Gebruiksaanwijzing Aubain-marie wagen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
1. Algemene instructies
-

-

-

De aubain-marie wagen en de gasfles moeten op
een vlakke ondergrond worden geplaatst. Let erop
dat de branders beschermd zijn tegen wind en dat er
geen brandbaar materiaal in de buurt ligt.
Bescherm de gasfles tegen directe zonnestralen
(plaats de fles niet in de volle zon).
De gasfles moet verticaal geplaatst worden en
beschermd worden tegen onvoorzien omvallen.
De gasfles mag niet in huis bewaard worden en ook
niet op plaatsen waar geen voldoende ventilatie
aanwezig is. Tevens zodanig beschermen dat
kinderen er niet bij kunnen komen.
Stel het apparaat niet in werking zonder water in de
waterbak.
De aubain-marie niet verplaatsen wanneer het in
werking is of als het toestel nog warm is.
Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de
aubain-marie wagen niet meer gebruikt.

Waarschuwing: Sommige delen van de apparatuur
kunnen heet worden. Houdt kinderen op afstand.
2. Gebruik
Vul de bak met water, liefst warm.
Aansluiting van de gasfles:
Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de
grote messing moer. Denk erom dat de rubber
afdichtingsring in de moer aanwezig is. Draai de
moer goed vast. Let op dit is een linkse
schroefdraad. Controleer de verbindingen met
zeepsop om eventuele lekken op te sporen.
Ontsteken van de gasbranders:
Klep omhoog klappen of u kunt de klep voorzichtig
verwijderen.
De gaskraan van de gasfles een kwartslag openen.
Draai één knop van de gasbrander een stukje open.
U kunt nu via de onderzijde van de brander, de
brander aansteken.(gebruik het liefst hiervoor
lange lucifers)
Plaats de klep weer voor de branders
Plaats de inzetbakken in de ruimte, welke hiervoor
bestemt is.
Het doven van de brander:
Draai de knoppen van de branders een voor een
dicht. (voorzichtig naar rechts.)
Draai vervolgens de gaskraan van de gasfles goed
dicht.
3. Onderhoud
(Na gebruik dient u het apparaat zelf te reinigen,
anders zijn wij helaas genoodzaakt u € 10
reinigingskosten in rekening te brengen)
•
Na gebruik het water uit de bak halen. Let op;
WATER KAN NOG HEET ZIJN. Gemorst voedsel of
gemorste soep moet onmiddellijk van alle
uitwendige oppervlakken verwijderd worden.

•

De roestvrijstalen aubain-marie inzetbak en de
deksel zijn geschikt voor de afwasmachine.
Reinig de brander alleen als deze uit is en afgekoeld.
Het reinigen geschiedt het beste met een vochtige
doek en wat zeepsop. Gaarne opletten dat er geen
water en zeep in de brander komen, dit kan leiden
tot verstoppingen.

4. Mogelijke storingen
Ondanks de nauwe controle op functioneren van uw
aubain-mariewagen kunnen zich derhalve storingen
voordoen;
Mogelijke oorzaak:
Brander wil niet aanspringen:

Brander brandt niet volledig:

-

drukregelaar defect
gasfles leeg
gasslang geknikt
sproeier verstopt **

- gasfles (bijna) leeg
- slang geknikt
- kraan op gasfles niet
helemaal open.
- hoofdsproeier
verstopt **
- gaskraan defect

Noot! **
Ook kan het voorkomen dat dit is gebeurd tijdens het
transport is.

Waarschuwingen
•
Bij dit model brander wordt de regeling van de
primaire lucht volgens wettelijk voorschriften tijdens
de fabrikage en keuring vastgesteld en uitgevoerd.
Het is ten strengste verboden deze positie van de
luchttoevoerschroef te wijzigen of deze te
verwijderen! Deze schroef is verzegeld.
•
Verder mag u onder geen beding wijzigingen
aanbrengen aan de brander. Reparatie aan de
brander zal slechts in zijn eigen werkplaats van
Rozema Verhuurbedrijf worden verricht.
•
Het verwisselen van de gasfles moet gebeuren ver
verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen. Let
op dat u eerst alle kranen dichtdraait.
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