på varma eller våta ytor och Använd inte 

apparaten nära öppna lågor.
16. Inte sätta händerna i vattenkokaren medan bearbetning eftersom 

detta kan orsaka skador eller  utrustning skador. 
17. Missbruka inte apparaten för något annat ändamål än kokande 

vatten,annars kan det orsaka skador eller eller skada på anordning-
en.

18. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn. 
19. Koppla alltid bort apparaten från leverans om det är lämnas 

obevakad. 
20. Brödet kan bränna, därför inte använda brödrosten nära eller under 

brännbart material, såsom gardiner.

Behåll dessa instruktioner för framtida referens.

Varning:
• Rör inte värmeelementen i brödrosten under drift –det är farligt.
• Försök aldrig att extrahera jammade tostlar från operativa brödrosten  med en kniv eller något annat 

föremål,som kontakt med strömförande element kan resultera i en elektrisk stöt. Koppla ur enheten; 
tillåta att enheten kyls ned, och ta försiktigt bort brödet, med användning av en träspatel. 
 

Använder enheten 

Första gången 
• Innan du använder enheten för första gången, ta bort allt förpackningsmaterial.  
• Innan du lägger brödet sätts in stickkontakten i uttaget, ställ in rostningsreglaget (3)  på maximal tid 

och slå på enheten, och slå på enheten genom att trycka på spaken (2).
• Medan första användning, värmeelementen av brödrost bränna och  det kan leda till utseende av 

vissa rök  - det är normalt.

Viktiga tips
• Rostningsgrad beror på tjockleken på en  toast, typ och kvalitet av bröd. 
• Aldrig brun alltför tjocka eller tunna skivor, toastar tjocklek bör inte vara mer än 20 mm.
• Om  toastar fastnade, stäng av enheten för att ta bort dem, genom att trycka på Avbryt knapp (6), 

koppla ur enheten och låt enheten svalna. För att ta bort toastar använd en träspatel. Rör inte  
värmeelement av brödrosten  – det är farligt.

Att göra rostat bröd
• Sätt in brödskivorna i slitsarna (1) .
• Sätt i  stickkontakt i uttaget.
• Använd rostningsreglaget (3) för att ställa in önskad driftstid.
• 1 – minimal rostningsgrad; 7 - maximal  rostningsgrad.
• Tryck på spaken (2) tills klämman, knappen (6) kommer att tänds. 
• När rostat bröd är redo enheten kommer att slås av automatiskt,  spaken (2) kommer att återgå till 

startpositionen och  knappen (6 ) kommer att släcker.

Bagel
• Sätt in de skivad bagelsna i  slitsarna (1). (Endast de två inre värmeelementen kommer att 

användas.).
• Använd rostningsreglaget (3) för att ställa in önskad driftstid.
• 1 – minimal rostningsgrad; 7 - maximal  rostningsgrad.
• Tryck på spaken (2) , knappen (6) kommer att tänds. 
• Tryck på ”Bagel”-knappen (7) , knappen  kommer att tänds. 
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Uppvärmning
• Du kan värma kylda toastar i det här läget utan ytterligare rostning.
• Sätt i tostar , Tryck på spaken (2) , knappen (6) kommer att tänds. 
• Tryck på ”återuppvärmning” knappen  (5),knappen  kommer att tänds. 

Avfrost
• Du kan brunt frysta toastar i detta läge. 
• Sätt i tostar , Tryck på spaken (2) , knappen (6) kommer att tänds. 
• Tryck på ”avfrost” knappen (4), knappen  kommer att tänds. 

”Avbryt ” knapp
• Trycka på (6) ”Avbryt ” knappen ,om du vill avbryta rostningsprocessen.

Extra lyft funktion
• Enheten är utrustad med en extra lyftfunktion (2), som tillåter ytterligare höjningen av ca 20 mm.
• För små tostar och bröd,  lyft spaken upp till ta bort mindre bitar av bröd. 
Smulbricka 
• Enheten är utrustad med en smulbricka (8).
• För att öppna smulbrickan tryck på brickknappen (8) , ta ut det och ta bort smulor.

Ren och vård
• Se till att enheten är urkopplad före rengöring.
• Vänta tills brödrosten svalnar helt.
• Lägg aldrig ned enheten i vatten eller andra vätskor.
• Torka yttre yta  av brödrosten med en fuktig trasa, och sedan torka det torrt. 
• Ta bort smulbricka,ta bort smulorna och ange facket tillbaka på plats. 
• För att undvika skador på enheten ,för inte in främmande föremål i bröd slitsarna .
• Förvara enheten på en torr, sval plats,utom räckhåll för barn.

Specifikationer 

Nominell spänning 220-240 Volt
Nominell effekt T2 - 900 Watt; T4 - 1600 Watt
Frekvens 50-60 Hertz

Maximala dimensioner 
(bredd  x djup x höjd )

T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Kabellängd ~0.85m
Material hölje Metall

Provningsmetod : 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 och IEC 60335-1)

Garanti
Garantiperiod : Novis täcker kostnaden för: Novis inte täcker kostnaden för: 

2 (två) år  
 
fullständig 
garanti

Delar och arbetskostnader för 
att fixar den materiella skador 
och tillverkningsfel. 
Reparationer måste vara 
utföras av en auktoriserad 
Novis kundcenter. 

Reparationer av Novis brödrost som 
används i hushållet för andra ändamål än 
rostningen.  Reparationer av skador 
orsakade av olyckor, förändringar, felaktig 
användning, missbruk och  installation 
och drift inte i enlighet med lokala 
elektriska föreskrifter.

Novis lämnar inte någon garanti för att täcka oförutsedda eller följd relaterade kostnader.
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Bortskaffande

 I enlighet med kraven i det EU-direktivet2002/96 / EG om avfall från elektrisk och 
elektronisk utrustning (WEEE), denna apparat ger märket. Vänligen skydda miljön och  
andras hälsa genom att avsätta Novis- apparater ordentligt.  Kassera oanvändbara apparater 
genom att bryta ström kontakten och kabeln.

Kundservice 

Alla reparationer och tjänster måste vara hanteras lokalt av en auktoriserad Novis kundcenter.   
Vänligen kontakta ditt försäljningsställe  eller läsa mer på Internet: novissa.com
Handboken kan också vara hämtas på  novissa.com/manual

Tillverkare och importör 
Novissa Schweiz  AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, schweiz
Telefon : +41 32 475 1015 E-post: info@novissa.com


