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Bedieningspaneel
1. Temperatuurknop
2. Verlichte ON-OFF-schakelaar
3. Controlelampje ON-OFF

Verwarmingslade
De temperatuurknop en de verlichte ON-OFF-knop 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 servies in de lade
- Stel een temperatuur in
- Schakel het apparaat in; de schakelaar gaat branden
- Sluit de lade en begeleid hem hierbij voorzichtig
- Schakel het apparaat uit voordat u het verwarmde serviesgoed eruit haalt.
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Keuze van de temperatuur
Met de temperatuurknop kan de temperatuur worden ingesteld tot ongeveer 75°C (max.).
Draai de temperatuurknop alleen met de klok mee, tot hij niet verder kan (hetgeen aangeeft dat het
maximum bereikt is), en daarna tegen de klok in.
Draai hem niet voorbij de aanslag, want dan wordt de thermostaat beschadigd.

Temperatuurinstelling

40°C

60°C

MAX
(ca. 75°C)

Gebruiksaanwijzingen

kopjes, glazen

Kopjes en glazen die op deze
temperatuur verwarmd zijn,
houden de ingeschonken drank
langer warm. De houder kan
echter probleemloos worden
aangeraakt

borden

Borden die op deze temperatuur
verwarmd zijn, houden het
voedsel dat erop geserveerd wordt
langer warm. Afhankelijk van de
individuele gevoeligheid kunnen
de schalen of borden zonder
gevaar worden aangeraakt, anders
dient men gebruik te maken van
ovenwanten of pannenlappen.

servies

De thermostaat is ingesteld op de
maximumtemperatuur. De houders
kunnen ALLEEN worden
aangeraakt met ovenwanten of
pannenlappen.

Verwarmingstijden
De tijd die nodig is voor het verwarmen van het servies, glazen, enz. wordt beïnvloed door verschillende
factoren:
• Materiaal en dikte van het servies
• Omvang van de lading
• Rangschikking van de lading
• Temperatuurinstelling
Om deze reden is het niet mogelijk absolute aanwijzingen te geven.
Het wordt aangeraden de optimale instellingen zelf te ontdekken door het apparaat in de praktijk uit te
proberen.
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Laadcapaciteit
De laadcapaciteit is afhankelijk van de hoogte van het apparaat en van de afmetingen van het serviesgoed.
De volgende laadvoorbeelden gelden bij benadering
Denk er bovendien aan dat de lade een gewicht van maximaal 25 kg kan dragen.
Vaatwerk voor 6 personen
6

borden

ø 28cm

6

bekers voor bouillon

ø 10cm

1

diep bord

ø 22cm

1

diep bord

ø 19cm

1

diep bord

ø 17cm

2

vleesschalen

ø 36cm

20

borden

ø 26cm

36

soepborden

ø 22cm

30

soepborden

ø 10cm

10

borden

ø 27cm

10

soepborden

ø 22cm

10

pizzaborden

ø 36cm

80

espressokopjes

40

cappuccinokoppen

30

glazen (grog)

18

soepborden

ø 22cm

2

vleesschalen

21 x 18 cm

of naar keuze
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Naar buiten trekken van de lade

WAARSCHUWING:
• Draag beschermende handschoenen
• Koppel het apparaat los van het
elektriciteitsnet.
Om de lade aan de binnenkant schoon te maken
kan hij naar buiten worden getrokken.
Afbeelding 1

Open de lade helemaal (afbeelding 1).
Draai de vier schroeven aan de zijkant los (twee
aan beide zijden) (afbeelding 2).
Haal het schuifgedeelte van de lade voorzichtig
weg door hem aan de voor- en zijkant met beide
handen vast te pakken (afbeeldingen 3).
Nu kan het elektrische apparaat aan de binnenkant
worden schoongemaakt. Gebruik hiervoor water en
een reinigingsmiddel.
Dompel de naar buiten getrokken lade niet onder in
water.

Afbeelding 2

Hermontage van de lade
Om de lade terug te plaatsen moeten de
handelingen om hem naar buiten te trekken
omgekeerd worden uitgevoerd.
Doe dit door de lade op de geleiders te plaatsen.
Let op het volgende:
Plaats de lade wanneer de geleiders volledig
uitgetrokken zijn.
Houd de geleiders met één hand vast en duw de
lade totdat de 4 gaten aan de zijkanten samenvallen
(afbeeldingen 4-5).

Afbeelding 3

Lade
Zijgeleider
Afbeelding 4

Afbeelding 5
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