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Kontrollpanel
1. Temperaturvred
2. ON-OFF-knapp
3. Lysdiod ON-OFF

Varmhållningslåda
Det finns två inställningselement: temperaturvred och ON-OFF-knapp.
Med knappen intryckt (position 1) är varmhållningslådan påslagen, medan om knappen är utsläppt (position
0) så är den avstängd.
Vred och knapp syns endast då lådan är öppen.
Då lådan är stängd tänds däremot en lysdiod på framsidan för att visa att apparaten är påslagen.

Användning
- Placera porslinet i lådan
- Ställ in en temperatur
- Slå på apparaten, strömbrytaren slocknar
- Stäng lådan genom att mjukt föra in den på sin plats
- Stäng av apparaten innan du tar ut porslinet.
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Val av temperatur
Temperaturvredet ger dig möjlighet att reglera temperaturen upp till 75 °C (max).
Vrid temperaturvredet medsols tills du kommer till maximal värmeposition, och vrid sedan tillbaka
motsols.
Forcera inte förbi max, eftersom du då kan skada termostaten.

Reglering av temperatur

40 °C

60 °C

MAX
(c:a 75 °C)

Användning

koppar, gla

Koppar och glas som värmts upp
till denna temperatur hjälper att
försena nedkylningen av den
dryck som sedan hälls i dem.
Behållaren är dock möjlig att
hålla i handen

tallrikar

Tallrikar som värmts upp till
denna temperatur hjälper att
försena nedkylningen av den mat
som sedan placeras på dem.
Baserat på individuell känslighet
kan du hålla i dessa tallrikar utan
fara, om det känns för varmt,
använd en grytlapp eller
grytvante.

porslin

Termostaten är inställd på
maximal temperatur. Behållarna
kan röras men ENDAST med
grytlapp eller grytvante.

Uppvärmningstider
Tidåtgång för att värma upp porslin, glas, etc beror på många olika faktorer:
• Material och tjocklek på porslinet
• Lastningsgrad
• Placering av lasten
• Inställning av temperatur
Det är därför omöjligt att ge absoluta svar på den frågan.
Vi råder dig att ta fram bästa inställningar för dina egna behov genom att göra praktiska experiment.
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Lastkapacitet
Lastkapaciteten beror på apparatens höjd och storlek på porslin.
Följande lastexempel är ungefärliga.
Vi påminner dessutom om att lådan maximalt kan fyllas med en vikt om 25 kg.
Porslin för 6 personer:
6

tallrikar

ø 28cm

6

consommékoppar

ø 10cm

1

djup tallrik

ø 22cm

1

djup tallrik

ø 19cm

1

djup tallrik

ø 17cm

2

huvudrättstallrikar

ø 36cm

20

tallrikar

ø 26cm

36

sopptallrikar

ø 22cm

30

sopptallrikar

ø 10cm

10

tallrikar

ø 27cm

10

sopptallrikar

ø 22cm

10

pizzatallrikar

ø 36cm

80

espressokoppar

40

cappuccinokoppar

30

grogg-glas

18

sopptallrikar

ø 22cm

2

huvudrättstallrikar

21 x 18 cm

eller valfritt:

6

Att dra ut lådan

FÖRSIKTIGHET:
• Använd skyddshandskar
• Skilj apparaten från elnätet.
Det går att ta ut lådan helt om den skall rengöras.
Öppna lådan fullständigt (Fig 1).
Lossa de två främre skruvarna (1 på varje sida) (fig 2).

Fig 1

Dra ut den utdragbara delen av lådan genom att ta
tag i den främre delen med bägge händerna (fig 3).
Du kan nu rengöra apparaten invändigt, använd
vatten och milt rengöringsmedel.
Då lådan är utdragen, sänk aldrig ned den i vatten.
Hur du monterar tillbaka lådan
För att åter placera lådan på sin plats, följ
instruktionerna ovan baklänges.

Fig 2

För att göra detta, för in lådan på sidoskenorna.
OBS
För in lådan med sidoskenorna helt utdragna.
Håll skenorna med ena handen och tryck in lådan
tills den är i höjd med de 4 sidohålen (fig 4-5).

Fig 3

Låda
Sidoskena
Fig 4

Fig 5
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