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Gældende brødrister

Denne manual er gældende for følgende Novis-apparater:

Enhed Model

Novis Brødrister 6115 - T2 (2 Kort åbning)
6116 - T4 (2 Lang åbning)

Sikkerhedsinstruktioner

Din og andres sikkerhed er af største vigtighed.
Flere sikkerhedsanbefalinger er angivet i denne brugsanvisning. Læs tag altid tage denne sikkerhedsan-
visning i betragtning.

Under dette symbol, vi advare dig om eventuelle farer, der kan medføre død eller 
personskader.  Alle sikkerhedsanbefalinger forklarer dig den form for fare og giver råd om, 
hvordan man kan forebygge risikoen for personskader, og holde dig informeret om 
konsekvenserne, hvis du ikke følger anbefalingerne. 
Dette symbol angiver nyttige rådgivning om brug.

Når man arbejder med elektrisk udstyr, bør følgende grundlæggende sikkerheds-
foranstaltninger til enhver tid overholdes:

1. Læs disse instruktioner omhyggeligt.
2. For at beskytte imod risikoen for elektrisk stød, må du aldrig lægge 

Novis-brødristeren i vand eller andre væsker.
3. Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, og af 

personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne 
eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller 
instrueret i brugen af   apparatet på en sikker måde, og forstår de 
farer, de er udsat for.. 

4. Børn må ikke lege med Novis-brødristeren.
5. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden 

opsyn. 
6. Tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger, eller når du 

rengør Novis-brødristeren.
7. Hvis du taber apparatet, eller det bliver beskadiget på nogen måde, 

skal du kontakte den nærmeste Novis kundeservice og få apparatet 
kontrolleret.

8. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller 
af en kvalificeret fagmand, for at undgå  farer/skader.

9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af   et bord eller arbejds-
overflade og beskyt den imod varme og olie.

10. Hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten, må enheden ikke 
anvendes.
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11. Novis påtager sig intet ansvar, hvis enheden bruges med en 
strømadapter.

12. Tag ikke stikket ud af stikket ved at trække netledningen ud. Tag 
ikke stikket ud af stikkontakten med våde hænder.

13. Brug aldrig defekte dele.
14. Brug ikke apparatet udendørs.
15. Anbring ikke Novis-brødristeren på varme eller våde overflader, og 

betjen ikke apparatet i nærheden af åben ild.
16. Læg ikke hænderne ned i beholderen under behandling af fødevarer, 

da dette kan forårsage personskader eller skader på udstyr. 
17. Du må ikke misbruge enheden til andre formål end brødristning, 

ellers kan det forårsage skader på enheden.
18. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
19. Afbryd altid apparatet fra elforsyningen, hvis den ikke bliver 

overvåget.
20. Brødet kan brænde, brug derfor ikke brødristeren nær eller under 

brændbart materiale, såsom gardiner.

Opbevar disse instruktioner til fremtidig brug.

ADVARSEL:
• Rør ikke brødristerens varmeelementer under brug - det er farligt.
• Forsøg aldrig at udtrække fastholdte ristet brød fra brødristeren mens den er i gang ved hjælp af en 

kniv eller noget andet objekt, da kontakt med forbundne elementer kan medføre elektrisk stød. Tag 
stikket ud af stikkontakten. Lad enheden afkøles, og fjern forsigtigt brødet ved hjælp af en træspatel.

Brug af enheden

Første gang
• Før du anvender enheden for første gang, skal du fjerne alt emballage. 
• Før du lægger brødet i, sæt stikket i stikkontakten, indstil ristningsstyringen (3) på den maksimale tid 

og tænd for apparatet ved at trykke på håndtaget (2).
• Ved første brug brænder varmeelementerne på brødristeren, og det kan give anledning til at der 

opstår noget røg - det er normalt.

Vigtige tips
• Ristningsgrad afhænger af tykkelsen af det ristede, type og kvalitet af brød.
• Rist aldrig for tykke eller tynde skiver, det ristede brøds tykkelse bør ikke overstige 20 mm.
• Hvis toasts sidder fast, skal du slukke for enheden for at fjerne dem, ved at trykke på knappen 

Annuller (6), tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af. Brug en træspatel til at fjerne 
ristet brød. Rør ikke brødristerens varmeelementer - det er farligt.

Ristning af brød
• Indsæt brødskiverne i åbningerne (1).
• Sæt stikket i stikkontakten.
• Brug ristningskontrollen (3) til at indstille den nødvendige driftstid.
• 1 - minimal ristningsgrad; 7 - maksimal ristningsgrad.
• Tryk armen (2) til klemmen, knappen (6) lyser.
• Når det ristede brød er klar, slukker apparatet automatisk, håndtaget (2) vender tilbage til 

startpositionen, og knappen (6) slukker.

Bagel
• Indsæt bagel-skiverne i åbningerne (1). (Kun de to indre varmeelementer vil blive brugt).
• Brug ristningskontrollen (3) til at indstille den nødvendige driftstid.
• 1 - minimal ristningsgrad; 7 - maksimal ristningsgrad.
• Tryk håndtaget (2), knappen (6) lyser.
• Tryk på "Bagel"-knappen (7), knappen vil tænde.
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Genopvarmning
• Du kan opvarme afkølet ristet brød i denne tilstand uden yderligere ristning.
• Indsæt brødet, der skal ristes, tryk håndtaget (2), knappen (6) lyser.
• Tryk på "Genopvarm"-knappen (5), knappen vil tænde.

Optøning
• Du kan riste frosne stykker ristet brød i denne tilstand.
• Indsæt brødet, der skal ristes, tryk håndtaget (2), knappen (6) lyser.
• Tryk på "Optøning"-knappen (4), knappen vil tænde.

”Annullér”-knap
• Tryk på knappen (6) "Annuller", hvis du vil afbryde ristningsprocessen.

Ekstra løftefunktion
• Enheden er udstyret med en Ekstra løftefunktion (2), som tillader yderligere løftning på ca. 20mm.
• Til små stykker ristet brød, løft håndtaget op for at fjerne mindre stykker brød.
Krummebakke
• Enheden er udstyret med en krummebakke (8).
• For at åbne krummebakken skal du trykke på bakke-knappen (8), tage den ud og fjerne krummerne.

Rengøring og pleje
• Sørg for at apparatet er taget ud af stikkontakten før rengøring.
• Vent indtil brødristeren er helt afkølet.
• Dyp aldrig enheden i vand eller andre væsker.
• Tør den ydre overflade af brødristeren med en fugtig klud, og tør den derefter tør.
• Fjern krummebakken, fjern krummerne og sæt bakken tilbage på plads.
• For at undgå beskadigelse af enheden må du ikke indsætte fremmedlegemer i brødåbningerne.
• Opbevar apparatet på et tørt, køligt sted, utilgængeligt for børn.

Specifikationer

Nominel spænding 220-240 Volt
Nominel effekt T2 - 900 Watt; T4 - 1600 Watt
Frekvens 50-60 Hz

Maksimale dimensioner
(Bredde x dybde x højde)

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

Kabellængde ~0.85m
Kabinettets materiale Metal

Testmetode: 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 og IEC 60335-1)

Garanti
Garantiperiode: Novis dækker omkostningerne 

til: Novis dækker ikke omkostningerne til:

2 (to) års  
fuld garanti

Dele og lønomkostninger til at 
rette de materielle skader og 
fabrikationsfejl. Reparationer 
skal udføres af et autoriseret 
Novis-kundecenter.

Reparationer af en Novis brødrister, der 
bruges i husholdningen til andre formål 
end brødristning. Reparationer af skader 
forårsaget af ulykker, ændringer, forkert 
brug, misbrug, og installation og brug, der 
ikke er i overensstemmelse med de lokale 
el-regulativer.

Novis yder ingen garanti for dækning af hændelige eller følgeskader.
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Bortskaffelse

Dette apparat er forsynet med et skilt i overensstemmelse med kravene i det europæiske 
direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Beskyt venligst 
miljøet og sundheden for andre ved at bortskaffe Novis-apparaterne korrekt. Kassér 
ubrugelige apparater ved at afklippe stikket og kablet.

Kundeservice

Alle reparationer og service skal håndteres lokalt af et autoriseret Novis-kundecenter.  
Kontakt din salgsrepræsentant eller læs mere på internettet: novissa.com
Denne manual kan også downloades på novisworld.com.

Producent og importør
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
CH-2572 Sutz, Schweiz
T: +41 32 475 1015 E-mail: info@novissa.com


