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rode controlelampje gaat branden (3).

• Laat het apparaat voorverwarmen ; het
groene lampje gaat branden als het apparaat
de ideale baktemperatuur heeft bereikt (4).

Wanneer het apparaat voor het eerst gebruikt
wordt kan er wat rook en een vreemde geur
vrijkomen. Dit is kenmerkend voor een nieuw
apparaat en zal snel verdwijnen.

• Open het apparaat en leg het brood erin.

• Sluit het apparaat. Dankzij de vergrende-
lingsclip kunt u verschillende diktes brood
gebruiken (5).

• Laat het brood de gewenste tijd bakken.

• Het is normaal dat tijdens het bakken het
controlelampje aan en uit gaat.

Praktische tips

• De baktijden zijn afhankelijk van de versheid
van het brood, het soort brood en het beleg.

• De baktijden kunt u aanpassen aan uw eigen
smaak.

• Haal de tosti/sandwich met een houten
spatel van de bakplaat om te voorkomen
dat de anti-aanbaklaag wordt beschadigd.

• Gebruik liever geen metalen en scherpe
voorwerpen die de anti-aanbaklaag van de
bakplaten kunnen beschadigen.

Schoonmaken

• Haal de stekker uit het stopcontact en laat
het apparaat helemaal afkoelen voordat u
gaat schoonmaken. 

• Dompel het apparaat niet onder in water of
een andere vloeistof en houd het niet onder
stromend water.

• Maak de buitenkant van het apparaat
schoon met een vochtige doek en droog
het daarna af.

• Maak de bakplaten schoon met een
vochtige doek met afwasmiddel. Gebuik
daarna een vochtige spons om de resten
van het afwasmiddel te verwijderen en
droog de platen af. 

• Gebruik geen metaalsponsjes, schurende
of aggressieve schoonmaakmiddelen om
de binnen- of buitenkant van het apparaat
schoon te maken.

Opbergen

Dit apparaat kan verticaal opgeborgen worden
om ruimte te besparen. Berg het snoer op in
de daarvoor bestemde ruimte (6).

Nederlands

Wij danken u voor de aanschaf van een apparaat
uit het KRUPS assortiment. Dit apparaat is
uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Bij professioneel gebruik en gebruik dat niet
overeenkomt met de gebruiksaanwijzing
vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

Beschrijving van het apparaat

a Bakplaten met anti-aanbaklaag
(afhankelijk van het model):

• Sandwichplaten (1)

• Tostiplaten (2)

b Koele handgreep

c Vergrendelingsclip

d Controlelampje “Aan/Uit” 

e Controlelampje “Apparaat klaar”

Voorbereiden van het apparaat

• Plaats het apparaat op een stabiele,
hittebestendige ondergrond: gebruik het
apparaat niet op een zachte ondergrond,
bijvoorbeeld een rubberen tafelkleed. 

Plaats het apparaat niet op een gladde
ondergrond of bij natte of hete
oppervlakken. Laat het snoer niet hangen
boven een warmtebron (gasfornuis,
keramische platen, etc.) of over de rand
van het aanrechtblad of de tafel.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt:

• Open het apparaat.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen,
stickers en accessoires van de buiten- en
binnenkant van het apparaat.

• Smeer de bakplaten licht in met plantaardige
olie of een spray geschikt voor anti-aanbaklaag.
Daarna afnemen met een zachte doek.

Het apparaat gebruiken

• Sluit het apparaat. 

Controleer of de spanning van uw
elektische installatie overeenkomt met de
spanning die vermeld staat op het
typeplaatje van het apparaat. 

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Wanner de netaansluitleiding is beschadigd
dient deze te worden vervangen door de
fabrikant, zijn servicedienst of een
gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om
een gevaarlijke sitiatie te voorkomen. 

• Steek de stekker in het stopcontact. Het
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