GEBRUIKSAANWIJZING
De veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en naleven alvorens het toestel te gebruiken.
Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze belangrijke
informatie bevat.

BROODROOSTER MET GROTE SLEUVEN
REF. GR14DOM

CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANKRIJK
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I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
De gebruiksaanwijzing lezen. :
Lees aandachtig en volg de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.
Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze
belangrijke informatie bevat.

Veiligheidsvoorschriften:
Lees voor het gebruik van dit apparaat eerst aandachtig deze gebruiksaanwijzing.
Beveiliging van klasse I: Toestel uitgerust met een aardingsstekker waarop de
metalen delen aangesloten worden. Het apparaat op een geaard stopcontact
aansluiten.
Sorteren van afgedankte elektrische en elektronishe apparatuur :
Dit apparaat draagt het symbool AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur), wat betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur niet bij
het huisvuil mag. Het moet naar een gemeentelijk inzamelpunt worden gebracht. De
opwaardering van afval draagt bij tot de bescherming van ons milieu.

II. TECHNISCHE KENMERKEN
Benoeming
Referentie
Model
Spanning en frequentie
Vermogen
Beschermingsklasse

Broodrooster
GR14DOM
ST-4012
220-240V ~ 50-60Hz
1200-1400W
Klasse I

Gebruiksaanwijzing beschikbaar op de website : http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits
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III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NF EN 60335-1 :2012

7.12.5

WAARSCHUWINGEN VOLGENS NORMEN

Type Y bevestiging : Indien de voedingskabel
beschadigd is, dient deze om gevaar te vermijden,
vervangen te worden door de fabrikant, de
dienstverlening of personen die de nodige opleiding
genoten hebben.
Opgelet, zeer warm opervlak.
De temperatuur van de warme oppervlakken kan
stijgen wanneer het toestel in werking is.
Het brood kan in brand vliegen dus gebruik uw
broodrooster nooit in de buurt van warmtebronnen en

NF EN 60335-2-9:2003

7.12

brandbaar materiaal zoals gordijnen.
Gebruik aangepast houten of plastic keukengerei
om voeding neer te leggen of weg te nemen.
Geen schuurspons gebruiken om het toestel te
reinigen. Metalen delen kunnen loskomen en op de
elektrische delen vallen en tot kortsluiting leiden.
Om de broodkruimels van het apparaat te verwijderen:
- Trek de stekker uit het stopcontact,
- Verwijder en leeg de kruimellade,
Indien nodig draai het apparaat en schud het over een
gootsteen of een vuilnisbak.
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NF EN 60335-2-9:2003 A2:2006

Het apparaat mag niet worden aangesloten op een
externe timer of een apart systeem voor bediening
op afstand.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen
vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale vaardigheden, of zonder
ervaring of kennis op voorwaarde dat ze onder

NF EN 60335-2-9:2003

A13:2010

7.12

toezicht staan of instructies gekregen hebben over
het veilige gebruik van het apparaat en dat ze zich
bewust zijn van de mogelijke gevaren en deze ook
begrijpen.
Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als
speelgoed.
De reiniging en het onderhoud van het toestel door
de gebruiker mag niet uitgevoerd worden door
kinderen, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar
en begeleid worden.
Houd het apparaat en de voedingskabel buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
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7.12
IEC EN 60335-2-9:2008

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
situaties en andere vergelijkbare omstandigheden,
zoals:
• keukentjes voor het personeel van winkels,
kantoren en andere werkomgevingen;
• boerderijen;
• gebruik door de klanten van hotels, motels en
andere verblijfplaatsen;
omgevingen zoals gastenkamers.
WAARSCHUWINGEN

• Let erop het toestel en zijn voedingskabel niet in de buurt van warmtebronnen of
waterbronnen te brengen of in de buurt van een scherpe hoek.
• Stel het apparaat nooit in werking wanneer het leeg is.
• OPGELET : Er bestaat gevaar op verwondingen bij een fout gebruik van het apparaat.
• Dit toestel is ontworpen om gebruikt te worden op het plaatselijke elektriciteitsnet in
overeenstemming met de aanwijzingen op het typeplaatje.
• Dit toestel werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik voor privédoeleinden. Elk
professioneel gebruik, ongepast gebruik of gebruik dat niet conform is met de handleiding
valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch garantie van de fabrikant en verdeler.
• Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het gemaakt is.
• Gebruik het toestel niet buiten.
• Trek nooit aan het elektriciteitssnoer zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken of
het apparat te verplaatsen.
• Schakel steeds uw apparaat uit vooraleer het schoon te maken, na elk gebruik of in geval
of stroomuitval.
• Dompel het apparaat en het elektriciteitssnoer nooit onder het water of een andere
vloeistof.
• Bedien het apparaat niet met natte handen.
• Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en altijd onder toezicht.
• Het toestel niet gebruiken wanneer het gevallen is, wanneer het zichtbare schade
vertoont (kabel, stekker, lekken,...) of wanneer het een verstoorde werking vertoont.
• Het toestel niet demonteren: het moet nagekeken worden door een erkende
klantendienst.
• Shakel altijd het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact :
- als het zonder toezicht is,
- na elk gebruik,
- voor elk montage, demontage of reinining,
- om het te verplaatsen,
- in geval van storingen.
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WAARSCHUWINGEN - BROODROOSTER
• Wacht na het roosteren van de sneetjes brood nog enkele ogenblikken voordat u ze uit
het apparaat neemt zodat ze eerst wat kunnen akkoelen.
• OPGELET : Het geroosterde brood kan gloeiend heet zijn. Neem de noodzakelijke
voorzorgen zodat u zich niet verbrandt.
• Enkel brood in fijne sneetjes die tussen het toestel kunnen roosteren.
• Niet forceren wanneer het sneetje te dik is.
• Geen belegd brood roosteren.
• Wanneer het brood vast zit of gaat roken voor het roosteren klaar is, het toestel stoppen
door op de EJECTIE te drukken en daarna uit te schakelen. Het brood voorzichtig
verwijderen, want het kan gloeiend heet zijn.
• Het brood niet handmatig verwijderen voor het aflopen van de kooktijd.
• Geen metalen voorwerpen in het toestel steken.
• Het toestel niet gebruiken als bijverwarming.
• Het toestel niet afdekken tijdens het gebruik.

IV. BESCHRIJVING
1

Openingen

4

Stopknop (Ejectie)

2

Inschakelhendel

5

Hoofdbehuizing

3

Knop voor het instellen van het roosterniveau

6

Kruimellade
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V. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Het toestel uit de verpakking halen en ervoor zorgen dat elk element zich in goede staat
bevindt.
• De verpakking en beschermingsstutten bij het juiste afval plaatsen. De handleiding bewaren.
• Eventuele beveiligingen in de gleuven van het toestel verwijderen.
• Opmerking : Tijdens het eerste gebruik kan er een lichte geur en rook uit het toestel komen. Dit
is normaal bij het eerste gebruik. De kamer goed ventileren.

VI. GEBRUIK
Installatie
• Controleer eerst of het toestel uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact werd
getrokken.
• Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
• Niet inbouwen. Niet installeren in de buurt van ramen of gordijnen.
• Zich ervan vergewissen dat de kruimellade op zijn plaats zit.
Gebruik van het toestel
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Steek de sneetjes brood in het toestel en laat de zijdelingse hendel zakken.
• Opmerking: de hendel blijft enkel in de lage stand geblokkeerd zitten wanneer de stekker van
het toestel in het stopcontact zit (wanneer het toestel onder elektrische spanning staat).
• Eenmaal het brood geroosterd is, brengt de hendel het brood automatisch omhoog.
• Pas de gewenste temperatuur aan door de kiezer op een stand tussen 1 en 6 te plaatsen.
Hoe hoger de waarde, hoe harder het brood geroosterd zal zijn.
• Instellen in functie van de dikte, de versheid, en de textuur (korst of mie) van het brood.
De knop bij voorkeur bij aanvang van het roosteren op een matige stand zetten en daarna
tijdens het roosteren aanpassen.
• Om te snelle roostering te voorkomen tijdens het volgende gebruik, wordt het aangeraden ten
minste 1 minuut te wachten omdat het toestel nog warm is - of de waarde van de kiezer te
laten zakken.
• Geen mes of vork in het toestel steken om het brood eruit te halen.
• De hendel niet forceren. Steeds de knop Ejectie gebruiken om de sneetjes eruit te halen.
Na elk gebruik
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Verwijder het brood en laat het toestel afkoelen.
• De kruimellade ledigen.
• Het toestel bij voorkeur buiten het bereik van kinderen opbergen en het snoer matig
oprollen zonder knopen te maken.
• Opbergen op een schone en droge plaats.
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VII. ONDERHOUD EN REINIGING
Eenmaal het toestel uit geschakeld is en de stekker uit het stopcontact werd
getrokken :
Reiniging van de buitenkant van het apparaat
• Dompel het apparaat en het elektriciteitssnoer nooit onder het water.
• Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
• Gebruik geen schuurmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.
Reiniging van de delen die met eten in contact komen
• Om de broodkruimels van het apparaat te verwijderen:
- Trek de stekker uit het stopcontact,
- Verwijder en leeg de kruimellade,
- Indien nodig draai het apparaat en schud het over een gootsteen of een vuilnisbak.
• Binnenwanden: Indien noodzakelijk de resten aan de binnenkant losmaken met een niet metalen
borstel.
Voor elk nieuw gebruik:
• Controleer of de afneembare delen op hun plaats zitten (lege kruimellade).
• Controleer of alle onderdelen droog zijn. In de vrije lucht laten drogen.
• Niet in de vaatwasser plaatsen. Niet drogen met een elektrisch toestel.

IV. KLANTENDIENST
KLANTENDIENST
Voor elke aanvullende informatie het toestel laten herstellen of bij problemen
contact opnemen met de klantendienst van de winkel Cora.
Geen wisselstukken beschikbaar.
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