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Geachte klant,
We danken u dat u de broodrooster met 4 sleuven uit het assortiment Jaren ‘50 van
Smeg heeft gekocht.
Door voor een van onze producten te kiezen, heeft u gekozen voor een oplossing
waarbij esthetiek en innovatief technisch design resulteren in unieke voorwerpen die
onderdeel van uw interieur zullen worden.
Een huishoudelijk apparaat van Smeg past altijd perfect bij de andere producten uit het
assortiment en is tegelijkertijd een designvoorwerp in uw keuken.
We hopen dat u volop gebruik zult maken van de veelzijdigheid van uw apparaat.
Voor meer informatie over het product vragen we u om de website te
www.smeg50style.com of www.smeg.com te bezoeken.

Model TSF03
Broodrooster met 4 sleuven

Inhoudsopgave
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing
Gebruiksbestemming
Algemene veiligheidswaarschuwingen
Aansprakelijkheid van de fabrikant
Identificatieplaatje
Verwerking

2 Beschrijving
2.1 Beschrijving van het product
2.2 Bedieningspaneel

3 Gebruik
3.1
3.2
3.3
3.4

Vóór het eerste gebruik
Functionering
Speciale functies
Gebruik van de optionele accessoires

4 Reiniging en onderhoud
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Waarschuwingen
Reiniging van de oppervlakken
Dagelijkse gewone reiniging
Voedselresten of vlekken
De kruimellades reinigen
Reiniging optionele sandwich rekken en brood-opwarmrooster

68
68
68
68
69
70
70
70

71
71
72

73
73
74
75
76

NL

1 Waarschuwingen
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VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
We raden aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat voor het
behoud van de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat.
Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com
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Waarschuwingen
1 Waarschuwingen
1.1 Inleiding
Belangrijke informatie voor de gebruiker:
Waarschuwingen
Algemene waarschuwingen in
verband met de
gebruiksaanwijzing, veiligheid en
verwerking van afgedankte
producten.
Beschrijving
Beschrijving van het apparaat en de
accessoires.
Gebruik
Informatie over het gebruik van het
apparaat en de accessoires.
Reiniging en onderhoud
Informatie over correcte
schoonmaak en onderhoud van het
apparaat.
Veiligheidswaarschuwingen

Informatie

Advies

1.2 Deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk
onderdeel van het apparaat en dient
gedurende de volledige levensduur intact
en op een eenvoudig bereikbare plaats te
worden bewaard.
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1.3 Gebruiksbestemming
• Gebruik het apparaat alleen binnen.
• Het apparaat is specifiek voor
huishoudelijk gebruik gemaakt. Het
apparaat kan enkel voor het roosteren
van brood worden gebruikt. Gebruik het
apparaat niet voor andere doeleinden.
• Houd u nauwgezet aan de
opmerkingen en tips van de
gebruiksaanwijzing.
• De paragraaf “Reiniging en onderhoud”
bevat gedetailleerde informatie over de
reiniging van het apparaat.
• Gebruik het apparaat uitsluitend voor
het roosteren van brood.
• Het apparaat kan uitsluitend met de
specifieke sandwich rekken (apart
verkocht) worden gebruikt voor het
bereiden van sandwiches.
• Wanneer levensmiddelen of andere
substanties met de
verwarmingselementen in aanraking
komen, kunnen nare geuren en rook
ontstaan en kan schade aan het
apparaat worden veroorzaakt.
• Het apparaat is niet ontworpen om te
functioneren met externe kookwekkers of
afstandsbedieningssystemen.
• Gebruik van dit apparaat door kinderen
vanaf 8 jaar, personen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of met een gebrek aan
ervaring of kennis, is niet toegestaan,
tenzij onder toezicht en begeleiding van
volwassenen die verantwoordelijk zijn
voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet spelen met het
apparaat. Het apparaat buiten bereik
van kinderen houden.

Waarschuwingen

Leef de veiligheidswaarschuwingen na
voor een veilig gebruik van het apparaat.
• Dompel het apparaat, de
voedingskabel of de stekker niet onder in
water of een andere vloeistof.
• Gebruik het apparaat niet als de
voedingskabel of de stekker beschadigd
is of als het apparaat op de grond is
gevallen of op een of andere manier
schade heeft opgelopen.
• Plaats het apparaat niet op of nabij een
werkend fornuis/kookplaat (gas of
elektrisch) of in een (warme) oven.
• De voedingskabel van het apparaat is
kort, om ongevallen te voorkomen.
Gebruik geen verlengsnoer.
• Laat het apparaat in geval van een
defect uitsluitend door een
gekwalificeerd technicus repareren.
• Schakel het apparaat onmiddellijk na
het gebruik uit.
• Probeer vlammen/brand niet te doven
met water: schakel het apparaat uit, haal
de stekker uit het stopcontact en bedek
het vuur met een deksel of een
brandwerende deken.
• Lees deze gebruiksaanwijzing
aandachtig vóór het gebruik van het
apparaat.
• Voer geen wijzigingen uit aan dit
apparaat.
• Probeer nooit om zelf het apparaat te
repareren, zonder tussenkomst van een
gekwalificeerde technicus.
• Als de voedingskabel beschadigd is,
moet men onmiddellijk contact opnemen
met een servicecentrum.

Voor dit apparaat
• Tijdens de functionering kan de
broodrooster erg warm worden. Raak
de warme oppervlakken niet aan.
Gebruik de knop en de
bedieningsfuncties, de roosterhendel en
de optionele accessoires.
• Haal de stekker uit het stopcontact als
de broodrooster niet functioneert, vóór u
deze schoonmaakt, of in het geval van
een defect. Laat het apparaat afkoelen
vóór u het schoonmaakt.
• Brood kan aanbranden. Gebruik het
apparaat niet in de buurt van of onder
ontvlambare materialen, zoals
bijvoorbeeld gordijnen.
• Verifieer of de hendel van de
broodrooster omhoog is bewogen
alvorens u de stekker in het stopcontact
steekt of eruit haalt.
• Verzeker u ervan dat lucht ongehinderd
rondom de broodrooster kan circuleren.
Leg geen voorwerpen op de
broodrooster.
• Probeer het brood niet uit de werkende
broodrooster te verwijderen.
• Plaats geen metalen voorwerpen zoals
messen, vorken of lepels op het
apparaat tijdens gebruik ervan.
• Maak de broodrooster niet schoon met
metalen voorwerpen zoals messen,
vorken of lepels.
• Het apparaat mag niet worden
schoongemaakt door kinderen die niet
onder toezicht staan.
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1.4 Algemene
veiligheidswaarschuwingen

Waarschuwingen
1.5 Aansprakelijkheid van de
fabrikant
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade aan personen en
voorwerpen tengevolge:
• ander gebruik van het apparaat dan
wordt voorzien;
• het niet doorlezen van de
gebruiksaanwijzing;
• het forceren van het apparaat of een
onderdeel ervan;
• het gebruik van niet-originele
reserveonderdelen;
• de niet-inachtneming van de
veiligheidswaarschuwingen.

1.6 Identificatieplaatje
Het identificatieplaatje bevat de technische
gegevens, het serienummer en de
merknaam van het apparaat. Het plaatje
mag in geen geval worden verwijderd.

1.7 Verwerking
Het apparaat moet gescheiden
ingezameld worden (richtlijn
2012/19/EU). Het product bevat
geen delen die als gevaarlijk voor de
gezondheid en het milieu worden
beschouwd, conform de actuele Europese
Richtlijnen.
Elektrische spanning
Gevaar voor elektrische schok
• Schakel de stroomtoevoer uit.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
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• Afgedankte elektrische apparatuur
mag niet bij het huisvuil worden
gestopt! Breng afgedankte elektrische
apparaten naar erkende bedrijven voor
de inzameling van elektrisch en
elektronisch afval. Op deze manier
kunnen waardevolle materialen
afkomstig van oude apparaten worden
gerecycled en beschermt u het milieu.
Neem voor meer informatie contact op
met de lokale autoriteiten of
afvalverwerkingsbedrijven.
Het apparaat zit verpakt in
milieuvriendelijke en recyclebare
materialen.
• Breng het verpakkingsmateriaal naar de
betreffende centra voor afvalverwerking.
Plastic verpakking
Gevaar voor verstikking
• Laat de verpakking, of delen ervan, niet
onbewaakt achter.
• Laat kinderen niet spelen met de plastic
zakken van de verpakking.

Beschrijving
2 Beschrijving
2.1 Beschrijving van het product

1
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2

3

4

Model TSF03 - Broodrooster met 4 sleuven

1 Extra grote sleuven met automatisch
centrerende rekjes
2 Roosterhendel

3 Dubbel bedieningspaneel
4 Verwijderbare kruimellade
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Beschrijving
2.2 Bedieningspaneel
De broodrooster is uitgerust met twee
onafhankelijke bedieningspanelen. Elk
paneel controleert 2 sleuven zodat een
verschillende instelling van de beschikbare
functies mogelijk is.

3

6
5

2

1

4

1. Ontdooifunctie

4. Stopfunctie

Deze functie is handig voor het roosteren
van bevroren brood. Tijdens het roosteren
gaat de knop “ontdooien” branden ter
indicatie dat de roostercyclus is geactiveerd.

Met de stopknop kunt u de roostercyclus
op elk gewenst moment annuleren of
onderbreken.

2. Bruiningsniveau
Deze bedieningsknop kunt u gebruiken om
een van de 6 bruiningsniveaus of de
opwarmfunctie te kiezen. Tijdens het
roosteren gaat de middelste led branden
ter indicatie dat de roostercyclus is
geactiveerd.
3. Bruiningsindicator
Toont het gekozen bruiningsniveau of de
opwarmfunctie die is gekozen.

72

5. Bagel-functie
Met deze functie kunt u één zijde van een
bagel of ander type brood roosteren. De
andere zijde wordt niet geroosterd. Tijdens
het roosteren gaat de knop “bagel”
branden ter indicatie dat de functie is
geactiveerd.
6. Opwarmfunctie
Met deze functie kunt u koude toast
opwarmen of de roostercyclus verlengen
als het resultaat nog niet is zoals gewenst.
Tijdens het roosteren gaat de middelste led
branden ter indicatie dat de roostercyclus is
geactiveerd.

Gebruik
3 Gebruik
Advies en tips voor de gebruiker

• Steek de stekker in een conform en
geaard stopcontact.
• Maak de aarding niet onklaar.
• Gebruik geen adapter.
• Gebruik geen verlengsnoer.
• De niet-inachtneming van deze
waarschuwingen kan brand,
elektrocutie of een ongeval met dodelijk
gevolg veroorzaken.

3.1 Vóór het eerste gebruik
1. Verwijder alle stickers en etiketten en
maak de buitenkant van de broodrooster
schoon met een vochtige doek.
2. Gebruik de broodrooster de eerste keer
zonder brood.
3. Draai de twee bruining
bedieningsknoppen op het maximale
vermogen en beweeg de twee
roosterhendels omlaag. Op deze manier
elimineert u alle stofresten die tijdens de
fabricage of het transport in de
broodrooster terecht zijn gekomen.
Tijdens het eerste gebruik kunnen
nare geuren en rook ontstaan.

• Met behulp van de eerste cyclus kunnen
de verwarmingselementen de juist
roostertemperatuur bereiken. De
volgende cycli kunnen minder tijd in
beslag nemen om het brood correct te
roosteren.
• Het gebruikte soort brood is van invloed
op de roostertijd. Hoe verser het brood,
hoe langer het roosteren duurt.
Verschillende soorten brood en
verschillende vochtigheidsgraden
kunnen een afwijkende bruining
vereisen.
Voor optimale resultaten:
• rooster een boterham per keer;
• rooster boterhammen van dezelfde
dikte;
• gebruik boterhammen die maximaal 30
mm dik zijn.
• We raden aan om de boterhammen
even dik te snijden als u zelf gesneden
brood gebruikt. Boterhammen met
verschillende dikte worden niet
gelijkmatig geroosterd.
• Geen te dunne of gescheurde
boterhammen gebruiken aangezien
deze kunnen verbranden.
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Gevaar voor elektrische schok

Gebruik
3.2 Functionering
1. Maak, indien nodig, de voedingskabel
korter door deze aan de onderkant op
de winden.

4. Kies de gewenste bruiningsgraad met de
specifieke bedieningsknop voor de twee
sleuven waar het brood in is
aangebracht (bruiningsniveau 1 tot 6,
van licht tot donker) of de
“Opwarmfunctie”

2. Steek de stekker van de broodrooster in
het stopcontact.
3. Doe de boterhammen in de daarvoor
bestemde sleuf.

.

5. Druk de hendel helemaal omlaag om de
roostercyclus op te starten.

Als het brood niet vierkant is, kan
het nodig zijn dat u de boterham
op een zijde draait zodat deze
beter past en het roosteroppervlak
optimaal wordt gebruikt.

6. Selecteer, indien nodig, een van de extra
functies: “Ontdooien”
of beiden.

74

of “Bagel”

,

Gebruik

Druk op de knop “Opwarming”
om de roostertijd te verlengen als
het geroosterde brood niet
voldoende gebruind is en meer tijd
nodig is.
Waarschuwing
• De hendel kan niet geblokkeerd
worden als het apparaat niet op de
netvoeding is aangesloten.

3.3 Speciale functies
De bruiningscyclus annuleren/
onderbreken
U kunt de bruiningscyclus op elk gewenst
moment onderbreken met een druk op de
knop
.
Ontdooien
Met deze functie kunt u voorzichtig brood
ontdooien en vervolgens op het gewenste
niveau roosteren.
Activeer de functie door brood in de sleuf/
sleuven aan te brengen, het gewenste
bruiningsniveau te kiezen, de hendel
helemaal omlaag te duwen en op de knop
“ontdooien” te drukken: het lampje van de
knop gaat branden. De roostertijd wordt
automatisch verlengd zodat het brood kan
ontdooien en bruinen. Het lampje van de
knop “ontdooien” gaat automatisch uit
zodra het brood omhoog komt aan het
einde van de cyclus.
Bagel
Ideaal voor bagel, focaccia, muffins,
stokbrood. Met deze speciale functie kunt u
één zijde van het brood roosteren. Activeer
de functie door brood met de te roosteren
zijde naar buiten gekeerd in de sleuf/
sleuven aan te brengen, de gewenste
bruining te kiezen, de hendel helemaal
omlaag te duwen en op de knop “bagel”
te drukken: het lampje van de knop gaat
branden. Aan het einde van de
roostercyclus zal het brood automatisch
omhoog komen en gaat het lampje van de
knop “bagel” uit.
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Het verwarmingselement wordt
ingeschakeld. Het brood wordt
automatisch gecentreerd voor een
gelijkmatige bruining.
7. Het geroosterde brood wordt
automatisch uitgestoten als de bruining is
voltooid

Gebruik
Opwarming
Met deze functie kunt u koude
boterhammen en toast opwarmen of de
roostercyclus verlengen als het resultaat
nog niet is zoals gewenst. Activeer de
functie door brood in de sleuf/sleuven aan
te brengen, de Opwarmfunctie te
selecteren met de bedieningsknop en de
hendel helemaal omlaag te duwen. Het
centrale lampje van de bedieningsknop
gaat branden. Aan het einde van de
bruining komt het brood automatisch
omhoog en gaat het lampje van de
bedieningsknop uit.
De functies “Ontdooien”

of

3.4 Gebruik van de optionele
accessoires
Afhankelijk van de specificaties
kunnen de accessoires verschillen.

Warm apparaat
• De sandwich rekken en het brood
opwarmrooster worden tijdens het
roosteren erg warm. Zorg ervoor dat u
zich niet aan de metalen delen brandt
als u ze uit de broodrooster haalt.
Sandwich rekken

“Opwarming”
en “Bagel”
kunnen tegelijkertijd worden
geselecteerd.

Model TSSR01 voor broodrooster TSF03

De sandwich rekken kunnen gebruikt
worden voor het roosteren van gevulde
broodjes of om kleinere broodjes, zoals
bijvoorbeeld bagels, gemakkelijker uit het
apparaat te halen.
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Gebruik

• Voor optimale resultaten raden we aan
om licht beleg (dunne plakken), kaas,
ham, kalkoen, enz. te gebruiken.
• Voor optimale resultaten raden we aan
om de vleeswaren voor het gebruik
even buiten de koelkast op
omgevingstemperatuur te laten komen.
• Vul de sandwich niet te veel.
• De kaas en/of de vleeswaren kunnen
lauw zijn als u een lage bruiningsniveau
instelt. Laat in dit geval de sandwich aan
het einde van het roosteren een enkele
seconde in de sleuf achter of verleng de
roostertijd met de knop “Opwarming”
.

Waarschuwing
• De hendel kan niet geblokkeerd
worden als het apparaat niet op de
netvoeding is aangesloten.

NL

Advies en tips voor de gebruiker

Gebruiksaanwijzing:
1. Open de sandwich rekken door de
handgrepen uit elkaar te bewegen.
2. Leg de sandwich in de sandwich rek.
3. Breng de handgrepen naar elkaar toe
om de sandwich vast te klemmen.

4. Stop de sandwich rek in een sleuf en kies
het gewenste bruiningsniveau. Druk op
de knop ‘Opwarming’
om de
roostertijd te verlengen als u een hoger
bruiningsniveau wilt.
5. Druk de hendel helemaal omlaag om de
roostercyclus op te starten.
6. Haal de sandwich rek uit de
broodrooster als het roosteren is
voltooid.
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Gebruik
Brood opwarmrooster

Model TSBW01 voor broodrooster TSF03

Het brood opwarmrooster kunt u gebruiken
voor het opwarmen van broodjes,
focaccia’s of croissants.
Waarschuwing
• Gebruik slechts één brood
opwarmrooster per keer om te
voorkomen dat het apparaat oververhit
raakt.
Gebruiksaanwijzing:
1. Plaats het rooster op de broodrooster
door de ijzeren pootjes aan de uiteinden
in de sleuven aan te brengen.
2. Plaats broodjes, focaccia’s of croissants
op het opwarmrooster en stel het
bruiningsniveau ‘1’ in (niet hoger).
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3. Druk de hendel helemaal omlaag om de
roostercyclus op te starten.

Reiniging en onderhoud
4 Reiniging en onderhoud

4.2 Reiniging van de oppervlakken

4.1 Waarschuwingen

Om de oppervlakken in goede staat te
houden, moeten ze na elk gebruik
gereinigd worden nadat ze afgekoeld zijn.

• Haal de stekker uit het stopcontact vóór
u de broodrooster, de kruimellades en
de optionele accessoires reinigt.
Warm apparaat
Gevaar op verbranding
• Laat het apparaat en de optionele
accessoires afkoelen vóór u het
schoonmaakt.
Incorrect gebruik
Beschadiging van de
oppervlakken
• Reinig het apparaat niet met een
stoomreiniger.
• Gebruik op de stalen delen of de delen
waarvan het oppervlak met metalen
afwerkingen werd behandeld (bijv.
elektrolytische oxidatie, vernikkeling,
verchroming) geen producten die
chloor, ammoniak of bleekmiddel
bevatten.
• Gebruik geen schurende of bijtende
middelen (bijv. poeders, ontvlekkers of
metaalsponsjes).
• Gebruik geen ruw, schurend of scherp
materiaal.

4.3 Dagelijkse gewone reiniging
Gebruik altijd en uitsluitend specifieke
producten die geen schurende of zure
stoffen op chloorbasis bevatten.
Giet het product op een vochtige doek en
wrijf het over het oppervlak, spoel
zorgvuldig af, en droog met een zachte
doek of met een microvezeldoek.
Verwijder olie- of vetvlekken
onmiddellijk met een zachte en
vochtige katoenen doek.

4.4 Voedselresten of vlekken
Gebruik absoluut geen metalen sponzen of
scherpe krabbers zodat de oppervlakken
niet worden beschadigd.
Gebruik normale en niet-schurende
producten, en eventueel houten of plastic
hulpmiddelen om het apparaat niet te
beschadigen. Ga opnieuw zorgvuldig over
het oppervlak en droog met een zachte
doek of met een microvezeldoek.
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Incorrect gebruik
Gevaar voor elektrische schok

Reiniging en onderhoud
4.5 De kruimellades reinigen
De broodrooster is uitgerust met twee
kruimellades, één voor de twee sleuven.
Ga als volgt te werk om de kruimellades te
reinigen:
1. Ontgrendel de kruimellade door erop te
drukken en trek deze naar buiten zodat u
deze kunt ledigen. Ledig de kruimellade
na elk gebruik.

2. Breng de kruimellade weer in de
broodrooster aan. Druk de kruimellade
aan tot deze blokkeert in het apparaat.
Gebruik de broodrooster niet als de
kruimellades verkeerd zijn aangebracht.

4.6 Reiniging optionele sandwich
rekken en brood-opwarmrooster
De sandwich rekken en het brood
opwarmrooster kunt u met de hand wassen.
Spoel ze vervolgens goed af en maak ze
zorgvuldig droog met een zachte doek.

De kruimellades kunnen met de
hand te worden gewassen. Maak
de kruimellades zorgvuldig schoon
vóór u ze weer in de broodrooster
aanbrengt.
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Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri
prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo
valore indicativo.
The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for improvement of its products without prior
notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.
Le fabricant se réserve la faculté d’apporter, sans préavis, toutes les modifications qu’il jugera utiles pour
l’amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et
n’ont qu’une valeur indicative.
Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur
Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und
Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.
De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om
zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet
bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.
El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la
mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen,
por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.
O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos
respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem
apenas valor indicativo.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna
produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i denna bruksanvisning är
vägledande och därmed inte bindande.
Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые посчитает
полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве
по эксплуатации, не имеют обязательств и имеют ознакомительный характер.
Producenten forbeholder sig retten til at foretage eventuelle ændringer, der anses for at være en forbedring af det
oprindelige produkt, uden forudgående varsel. Illustrationer og beskrivelser i denne betjeningsvejledning er derfor ikke
bindende og kun vejledende.
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za
przydatne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i
mają charakter poglądowy.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä
oppaassa olevat kuvat ja piirrokset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.
Produsenten forbeholder seg rett til endringer på sine produkter grunnet tekniske fremskritt, uten forutgående varsel.
Illustrasjonene og beskrivelsene i denne bruksanvisningen er derfor ikke bindende og skal kun betraktes som
retningsgivende.

