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TOASTER

Instruktioner till brödrostar



Före första användning
Aktivera brödrosten tom 1-2 gånger innan den används 
för första gången. Detta bränner bort eventuellt damm 
i värmespiralerna. En svag lukt kan uppstå vid denna 
procedur.

Uppackning
Packa upp brödrosten enligt följande:
*
*
*

Ta ut enheten ur kartongen.
Avlägsna allt packmaterial.
Ta bort eventuella etiketter (ta inte bort etiketten med 
brödrostens specifikationer).

Placering
Av säkerhetsskäl bör brödrosten placeras enligt följande:
*

*

*
*
*

*

*

Brödrosten ska placeras på ett stadigt plant underlag som 
tål värmen från enheten.
Välj en plats där barn inte kan komma åt brödrosten och 
bränna sig.
Brödrosten får inte användas i ett skåp. 
Undvik heta, blöta eller fuktiga områden.
Se till att elanslutningen enkelt kan tas bort om så skulle 
behövas. 
Brödrosten utvecklar stor hetta vid överdelen. Placera 
därför aldrig brödrosten under något brännbart material 
som skåp, gardiner etc. 
Placera aldrig brödrosten i närhetern av papper, tyg eller 
liknande material.

Rosta bröd 
Anslut brödrosten till ett eluttag.
*
*
*

Stoppa ner en brödskiva.
Välj rostningsgrad (1 lättrostad - 6 välrostad).
Tryck ner lyften så att den låser fast.

Extra-lyft
Extra-lyften underlättar att ta ut en rostad skiva.
Dra lyften uppåt och ta ut det rostade brödet.

Brödcentrering
Det spelar ingen roll om brödet som ska rostas är stora eller 
små skivor, tunna eller tjocka. Brödrosten centrerar alltid 
brödskivan så att den blir jämnt rostad på båda sidor.

Bullgaller 
Bullgallret kan användas för att hålla de nyligen rostade bröd-
skivorna varma. Placera bara brödet i bullhållaren ovanpå 
brödrosten.

Avfrostning 
Det är inte nödvändigt att välja tid för avfrostning, då denna 
redan är förvald.

*
*
*

Stoppa ner en fryst brödskiva i brödrosten.
Tryck ner lyften så att den låser fast.
Tryck på knappen märkt *.

Avbryt
*
*

Tryck på stoppknappen.
Rostningen avbryts.



Bullvärmaren
Bullar kan värmas på brödrosten enligt följande:
*
*
*
*
*

Placera bullvärmaren ovanpå brödrosten.
Placera bullen på bullvärmaren.
Välj tidsinställningen 2 till 3.
Tryck ner lyften så att den låser fast.
Vänd bullen och upprepa proceduren då brödrosten slår av 
och lyften återgår till viloläget.

Observera
Bullvärmaren kan bli mycket varm. Unvik direkt-kontakt.

Rengöring
*

*
*
*
*

Rengör brödrostens yttre med en mjuk trasa. Vid kraftig 
nedsmutsning kan milt rengöringsmedel användas.
Brödsmulor samlas i smulbehållaren.
Tryck på smulbehållaren märkt “Push”.
Dra ut smulbehållaren och rengör den.
Sätt tillbaka smulbehållaren.
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