Van Doorn Verhuur B.V.

Gebruiksaanwijzing elektrische
Bain Marie bakken
Ingebruikname:

-

Zet het basisframe op een stabiele ondergrond.

-

Vul bij voorkeur de waterbak met warm water, net zoveel dat de lege voedselbak niet gaat
drijven.

-

Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact 230 Volt.

-

Als de ingestelde temperatuur is bereikt gaat de groene lamp branden.

Draai de aftapkraan geheel dicht.
Zorg ervoor dat de waterbak aan de buitenzijde droog is. Ook dat er geen druppels aan de
onderzijde hangen.

Stel met de schakelaar de gewenste temperatuut in. De oranje lamp zal gaan branden en het
water zal zich gaan opwarmen.
Controleer tijdens het gebruik regelmatig het waterniveau.

Uitzetten:

-

Schakel de apparaatuur uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Na gebruik:

-

Verwijder de inzetbak.
Laat het water afkoelen.
Zet een opvangbak onder de uitlooppijp.
Open de kraan. Het water loopt uit de waterbak.
Spoel nadat de bak leeg is, deze met lauw water door, zodat de kraan niet verstopt raakt.
Neem het apparaat af met een lichtvochtige doek. Gebruik nooit agressieve of bijtende
reinigingsmiddelen.

Belangrijk:

-

Dit apparaat is voorzien van een automatische maximaal beveiliging. Om het apparaat weer
bedrijfsklaar te maken, eerst volledig laten afkoelen en vervolgens water bijvullen en weer
inschakelen.

Technische gegevens:

-

230/240 Volt
1200 Watt

Storingen:

-

Apparaat doet het helemaal niet. De oranje, groene en rode lampen branden niet. Oorzaak:
geen netspanning. Oplossing: controleer de elektrische installatie.

-

Apparaat bereikt de ingestelde apparatuur niet. De groene lamp gaat niet branden. Oorzaak:
Thermosstaat of element defect. Oplossing: neem contact met ons op.
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