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INTRODUCTIE
De Dualit Lite Soft Touch® toaster maakt van elk ontbijt een speciale gelegenheid door de combinatie
van het klassieke Dualit design met een hedendaagse en praktische afwerking.
De Dualit Lite toaster heeft het vermogen egaal te bruinen en zelfs bagels perfect te toasten (een
zijde verwarmt en andere zijde toast). Hij is voorzien van ontdooi- en annuleerfunctie.
Voor het toasten van sandwiches en tosti’s is optioneel de Dualit tostiklem te verkrijgen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOORDAT DE DUALIT LITE BROODROOSTER IN
GEBRUIK GENOMEN WORDT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED VOOR EVENTUEEL
TOEKOMSTIG GEBRUIK.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Dit apparaat moet gebruikt worden op een geaard stopcontact.
Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken of het voltage van uw netwerk
overeenkomt met het voltage vermeld op het classificatieplaatje.
Zorg ervoor dat het elektriciteitssnoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
LET OP: een stekker los van het elektriciteitssnoer dient direct weggegooid te worden. Een
losse stekker in een contactdoos steken is gevaarlijk.
Gebruik de toaster niet met een kapot snoer of stekker.
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.
Gebruik nooit een stekker waarvan het omhulsel niet sluit. Zorg er altijd voor dat een
vervangende stekker eenzelfde is als het origineel.
Plaats het apparaat zò dat:
Het elektriciteitssnoer niet over de rand van tafel of aanrecht hangt.
Het op een vlak oppervlak staat met voldoende vrije ruimte eromheen.
Het buiten bereik is van kinderen.
Plaats het apparaat niet op of naast een hete gas- of elektrische warmtebron of in een
verwarmde oven.
Tijdens het gebruik kan er brand ontstaan, indien de toaster is bedekt of in aanraking komt
met brandbaar materiaal. 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.
Gebruik van hulpstukken, niet geadviseerd of verkocht door Dualit, wordt afgeraden om
risico te voorkomen.
Bij continue gebruik, kunnen de onderdelen van de toaster heet worden.
Doe geen te groot voedsel of voedsel verpakt in folie in de broodrooster.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik dit apparaat alleen daar waar het voor bedoeld is, als beschreven in deze
handleiding.
De uitsparingen worden erg heet, voorkom aanraking.
Gebruik geen voedsel dat is bedekt of gevuld met iets wat zou kunnen gaan druipen bij
verhitting.
Blijf met vingers uit de uitsparingen.
Niet met scherpe, krassende of schurende voorwerpen in de uitsparingen komen. Dit om
schade aan het apparaat en persoonlijk letsel te voorkomen.
Niet proberen brood uit het apparaat te halen wanneer de stekker in het stopcontact is.
Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, dit apparaat noch één van de
onderdelen niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
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.
Regelmatig achtergebleven kruimels verwijderen, om het risico op brand of disfunctioneren
van de toaster te voorkomen (zie ook bij de beschrijving van de kruimellade).
Berg de toaster niet op in een ruimte voor apparaten of onder/in een hoes.
WAARSCHUWING: wind het elektriciteitssnoer niet om de toaster gedurende of na gebruik.
Er is een opbergmogelijkheid voor het snoer aan de onderzijde van de broodrooster.

BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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ONDERDELEN EN BESCHRIJVINGEN
1. Tostiklem (optioneel)
2. Hoge lift
3. Hendel veermechanisme
4. Verlichte AAN/UIT schakelaar
5. Instelknop voor het bruiningsniveau
6. Annuleerknop
7. Gebruiksaanwijzing
8. Elektriciteitssnoer met stekker
9. Extra brede sleuven
10. Uitneembare kruimellade
11. Ontdooiknop
12. Bagel knop

HET GEBRUIK VAN DE TOASTER
INGEBRUIKNAME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pak de doos voorzichtig uit, en bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u er zeker van bent
dat alles is meegeleverd en functioneert (zie het overzicht op de vorige pagina).
Mocht u beschadigde onderdelen aantreffen tijdens het uitpakken van de doos, neem dan
contact op met de dealer.
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Het verschaft u
belangrijke veiligheidsinformatie en zorgt ervoor dat u het beste haalt uit uw Dualit Lite
toaster.
Bewaar de gebruiksaanwijzing, en het bewijs van aankoop, op een veilige plaats.
Reinig alle onderdelen, voor het eerste gebruik volgens het hoofdstuk reiniging- en
onderhoudinstructies.
Plaats de toaster op de manier zoals beschreven onder de veiligheidsvoorschriften.
Zorg ervoor dat de hendel in de hoogste positie staat, wanneer de stekker in het stopcontact
gestoken wordt.
Stel de toastknop in op stand 8, de hoogste instelling voor het toasten, en druk de hendel
naar beneden tot deze vergrendelt.
De verlichte AAN/UIT schakelaar zal rood oplichten ten teken dat de toaster in werking is. De
hendel zal slechts vergrendelen als de toaster is aangesloten op de elektriciteit en
ingeschakeld is.
De eerste keer het toast proces doorlopen zonder brood in het apparaat te plaatsen.
Hierdoor worden de verwarmingselementen geconditioneerd voor gebruik.
De toaster kan tijdens het eerste gebruik mogelijk een geur of rook verspreiden. Dit is een
normaal verschijnsel.

HET TOASTEN
•
•
•
•
•
•
•

Steek de stekker van de toaster in het stopcontact.
De hendel zal alleen vergrendelen als de toaster is aangesloten op de elektriciteit en is
ingeschakeld.
Stel het gewenste bruiningsgraad in door middel van de keuzeschakelaar (1 is de lichtste en 8
de donkerste instelling). De gewenste instelling is afhankelijk van de dikte en het type brood
dat getoast wordt.
Na de instelling van de bruiningsgraad, het brood in de sleuf plaatsen en duw de hendel naar
beneden totdat deze vergrendelt. Gedurende het toasten zal de rode knop oplichten.
Zodra het toasten gereed is, zullen de sneeën brood automatisch omhoog komen en kunnen
dan uit de sleuven genomen worden. Indien het lastig is de sneeën veilig uit te nemen, kan
dit mogelijk gemaakt worden door gebruik van de extra hoge lift.
Om het toasten onmiddellijk te stoppen tijdens het proces, of tijdens gebruik van de bagelof ontdooifunctie, eenvoudigweg de annuleerknop op de keuzeschakelaar in drukken of de
lift lichtjes omhoog te trekken.
Indien klaar met het gebruik van de toaster, de stekker uit het stopcontact nemen.
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BAGEL FUNCTIE
Ideaal voor het toasten van bagels, of andere broodproducten zoals broodjes, Engelse muffins of
theecakejes.
Deze functie verwarmt de buitenzijde van het product en toast tegelijkertijd de binnenzijde perfect.
•
•
•
•

Snijd de bagel in twee gelijke helften voor het toasten. Zorg ervoor dat de beide snijzijdes
naar binnen gericht zijn naar het actieve middelste element.
Selecteer de gewenste bruiningsgraad.
Duw de hendel omlaag totdat deze vergrendelt en de AAN/UIT schakelaar rood oplicht.
Zodra het lampje oplicht, onmiddellijk de bagelknop indrukken. Deze knop zal oplichten.
Het indrukken van de bagelknop zorgt ervoor dat de warmte van de buitenste elementen
wordt gereduceerd, waardoor de buitenzijde van de bagel verwarmd wordt terwijl de
binnenzijde getoast wordt.

ONTDOOI FUNCTIE
Wanneer de ontdooi functie is geactiveerd, zal de toaster zich automatisch instellen op ontdooien en
daarna het toasten van bevroren brood.
•
•
•

Voor het toasten van bevroren brood, het brood in de uitsparingen plaatsen en de hendel
naar beneden duwen totdat deze vergrendelt.
Dan onmiddellijk de ontdooiknop indrukken. De knop zal oplichten.
Om bagels te ontdooien, vergrendel de hendel, waarna de bagel- en de ontdooiknop
tegelijkertijd ingedrukt dienen te worden. Beide knoppen zullen oplichten wanneer zij zijn
geactiveerd.
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ANNULEERKNOP
Het toasten kan op elk gewenst moment onderbroken worden, door middel van één van
onderstaande manieren:
•

Mogelijkheid 1
Druk de annuleerknop op het uiteinde van de keuzeschakelaar

•

Mogelijkheid 2
Zachtjes de hendel omhoog duwen

De toaster zal onmiddellijk stoppen en de getoaste product komt omhoog.
•

Indien klaar met het gebruik van de toaster, de stekker uit het stopcontact nemen.

TIPS VOOR HET TOASTEN
•
•
•
•

•

Ouder brood toast sneller dan vers brood. Stel dan de bruiningsgraad iets lager in.
Wanneer 2 sneeën brood worden getoast, is het aan te bevelen dat zij van gelijke grootte zijn
en even vers.
Voor het verwarmen van eerder getoast brood dat nog niet is beboterd, de bruiningsgraad
instellen op 1.
Wanneer slechts 1 snee brood wordt getoast, zal het binnenste ietwat meer verwarmd zijn
dan de buitenste rand. Dit is een normaal verschijnsel voor een toaster die per zijde
verwarmt, doordat wat van de warmte wordt overgebracht naar de niet in gebruik zijnde
uitsparing .
De verschillende broodsoorten toasten ieder in een eigen tempo. Begin met een lage
instelling van de bruiningsgraad om verbranden van het brood te voorkomen. Na een aantal
keer proberen, zal snel duidelijk worden hoeveel tijd elk type brood nodig heeft.

TOSTIKLEMMEN (OPTIONEEL)
De Dualit Lite tostiklem (optioneel) maakt van de Dualit Lite toaster een veelzijdige sandwich maker.
Het gebruik van deze houder biedt ook meer controle over het toasten en uitnemen van kleinere
broodproducten, zoals kleine broodjes, theecakejes of muffins.
Neem contact op met Dualit klantenservice voor meer informatie of het dichtstbijzijnde
verkooppunt.
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SERVICE
REINIGING
•
•
•
•
•
•
•
•

Schakel de toaster uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat volledig afkoelen alvorens
te reinigen.
Neem de buitenzijde van de toaster af met een vochtige doek en droog met een andere doek
of keukenpapier.
Gebruik geen schurende of krassende reinigingsmiddelen op geen enkel onderdeel van de
toaster.
Om schade aan de verwarmingselementen te voorkomen, geen metalen voorwerpen
gebruiken voor het reinigen van de binnenzijde van de toaster.
Als de toaster volledig is afgekoeld, zacht op de zijkanten kloppen om broodkruimels die in
de roosterruimte zijn achtergebleven, los te maken.
Kruimels zullen ophopen in de kruimellade en kunnen mogelijk ontbranden. Leeg daarom de
kruimellade regelmatig.
Neem de kruimellade uit zoals onderstaand is afgebeeld, en neem af met een vochtige doek.
Berg de toaster op, niet aangesloten op de elektriciteit en het elektriciteitssnoer gewikkeld
op de daarvoor bestemde plaats aan de onderzijde van de toaster.

AFTER SALES SERVICE
In het onwaarschijnlijke geval dat de toaster binnen twee jaar na de aankoopdatum, niet meer werkt,
wordt deze door ons kosteloos gerepareerd of vervangen, op voorwaarde dat:
•
•
•
•
•

De toaster niet onjuist is gebruikt, verwaarloost of beschadigd.
Er geen wijzigingen zijn aangebracht.
De toaster is gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is.
De aankoopbon wordt overlegd, met daarop waar en wanneer de toaster is aangeschaft.
Het product in Nederland is verkocht en verblijft.

Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:
• Het product te retourneren aan de dealer waar het aangeschaft is of rechtstreeks aan IT&M.
• Ervoor zorg dragen dat het product schoon en goed verpakt is, bij voorkeur in de originele
verpakking.
• Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en
aankoopbewijs. De exacte aard van het defect aan te geven.
De garantievoorwaarden zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten. Dualit neemt geen
verantwoordelijkheid voor bijkomende of voortvloeiende rechten.
Voor meer informatie en advies over het gebruik van de Dualit handmixer en andere producten uit
het Dualit assortiment, kunt u contact opnemen met uw dealer of IT&M B.V. 040-290 11 30.
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<LOGO DUALIT>
IT&M B.V.
ESP 212
5633 AC EINDHOVEN
Telefoon: 040-290 11 30
Fax: 040-290 11 31
E-mail: info@itmonline.nl
www.itmonline.nl

