BIT BY BIT
BRUKERVEILEDNING
for form stekt brød
1) BIT BY BIT plasseres enten på bord eller veggmonteres med brakett på enhetens
bakside. Ved veggmontering kan tallerkenholder i enhetens underkant trekkes ut.
2) Lokket tas av og visiret vippes opp før innlasting av brød.
3) Før innlasting av brød må enheten justeres til riktig brødtykkelse.
Dette gjøres ved å legge en brødskive i skuffen, og justere port åpningen 2 mm over
brød tykkelsen. Dette gjøres med justerings skrue i fremkant.
Denne justeringen gjøres kun når brødtype og tykkelse skiftes.
4) Innlasting av et brød - Plasser feeder i fremmere posisjon.
Fjern 1. skalk – snu brødposen opp ned og last inn, trekk deretter opp brødposen.
Brødet bør lastes inn med skorpen fremover. Brødet må være avkjølt.
5) Innlasting av to brød - Plasser feeder i bakere posisjon, ved å løfte i gripe hull og
trekke bakover. Innlasting som ved et brød, og tilsvarende for stabel foran feeder.
6) Visiret vippes ned og lokket settes på med gripekant bakover.
7) BIT BY BIT er nå serverings klar. Plasser tallerken under uttrekkskuff,
Trekk håndtaket helt ut og en skive kommer ut og havner på tallerken.
Skyv skuffen helt inn og enheten er klar for servering av ny skive.
8) Når brød nr. to skal trekkes frem – trekk i fram trekker som er plassert under
håndtak/skuff. Fram trekker og skuff trekkes helt ut, feeder plasseres da i rett
posisjon for servering.
9) Skulle noe unormalt skje, fjern varsomt innhold i enheten, kontroller brød,
tykkelse og justering skrue.
10) Det er brødsmule slisse i nedre del enhetens bakside, denne kan åpnes for tømming
av smuler, alternativt kan enheten snues på hode og tømmes for smuler.
11) Serverings enhet tømmes for smuler og settes opp ned i oppvaskmaskin,
vaskes og luft tørres med skuff i åpen stilling.

