Broodrooster
Gebruikershandleiding

TAM 6201 I
NL

01M-8836623200-2618-01

Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,
Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u het beste
haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie van hoge
kwaliteit. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde
documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze
ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig
dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de
gebruikershandleiding op.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

C

A

Belangrijke informatie en nuttige
aanwijzingen voor gebruik.
WAARSCHUWING:
Waarschuwingen voor
levensgevaarlijke situaties en
schade aan eigendommen.
WAARSCHUWING: Waarschuwing
voor hete oppervlakken.
Geschikt voor contact met voedsel.
Dompel het apparaat nooit onder in
water.

Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.
Voldoet aan de WEEE-norm.

Het bevat geen pcb.

INHOUDSOPGAVE
NEDERLANDS
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1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies
Dit deel bevat veiligheidinstructies
die u beschermen tegen het risico op
persoonlijk letsel of materiële schade.
Het niet naleven van deze instructies
laat de garantie vervallen.

•

•

1.1 Algemene veiligheid
•
•

•

•

Dit apparaat voldoet aan de
internationale veiligheidsnormen.
Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen die 8 jaar of ouder
zijn of door personen met enigszins
geestelijke, verstandelijke of
mentale beperkingen of door
personen die niet ervaren zijn
of geen kennis van het apparaat
hebben, mits ze onder toezicht
staan en instructies zijn gegeven
over het veilige gebruik van het
apparaat en de gevaren die hier
mogelijk bij kunnen ontstaan.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
Renigings- en onderhoudswerk
mag niet door kinderen worden
uitgevoerd, mits ze ouder zijn dan
8 jaar en onder toezicht staan.
Houd het product en de
stroomkabel buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.

•

•
•
•

•

•
•
•
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Gebruik het apparaat nooit als de
stroomkabel of het apparaat zelf
beschadigd is. Neem contact op
met een erkende servicedienst.
Uw
n e t s t ro o m
moet
overeenkomen met de informatie
die u aantreft op het typeplaatje
van het apparaat.
Voor extra bescherming moet dit
apparaat worden aangesloten
op
een
huishoudelijke
aardlekschakelaar met een
nominale waarde van maximaal
30 mA.
Gebruik het apparaat uitsluitend
met een geaard stopcontact.
Gebruik het apparaat niet met een
verlengsnoer.
Voorkom schade aan het
stroomsnoer door er niet in te
knijpen, het snoer te buigen of
langs scherpe randen te wrijven.
De stekker van het apparaat niet
met vochtige of natte handen
aanraken.
Verwijder de stekker niet door aan
het stroomsnoer te trekken.
Dompel het apparaat of het snoer
niet in water.
Laat het apparaat niet onbeheerd
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1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

•

•

•
•
•

•

•
•

•

achter terwijl de stekker in het
stopcontact steekt.
Het buitenoppervlak wordt erg
heet als het apparaat in gebruik
is. Raak hete oppervlakken niet
aan om verbrandingsrisico te
vermijden.
Laat geen metalen kookgerei en
voorwerpen op de delen die heet
worden achter.
Hanteer en bewaar het apparaat
op een stabiel oppervlak.
Probeer het apparaat niet uit
elkaar te halen.
Gebruik alleen de originele
onderdelen of onderdelen
aanbevolen door de fabrikant.
Trek de stekker van het apparaat
uit vóór reiniging en laat het na
reiniging volledig drogen.
Het apparaat is niet geschikt voor
gebruik buitenshuis.
Etenswaren kunnen door
oververhitting vlam vatten. Laat
het apparaat niet in contact komen
en dek het niet af met ontvlambare
items, zoals gordijnen, stoffen,
wandpanelen enz.
Het apparaat nooit gebruiken in
of in de buurt van brandbare of
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•

•

•

•
•

•

ontvlambare ruimten en plaatsen
waar brandbare of ontvlambare
materialen voorkomen.
Bedien het apparaat niet met een
externe timer of met een ander
controlesysteem op afstand.
Als u de verpakkingsmaterialen
bewaart, berg ze dan op buiten
het bereik van kinderen.
Laat het apparaat afkoelen
voordat u het opbergt in een kast
of op een plank enz.
Plaats geen brood op enig plastic
onderdeel van het apparaat.
Omdat temperaturen door
iedereen anders worden
ervaren, moet dit apparaat
voorzichtig worden gebruikt.
Raak het apparaat uitsluitend
aan op oppervlakken die hiervoor
bestemd zijn en bescherm u
tegen hitte met bijvoorbeeld
ovenhandschoenen
of
pannenlappen. Oppervlakken die
niet bedoeld zijn om aan te raken,
dienen voldoende tijd te krijgen
om af te koelen.
De verwarmende rollers kunnen
alleen worden aangeraakt als
het apparaat is afgekoeld tot
kamertemperatuur.
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1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies
1.2 Naleving van de WEEErichtlijn en verwerking van
afvalproducten:
Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn
(2012/19/EU).
Dit product draagt een
classificatiesymbool voor elektrische en
elektronische afvalapparatuur (WEEE).
Dit product is gemaakt van
hoogkwalitatieve onderdelen en
materialen die hergebruikt en geschikt
zijn voor recycling. Het product mag
daarom aan het einde van zijn
levensduur niet met het normaal huishoudelijk
afval worden meegegeven. Breng het naar een
inzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur. Raadpleeg uw
gemeente om te weten waar zich het
dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

1.3 Naleving van de RoHSrichtlijn
Het door u aangekochte product voldoet aan de
EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen
schadelijke en verboden materialen die in de
richtlijn worden gespecificeerd.

1.4 Verpakkingsinformatie
Het verpakkingsmateriaal van het
product is vervaardigd uit recyclebare
materialen overeenkomstig onze
nationale milieuvoorschriften. Gooi de
verpakkingsmaterialen niet weg samen met het
huishoudelijk of ander afval. Breng ze naar de
verzamelpunten voor verpakkingsmaterialen
aangewezen door de lokale instanties.
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2 Broodrooster
2.1 Overzicht
1

8
2

7

3
4
5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Broodgleuf
Starthendel
Bruiningsregelaar
Ontdooiknop
Opwarmknop
Stopknop
Kruimellade
Behuizing

2.2 Technische gegevens
Voedingsspanning: 220-240 V~, 50-60 Hz
Vermogen: 720-850 W
Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten
vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden
kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.
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3 Bediening
3.1 Voorbereiding
1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal
en gooi dit weg volgens de geldende lokale
voorschriften.
2. Reinig het apparaat voordat u het voor de
eerste keer in gebruikt neemt (zie het deel
"Reiniging en onderhoud").
3. Verzeker u ervan dat het apparaat zich
rechtopstaand en op een stabiel, vlak, schoon,
droog en stroef oppervlak bevindt.

C

Wanneer het apparaat voor het
eerst in gebruik wordt genomen,
kan er rookontwikkeling ontstaan
veroorzaakt door productieresiduen.
Dit betekent echter niet dat het
apparaat defect is. Gebruik, als u
het voor de eerste keer aanzet,
het apparaat zoals u normaal
gesproken zou doen, maar zonder
brood. Het is aanbevolen om de
medium instelling te gebruiken van
de bruiningsregelaar (3). Verzeker u
van voldoende kamerventilatie.

3.2 Roosteren
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Steek slechts één snee brood in elk van de twee
broodgleuven (1).
3. Met behulp van de bruiningsregelaar (3) kiest u
de gewenste bruiningsgraad tussen 1 en 7.

C
C
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Het indrukken van 1 op de
bruiningsregelaar (3) geeft de
lichtste bruiningsgraad en drukken
op 7 geeft de donkerste.
De bruiningsgraad kan variëren
afhankelijk van het type brood.

C

Bij het roosteren van meerdere
sneden brood achter elkaar
wordt het broodrooster heter en
daardoor wordt het brood geleidelijk
donkerder. Kies daarom een
geschikte bruiningsgraad.

C

De bruiningsgraad van één snee is
donkerder dan van twee sneden,
ook al is de bruiningsregelaar (3)op
dezelfde stand gezet.

C
C

Als de stekker niet in het stopcontact
zit, klikt de starthendel (2) niet op
zijn plaats.

4. Duw de starthendel (2) naar beneden tot deze
automatisch op zijn plaats klikt.
– Het roosterproces begint. Het indicatorlampje
van de stopknop (6) en de knop van het
niveau van de bruiningsregelaar (3) brandt
gedurende het roosterproces.

De bruiningsgraad kan ook tijdens
het roosterproces door middel van
de bruiningsregelaar (3) worden
aangepast.

5. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de
ingestelde bruiningsgraad bereikt is.
– De starthendel (2) springt omhoog en het
lampje van de stopknop (6) gaat uit. De
geroosterde sneden worden naar boven
geduwd en kunnen uit de broodrooster
worden genomen.

C

Druk om het roosterproces te
annuleren voordat het beëindigd is
op de stopknop (6). De starthendel
(2) springt omhoog en de
geroosterde sneden kunnen uit het
broodrooster genomen worden.
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C

Nadat de starthendel (2) omhoog
gesprongen is kunt u de opliftfunctie
gebruiken door de starthendel (2)
omhoog te duwen.

A

WAARSCHUWING:
Wees
voorzichtig bij het uitnemen van
de geroosterde sneden uit de
broodrooster. De metalen delen van
de broodrooster en ook het brood
kunnen heel heet worden.

6. Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.

C

Indien de geroosterde boterhammen
beklemd raken in het broodrooster,
schakelt u het broodrooster meteen
uit door op de stopknop (6) te
drukken. Trek de stroomstekker
uit het stopcontact. Laat het
broodrooster volledig afkoelen.
Probeer het brood voorzichtig uit de
broodrooster te nemen zonder de
gevoelige verwarmingselementen
en andere delen te beschadigen.
Gebruik geen stroomgeleidende
voorwerpen om het brood uit het
broodrooster te verwijderen.

3.3 Roosteren van bevroren
brood
1. Volg de stappen van 1 tot 4 van het deel
"Roosteren".
2. Druk op de ontdooiknop (4).
– Het indicatorlampje van de ontdooiknop (4)
en de stopknop (6) gaan branden en het
roosterproces begint.

C

Indien de ontdooiknop (4) wordt
ingedrukt, duurt het roosterproces
langer dan bij gewoon roosteren.

– De starthendel (2) springt omhoog; de
lampjes van de ontdooiknop (4) en de
stopknop (6) gaan uit. De geroosterde sneden
worden naar boven geduwd en kunnen uit de
broodrooster worden genomen.

C

Druk om het roosterproces te
annuleren voordat het beëindigd is
op de stopknop (6). De starthendel
(2) springt omhoog en de
geroosterde sneden kunnen uit het
broodrooster genomen worden.

C

Nadat
de
starthendel
(2)
omhoog gesprongen is, kunt u de
opliftfunctie gebruiken door de
starthendel (2) omhoog te duwen.

A

WAARSCHUWING:
Wees
voorzichtig bij het uitnemen van
de geroosterde sneden uit de
broodrooster. De metalen delen van
de broodrooster en ook het brood
kunnen heel heet worden.

4. Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.

3.4 Opwarmen van reeds
geroosterd brood
1. Volg de stappen van 1 tot 4 van het deel
"Roosteren".
2. Druk op de opwarmknop (4).
– Het indicatorlampje van de opwarmknop
(4) en de stopknop (6) gaan branden en het
opwarmproces begint voor 30 seconden.
3. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra
de ingestelde warmtegraad bereikt is. De
starthendel (2) springt omhoog; de lampjes van
de opwarmknop (5) en de stopknop (6) gaan
uit. De geroosterde sneden worden naar boven
geduwd en kunnen uit de broodrooster worden
genomen.

3. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de
ingestelde bruiningsgraad bereikt is.
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3 Bediening

C

Druk om het roosterproces te
annuleren voordat het beëindigd is
op de stopknop (6). De starthendel
(2) springt omhoog en de
geroosterde sneden kunnen uit het
broodrooster genomen worden.

C

Nadat
de
starthendel
(2)
omhoog gesprongen is, kunt u de
opliftfunctie gebruiken door de
starthendel (2) omhoog te duwen.

C

Wees voorzichtig bij het uitnemen
van de geroosterde sneden uit de
broodrooster. De metalen delen van
de broodrooster en ook het brood
kunnen heel heet worden.

4. Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
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4 Informatie
4.1 Reiniging en onderhoud

A

WAARSCHUWING:
Gebruik
nooit benzine, oplosmiddelen,
schuurmiddelen,
metalen
voorwerpen of harde borstels om
het apparaat te reinigen.

A

WAARSCHUWING: Zet het apparaat
of het stroomsnoer nooit in water of
een andere vloeistof.

C

Droog alle onderdelen zorgvuldig
met een zachte doek, voordat u het
apparaat na het reinigen gebruikt.

4.3 Hanteren en vervoeren
•• Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren
in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking
van het apparaat beschermt tegen fysieke
schade.
•• Zet niets zwaars op het apparaat of op de
verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
•• Het laten vallen van het apparaat kan ervoor
zorgen dat het niet meer werkt of permanente
schade veroorzaken.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Verwijder na ieder gebruik de kruimels door
de kruimellade (7) uit te trekken. Zorg dat de
kruimellade droog is voordat u deze terugschuift
in het apparaat. Laat geen broodkruimels achter
in de broodrooster, deze kunnen in brand vliegen.
4. Draai het broodrooster ondersteboven en
schud hem licht om de broodkruimels binnenin
te verwijderen.
5. Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild
schoonmaakmiddel om de behuizing (8) van
het apparaat te reinigen. Droog de behuizing
volledig.

4.2 Opbergen
•• Als u van plan bent het apparaat gedurende een
lange periode niet te gebruiken, berg het dan
zorgvuldig op.
•• Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat
uit het stopcontact is gehaald en het apparaat
afgekoeld en volledig droog is.
•• Wikkel de stroomkabel om de kabelspoel aan de
onderkant van de broodrooster.
•• Berg het apparaat op een koele, droge plaats op.
•• Zorg ervoor dat het apparaat buiten bereik van
kinderen wordt gehouden.
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