Instruction Manual for Toaster
Model No.: T3
230V~ 50Hz 800W

INSTRUCTION FOR USE
PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT INSTRUCTIONS
1. Please read these instructions before operating and retain for future
reference.
2. To protect against electrical hazard do not immerse any part of the
appliance or cord in water or any other liquid.
3. Close supervision is necessary when the appliance is near children.
4. Do not leave the appliance unattended when in use.
5. Always use the appliance on a dry, level surface.
6. Do not use this appliance outdoors.
7. Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
8. Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions
or it has been damaged in any manner, return to the customer service
department for repair, because special purpose tools are required.
9. In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out
on the supply cord to ensure no damage is evident. Should there be any
signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance
should be returned to the customer service department.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot
surfaces. Allow unit to cool before wrapping cord around base for storage.
11. Care must be taken not to touch any hot surfaces, do not store or cover the
appliance until it has fully cooled down.
12. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or
where it could touch a heated oven, or a microwave oven.
13. Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when
cleaning this appliance.
14. Caution-bread may burn. When using this appliance, allow adequate air
space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance
to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable
materials during use. CAUTION is required on surfaces where heat may
cause a problem-an insulated heat pad is recommended.
15. THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE
APPLICACE FOR ANYTHING OTHER THAN INTENDED USE.
16. Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. The crumb
try should be cleaned regularly. Do not allow crumbs to build up in the tray.
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17. Do not use this appliance with any foodstuff product containing sugar
content or with products containing jam or preserves.
18. The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below
combustible material, such as curtains.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
21. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
22. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is
operating .
23．The appliances are not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system
24．This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children unless they are older
than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years

WARNING!!
Never attempt to extract jammed toast, muffins, bagels or any other item with a
knife or any other object, as contact with live elements may cause
electrocution.
Allow the appliance to cool down, unplug and carefully remove the bread.
Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons.
Do not let them use the appliances without supervision.
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is
operating.
2

FEATURES OF TOASTER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variable width toasting slots.
Carriage Control Lever
Electronic variable browning control
Pull out crumb tray
Cancel button.
Reheat button.
Defrost button.

OPERATING TOASTER

1. Insert the plug into a suitable mains supply socket and turn the power on.
2. Place up to two slices of bread, muffins, or bagels into bread slots.
3. Select the desired browning setting, from No.1 to No.7 on the browning
control knob.(No.1-lightest, No.7-darkest).
When using the toaster for the first time we suggest you toast on number 3.
Varying types of bread and personal preference may require a different
browning setting.
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4. Press the carriage control lever down until it clicks into place. Toasting cycle
will automatically commence. Please note: if the toaster is not plugged in
and switched on at the power point the carriage control lever will not click
into place.
5. The toaster turns off when the desired toast colour is achieved and
automatically raises the toast. The toasting process can be stopped at any
time by pressing the cancel button.

TOASTING FROZEN BREAD: To toast frozen bread, place the bread into the bread

slots and select the desired Browing Setting. Press the carriage control lever
down until it clicks into place then press the Frozen Button.
REHEATING TOAST: The toaster allows you to reheat toast without additional
toasting. To reheat, place toast into bread slots, lower the carriage control lever
until it clicks into place and press the Reheat Button.
In the unlikely event that the bread or crumpet becomes jammed, switch the
toaster off at the power outlet, remove the plug from the supply socket and
carefully ease the bread out of the toaster, ensuring that you do not damage the
element.

CARE AND CLEANING

1. Always turn the power off, remove the plug and allow the toaster to cool
before cleaning.
2. To remove any crumbs from the toaster, slide out the crumb tray from under
the toaster, empty and replace in the toaster before using it again.
3. Wipe the outside of the toaster with a slightly dampened cloth and polish
with a soft dry cloth.
4. Do not immerse the unit in water.
5. To clean the interior, turn the toaster upside down over the sink and shake
crumbs free.
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The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow breadcrumbs
to accumulate in the bottom of the toaster.
Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To
return your used device, please use the return and collection systems or
contact the retailer where the product was purchased. They can take this
product for environmental safe recycling.
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Brödrost
Användar Manual
Model No.: T3
230V~ 50Hz 800W

BRUKSANVISNING
LÄS NOGA IGENOM HELA MANUALEN OCH SPARA MANUALEN FÖR
SENARE ANVÄNDNING
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VIKTIG INFORMATION
Läs noga genom hela manualen och all information för att kunna använda
brödrosten på ett säkert och korrekt sätt. Spara manualen för att kunna
använda den på ett senare tidspunkt.
1. Dränk aldrig brödrosten eller någon av dess delar i vatten eller annan
vätska. Det kan leda till allvarliga elstötar och risk för personskada.
2. Var noga och håll god uppsikt när brödrosten används nära barn.
3. Lämna aldrig brödrosten utan uppsikt när den är påslagen.
4. Placera brödrosten på en torr, plan yta.
5. Använd aldrig brödrosten utomhus.
6. Koppla alltid brödrostens kontakt från vägguttaget när den inte används
eller före rengöring.
7. Använd aldrig brödrosten om den har skadats, när den inte fungerar korrekt
eller om den har skadats på annat sätt. Kontakta genast återförsäljaren för
att höra om att returnera eller lämna brödrosten till service på en godkänd
verkstad.
8. För att upprätthålla säkerheten är det viktigt att regelbundet kontrollera
strömsladden för att se till att den inte är skadad eller trasig. Om du kan se
tecken på att det finns skador på strömsladden, ska hela maskinen lämnas
tillbaka till återförsäljaren för reparation eller returnering.
9. Låt aldrig strömsladden hänga over kanten på bordet eller röra vid varma
ytor. Låt brödrosten stå och svalna ordentligt innan du lindar strömsladden
runt brödrosten innan den ställs till förvaring.
10. Var noga och försiktig så att brödrosten eller strömsladden inte vidrör några
varma ytor. Var noga så att brödrosten får svalna ordentligt innan du ställer
den till förvaring.
11. Placera aldrig brödrosten på eller nära värmekällor eller andra varma ytor
där den kan skadas. Placera aldrig brödrosten nära mikrovågsugnen.
12. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller andra frätande ämnen när du
ska rengöra brödrosten eller brödrostens delar.
13. Var försiktig och se till att det finns tillräckligt med luft och utrymme runt
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14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

brödrosten för att ge tillräcklig luft och ventilation runt brödrosten. Låt aldrig
brödrosten komma i kontakt med gardiner, väggdekoration, kläder,
handdukar eller andra brännbara föremål.
Brödrosten ska endast användas till privat hushållsbruk. Använd aldrig
brödrosten till annat föremål än privat hushållsbruk.
Använd aldrig brödrosten utan att smulbrickan är placerad riktigt på plats.
Smulbrickan ska regelbundet rengöras från brödsmulor. Låt aldrig
brödsmulorna samla i stora mängder på smulbrickan.
Använd aldrig brödrosten till andra matvaror som innehåller socker eller
matvaror som innehåller sylt eller konserveringsmedel.
Det finns risk att bröden i vissa tillfällen kan fatta eld i brödrosten. Var därför
noga med att inte placera brödrosten nära brännbart material, som
gardiner.
Om strömsladden är skadas måste den bytas ut. Kontakta genast
återförsäljaren för att få information om godkända verkstad eller reparatör.
Att själv försöka reparera eller byta ut delar på brödrosten kan leda till
allvarliga personskador.
Brödrosten får inte användas av personer ( däribland barn ) med nedsatt
fysisk eller psykisk förmåga utan att personen har fått tillräcklig information
och kunskap om brödrostens delar och användning av en ansvarstagande
person som tar ansvar för deras säkerhet.
Håll alltid uppsikt over barn för att se till att de inte leker med brödrosten.
Brödrosten kan bli mycket varm på ytan när den används. Var därför
försiktig med att vidröra brödrosten medan den är påslagen eller innan den
har fått tid att svalna efter avslutad användning.
Brödrosten får aldrig användas eller startas med hjälp av en timer eller
något system med fjärrkontroll.
Brödrosten får endast användas av barn over 8 år. Personer med nedsatt
fysisk eller psyskisk förmåga får använda brödrosten men endast efter att
de har fått tillräcklig information om brödrostens egenskaper och funktioner,
och noga beskrivning av brödrostens delar, funktioner och
säkerhetsinformation så de kan använda produkten säkert och försiktigt.
Det är aldrig tillåtet för barn att leka med brödrosten. Rengöring och
underhåll av brödrosten och brödrostens delar får aldrig göras av barn
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med mindre barnet är over 8 år och under uppsikt av en vuxen
ansvarstagande person.
Förvara brödrosten och strömsladden utom räckhåll för barn under 8 års
ålder.

VARNING !
Försök aldrig att få ut bröd, muffins, bagels eller andra produkter som har
fastnat i brödrosten med en kniv eller andra föremål, då kontakt med
brödrostens delar kan skada brödrosten eller leda till allvarliga elstötar.
Ge alltid brödrosten tillräckligt med tid till att svalna först. Koppla ur brödrostens
kontakt från väggkontakten och var mycket försiktig när du tar ut brödet som
fastnat inne i brödrosten.
Förvara elektriska apparater utom räckhåll för barn och andra personer.
Låt aldrig barn använda brödrosten utan noga uppsikt och övervakning.
Brödrostens delar och utsida kan bli mycket varm under användning.

BRÖDROSTENS DELAR

1.
2.

Fack till brödskivor
Kontroll Spak
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3.
4.
5.
6.
7.

Elektronisk kontroll av rostnivån
Drag ut smulbrickan
Avbryt knapp
Värm brödet knapp
Fryst knapp

ANVÄND BRÖDROSTEN

1. Sätt i brödrostens kontakt i väggkontakten och sätt på strömmen.
2. Placera två brödskivor, muffins eller badels i brödfacken.
3. Välj önskad rostnivå på bröden, från nr 1 till nr 7 med den elektroniska
kontrollen. ( Nr 1 är lägst och ljusats, nr 7 är mörkast ).
När du ska använda brödrosten för första gången rekommenderar vi att du
ställer in rostnivån till nivå nr 3. Olika typer av bröd och personlig smak kan
kräva olika rostnivåer och du skall använda lite tid för att hitta din egen nivå
som passer din typ och smak.
4. Tryck på kontroll spaken för att sänka brödskivorna ner i brödrosten. Tryck
ner spaken tills den klickar på plats. Brödrosten kommer automatiskt att
starta och rosta brödskivorna. OBS : Om brödrosten inte är inkopplad med
kontakten till väggkontakten eller strömmen inte är påslagen, kommer
kontroll spaken inte att kunna klickas på plats.
5. Brödrosten stängs automatiskt av när brödrosten har nått den önskade
rostnivån, och brödrosten kommer automatiskt att skjuta upp brödskivorna
igen. Brödrostningen kan när som helst stoppas genom att trycka på avbryt
knappen.

ROSTA FRYSTA BRÖDSKIVOR : För att rosta frysta brödskivor, placera
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brödskivorna i brödrostens fack och välj önskad rostnivå med den elektroniska
kontrollen. Tryck ner kontroll spaken för att sänka de frysta brödskivorna ner i
brödrosten tills den klickar på plats, och tryck sedan på Fryst knappen på
brödrostens sida.
VÄRM BRÖDSKIVORNA IGEN : Brödrosten ger dig möjlighet att värma brödet igen
utan att upprepa rostningsprocessen. För att värma brödet igen, placera
brödskivorna i brödrostens fack, sänk ner brödskivorna med kontroll spaken
tills den klickar på plats och tryck sedan på Värm brödet knappen.
Om det uppstår en situation där brödskivorna fastnar i brödrosten, stäng genast
av brödrosten och koppla ur kontakten från vägguttaget och försök försiktigt att
få ut brödskivorna från brödrosten utan att skada brödrosten eller några av
brödrostens delar.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
1. Stäng alltid av brödrosten, koppla från kontakten från väggkontakten och låt
alltid brödrosten svalna ordentligt innan rengöring.
2. För att rengöra brödrosten från brödsmulor, drag ut smulbrickan från
brödrostens undersida. Töm brickan och placera tillbaka brickan under
brödrosten innan du börjar använda brödrosten igen.
3. Rengör utsidan på brödrosten med en lätt fuktig duk och polera sedan med
en mjuk torr duk.
4. Dränk aldrig brödrosten eller några av brödrostens delar i vatten.
5. För att rengöra brödrostens insida, vänd brödrosten upp och ner over
diskhon och skaka lite för att tömma brödrosten från brödsmulor och annat
som kan vara nere i brödrostens insida.
Smulbrickan bör rengöras regelbundet från brödsmulor. Låt aldrig
brödsmulorna samlas till en stor klump i botten av brödrosten.
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Rätt kassering av produkten
Den här märkningen betyder att produkten inte får kasseras tillsammans
med vanligt hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella miljöavfall
eller skador på människor och djur från felaktigt hanterande av avfall, kasta
produkten enligt gällande bestämmelser från myndigheterna i kommunen.
Kontakta återvinningsmyndigheten i kommunen för ytterligare information
om säker återvinning.
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Brugsanvisning til brødrister
Model No.: T3
230 V~ 50 Hz 800 W

Brugsanvisning
GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL EVENTUEL SENERE BRUG.
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
1. Læs denne brugsanvisning før brug, og gem den til eventuel senere
brug.
2. Nedsænk aldrig apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker, da
det kan medføre elektrisk stød.
3. Hold altid børn under opsyn, når du bruger apparatet.
4. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
5. Brug kun apparatet på en tør og plan overflade.
6. Brug ikke apparatet udendørs.
7. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og når
det skal gøres rent.
8. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
Overlad al service til kvalificeret personale.
9. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du regelmæssigt
kontrollere, at ledningen og stikket ikke er beskadiget. Hvis ledningen
eller stikket er beskadiget, skal du få apparatet efterset af kvalificeret
personale.
10. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten, og den må ikke berøre
varme overflader. Lad apparatet køle helt af, inden du vikler ledningen
rundt om det for at opbevare det.
11. Undlad at berøre apparatets varme dele, og vent med at opbevare eller
dække apparatet til, før det er kølet helt af.
12. Undlad at placere apparatet på eller ved siden af varmeapparater, ovne,
mikrobølgeovne eller andre varmekilder og åben ild.
13. Brug ikke slibende eller kaustiske rengøringsmidler eller ovnrens til at
rengøre apparatet med.
14. Advarsel! Brødet kan antændes. Sørg for, at der er tilstrækkelig
ventilation over og omkring apparatet, når det er i brug. Apparatet må
ikke røre gardiner, tøj, viskestykker og andre brændbare materialer, når
det er i brug. Brug ikke apparatet på et underlag, som ikke tåler varme.
Sæt om nødvendigt apparatet på en bordskåner.
15. APPARATET ER KUN BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE
HUSHOLDNINGER. BRUG IKKE APPARATET TIL ANDET END AT
RISTE BRØD.
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16. Brug ikke apparatet, uden at krummebakken er på plads.
Krummebakken skal rengøres regelmæssigt. Undgå, at der ophober
sig krummer i krummebakken.
17. Rist ikke brød eller kage, som indeholder sukkerfyld, remonce, syltetøj
eller lignende.
18. Da brødet kan antændes, må apparatet ikke bruges nær eller under
brændbare materialer som f.eks. gardiner.
19. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret
reparatør for at undgå farer.
20. Apparatet må ikke bruges af børn uden opsyn af voksne, eller af fysisk
eller mentalt handicappede personer, eller af personer, som ikke er
instrueret i brugen af det, uden at en myndig person påtager sig
ansvaret for disses sikkerhed.
21. Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med apparatet.
22. Apparatets overflade og tilgængelige dele kan blive meget varme ved
brug.
23．Apparatet er ikke beregnet til brug med et tænd/sluk-ur eller andet, som
kan tænde apparatet automatisk.24. Apparatet kan bruges af børn over 8
år og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller
manglende erfaring med og viden om produktet, hvis de holdes under
opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og
forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring
og almindelig vedligehold af apparatet må ikke foretages af børn, med
mindre de er over 8 år og holdes under opsyn imens. Apparatet og
ledningen skal være utilgængeligt for børn under 8 år.

ADVARSEL!
Prøv aldrig at fjerne fastsiddende brød eller kage fra apparatet ved hjælp af en
kniv eller en anden metalgenstand. Hvis den kommer i kontakt med de
elektriske dele i apparatet, kan det medføre elektrisk stød!
Lad i stedet apparatet køle af, træk stikket ud af stikkontakten, og fjern brødet.
Elektriske apparater skal opbevares utilgængeligt for børn eller personer med
nedsatte fysiske eller mentale evner.
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De skal være under opsyn, hvis de bruger apparatet.
Apparatets overflade og tilgængelige dele kan blive meget varme ved brug.

OVERSIGT OVER BRØDRISTEREN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brødåbninger, der kan indstilles i bredden
Håndtag til brødkurv
Elektronisk ristningskontrol
Krummebakke
CANCEL (annuller)
REHEAT (genopvarmning)
DEFROST (optøning)

BRUG

1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for den.
2. Sæt en eller to skiver brød i brødåbningerne.
3. Vælg den ønskede ristningsgrad fra 1 (mindst ristet) til 7 (mest ristet).
Vi anbefaler, at du indstiller ristningsgraden til 3, når du bruger apparatet
første gang, og derefter prøver dig frem alt efter brødtype og personlige
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præferencer.
4. Tryk håndtaget til brødkurven ned, til den klikker på plads. Ristningen
begynder automatisk. Bemærk: Håndtaget klikker ikke på plads, hvis ikke
brødristeren er sluttet til en tændt stikkontakt.
5. Apparatet slukker automatisk, og brødkurven hopper op i
udgangspositionen, når ristningsgraden er opnået. Du kan når som helst
afbryde ristningen ved at trykke på fortryd-knappen.

RISTNING AF FROSSENT BRØD For at riste frossent brød skal du anbringe brødet

i brødåbningerne og vælge den ønskede ristningsgrad. Tryk håndtaget til
brødkurven ned, til den klikker på plads, og tryk så på optøningsknappen.
GENOPVARMNING Brødristeren kan genopvarme brødet uden at riste det
yderligere. For at genopvarme brød skal du anbringe brødet i brødåbningerne,
trykke håndtaget til brødkurven ned, til det klikker på plads, og derefter trykke
på genopvarmningsknappen.
Hvis brødet kommer til at sidde fast i brødristeren, skal du slukke for
stikkontakten og trække stikket ud. Lad brødristeren køle af, og træk forsigtigt
brødet ud af åbningen, uden at beskadige brødristerens indvendige dele.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk altid for stikkontakten, tag stikket ud, og lad apparatet køle af, inden du
gør det rent.
2. Træk brødbakken ud af brødristeren, og tøm den. Sæt krummebakken på
plads, inden du bruger brødristeren igen.
3. Tør apparatets yderside af med en hårdt opvredet klud, og tør efter med en
tør, blød klud.
4. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
5. Hold brødristeren over vasken med åbningerne nedad, og ryst den for at
fjerne eventuelle krummer fra dens inderside.
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Krummebakken skal rengøres regelmæssigt. Undgå, at der ophober sig
krummer i krummebakken eller i bunden af brødristeren.
Korrekt bortskaffelse af apparatet
Dette symbol betyder, at apparatet ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald i hele EU. Bortskaf det forsvarligt, så det kan
genvindes bæredygtigt, og så du beskytter vores miljø og sundhed. Du kan få
yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af apparatet ved at kontakte
din kommune eller den forhandler, du har købt apparatet af. De kan hjælpe
med at bortskaffe og genvinde apparatet på en miljømæssig korrekt måde.
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