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Betjeningsvejledning til Brødrister  
 
FØR 

Må kun løftes fra bunden – ikke i ”taget” – da du kan risikere at ødelægge 
varmerørene.  
 
Brødristeren skal placeres på et plant bord i en passende højde, og betjening af 
brødristeren skal ske fra fronten. 
 
Det anbefales, at bruge handsker (ikke plastik) ved ilægning af brød, da brødristerens 
overflader er varme, specielt på toppen og ved indfødningen. 
 
UNDER 

Brødristeren tilsluttes almindelig el – og tændes ved at trykke på kontakten foran på 
brødristeren.  
 
Brødristerens trådbånd igangsættes (og kører kontinuerligt, indtil brødristeren 
slukkes). Lad brødristen bruge 2-3 min på at få varmet rørene godt op, inden du 
putter brød på trådbåndet – lav evt. en ”prøveristning” først.  
 
Brødet placeres på trådbåndet, og brødet føres automatisk igennem maskinen og 
lander ristet nede ad brødslisken. Det tager ca. 90 sekunder. 
 
Husk ikke at lægge for mange brød på ad gangen. 
 
Gå aldrig væk fra brødristeren, når den er i gang.  
 
Det er vigtigt, at brødristerens brødsliske jævnligt tømmes for krummer og 
brødrester.  
 
EFTER 

Flyt først på brødristeren, når den er helt afkølet, ellers risikerer du at varmerørene 
springer. 
 
Når brødristeren er helt afkølet skal brødslisken aftages, tømmes for de sidste 
brødkrummer og aftørres med en fugtig klud.  
 
Ligeledes aftørres brødristeren udenpå med en fugtig klud, når den er afkølet. 
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BRUG ikke skurepulver og metalsvampe til rengøring af brødristeren, da det ridser.  
 
INFO 
Brødristeren kører på almindelig 220V.  
 
Brødrister måler: B: 42 cm. / D: 53 cm. (inkl. brødsliske) / H: 37 cm. / Vægt: ca. 15 kg. 

VED PROBLEMER: 

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52. 
 
Spørgsmål: 
Må jeg kun varme pølsebrød i brødristeren? 
Nej, brødristeren kan med fordel også bruges til f.eks. halverede burgerboller, pitabrød og toastbrød.  
 
Man skal bare sørge for, at ønskede produkt man vil riste ikke er for tykt, så det kan sidde fast bagerst i 
brødristeren. 
 
Bemærk, at du IKKE må benytte brødristeren til pizza, pølser, burgere, visse burgerboller, eller andre 
produkter, der indeholder fedt, olie eller lignende. 
 
Fejlfinding: 
Brødet kommer ikke ned af brødslisken? 
Brødet har formodentlig være for tykt – og har sat sig fast. 
 
Sluk øjeblikkeligt for brødristeren for at undgå brand. Lad brødristeren afkøle mest muligt, og lirk brødet 
forsigtigt ud. 
 
Trådbåndet kører ikke rundt, når brødristeren er tændt? 
Prøv at slukke og tænde brødristeren igen. Hjælper det ikke kontakt da Kølemanden på tlf.: 40 17 58 52. 
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