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U vindt de illustraties 
behorende bij de tekst op de 
eerste pagina van de omslag. 
Houdt deze open terwijl u de 
gebruiksaanwijzing 
raadpleegt.
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Gebruiksaanwijzing

                                                        

Belangrijke informatie
Geachte klant, 
Bedankt voor het kiezen voor de Volo, de toaster van Casa Bugatti. Zoals elk huishoudelijk 
apparaat moet ook deze toaster zorgvuldig gebruikt worden om verbrandingen en schade 
aan de toaster te voorkomen. 

Alvorens het apparaat te gebruiken dient u de 
gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. 

Gebruik de toaster niet indien u niet bekend bent met de werking hiervan. 

Attentie
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade in geval van:
- verkeerd en oneigenlijk gebruik
- gebruik van de toastingfunctie zonder dat er brood in het apparaat zit 
- uitgevoerde reparaties door niet bevoegde personen
- gebruik van niet originele onderdelen en accessoires

Voor meer informatie of in geval van problemen die niet voldoende zijn uitgelegd in de 
gebruiksaanwijzing, kunt u contact op nemen met CASA BUGATTI.I.  

Bewaar deze gebruiksaanwijzing  en vergeet niet deze door te geven aan 
degene die eventueel na u dit apparaat in gebruik neemt. Mocht de gebruiksaanwijzing voor 
het in gebruik nemen van het apparaat zoek raken, dan kan er contact opgenomen worden 
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Technische gegevens
zie kenmerkplaatje onder het apparaat 
zie kenmerkplaatje onder het apparaat 
320 x 200 x h.300 mm 
geperst staal
2.8 kg
1.0 m 
ingebouwd 
bijgesloten

Voeding 
Nominaal vermogen 

Afmetingen 
Omhulsel 
Gewicht 

Lengte voedingskabel 
Beveiliging tegen oververhitting 

Kruimellade 

Bedieningsknoppen

Onderdelen
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Warmhoudrekje
Broodhouder 

Broodgleuf
Omhulsel

Kruimellade
Snoer met stekker

1
2
3
4
5
6

Controle-unit
Start/stop-knop

Ontdooi-knop
Bagel-knop  

Verwarm-knop
Toast-knop

15
16

10
11
12
14



Veiligheidsvoorschriften
Lees de volledige gebruiksaanwijzing zorgvuldig. 
Het apparaat mag alleen door volwassenen 
gebruikt worden, in ieder geval door mensen die 
de gebruiksaanwijzing vooraf hebben 
geraadpleegd.
1.Ter voorkoming van ernstige verwondingen, 
electrische schokken en brandwonden dient men 
absoluut te voorkomen dat het snoer, de stekker 
of het apparaat in of onder water (of andere 
vloeistoffen) komt te staan.  
Raak hete delen niet aan. Gebruik de grepen en knoppen. Gebruik een ovenhandschoen bij aanraking van 
hete onderdelen zoals het warmhoudrekje, de broodhouders en alle oppervlakken van de toaster: 

Kans op brandwonden!  
2. Het apparaat is enkel voor Huishoudelijk gebruik bestemd. Gebruik het 
apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is.
  
3. Indien het apparaat in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt is uiterste waakzaamheid geboden.
4. Raak de onderdelen die onder electrische spanning staan nooit aan. Deze kunnen electrische schokken en 
ernstige brandwonden veroorzaken. Sluit het apparaat aan op een stopcontact met de juiste spanning. De 
spanning moet overeenkomen met de spanning vermeld op het kenmerkplaatje onder het apparaat.  
Verzeker u ervan dat uw stopcontact voorzien is van de juiste aardspanning        . 
No use el aparato con los pies desnudos o mojados.
5. Figuur A: Het voedingssnoer. Wordt geleverd in een korte, afkoppelbare uitvoering ter vermijding van vasthaken 
aan personen en voorwerpen en andere snoeren.
Alleen goedgekeurde verlengsnoeren mogen worden gebruikt. Als een dergelijk verlengsnoer in gebruik wordt 
genomen, dient het aan de volgende eisen te voldoen: 
a) Het snoer moet beschikken over dezelfde technische eigenschappen als aangegeven op het metalen 
herkenningsplaatje, geplaatst aan de onderkant van het apparaat.
b) Het snoer moet geaard zijn en in geen geval binnen het bereik van kinderen kunnen komen.
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Veiligheidsvoorschriften
c) Plaats het verlengsnoer niet boven of nabij het gasfornuis of  kookplaat.
d) Gebruik het snoer niet buiten.
Vermijd loshangende snoeren langs tafels, andere meubels en hitte afgevende objecten. Gebruik het apparaat niet 
als  het snoer beschadigd is, of  als het apparaat beschadigd is of mankamenten vertoond. Breng het apparaat naar 
uw dealer terug om het te laten controleren.
Het gebruik van niet originele, door de producent voorgeschreven accessoires en onderdelen kan leiden tot electrische 
schokken, brand of persoonlijk letsel.
6. Figuur B: Verzeker u ervan dat kinderen niet de mogelijkheid hebben om met het apparaat te spelen. 
Kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar van electrische apparaten. 
7. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Verzeker u ervan dat de voeten stevig staan om 
omvallen/omstoten te voorkomen. Plaats het apparaat niet op een warme ondergrond of in de buurt van 
een open vlam. 
8. Figuur C: Let op de hete oppervlakken. Maak gebruik van de grepen en knoppen of draag ovenhandschoenen. 
Wees voorzichtig bij het aanraken van het warmhoudrekje(1), de broodhouders(2) en alle oppervlakten van 
het apparaat. Steek NOOIT uw vingers in de broodgleuven(3). Probeer nooit brood uit de sleuven te verwijderen 
terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.  
Het gebied om de broodgleuven(3) worden tijdens het gebruik erg heet, gevaar op brandwonden! 
9. Figuur D: Voor het juist functioneren van het apparaat raden wij aan het apparaat te plaatsen op een 
vlakke ondergrond in een goed verlichte en hygiënische ruimte met een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. 
Houd tussen het apparaat en de wanden een afstand van minstens 10cm. 
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10. Figuur E: Raak het apparaat nooit aan met natte of klamme handen. Indien het apparaat niet wordt 
gebruikt of dient te worden schoongemaakt, haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat 
afkoelen voor u deze schoonmaakt. Verwijder de stekker nooit door aan het snoer te trekken. Het apparaat 
dient te worden schoongemaakt met een niet schurende vochtige doek, met toevoeging van enkele druppels 
neutraal niet bijtend afwasmiddel (gebruik nooit oplosmiddelen). Maak enkel de buitenkant van het apparaat 
schoon. 
11. Sneden brood die groter zijn dan de gleuven(3), evenals aluminiumfolie MOGEN NIET in de gleuven gestopt 
worden, omdat deze vlam kunnen vatten, een electrische schok kunnen geven of kunnen leiden tot persoonlijk 
letsel. 
12. Gevaar op brand:  Brand kan onstaan indien de toaster tijdens gebruik wordt afgedekt. Gebruik de 
toaster niet onder of in de buurt van ontvlambaar materiaal zoals gordijnen, behang en dergelijke. 
13. In het geval van schade, defecten of vermoedelijke mankementen meteen de stekker uit het stopcontact 
halen. Gebruik nooit een ondeugdelijk apparaat. De reparaties moeten worden uitgevoerd door de service 
assistentie. Neem contact op met uw dealer of stuur een email naar diva@casabugatti.it.
14. De toasters zijn niet geschikt voor gebruik met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
15. De buitenkant van de toaster kan tijdens gebruik heet worden.
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Installatie en gebruiksklaar maken

De originele verpakking is zeer geschikt voor verzending via de post. Bewaar deze om het apparaat indien 
nodig, terug te sturen naar de leverancier. Voor het installeren van het apparaat dient u alle voorgaande 
pagina’s gelezen te hebben.
Verzeker u ervan na het uitpakken van de toaster dat er geen verpakkingsmateriaal of papier in de 
broodgleuven(3) is achtergebleven.       
De plastic zak waarin de toaster verpakt zit dient uit de buurt van kinderen gehouden te worden in verband 
met verstikkingsgevaar.
Om eventueel verzameld stof van de toaster te verwijderen kunt u een droge zachte doek gebruiken.  
   
Nadat u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd en de veiligheidsinstructies strikt heeft opgevolgd kunt u 
de toaster aansluiten.
Volg de veiligheidsinstructies strict. Steek de stekker(6) in een stopcontact. De spanning dient overeen 
te komen met de spanning die onder op het apparaat vermeld staat.
De stekker pas uit het stopcontact halen als de toaster niet in gebruik is. Hiervoor kunt u gebruik maken 
van de Stop-knop(11), en wacht tot het rode lampje niet meer knippert. Trek niet aan het snoer om de 
stekker uit het stopcontact te halen.

Het stopcontact dat u gebruikt moet geaard zijn          .
 
Gebruik nooit incomplete of beschadigde snoeren. 
Breng de onderdelen onder spanning nooit in contact met water: er kan kortsluiting optreden!! 
De toaster kan bij eerste gebruik een doordringende geur of lichte rook afgeven. Dit is een normaal gevolg 
van het productieproces. De geur of rook is ongevaarlijk en zal snel verdwijnen. 
Het gebruik van de toaster zonder brood kan de toaster beschadigen, tevens vervalt hiermee automatisch 
de garantie.

80



Aanbevelingen voor gebruik

De originele verpakking is zeer geschikt voor verzending via de post. Bewaar deze om het apparaat indien 
nodig, terug te sturen naar de leverancier. Voor het installeren van het apparaat dient u alle voorgaande 
pagina’s gelezen te hebben.
Verzeker u ervan na het uitpakken van de toaster dat er geen verpakkingsmateriaal of papier in de 
broodgleuven(3) is achtergebleven.       
De plastic zak waarin de toaster verpakt zit dient uit de buurt van kinderen gehouden te worden in verband 
met verstikkingsgevaar.
Om eventueel verzameld stof van de toaster te verwijderen kunt u een droge zachte doek gebruiken.  
   
Nadat u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd en de veiligheidsinstructies strikt heeft opgevolgd kunt u 
de toaster aansluiten.
Volg de veiligheidsinstructies strict. Steek de stekker(6) in een stopcontact. De spanning dient overeen 
te komen met de spanning die onder op het apparaat vermeld staat.
De stekker pas uit het stopcontact halen als de toaster niet in gebruik is. Hiervoor kunt u gebruik maken 
van de Stop-knop(11), en wacht tot het rode lampje niet meer knippert. Trek niet aan het snoer om de 
stekker uit het stopcontact te halen.

Het stopcontact dat u gebruikt moet geaard zijn          .
 
Gebruik nooit incomplete of beschadigde snoeren. 
Breng de onderdelen onder spanning nooit in contact met water: er kan kortsluiting optreden!! 
De toaster kan bij eerste gebruik een doordringende geur of lichte rook afgeven. Dit is een normaal gevolg 
van het productieproces. De geur of rook is ongevaarlijk en zal snel verdwijnen. 
Het gebruik van de toaster zonder brood kan de toaster beschadigen, tevens vervalt hiermee automatisch 
de garantie.
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1) Volg alle veiligheids en installatie-instructies zoals hiervoor beschreven op.
2) Wanneer de stekker(6) in het stopcontact wordt gestoken klinkt er een pieptoon en gaat het rode lampje 
op de aan/uit knop(11) branden. Dit lampje geeft aan dat de toaster op de netstroom in aangesloten.
3) Indien er gedurende 5 minuten geen enkele knop ingedrukt wordt, zal de toaster in de slaapstand gaan, 
maar blijft het rode lampje op de aan/uit knop(11) branden om aan te geven dat de toaster op de netstroom 
is aangesloten. Om het apparaat uit de slaapstand te halen dient u op de bruiningsknop te drukken(15).
4) Gebruik geen extreem dunne of kapotte sneden brood.
5) Toast geen voedsel dat zou kunnen druppen tijdens het toasten. Naast het feit dat dit lastig schoon te 
maken is kan dit brand of electrische schokken veroorzaken. 
6) Het is belangrijk om voor het toasten alle kruimels uit de kruimellade te verwijderen. 
7) Sneden brood groter dan de broodgleuven(3) mogen NIET gebruikt worden. Stop ook geen aluminiumfolie 
of keukengereedschappen in de gleuven(3) omdat deze brand, electrische schokken of persoonlijk letsel 
kunnen veroorzaken. 
8) Gebruik de toaster enkel indien de kruimellade(5) correct is bevestigt. Na gebruik altijd de kruimellade 
legen en reinigen.
9) Indien u de broodhouder(2) gebruikt moet u ervoor zorgen dat de sneden brood de bodem van deze houder 
raakt.
10) Indien het warmhoudrekje(1) gebruikt wordt voor het verwarmen van voedsel dient u ervoor te zorgen 
dat het rekje correct en stevig op de toaster(4) is geplaatst. Plaats het voedsel op het rekje(1) en gebruik 
de toastingfunctie of de verwarmfunctie. Wanneer u het warmhoudrekje(1) gebruikt mag u de broodhouders(2) 
niet in de gleuven(3) plaatsen.

A) TOASTING FUNCTIE 
1) Plaats de sneden brood in de broodgleuven(3) of stop deze in de broodhouders(2). Plaats de broodhouders 
vervolgens in de gleuven(3). U kunt de toasting-functie ook gebruiken om bijvoorbeeld croissantjes te 
verwarmen op het warmhoudrekje(1). Gebruik het warmhoudrekje(1) en de broodhouders(2) niet te 
gelijkertijd.
2) Selecteer de bruiningsgraad: Volo geeft u de keuze tussen 6 verschillende bruiningsgradaties: van 1 tot 
6. Iedere keer dat de bruiningsknop(15) op het controlepanel(10) ingedrukt wordt klinkt er een pieptoon 
en de rode lampjes geven de bruiningsgraad aan correspondeert met het cijfer 1 tot 6. Des te hoger het 
cijfer, des te hoger de bruiningsgraad. 
3) Wanneer de start/stop knop(11) ingedrukt wordt hoort u een pieptoon en gaat het rode lampje op deze 
knop knipperen ten teken dat het apparaat aan het toasten is. De sneden brood of de broodhouders(2) 
zakken automatisch in de broodgleuven(3) en het toasten begint. 
4) Wanneer het toasten klaar is klinken er drie pieptonen and het brood of de broodhouders(2) zullen 
automatisch omhoog komen. Het rode lichtje op de start/stop knop(11) stops met knipperen maar blijft 
oplichten ten teken dat de toaster op de netstroom is aangesloten.
 



5) Indien uw het toasten wilt stoppen voordat de geselecteerde bruiningsgraad is bereikt, drukt u op de start/stop 
knop(11). Het brood of de broodhouders(2) zullen nu langzaam omhoog komen. Het rode lampje op de start/stop 
knop(11) zal stoppen met knipperen maar blijft schijnen ten teken dat de toaster nog altijd op de netstroom is 
aangesloten.
6) Verwijder het brood of de broodhouders(2) pas uit de gleuven(3) als dezen geheel omhoog gekomen zijn. 
Indien het brood op het verwarmrekje is geplaatst zullen drie pieptonen aangeven wanneer het proces klaar is 
en het brood verwijderd kan worden. WAARSCHUWING: gebruik de handvatten en knoppen of gebruik 
ovenhandschoenen wanneer u oppervlakten, de broodhouders(2) of het verwarmrekje(1) aanraakt. 

B) VERWARM FUNCTIE 
1) Plaats de sneden brood in de broodgleuven(3) of stop deze in de broodhouders(2). Plaats de broodhouders 
vervolgens in de gleuven(3). U kunt de verwarm-functie ook gebruiken om bijvoorbeeld croissantjes te 
verwarmen op het warmhoudrekje(1). Gebruik het warmhoudrekje(1) en de broodhouders(2) niet te 
gelijkertijd
2) Druk op de verwarm-knop(14) om deze functie te selecteren. Een blauw licht op deze knop zal oplichten 
ten teken dat deze functie geselecteerd is.
3) Wanneer de start/stop knop(11) ingedrukt wordt hoort u een pieptoon en gaat het rode lampje op deze 
knop knipperen ten teken dat het apparaat bezig is. De sneden brood of de broodhouders(2) zakken 
automatisch in de broodgleuven(3) en het verwarmen begint en gaat door tot een automatisch bepaalde 
tijd. 
4) Wanneer het verwarmen klaar is klinken er drie pieptonen and het brood of de broodhouders(2) zullen 
automatisch omhoog komen. Het rode lichtje op de start/stop knop(11) stops met knipperen maar blijft 
oplichten ten teken dat de toaster op de netstroom is aangesloten.
5) Indien uw het verwarmen wilt stoppen voordat de ingestelde tijd is verstreken, drukt u op de start/stop 
knop(11). Het brood of de broodhouders(2) zullen nu langzaam omhoog komen. Het rode lampje op de 
start/stop knop(11) zal stoppen met knipperen maar blijft schijnen ten teken dat de toaster nog altijd op 
de netstroom is aangesloten
6) Verwijder het brood of de broodhouders(2) pas uit de gleuven(3) als dezen geheel omhoog gekomen zijn. 
Indien het brood op het verwarmrekje is geplaatst zullen drie pieptonen aangeven wanneer het proces 
klaar is en het brood verwijderd kan worden. WAARSCHUWING: gebruik de handvatten en knoppen of gebruik 
ovenhandschoenen wanneer u oppervlakten, de broodhouders(2) of het verwarmrekje(1) aanraakt.

C) ONTDOOI FUNCTIE 
1) Stop de sneden bevroren brood in de gleuven(3) of gebruik de broodhouders(2). 
2) Druk op de ontdooi-knop(12) om de ontdooi functie te selecteren. Er zal nu een blauw lampje gaan 
branden op de ontdooi-knop(12) ten teken dat deze functie geselecteerd is.
3) Selecteer de bruiningsgraad: Volo geeft u de keuze tussen 6 verschillende bruiningsgradaties: van 1 tot 
6. Iedere keer dat de bruiningsknop(15) op het controlepanel(10) ingedrukt wordt klinkt er een pieptoon 
en de rode lampjes geven de bruiningsgraad aan correspondeert met het cijfer 1 tot 6. Des te hoger het 
cijfer, des te hoger de bruiningsgraad.  
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Aanbevelingen voor gebruik

4) In de ontdooi-functie wordt het toastingproces automatisch verlengt om de sneden brood eerst te ontdooien 
en daarna te toasten.
5) Wanneer de start/stop knop(11) ingedrukt wordt hoort u een pieptoon en gaat het rode lampje op deze 
knop knipperen ten teken dat het apparaat bezig is. De sneden brood of de broodhouders(2) zakken 
automatisch in de broodgleuven(3) en het ontdooien begint. 
6) Wanneer het toasten klaar is klinken er drie pieptonen and het brood of de broodhouders(2) zullen 
automatisch omhoog komen. Het rode lichtje op de start/stop knop(11) stops met knipperen maar blijft 
oplichten ten teken dat de toaster op de netstroom is aangesloten.
7) Indien uw het toasten wilt stoppen voordat de geselecteerde bruiningsgraad is bereikt, drukt u op de 
start/stop knop(11). Het brood of de broodhouders(2) zullen nu langzaam omhoog komen. Het rode lampje 
op de start/stop knop(11) zal stoppen met knipperen maar blijft schijnen ten teken dat de toaster nog altijd 
op de netstroom is aangesloten.
Verwijder het brood of de broodhouders(2) pas uit de gleuven(3) als dezen geheel omhoog gekomen zijn. 

D) BAGEL FUNCTIE voor het toasten van slechts 1 kant. 
1) De bagel functie is voor het toasten van bagels. Deze functie stelt u in staat om slechts 1 kant van het 
brood te toasten. Op deze manier krijgt u een knapperige getoaste kant en een zachte kant. 
2) Stop de sneden bevroren brood in de gleuven(3) of gebruik de broodhouders(2). 
3) Druk op de bagel-knop(13) om deze functie te selecteren. Op deze knop zal nu een blauw lampje gaan 
schijnen ten teken dat deze functie geselecteerd is.
4)  Selecteer de bruiningsgraad: Volo geeft u de keuze tussen 6 verschillende bruiningsgradaties: van 1 tot 
6. Iedere keer dat de bruiningsknop(15) op het controlepanel(10) ingedrukt wordt klinkt er een pieptoon 
en de rode lampjes geven de bruiningsgraad aan correspondeert met het cijfer 1 tot 6. Des te hoger het 
cijfer, des te hoger de bruiningsgraad. 
5) Wanneer de start/stop knop(11) ingedrukt wordt hoort u een pieptoon en gaat het rode lampje op deze 
knop knipperen ten teken dat het apparaat aan het toasten is. De sneden brood of de broodhouders(2) 
zakken automatisch in de broodgleuven(3) en het bagel- Selecteer de bruiningsgraad: Volo geeft u de keuze 
tussen 6 verschillende bruiningsgradaties: van 1 tot 6. Iedere keer dat de bruiningsknop(15) op het 
controlepanel(10) ingedrukt wordt klinkt er een pieptoon en de rode lampjes geven de bruiningsgraad aan 
correspondeert met het cijfer 1 tot 6. Des te hoger het cijfer, des te hoger de bruiningsgraad. toasten begint. 
6) Wanneer het bagel-toasten klaar is klinken er drie pieptonen and het brood of de broodhouders(2) zullen 
automatisch omhoog komen. Het rode lichtje op de start/stop knop(11) stops met knipperen maar blijft 
oplichten ten teken dat de toaster op de netstroom is aangesloten.
7) Indien uw het bagel toasten wilt stoppen voordat de geselecteerde bruiningsgraad is bereikt, drukt u op 
de start/stop knop(11). Het brood of de broodhouders(2) zullen nu langzaam omhoog komen. Het rode 
lampje op de start/stop knop(11) zal stoppen met knipperen maar blijft schijnen ten teken dat de toaster 
nog altijd op de netstroom is aangesloten.
8) Verwijder het brood of de broodhouders(2) pas uit de gleuven(3) als dezen geheel omhoog gekomen zijn.
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Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de toaster niet gebruikt wordt, of als deze 
schoongemaakt wordt. Trek NOOIT aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact 
haalt. 

Laat het snoer, stekker of toaster nooit in aanraaking komen met water of andere 
vloeistoffen.  
  
1) Haal de stekker uit het stopcontact voor u de toaster gaat schoonmaken. Trek bij nooit aan het snoer als 
u de stekker uit het stopcontact haalt. 
2) Wacht tot de toaster afgekoeld is voordat u deze schoon gaat maken.
3) Maak enkel de buitenkant van de toaster schoon.
4) De toaster moet schoon gemaakt worden met een droge of iets vochtige niet schurende doek. Indien nodig 
met enkele druppels neutrale niet bijtend afwasmiddel.
5) De controle-unit(10) en zijn knoppen mogen enkel schoongemaakt worden met een droge doek. 
6) Nadat het warmhoudrekje(1) verwijdert is van de toaster(4) kan deze afgewassen worden met de hand 
met een neutraal afwasmiddel. Voordat u deze terugplaatst moet het rekje goed afgedroogd zijn. 
7) Nadat de twee broodhouders(2) zijn verwijderd uit de toaster(4) kunnen deze met de hand en wat neutraal 
afwasmiddel afgewassen worden. Voordat u deze terugplaatst dienen ze compleet afgedroogd te zijn. 
8) Om de kruimellade(5) schoon te maken kunt u de volgende stappen volgen: 
a) Verwijder de kruimellade(5) uit de toaster(4) door er aan te trekken. 
b) Was hem met de hand en wat neutraal afwasmiddel af. 
c) Droog de lade geheel af en plaats hem weer terug. 
9) Indien er brood vast komt te zitten in de gleuven kunt u dit op de volgende wijze eenvoudig verwijderen:
a) Haal de stekker uit het stopcontact. Trek hierbij niet aan het snoer.
b) Houd de toaster(4) nu om de kop en schud hem rustig heen en weer tot het brood er uit valt.
Stop GEEN vorken of andere dingen in de broodgleuven(3) om brood of andere dingen te verwijderen. Hierdoor 
kunnen de verwarmingselementen beschadigd raken. Persoonlijk letsel of een electrische schok kan het 
gevolg zijn. 

Schoonmaken en onderhoud

Probleem oplossing.
Indien de Volo toaster niet meer werkt, of gebreken of defecten vertoont dient u onmiddelijk de stekker 
uit het stopcontact te halen.
Indien u het probleem niet op kunt lossen aan de hand van deze gebruiksaanwijzing dient u contact op te 
nemen met uw Bugatti dealer. Reparaties die niet goed worden uitgevoerd kunnen de gebruiker bloot stellen 
aan serieus gevaar. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt genomen bij schade of persoonlijk letstel 
voortvloeiend uit verkeerd uitgevoerde reparaties, in deze gevallen vervalt ook de garantie.
Het gebruiken van de toaster zonder brood kan deze onherstelbaar beschadigen, tevens komt hierbij 
de garantie te vervallen.

84



1) Granantie houdt in het vervangen van of gratis reparatie van de defecte onderdelen ten tijde van de aankoop 
door fabrieksfouten.
2) Indien de toaster niet te repareren valt zal er een vervangende toaster worden geleverd.
3) De garantie dekt geen schade ten gevolge van: 
a) onjuist of oneigenlijk gebruik
b) defecten te wijten aan onvoorzichtigheid 
c) bij het niet volgen van de gebruiksaanwijzing
d) reparaties en/of modificaties gedaan door onbevoegden
e) Gebruik van niet-originele reserve onderdelen
f) Transport 
g) gebruik van de toaster als deze leeg is
h) elke andere situatie die niet omschreven kan worden als fabrieksfout
4) De garantie dekt geen schade door oneigenlijk gebruik, met name niet huishoudelijk-gebruik.
5) De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade of letsel aan personen, 
voorwerpen en huisdieren die kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van de instructies zoals uiteengezet in 
deze gebruiksaanwijzing.
6) Vervanging of reparatie verlgend de garantie periode niet. De garantie dekt niet vervanging van weerstanden 
en dergelijke. 

SERVICE CENTRUM
In het geval van een defect, neem contact op met uw Bugatti dealer welke de toaster naar de vertegenwoordiger 
terug zal sturen.
De koper is verantwoordelijk voor alle transportkosten, dan wel onder garantie of niet.
Indien mogelijk de originele verpakking bewaren voor eventueel transport.

GARANTIE
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VERWIJDERING VAN HET PRODUCT CONFORM DE EUROPESE REGELEMENTEN 2002/96/EC
Aan het einde van zijn levensduur mag dit product niet met het huishoudelijk afval weggegooid worden. 
Het kan bij het gemeentelijke recycle-punt ingeleverd worden, of bij dealers die deze service verlenen. 
Het gescheiden aanbieden van afval verkleint eventuele negatieve effecten voor het milieu en gezondheid. 
Ook kunnen verscheidene onderdelen op deze manier gerecycled worden. De afbeelding van een afvalbak 
met een kruis er door heen geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag 
worden, maar apart af gegeven moet worden.



(DE) Alle Details des Textes wurden gewissenhaft geprüft. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Klarstel-
lungen bereit zu stellen, falls im Text Druckfehler oder irreführender Informationen auftreten. Achtung: Das 
Unternehmen aktualisiert die Produktdetails in diesem Handbuch fortlaufend, einschließlich der Überarbeitung 
der technischen Daten, behält sich jedoch das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzu-
nehmen. Das Aussehen, die Form und Farbe des Produktes basieren auf dem realen Standardprodukt.
(ES) Todos los detalles del texto han sido revisados cuidadosamente. Nuestra compañía se reserva el derecho
de proveer aclaraciones en el caso de que el texto contenga errores tipográ�cos o informaciones erróneas.
Cuidado: Nuestra compañía se encarga de la actualización de todos los detalles del producto mostrados en el
manual, incluyendo las especi�caciones técnicas. No obstante se reserva la facultad de revisar el manual sin
aviso previo. La perspectiva, la forma y el color del producto se inspiran al producto real estándar.
(PT) Todos os detalhes do texto foram devidamente veri�cados. A nossa empresa reserva-se o direito de 
fornecer qualquer outro esclarecimento no caso em que o texto apresente gralhas ou informações pouco claras.
Atenção, A nossa Empresa mantém atualizados os detalhes do produto constantes no manual de instruções,
incluindo as revisões das caraterísticas técnicas; reserva-se a faculdade de efetuar modi�cações sem pré-aviso. 
A prospetiva, a forma e a cor do produto foram inspiradas no produto real padrão.
(NL) Alle details van deze tekst zijn zorgvuldig gecontroleerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om 
toelichting te bieden m.b.t. de tekst in het geval van drukfouten of misleidende informatie.Opmerking: Het 
bedrijf werkt de details van het product in deze handleiding bij, met inbegrip van de herziening van de techni-
sche speci�cities en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder waarschuwing vooraf. 
Het voorkomen, de vorm en de kleur van het product zijn gebaseerd op het huidige product.
(RU) Вся информация, изложенная в данном тексте, была тщательно проверена. Компания оставляет
за собой право на предоставление любых пояснений, если в тексте имеются опечатки или же вводящая
в заблуждение информация.Внимание: Компания обновляет информацию об изделии, содержащуюся в
инструкции, включая пересмотр технических характеристик. Тем не менее, она оставляет за собой право 
на внесение изменений без предварительного уведомления. Вид, форма и цвет изделия похожи на его 
реальный, стандартный вариант.
(CS) Všechny detaily obsažené v textu byly pečlivě zkontrolovány. Firma si vyhrazuje právo poskytnout veškerá 
ujasnění v případě tiskových chyb nebo zavádějících informací.Pozor: Firma aktualizuje detaily týkající se 
výrobku obsažené v tomto návodu k používání, včetně revizí technických speci�kacích. Nicméně si vyhrazuje 
právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Perspektiva, tvar a barva výrobku jsou inspirovány 
standardním skutečným výrobkem.
(RO) Toate detaliile textului au fost atent veri�cate. Fabrica isi rezerva dreptul de a furniza orice clari�cari in 
cazul in care exista in text erori de imprimare sau informatii care induc in eroare.Atentie: Fabrica actualizeaza 
detaliile despre produs prezente in manualul de instructiuni, inclusiv revizuirea speci�catiilor tehnice. Cu toate 
acestea, isi rezerva dreptul de a aduce modi�cari fara aviz in prealabil.In perspectiva, forma si culoarea produsu-
lui se inspira din produsul standard real.












