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TOASTEN SINDS 1945 
 
Al meer dan 65 jaar weerspiegelen de Dualit Toasters een fundamenteel Brits standpunt. Zij zijn het 
symbool dat de eenvoudige dingen in het leven het meest waardevol en belangrijk zijn. 
 
De Dualit toasters kunnen per uur wel 100 krokante, gouden toast maken. Ze zijn schitterend, 
duurzaam en vreselijk taai. Èn net zo zeer deel van het Britse leven als de toast zelf. 
 
Het zal geen verrassing zijn dat de man die de Dualit toaster ontwikkelde, een technicus was. Max 
Gort-Barten ontwikkelde in 1946 de oorspronkelijke Dualit toaster in zijn werkplaats aan de Old Kent 
Road in Londen. 
 
De combinatie van kracht, veelzijdigheid en vindingrijkheid maakten deze toaster toonaangevend, 
snel gevolgd door een commerciële toaster; met een tijdschakelaar toegevoegd aan de vele 
oorspronkelijke eigenschappen. 
 
Handmatig bediend en ontwikkeld voor het professionele werk, elke Dualit toaster is een mix van 
eenvoud en een hoge mate van complexiteit. Elke toaster is met de hand gemaakt, zoals het altijd 
was. Het persoonlijke nummer van degene die de toaster gemaakt heeft, is terug te vinden op de 
bodemplaat. 
 
In een tijd waarin zoveel plotseling achterhaald raakt, wordt de Dualit toaster gemaakt zonder 
compromis. Het blijft één van de weinige producten die het verstrijken van de jaren overleeft met 
elegantie en stijl. 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT DE DUALIT NEWGEN TOASTER IN GEBRUIK 
GENOMEN WORDT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED VOOR EVENTUEEL TOEKOMSTIG GEBRUIK. 
 

• WAARSCHUWING: dit apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. 

• Wij adviseren een stopcontact te gebruiken waar geen andere apparaten op aangesloten 
zijn. Anders zou dit tot overbelasting kunnen leiden, een stroomonderbreker kunnen 
uitschakelen of een zekering doen doorslaan. 

• Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of het voltage van uw netwerk 
overeenkomt met het voltage vermeld op het classificatieplaatje. 

• Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, dit apparaat noch één van de 
onderdelen niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. 

• Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en alvorens 
reiniging. Eerst laten afkoelen, voor het toevoegen of verwijderen van onderdelen. 

• Gebruik de toaster niet wanneer het elektriciteitssnoer of de stekker is beschadigd. 

• Zorg ervoor dat het elektriciteitssnoer niet over de rand van tafel of aanrecht hangt of in 
aanraking komt met hete oppervlakken. 

• Tijdens het gebruik kan er brand ontstaan, indien de toaster is bedekt of in aanraking komt 
met brandbaar materiaal. 

• Niet proberen brood uit het apparaat te halen wanneer de stekker in het stopcontact zit. 

• Brood kan branden. Gebruik een toaster daarom nooit vlakbij of onder gordijnen of andere 
ontvlambare materialen. 

• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. 

• Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkt 
fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, óf met gebrek aan ervaring en of kennis, tenzij 
onder toezicht of geïnstrueerd met betrekking tot gebruik van het apparaat door iemand 
verantwoordelijk voor hun veiligheid. 

• Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen. 

• Berg de toaster niet op in een ruimte voor apparaten of onder/in een hoes. 

• Gebruik het apparaat niet buitenshuis. 

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of met een aparte 
afstandsbediening. 

• De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik. 

• LET OP: een stekker los van het elektriciteitssnoer dient direct weggegooid te worden. Een 
losse stekker in een contactdoos steken is gevaarlijk. 

• Gebruik nooit een stekker waarvan het omhulsel niet sluit. Zorg er altijd voor dat een 
vervangende stekker eenzelfde is als het origineel. 

• Vervangende zekeringen zijn te verkrijgen bij Dualit.  

• Gebruik de toaster niet met een kapot snoer of stekker, wanneer het niet goed 
functioneert, of op wat voor manier dan ook is beschadigd. 
Indien het elektriciteitssnoer is beschadigd dient dit vervangen te worden door de 
fabrikant, een servicepunt of een gelijkwaardig geautoriseerd persoon. Dit om risico’s 
te voorkomen. 
BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 
In het belang van het verbeteren van producten, behoudt Dualit zich het recht voor productspecificaties te 
wijzigen zonder voorafgaand bericht. 
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BELANGRIJK – VÓÓR GEBRUIK 
 
De Dualit toaster heeft gepatenteerde ProHeat verwarmingselementen. Deze elementen dienen vóór 
het allereerste gebruik geconditioneerd te worden. Daarna toasten volgens de instructies. 
 
Draai de keuzeschakelaar zó dat alle sleuven actief zijn, ZONDER brood, draai de tijdschakelaar 
helemaal rond en laat deze terugkomen in de UIT-positie. 
 
Er kan wat rook uit de sleuven komen, dit is geen defect, en het is volkomen veilig. Er kan een licht 
ploffend ritselend geluid te horen zijn, dit komt door het warm worden van de elementen en is 
normaal. 
 
De toaster is nu geconditioneerd en klaar voor gebruik. 
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UW TOASTER LEREN KENNEN 
 
Pak de doos voorzichtig uit, en bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u er zeker van bent dat 
alles is meegeleverd en functioneert. Hierna alle etiketten van de toaster verwijderen en het 
verpakkingsmateriaal op juiste wijze recyclen. 
 
PROHEAT ELEMENTEN 
Gepatenteerde, vervangbare professionele verwarmingselementen  
 
ROESTVRIJSTALEN PANEEL 
 
HANDMATIG VEERMECHANISME 
Handmatig bedienbaar veermechanisme voor meer controle 
 
KRUIMELLADE 
Houd het werkblad vrij van kruimels 
 
BREDE SLEUVEN 
Voor dik brood, broodjes en sandwichhouder 
 
ALUMINIUM GEGOTEN ZIJPANEEL 
Professionele zijpanelen van gegoten aluminium 
 
KEUZESCHAKELAAR 
Selecteer het aantal sneeën brood of bagels voor toasten 
 
2 sleuven  4 sleuven 
 
VERLICHT AAN/UIT LAMPJE  
Licht op tijdens het toasten 
 
MECHANISCHE TIJDSCHAKELAAR MET ONTDOOI FUNCTIE 
Ontdooi en toast gecontroleerd met behulp van deze tijdschakelaar 
 
VOET 
Een in hoogte verstelbaar voetje voor op oneffen oppervlakken 

 
Alle afbeeldingen zijn slechts ter illustratie, het door u aangekochte model kan mogelijk een andere 
keuzeschakelaar hebben of een ander aantal sleuven dan het hier afgebeelde model. 
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ACCESSOIRES – optioneel 

 
DE SANDWICHHOUDER 
 
Maak met de toaster, sandwiches met deze snelle en gebruiksvriendelijke accessoire. 
Het gebruik van deze houder biedt ook meer controle over het toasten, bijvoorbeeld van kleinere 
broodproducten, zoals broodjes, scones of muffins. 
 
HET VERWARMREK  
 
Het verwarmrek is een universele accessoire, geschikt voor alle Dualit NewGen toasters. 
 
Ideaal voor het verwarmen of licht toasten van elk broodproduct dat niet in de sleuven past. Zoals; 
croissants, scones, pasteitjes of tortilla’s. 

 

TIPS VOOR HET TOASTEN 
 
Onderstaand een aantal tips om het beste uit de Dualit toaster te halen. 

• Vul alle verwarmde sleuven. Wanneer een sleuf wel is verwarmd maar niet gevuld is met 
brood, zal het brood in de aangrenzende sleuf  niet egaal toasten.  

• Vul de sleuven altijd vanaf de linkerkant.  

• De verschillende broodsoorten toasten ieder in een eigen tempo, volkoren brood heeft 
langer nodig dan wit brood, vers brood heeft meer tijd nodig dan brood van een dag oud. 
Denk er dus aan de timer in te stellen naar het type brood. 

• Na de eerste toastronde, zijn de verwarmingselementen en de buitenzijde van de toaster op 
temperatuur. De daaropvolgende rondes hebben minder tijd nodig voor het toasten. 

• Gebruik de bagel instelling, voor het toasten van hamburgerbroodjes, bagels of muffins. Met 
deze instelling wordt de ene zijde getoast terwijl de andere zijde verwarmt wordt. 

• De dikste snee brood die in de toaster past, is 28mm dik. Brood dat te dik is en in de sleuf is 
geforceerd, zal moeilijk te liften zijn na het toasten. 

• Mogelijk is het makkelijker een sandwichhouder (optioneel, apart aan te schaffen) te 
gebruiken voor kleine broodproducten. Het plaatsen, checken en uitnemen is allemaal 
makkelijker op deze manier. 

• Probeer tijdens het snijden van een vers brood, de sneeën even dik te snijden. Ongelijke 
sneeën zullen ongelijk toasten. 

• Houd de verwarmingselementen vrij van broodkruimels en –stukjes. Deze kunnen er 
mogelijk voor zorgen dat de elementen doorbranden. Zorg dat de stekker niet in het 
stopcontact zit en gebruik een zachte borstel om de toaster binnenin schoon te maken; 
gebruik nooit een mes! 

• Stel de timer in op het “ontdooi” symbool, om net getoast brood opnieuw te verwarmen. 

• Draai de timer terug naar het “O” symbool om het toasten handmatig te beëindigen op elk 
gewenst moment. Dit brengt geen schade toe aan de timer. 

 
IN HOOGTE VERSTELBARE VOET 

• De Dualit toaster is voorzien van één in hoogte verstelbare voet, om een eventueel 
hoogteverschil te compenseren. 

• De verstelbare voet aan de toaster is zeshoekig van vorm en dient gedraaid te 
worden om de juiste hoogte in te stellen. 
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DE KEUZESCHAKELAAR (MODEL MET 2 SLEUFEN) 
 
VERWARM ALLEEN DE SLEUVEN DIE GEBRUIKT GAAN WORDEN. 
Dit voorkomt ongelijk toasten en bespaart energie tegelijkertijd. 
 

1. ÉÉN SNEE 
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 1 snee. Alleen 
de linker sleuf zal beide zijden toasten. 

2. TWEE SNEEËN 
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 2 sneeën. Beide 
sleuven zullen het brood aan beide zijden toasten. 

3. ÉÉN BAGEL 
Draai de keuzeschakelaar tegen de klok in naar de indicator voor bagels. Alleen 
het middelste element zal verwarmd worden. Zorg ervoor dat de snijzijde  van de 
bagel of het broodje gericht is naar het actieve middelste element. 

 

DE KEUZESCHAKELAAR (MODEL MET 4 SLEUVEN) 
 
VERWARM ALLEEN DE SLEUVEN DIE GEBRUIKT GAAN WORDEN. 
Dit voorkomt ongelijk toasten en bespaart energie tegelijkertijd. 
 

� ÉÉN SNEE 
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 1 snee. Alleen de 
linker sleuf zal beide zijden toasten. 

� TWEE SNEEËN 
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 2 sneeën. De eerste 
twee sleuven vanaf de linkerkant zullen het brood aan beide zijden toasten. 

� DRIE SNEEËN 
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 3 sneeën.  
De eerste drie sleuven vanaf de linkerkant zullen het brood aan beide zijden toasten. 

� VIER SNEEËN 
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar de indicator voor 4 sneeën. Alle 
sleuven zullen verwarmd worden. 

� ÉÉN BAGEL 
Draai de keuzeschakelaar tegen de klok in naar de indicator voor 1 bagel. Alleen het 
tweede element van links zal verwarmd worden. 

� TWEE BAGELS 
Draai de keuzeschakelaar tegen de klok in naar de indicator voor 2 bagels. Alleen het 
tweede en het vierde element van links zullen verwarmd worden. 
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HET TOASTEN 
 
Hoe langer het brood getoast wordt, hoe donkerder de toast zal worden. Na een aantal keer 
proberen, zal snel duidelijk worden hoeveel tijd elk type brood nodig heeft. 
 

� DE TOASTER IS NOG KOUD 
Wanneer de toaster nog koud is en voor de eerste keer gebruikt gaat worden, de 
timer instellen op het “●” symbool; doordat de metalen behuizing wat warmte 
absorbeert kost dit wat extra tijd. Nadat de toaster is opgewarmd, de toasttijd rustig 
verminderen om tot goede resultaten te komen. 

� VERVOLGENS 
Stel de timer in op het gewenste niveau: 
1.5 = licht getoast 
2.0 = medium getoast 
2.5 = goed getoast 

� CONTROLEER 
Controleer elk gewenst moment de voortgang van het toasten door middel van de lift 
hendel.  

� STOP HET TOASTEN 
De timer zal terug klikken van 0.5 tot de 0 positie. Het toasten is op elk gewenst 
moment handmatig te stoppen door de timer terug te draaien naar de “O” positie. 

� UITNEMEN 
Het getoaste brood zal niet omhoog komen, maar wordt warm gehouden in de 
toaster. Door het omlaag drukken van het veermechanisme komt de toast omhoog, 
klaar om te serveren. 

 

HET TOASTEN VAN BEVROREN BROOD 

 
Brood direct uit de diepvries toasten met behulp van deze instelling. 
 

� KEUZESCHAKELAAR 
Draai de keuzeschakelaar met de klok mee naar het gewenste aantal sleuven en doe 
de bevroren sneeën brood in deze sleuven. 

� ONTDOOI 
Draai de timer naar het “ontdooi” symbool en laat deze terugdraaien tot de “0” 

� WACHT 
Wacht nog 20 seconden nadat de timer gestopt is. 

� KLAAR 
Het brood is nu ontdooid en klaar om getoast te worden. 

� NA HET ONTDOOIEN 
Draai de timer naar de “2” indicator voor goed getoast brood of naar de “1.5” voor 
medium getoast.  
Hierna verder gaan met toasten zoals eerder vermeld bij het toasten voor vers brood. 
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HET TOASTEN VAN SANDWICHES 
 
De sandwichklem maakt van de Dualit toaster een veelzijdige sandwichtoaster. 
 

� BOTER 
Gebruik middeldikke sneeën brood, beboter de buitenzijde van elke snee dun. 

� CREEER 
Doe de vulling tussen de niet-beboterde zijdes. Gebruik niet te veel vulling! Plaats de 
sandwich in de klem. 

� PLAATSEN 
Stel de keuzeschakelaar in en plaats de klem(men) in de sleuf(en), te beginnen vanaf links. 
Duw naar beneden totdat stevig is/zijn vastgeklemd. 

� Toast 
Toast totdat de sandwich goudbruin is. Instelling 3 op de timer. Stel in op het juiste type 
brood. 

� WACHT 
Laat de sandwich nog een minuut in de toaster, zodat de vulling goed kan doorwarmen. 

� SNIJD & SERVEER 
Neem de sandwiches uit de toaster en de klem(men), snijd ze diagonaal door en serveer. 
LET OP: DE VULLING KAN HEET ZIJN. 

 

REINIGING EN ONDERHOUD 
 
BELANGRIJK: CONTROLEER DAT DE TOASTER NIET IS AANGESLOTEN OP DE ELEKTRICITEIT 
EN VOLLEDIG IS AFGEKOELD ALVORENS TE REINIGEN. 
 

� DE BUITENKANT 
NA ELK GEBRUIK 
Neem de roestvrijstalen buitenkant af met een niet-schurende doek. Een reiniger speciaal 
bestemd voor roestvrij staal kan worden gebruikt, op alleen de buitenkant, om de glans weer 
te herstellen. Gebruik echter geen agressieve reinigingsmiddelen of middelen die ammoniak 
bevatten. 

� DE ZIJPANELEN  
Neem de aluminium zijpanelen af met een vochtige doek. Gebruik geen chemisch of 
schurend reinigingsmiddel. 

� DE KRUIMELLADE 
Leeg de kruimellade regelmatig. Dagelijks indien de toaster gebruikt wordt in een 
bedrijfskeuken. 

� HET BINNENWERK 
Gebruik een zachte borstel voor het reinigen van de binnenkant van de toaster, geen scherp 
of metalen voorwerp gebruiken! Kruimels dienen voorzichtig van de elementen geborsteld te 
worden met een zachte borstel. De toaster kan ondersteboven gehouden worden, zodat 
overtollige kruimels eruit geschud kunnen worden. 
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HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN 
 
De Dualit toaster is ook goed voor het milieu, alle onderdelen zijn te repareren of te 
vervangen. De Dualit NewGen toaster hoeft niet worden weggegooid, maar kan veelal 
gerepareerd worden. 
 
De Dualit reparatieafdeling ontvangt regelmatig toasters van meer dan 40 jaar oud. Deze 
worden gerepareerd en worden geretourneerd aan de eigenaar, weer helemaal goed 
functionerend. Indien uw toaster gerepareerd dient te worden, neemt u contact op met uw 
dealer of Dualit voor reparatie of advies met betrekking tot service. 
 
ALLE ONDERHOUDSDIENSTEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN 
GEKWALIFICEERD ELEKTRICIËN OF REPARATEUR. 
 
Voor uw eigen veiligheid, raden wij ten zeerste aan alleen originele Dualit reserveonderdelen te 
gebruiken in uw toaster. 
 

• Voor vervanging van de ProHeat verwarmingselementen, alleen onvervalste Dualit 
elementen gebruiken (“DUALIT” gemarkeerd). 

• De veiligheid en de werking van de toaster kunnen niet worden gegarandeerd wanneer 
inferieure onderdelen/elementen zijn gebruikt. 

• Het gebruik van niet Dualit onderdelen maakt ook de garantie ongeldig. 

 

HET VERVANGEN VAN ELEMENTEN 
 
ALLE ONDERHOUDSDIENSTEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN 
GEKWALIFICEERD ELEKTRICIËN OF REPARATEUR. 
 

1. Neem de stekker uit het stopcontact en plaats de toaster ondersteboven op een zachte doek. 
Neem de kruimellade uit en schroef de voetjes los om de bodemplaat te kunnen 
verwijderen. 

2. Maak de sluitmoeren op de binnenplaat los door middel van een 6,5 mm moersleutel en 
schuif deze terug. 

3. Draai de koperen verbindingsstukken en draden los. 
4. Buig de koperen verbindingsstukken en draden weg van het verwarmingselement. 
5. Neem het element uit het apparaat. Deze procedure in omgekeerde volgorde herhalen om 

het apparaat weer in elkaar te zetten, daarbij zorgend dat de draden en onderdelen op de 
juiste wijze geplaatst zijn. Controleer of het nieuwe element dezelfde aanduiding heeft als 
het element dat verwijderd is en of het nieuwe element op juiste wijze in  geplaatst is in 
beide verticale groeven. Test voor gebruik. 
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PROBLEEM OPLOSSEN 
 
DE TOASTER WERKT NIET 

• Controleer of de toaster is aangesloten op elektriciteit. 

• Controleer of het lampje rood oplicht. 
 
Als dit het geval is, kan het nodig zijn de elementen of de keuzeschakelaar te vervangen. 
Is dit niet het geval, kan het zijn dat de zekering van de stekker is doorgeslagen of dat de 
timer vervangen moet worden. 

 
HET BROOD TOAST NIET EGAAL 

• Controleer of de keuzeschakelaar is ingesteld op het aantal sleuven dat gebruikt wordt. 

• Zorg ervoor dat alle verwarmde sleuven gevuld zijn met brood, te beginnen vanaf links. 

• Het kan wat tijd kosten voordat de ProHeat verwarmingselementen de juiste temperatuur 
bereikt hebben. Het voorverwarmen van de sleuven voordat deze gevuld worden met brood, 
voorkomt dit. Draai de timer helemaal rond, laat  terugdraaien tot aan het “●” symbool 
waarna het brood in de sleuven gedaan kan worden. 

• Zorg dat de maat en het type brood dat getoast wordt, hetzelfde is. 

• De elementen aan de buitenzijden hebben iets meer tijd nodig om op te warmen dan de 
middelste elementen. Zodra de toaster de meest optimale temperatuur bereikt heeft, valt dit 
verschil weg. 

 
DE TOASTER WIEBELT OP HET WERKBLAD 

• Draai het in hoogte verstelbare voetje onder de toaster om de juiste hoogte in te stellen 
zodat de toaster stabiel staat. 

 
DE TOAST RAAKT KLEM TIJDENS HET LIFTEN 

• Sneeën brood dikker dan 28mm komen klem te zitten 

• Met de hand gesneden brood moet van gelijke dikte zijn. 

• Het gebruik van een sandwichklem kan het toasten van dikkere broodproducten 
vergemakkelijken. 

 
ÉÉN ZIJDE VAN HET BROOD WORDT NIET GETOAST 

• Controleer of de keuzeschakelaar juist is ingesteld. Indien ingesteld op het toasten van 
bagels, zal slechts één zijde getoast worden. Onthoud dat brood vanaf de linkerkant moet 
worden toegevoegd.  

• Één of meerdere elementen zijn mogelijk aan vervanging toe. Neem contact op met de 
dealer of Dualit voor vervanging. 

 
ER KOMT ROOK UIT DE SLEUVEN 

• Wanneer dit de eerste keer is dat de toaster wordt gebruikt is dit een volkomen normaal 
verschijnsel, de verwarmingselementen worden geconditioneerd. 

• Leeg de kruimellade. Een opeenhoping van kruimels kan branden of een brand veroorzaken. 

• Kruimels of broodstukjes kunnen mogelijk vastzitten in de toaster. Neem de stekker uit het 
stopcontact, neem de kruimellade uit, houd de toaster ondersteboven boven het aanrecht of 
afvalemmer en schud rustig de kruimels eruit. Of gebruik een zachte borstel om de 
binnenzijde van de toaster te reinigen. 
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GARANTIE 
 
Dit apparaat is van uitstekende kwaliteit en samenstelling. Echter, mochten er zich, tijdens de 
geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij, 
naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande 
garantiebepalingen. 
 
Deze garantie geldt voor zowel onderdelen als voor werk. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. 
 
Als volgt de garantieperioden; 

• 2 jaar op de onderdelen 

• 2 jaar op de Proheat verwarmingselementen 
 
Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. 
Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat aan de 
dealer of aan ons. Deze garantie geldt slechts voor producten die in Nederland zijn verkocht en 
verblijven.  
De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteitssnoeren of zekeringen en ook niet op 
defecten veroorzaakt door: 
 

• Nalatigheid in gebruik of het onderhouden volgens de instructies van Dualit. 

• Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is. 

• Beschadiging door onjuist gebruik of misbruik van het product. 

• Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan Dualit of een geautoriseerd 
agentschap. 

• Het uit elkaar halen of belemmeren van het product. 

• Diefstal of poging tot diefstal van het product. 
 
Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of: 

• De instructies van het product goed zijn opgevolgd. 

• De hoofdelektriciteit geschikt is voor de functie. 

• Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering. 
 
Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u: 

• Het product retourneren aan de dealer waar het is aangeschaft of rechtstreeks aan Dualit. 

• Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed verpakt, bij voorkeur in de originele 
verpakking. 

• Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en 
wanneer het product is aangeschaft, samen met een bewijs van aankoop. 

• De exacte aard van het defect aan te geven. 
 
Deze garantie dekt geen andere claims, welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering,  enige 
aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten 
dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van Dualit. 
Indien onderdelen zijn vervangen in het product, zal dit de garantieperiode niet verlengen. 
 
Voor meer informatie en advies over het gebruik van de Dualit toaster en andere producten uit het 
Dualit assortiment, neem dan contact op met uw dealer of IT&M. 

 


