English
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Novis broodrooster / Gebruiksaanwijzingen

6115 - T2 (2 sleuf kort)
6116 - T4 (2 sleuf lang)

Veiligheidsinstructies
Uw veiligheid en de veiligheid van anderen staan centraal.
Deze handleiding bevat een aantal aanbevelingen. U moet dit veiligheidsadvies lezen en altijd naleven.
Met dit symbool waarschuwen wij u voor alle mogelijke gevaren die fataal kunnen aflopen
of letsels veroorzaken. Alle aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid verklaren het
type gevaar en bieden advies over de wijze waarop u het risico van letsels kunt voorkomen.
Ze houden u op de hoogte van de eventuele gevolgen als u deze aanbevelingen niet volgt.
Dit symbool wijst op nuttig advies bij de bediening.
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Ελληνικά

Novis broodrooster

Svenska

Deze handleiding is van toepassing op de volgende Novis apparaten:
Apparaat
Model

Norsk

Toepasselijke broodrooster

1. Lees deze instructies zorgvuldig.
2. U mag de Novis broodrooster nooit in water of andere vloeistoffen
onderdompelen om te beschermen tegen het risico van elektrische
schokken.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder
en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen
over het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de mogelijke
gevaren begrijpen.
4. Kinderen mogen niet spelen met de Novis broodrooster.
5. De reiniging en het door de gebruiker uitgevoerde onderhoud mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
6. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u de Novis
waterkoker reinigt of wanneer u hem niet gebruikt.
7. Als u het apparaat laat vallen of beschadigt op welke wijze dan ook
moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Novis klantendienst
en het apparaat laten controleren.
8. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de
fabrikant of een gekwalificeerde persoon om gevaar/schade te
voorkomen.
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Wanneer u werkt met elektrisch apparatuur moeten de volgende elementaire
veiligheidsmaatregelen altijd worden genomen:
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Inhoud		

9. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of een werkoppervlak hangen en bescherm het tegen warmte en olie.
10. Als de stekker niet past in het stopcontact mag het apparaat niet
worden gebruikt.
11. Novis kan niet aansprakelijk worden gesteld als het apparaat wordt
gebruikt met een stroomadapter.
12. U mag de stekker niet verwijderen uit het stopcontact door te
trekken aan het netsnoer; verwijder de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
13. Gebruik nooit defecte onderdelen.
14. Gebruik het apparaat nooit buiten.
15. Plaats de Novis broodrooster niet op hete of natte oppervlakken en
gebruik het apparaat niet in de buurt van open vlammen.
16. Plaats uw handen niet in de broodrooster tijdens het roosteren want
dit kan persoonlijke letsels of schade aan het apparaat veroorzaken.
17. Gebruik het apparaat niet voor een ander doeleinde dan het
roosteren van brood. Zo niet kan dit persoonlijke letsels en schade
aan het apparaat veroorzaken.
18. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
19. U moet het apparaat altijd loskoppelen van het elektrisch net als het
niet onder toezicht staat.
20. Het brood kan in brand schieten. U mag de broodrooster niet in de
buurt van of onder brandbaar materiaal zoals gordijnen plaatsen.
Bewaar deze instructies voor een eventuele raadpleging in de toekomst.
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WAARSCHUWING:
• Raak de verwarmingselementen van de broodrooster niet aan tijdens de werking - dit is gevaarlijk.
• Probeer nooit geblokkeerde toast te verwijderen uit de broodrooster met een mes of een ander
voorwerp aangezien contact met onder spanning staande elementen kan resulteren in elektrische
schokken. Verwijder de stekker uit het stopcontact; laat het apparaat afkoelen en verwijder het brood
voorzichtig met een houten spatel.

De Unit Gebruiken
Eerste maal
• Voor u het apparaat de eerste maal gebruikt, moet u alle verpakkingsmateriaal verwijderen.
• Voor u brood in de rooster plaatst, moet u de stekker in het stopcontact steken, het bruiningsniveau
(3) instellen op de maximale tijdsduur en het apparaat inschakelen door de hendel in te drukken (2).
• De eerste maal de broodrooster in gebruik wordt genomen, kunnen de verwarmingselementen
verbranden en rookvorming creëren - dit is normaal.
Belangrijke tips
• Het bruiningsniveau hangt af van de dikte van een toast, het type en de kwaliteit van het brood.
• Rooster nooit te dikke of te dunne sneetjes. De sneetjes mogen niet dikker zijn dan 20 mm.
• Als de toast geklemd raakt, moet u het apparaat uitschakelen om hem te verwijderen door de
Annuleren (6) knop in te drukken. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
afkoelen. Gebruik een houten spatel om de toast te verwijderen. Raak de verwarmingselementen van
de broodrooster niet aan - dit is gevaarlijk.
Brood roosteren
• Voer de sneetjes brood in de sleuven (1).
• Voer de stekker in het stopcontact.
• Gebruik de bruiningsstand (3) om de vereiste tijdsduur in te stellen.
• 1 – minimaal bruiningsniveau; 7 - maximaal bruiningsniveau.
• Druk op het hendel (2) om vast te klemmen, de knop (6) licht op.
• Wanneer de toast klaar is, schakelt het apparaat automatisch uit. Het hendel (2) keert terug naar de
initiële positie en de knop (6) schakelt uit.
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• Wrijf de buitenzijde van de broodrooster af met een vochtige doek en wrijf hem daarna droog.
• Verwijder de kruimellade, verwijder de kruimels en plaats de lade terug in de rooster.
• Om schade te vermijden aan het apparaat mag u geen vreemde voorwerpen in de broodsleuven
plaatsen.
• Bewaar het apparaat op een droge, koele locatie, buiten het bereik van kinderen.
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Heropwarmen
• U kunt gekoelde toasts opwarmen in deze modus zonder bijkomend te bruinen.
• Voer de toasts in: druk op het hendel (2), de knop (6) licht op.
• Druk op de knop “Heropwarmen” (5) en de knop licht op.
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Ontdooien
• U kunt ingevroren toasts bruinen in deze modus.
• Voer de toasts in: druk op het hendel (2), de knop (6) licht op.
• Druk op de knop “Ontdooien” (4) en de knop licht op.
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“Annuleren” knop
• Druk op de knop “Annuleren” (6) als u het roosteren wilt onderbreken.

 عربيČesky Polski

Dansk

Suomi

Extra lift-functie
• Het apparaat is voorzien van een Extra Lift-functie (2) die een bijkomende lift van ca. 20 mm biedt.
• Voor toast en brood van een kleiner formaat kunt u het hendel optillen om kleinere stukken brood te
verwijderen.
Kruimellade
• Het apparaat is uitgerust met een kruimellade (8).
• Druk op de knop (8) om de kruimellade te open en en verwijder de kruimels.

Zorg en onderhoud

• Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
• Wacht tot de broodrooster volledig is afgekoeld.
• U mag het apparaat nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
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Bagel
• Voer de sneetjes bagel in de sleuven (1). (Enkel de beide interne verwarmingselementen worden
gebruikt).
• Gebruik de bruiningsstand (3) om de vereiste tijdsduur in te stellen.
• 1 – minimaal bruiningsniveau; 7 - maximaal bruiningsniveau.
• Druk op het hendel (2), de knop (6) licht op.
• Druk op de knop “Bagel” (7) en de knop licht op.

Specificaties

Verwijdering
220-240 spanning
T2 - 900 Watt; T4 - 1600 Watt
50-60 Hertz

Maximale afmetingen
(breedte x diepte x hoogte)

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

Klantendienst

Kabellengte
Behuizing van het materiaal

~0,85m
Metaal
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 en IEC 60335-1)

Alle reparaties en onderhoudswerken moeten lokaal worden behandeld door een geautoriseerde Novis
klantendienst.
Neem contact op met een verkooppunt of leer meer informatie op het internet: novissa.com
U kunt de handleiding downloaden op novissa.com/manual

testmethode:

Garantie
Garantieperiode:

Novis dekt de kosten voor:

Novis dekt de kosten niet voor:

2 (twee) jaar
volledige garantie

De kosten van onderdelen en
arbeidsuren om schade en
fabricagefouten te repareren.
Reparaties moeten worden
uitgevoerd door een
geautoriseerde Novis
klantendienst.

Reparaties van een Novis broodrooster die
wordt gebruikt in het huishouden voor
andere doeleinden dan het roosteren van
brood. Reparaties van schade veroorzaakt
door ongevallen, wijzigingen, verkeerd
gebruik en de installatie en bediening die
niet in overeenstemming zijn met de
lokale elektrische regelgeving.

Novis biedt geen garantie voor de dekking van incidentele of gevolgschade.
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In overeenstemming met de vereisten van de Europese Materiaal Richtlijn 2002/96 / EC
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Bescherm het milieu
en de gezondheid van anderen door de Novis apparaten correct te verwijderen. Verwijder
onbruikbare apparaten door het netsnoer en de stekker door te snijden.

Nominale spanning
Nominale spanning
Frequentie

Fabrikant en importeur
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Zwitserland
T: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com

