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TOSTI APPARAAT
GEBRUIKSAANWIJZING

(*680.100 /*680.200)

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

Profess ional  Suppl ies
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1. INLEIDING

Wij danken u voor de keuze van deze CaterChef tosti-apparaat. Om volledig gebruik te  maken 
van de mogelijkheden en storingen tot een minimum te beperken raden wij u aan om de 
 gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en deze in de buurt houden van het apparaat.

2. STRUCTURE

Volledig vervaardigd uit roestvrijstaal en voorzien van infrarood kwartsbuizen. Direct klaar voor 
gebruik na aansluiting op het lichtnet, zonder voor verwarmen. 

Speciaal ontworpen voor Hotels, kantines en Fast-Food restaurants en een ieder die snel een 
smakelijke tosti wil bereiden

Structure of Toasters
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3. SPECIFICATIES

*680.100 *680.200

afmetingen
Breedte 440 mm 440 mm
Lengte 300 mm 300 mm
Hoogte 400 mm 290 mm

Voltage 220 ~ 240V 220 ~ 240V
Vermogen 3000 W 1700 W
Afmeting Binnenruimte 360 x 242 x 246 360 x 242 x 131
Gewicht 9,8 kg 7,4 kg

4. VERPLAATSEN & OPSLAG

Tijdens verplaatsen: Zorg ervoor dat het apparaat nergens tegen aan stoot. 
Tijdens opslag: Niet buiten plaatsen maar in een zorgvuldig geventileerde ruimte.
Als om wat voor redden dan ook het apparaat buiten geplaatst wordt zorg er dan voor dat het 
 apparaat afgeschermd is voor regen. Plaats het apparaat nooit ondersteboven. 

5. PLAATSING

• Het apparaat niet verplaatsen indien in gebruik
• Het apparaat niet demonteren. Dit kan gevaar opleveren
• Na gebruik uitschakelen. Als u het apparaat niet gebruikt dient u de timer terug te draaien tot 

in de UIT positie. Haal de stekker uit het stopcontact voor verdere veiligheid.
• In verband met spanningsgevaar dient u de binnenruimte niet open te maken. Het kan een 

elektrische schok veroorzaken.
• Niet spoelen met water tijdens schoonmaken. Dit kan een elektrische schok tot gevolg heb-

ben.
• Hang of plaats geen zware objecten aan of op het apparaat. Dit kan defecten veroorzaken 

en het apparaat beschadigen.

5. GEBRUIK

• Plaats het tosti-apparaat op een vlakke ondergrond en zet de timer in de UIT positie.
• Plaats de tosti-klem(men) op het rooster
• Steek de stekker in het stopcontact. Stel de gewenste tijd in met de timer, en schakel het ap-

paraat aan. Uw tosti is zo klaar.
• Plaats het apparaat nooit in de nabijheid van (licht) ontvlambare materialen.
• Controleer of alle accessores zich op de daarvoor bestemde plaats bevinden
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INSTALLATIE

• Alleen gebruiken op het daarvoor bestemde voltage.
• Gebruik geen schakelaar die niet voldoet aan de veiligheidsnormen.
• Ga voor technisch onderhoud naar een erkende professionals.
• Dit product moet worden geaard.
• De stekker en het stopcontact moet goed worden aangesloten zonder dat ze los kunnen 

raken.

6. REINIGING EN ONDERHOUD

• Schakel het apparaat en verwijder de stekker uit het stopcontact alvoorens te straten met 
onderhoud en/of schoonmaken.

• Reinig, na voltooiing van de werkzaamheden, met een vochtigdoek en schoon water het 
tostiapparaat.

7. ELECTRISCH SCHEMA

680.100

680.200
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9. STORINGEN

Probleem Controleren

Het apparaat 
wordt niet heet

Controleer of het apparaat goed is aangesloten

Controleer of er juiste voeding voor het apparaat is

Controleer of er een verwarmingselement gebroken is

De bovengenoemde problemen zijn een referentie, als er zich andere problemen voordoen, stop met 
het gebruik van dit apparaat en neem contact op met ons bedrijf.

 Waarschuwing
Eventuele demontage en onrechtmatige installatie, onjuiste afstellings- en onderhouds- 

werkzaamheden kunnen leiden tot verlies of schade. Neem contact op met uw leverancier als 
het noodzakelijk is dat dit product gerepareerd wordt door een professional.

 Waarschuwing
Voor uw eigen veiligheid, plaats of bewaar geen enkele brandbare vloeistof, gas of andere 

objecten rond of in het product.


