
TOASTER KLAPMODEL



Brugermanual TOASTER

1. Vælg et tørt sted til at placere grillen.

 a)  Maskinen må ikke placeres i nærheden af brændstoffer eller nær materialer som ikke tåler varme. 

 Hvis dette ikke er muligt, skal stedet hvor maskinen skal placeres beklædes med god termisk isolation, 

 som ikke er brandbart materiale.’

 b) Vælg det tørreste sted til placering af toasteren.

  Denne maskine må ikke benyttes af børn eller mennesker som er fysisk eller psykisk ustabile, 

  ej heller af mennesker med en lille erfaring med eller viden om maskinen, medmindre de kan assisteres af  

  en anden person som påtager sig ansvaret for dem og som kan give dem korrekte informationer om brugen af  

  denne maskine. Børn skal ligeledes overvåges således at de fastholder en sikker distance fra maskinen.

2. Før maskinen tilsluttes, undersøg venligst at kredsløbet er korrekt indstillet til toasteren. 

 Der skal forefindes 30mA beskyttelse, samt en kredsløbsafbryder med en 3mm adskillelse mellem stikkene.

 

 a) I den bagerste del af maskinen er der en terminal markeret med en pil ned som tillader forbindelse 

  mellem flere maskiner.

TOASTEREN SKAL ALTID TILSLUTTES ET KORREKT JORDFORBUNDET STIK;  TYPEN ”T” MÅ IKKE BENYTTES.

3. Skru termostaten/erne op til den ønskede temperatur (max. 250 grader C/ 482 grader F).

 Termostatens/ernes lys vil lyse indtil den ønskede temperatur nås, hvorefter de automatisk slukkes.

4. Mens maskinen er i brug må de metalliske dele ikke berøres, da de når høje temperaturer.

5. FORSIGTIG STRØMMEN SKAL ALTID AFBRYDES FØR RENGØRING AF MASKINEN. 

 DER MÅ ALDRIG BRUGES VAND DIREKTE PÅ MASKINEN.

6. I tilfælde af at der spildes vand på grillen, skal strømforsyningen straks slukkes og 

 tørres ordentligt inden den igen bruges.

7. Det er muligt at regulere spændingen på den øverste plade ved at dreje skruen på den øverste del af grillen med  

 den dertilhørende nøgle.

8. Hvis ledningen er ødelagt eller flosset skal den erstattes af en speciel ledning som forefindes hos producenten eller  

 anden autoriseret virksomhed. Ledningstypen for enkeltplade grill er HO7RN-F 3G 1mm2, 

 mens den for dobbeltplade grill er HO7RN-F 3G 1,5mm2.

9. Maskinen har en manuel gendannelig sikkerhedstermostat, som slukker helt for maskinen når der findes en 

 funktionsfejl i temperaturens kontrol system. For at gendanne termostaten er det nødvendigt af fjerne den 

 nederste del af panelet. Dette burde kun foretages af autoriserede teknikere.

OPMÆRKSOMHED

Før maskinen anvendes første gang skal den beskyttende plastik fjernes og maskinen skal vaskes med mildt  

rengøringsmiddel. Maskinen må ikke placeres i nærheden af brændstoffer eller nær materialer som ikke tåler varme. 

Hvis dette ikke er muligt, skal stedet hvor maskinen skal placeres beklædes med god termisk isolation,  

 som ikke er brandbart materiale.


