Veiligheidsvoorschriften, Gebruiksaanwijzing
en Installatiegids
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJK MOET WORDEN
GELEZEN EN IN ACHT
GENOMEN

Lees voordat u het apparaat gaat
gebruikendezeveiligheidsinstructies.
Houd ze binnen handbereik voor
toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat
zelf zijn voorzien van belangrijke
veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade die
het gevolg is van het niet opvolgen
van deze veiligheidsinstructies,
oneigenlijk gebruik of een
foute programmering van de
regelknoppen.
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten
uit de buurt van het apparaat
gehouden worden. Jonge kinderen
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van
het apparaat gehouden worden,
tenzij ze constant onder toezicht
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en
personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale vermogens
of gebrek aan ervaring en kennis,
mogen dit apparaat gebruiken
indien ze onder toezicht staan of
instructies hebben ontvangen
over veilig gebruik en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen. Kinderen
mogen niet spelen met het apparaat.
De reiniging en het onderhoud
mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.

WAARSCHUWING: Het apparaat
en de toegankelijke onderdelen
kunnen heet worden tijdens het
gebruik. Wees voorzichtig dat u
de verwarmingselementen niet
aanraakt. Kinderen jonger dan 8
jaar moeten uit de buurt van het
apparaat worden gehouden, tenzij
er voortdurend toezicht is.
Laat het apparaat nooit
onbewaakt achter tijdens het
droogproces van gerechten.
Houd kleding of andere
brandbare materialen uit de buurt
van het apparaat tot alle onderdelen
van het apparaat helemaal zijn
afgekoeld - brandgevaar. Let altijd
goed op wanneer u voedsel bereid
dat rijk is aan vet, olie of wanneer
alcoholische dranken toegevoegd
worden - risico voor brand. Gebruik
ovenwanten om kookpotten en
accessoires te verwijderen. Op het
einde van de bereiding, open de
deur van de oven voorzichtig zodat
hete lucht of dampen geleidelijk aan
kunnen ontsnappen - risico voor
brandwonden. De ventilatieroosters
voor warme lucht aan de voorkant
van het apparaat mogen niet
geblokkeerd worden - risico voor
brand.
Let op wanneer het apparaat
open staat om niet tegen de deur te
stoten.
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TOEGESTAAN GEBRUIK

VOORZICHTIG: het apparaat is
niet geschikt voor inwerkingstelling
met een externe schakelaar zoals een
timer, of een afzonderlijk systeem
met afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke
en gelijkaardige toepassingen
zoals:
personeelskeukens
in
winkels,
kantoren
en
overige
werkomgevingen;
landbouwbedrijven; klanten in
hotels, motels, bed & breakfast en
andere residentiële omgevingen.
Elk ander gebruik is verboden
(bijv. als kamerverwarming).
Dit apparaat is niet voor
professioneel gebruik bestemd.
Gebruik het apparaat niet buiten.
Bewaar geen explosief of
ontvlambaar materiaal (vb. benzine
of spuitbussen) in of naast het
apparaat - brandgevaar.
INSTALLATIE

in
de
gebruikershandleiding.
Houd kinderen uit de buurt van
de installatieplaats. Controleer na
het uitpakken van het apparaat
of het tijdens het transport
geen
beschadigingen
heeft
opgelopen. Neem in geval van
problemen contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice.
Na
de
installatie
moet
het
verpakkingsmateriaal
(plastic,
piepschuim enz.) buiten het bereik
van kinderen bewaard worden risico voor verstikking. Het apparaat
moet worden losgekoppeld van
het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert
- risico voor elektrocutie. Tijdens de
installatie dient u ervoor te zorgen
dat het apparaat de voedingskabel
niet beschadigt - risico voor brand of
elektrocutie. Activeer het apparaat
alleen als de installatie is voltooid.
Voer
eerst
alle
zaagwerkzaamheden
uit
en
verwijder alle spaanders en
zaagresten voordat u het apparaat
plaatst.
Haal het apparaat pas voor de
installatie van de piepschuim bodem.
Het onderste gedeelte van het
apparaat mag niet meer toegankelijk
zijn na de installatie.
Installeer het apparaat niet achter
een decoratieve deur - brandgevaar.

Het apparaat moet verplaatst
en geïnstalleerd worden door
twee of meer personen - risico
voor
verwondingen.
Gebruik
beschermende handschoenen om
uit te pakken en te installeren - risico
voor snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de
aansluiting op het waternet (indien
van toepassing) en de elektrische
aansluitingen en reparaties door een
gekwalificeerd technicus verrichten. ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
Repareer of vervang geen enkel
Het typeplaatje bevindt zich op de
onderdeel van het apparaat, behalve voorrand van het apparaat (zichtbaar
als dit expliciet aangegeven wordt
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wanneer de verwarmingslade
openstaat).
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van het elektriciteitsnet
af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via
een meerpolige netschakelaar
die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst conform
de bedradingsvoorschriften en het
apparaat dient geaard te zijn conform
de nationale veiligheidsnormen voor
elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren,
meervoudige stopcontacten of
adapters. Als de installatie voltooid
is, mogen de elektrische onderdelen
niet meer toegankelijk zijn voor de
gebruiker. Gebruik het apparaat
niet wanneer u natte voeten hebt
of blootsvoets bent. Gebruik het
apparaat niet als de stroomkabel
of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het
beschadigd of gevallen is.
Als het netsnoer beschadigd is,
moethetvervangenwordendooreen
identiek exemplaar door de fabrikant,
een servicevertegenwoordiger of
gekwalificeerd personeel om risico's
te voorkomen - risico op elektrische
schokken.
Wend u tot een erkend
servicecentrum
indien
de
stroomkabel vervangen moet
worden.
REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Het apparaat
moet worden losgekoppeld van
het elektriciteitsnet voordat u
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onderhoudswerkzaamheden
uitvoert;gebruikgeenstoomreinigers
- risico van elektrocutie.
Gebruik
geen
schurende
reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers voor het
reinigen van de ruit, aangezien het
glas daardoor bekrast kan raken,
waardoor het kan breken.
Zorg ervoor dat het apparaat
is afgekoeld voordat u reinigingsof
onderhoudswerkzaamheden
uitvoert. - risico van brandwonden.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals
wordt aangegeven.
door het recyclingssymbool
De diverse onderdelen van de verpakking moeten op
verantwoordelijk wijze afgevoerd worden volgens de
plaatselijke voorschriften voor de verwerking van het
afval.

AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar
of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat
af in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor
meer informatie over behandeling, terugwinning
en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat
hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/
EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit
product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke
schadelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen.
op het product of op de
Het symbool
begeleidende documentatie geeft aan dat dit
apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij
een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling
van elektrische en elektronische apparatuur.

ALVORENS DE VERWARMINGSLADE TE
GEBRUIKEN
Om de lade te openen en te sluiten, in het midden
van het paneel drukken, zoals aangegeven in de
afbeelding.
Maak het apparaat, voordat u het in gebruik neemt,
als volgt schoon:
- maak het oppervlak schoon met een vochtige doek en droog het daarna af.
- Laat de lege lade minstens twee uur voorverwarmen: zet de temperatuurknop op
maximum om restjes vet, olie of fabricageharsen te elimineren die onaangename geuren
kunnen veroorzaken tijdens het verwarmen van serviesgoed. Lucht het vertrek.
- Na voltooiing van deze handelingen is het apparaat klaar voor gebruik.
• Vóór het gebruik moet het volgende worden verwijderd:
- stickers die op de voorkant en de deur van de verwarmingslade zijn aangebracht, behalve
het typeplaatje;
- houd kinderen uit de buurt van het apparaat en van het verpakkingsmateriaal, om te
voorkomen dat ze ermee gaan spelen, indien geen geschikt toezicht wordt gehouden;
- alle stickers op accessoires, indien aanwezig.

INSTALLATIE
Veiligheidsaanwijzingen voor de montage van de verwarmingslade
BELANGRIJK: De lade moet rechtstreeks bevestigd worden aan het meubel, volg
hiervoor onderstaande aanwijzingen op. Het gekoppelde apparaat kan niet
geïnstalleerd worden voordat de lade aan het meubel is bevestigd.
Bevestig de lade zoals aangegeven in de afbeelding.
Voordat het apparaat wordt aangesloten
op het elektriciteitsnet moet gecontroleerd
worden of de gegevens op het
typeplaatje overeenkomen met die van de
stroomtoevoer, anders zou het apparaat
beschadigd kunnen raken.
Zorg ervoor dat de aansluiting op de stroomtoevoer gemakkelijk bereikbaar is nadat het
apparaat gemonteerd is.
De verwarmingslade mag uitsluitend worden ingebouwd in combinatie met andere
apparaten die maximaal 60 kg wegen en een afdoende koelventilatie hebben.
Om het apparaat dat gecombineerd kan worden met de bordenwarmer te installeren, de
aanwijzingen in de betreffende handleiding voor gebruik en installatie opvolgen.
Belangrijk: Het koffiezetapparaat of de combi-magnetronoven van hetzelfde merk en met
afmetingen zoals aangegeven op de volgende pagina, kunnen boven op de verwarmingslade
geïnstalleerd worden. Volg voor de installatie zorgvuldig de aanwijzingen in de instructieboekjes,
die zowel bij het koffiezetapparaat als bij de combi-magnetronoven zijn geleverd.
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GEBRUIK VAN HET PRODUCT
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
1. Temperatuurknop
2. Verlichte ON-OFF-schakelaar
3. ON-OFF-lampje

VERWARMINGSLADE
De temperatuurknop en de verlichte ON-OFF-schakelaar vormen de bedieningselementen.
Als de schakelaar is ingedrukt (stand 1) dan is de lade ingeschakeld, terwijl de lade
uitgeschakeld is als de schakelaar losgelaten is (stand 0).
Deze elementen zijn alleen zichtbaar als de lade open is.
Als de lade dicht is, kunt u aan een controlelampje op de voorkant van het apparaat zien of
de lade ingeschakeld is.

WERKING
- Plaats het serviesgoed in de lade
- Stel een temperatuur in
- Zet het apparaat aan; de schakelaar gaat branden
- Sluit de lade door hem voorzichtig dicht te schuiven
- Schakel het apparaat uit voordat u het verwarmde serviesgoed eruit haalt.
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TEMPERATUURKEUZE
Met de temperatuurregelknop kan een temperatuur van ongeveer (max.) 75°C worden
ingesteld. Draai de temperatuurknop rechtsom tot de aanslag die het maximum aangeeft,
en daarna linksom.
Draai de knop niet verder dan de aanslag, anders kan de thermostaat beschadigd raken.
Temperatuurinstelling

40 °C

Gebruiksaanwijzingen

kopjes, glazen

60 °C

borden

MAX
ong. 75°C

serviesgoed

Kopjes en glazen die tot deze temperatuur
zijn verwarmd vertragen de afkoelingstijd
van dranken die er vervolgens in
worden gegoten. Gebruik wanten om de
recipiënten uit de lade te verwijderen.
Borden die op deze temperatuur zijn
verwarmd vertragen de afkoelingstijd
van levensmiddelen die er vervolgens op
gelegd worden. Gebruik wanten om de
recipiënten uit de lade te verwijderen.
De thermostaat is ingesteld op de
maximumtemperatuur. Gebruik wanten om
de recipiënten uit de lade te verwijderen.

VERWARMINGSTIJDEN
De tijd die nodig is om de borden, glazen, enz. te verwarmen is afhankelijk van verschillende
factoren:
• Materiaal en dikte van het serviesgoed
• Belading
• Opstelling van de lading
• Temperatuurinstelling
Om deze reden is het niet mogelijk absolute aanwijzingen te geven.
Het wordt aanbevolen de vereiste optimale instellingen vast te stellen op basis van praktische
ervaring

LAADCAPACITEIT
De laadcapaciteit is afhankelijk van de hoogte van het apparaat en van de afmetingen van
het serviesgoed.
Vergeet niet dat de lade een maximaal gewicht kan dragen van 25 kg.
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REINIGEN EN ONDERHOUD
Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld
is vooraleer te onderhouden of te
reinigen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Het apparaat moet worden losgekoppeld
van het elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Draag beschermende handschoenen.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/bijtende
reinigingsproducten, omdat deze het
oppervlak van het apparaat kunnen
beschadigen.

Ga voor lades die behandeld zijn met
iXelium als volgt te werk:
• Gebruik een zachte doek (bij voorkeur
microvezel) met water of een normale
glasreiniger.
• Gebruik geen keukenpapier, dit kan
sporen van papier en strepen op het
oppervlak achterlaten.
• Gebruik geen schurende of bijtende
producten, producten op basis van chloor
of schuursponsjes.
• Gebruik geen brandbare
stoomreinigingsapparaten.
• Zorg ervoor dat er geen zure of basische
substanties zoals azijn, mosterd, zout,
suiker of citroensap op het oppervlak
achterblijven.

Ga voor glazen oppervlakken als volgt te
werk:
• gebruik een neutraal reinigingsmiddel
en lauw water, daarna afdrogen met een
zachte doek.
• Zorg ervoor dat er geen zure of basische
substanties zoals azijn, mosterd, zout,
suiker of citroensap op het oppervlak
achterblijven.
Bodem van de lade van gehard glas
Wij adviseren om de bodem van de lade na
elk gebruik schoon te maken, controleer of
hij afgekoeld is. Dit verhindert vuilophoping
en vereenvoudigt het reinigen.
• Gebruik een schone doek, keukenpapier
en een afwasmiddel, of specifieke
producten voor reiniging van gehard glas.
• Gebruik geen schurende producten,
bleekmiddel, reinigingsspuitbussen voor
ovens of metalen schuursponsjes.

OPSPOREN VAN STORINGEN
Als het serviesgoed niet warm genoeg is,
controleer dan of:
• het apparaat aan staat
• de juiste temperatuur is ingesteld
• ventilatieopeningen niet afgedekt worden
door borden of grote kommen
• het serviesgoed werd niet lang genoeg
verwarmd.
• de hoofdschakelaar is niet uit gezet.
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Er zijn verschillende factoren van invloed op
de verwarmingstijd, bijvoorbeeld:
- materiaal en dikte van het servies, omvang
van de lading, rangschikking van de
lading, temperatuurinstelling.
- De optimale tijdsduur voor het verwarmen
van serviesgoed varieert, daarom wordt
geadviseerd tests uit te voeren om deze
vast te stellen.

CONSUMENTENSERVICE
Voordat u de Klantenservice belt:
1. Controleer of u het probleem zelf kunt
oplossen aan de hand van de punten
die beschreven zijn in “Opsporen van
storingen”.
2. Het apparaat aan- en uitzetten om te
controleren of het probleem is opgelost.
Voor de volgende problemen dient u
zich te wenden tot een gekwalificeerd
technicus of tot de Klantenservice:
Als het serviesgoed niet warm wordt:
• zou de elektrische voedingskabel
losgekoppeld of beschadigd kunnen zijn.

Wend u, indien reparatie noodzakelijk is,
tot een erkende klantenservice (alleen
dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt
en de reparatie correct wordt uitgevoerd).
Het niet naleven van deze instructies
kan nadelige gevolgen hebben voor de
veiligheid en de kwaliteit van het product.

Als het serviesgoed te heet wordt:
• de temperatuurregelaar zou defect
kunnen zijn.
De aan-/uitschakelaar werkt niet als het
apparaat wordt aangezet:
• het controlelampje van de schakelaar is
defect.
Indien het probleem aanhoudt na de
bovenstaande controles, neemt u contact
op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• type en exact model van de
verwarmingslade;
• het servicenummer (dat is het nummer na
het woord Service op het typeplaatje) op
de rechter buitenrand van de geleider van
de lade. Het servicenummer staat ook in
het garantieboekje;
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
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