Gebruiksaanwijzing elektrische soepverwarmer
Specificaties
Inhoud
: 10 liter
Spanning
: 220 ~ 240V AC
Stroom
: 1.8 ~ 1.9 AMP
Wattage
: 400 ~ 450 WATT
De soepverwarmer is een type met vloeistofverwarming, d.w.z. dat de mantel elektrisch verhit
wordt, waardoor op zijn beurt de soep warmgehouden wordt.
De hoofdfuncties van de soepverwarmer:
1) DEKSEL MET TWEE HANDVATEN – gebruik het gescharnierde deksel alleen voor het
opdienen. Gebruik beide handvaten om het deksel van de soepverwarmer te verwijderen.
2) DRAAGRING EN BAIN-MARIE – de draagring is bedoeld om de hete soep in de bain-marie
te vervoeren van de keuken naar het restaurant. Gebruik de draagring om de bain-marie
uit de soepverwarmer te tillen of daarin aan te brengen. Vul niet verder dan tot aan de
merklijn (ongeveer 10 liter) die op de bain-marie staat aangegeven.
3) TEMPERATUURREGELING – de soepverwarmer is ontworpen om de soep op een
temperatuur van 80ºC ongeveer 10ºC te houden in de maximum stand. Wanneer de
temperatuur bijvoorbeeld 20ºC verlaag wordt, komt de soep op de tafel bij een
temperatuur van ongeveer 60ºC. Na een korte wachttijd daalt de temperatuur van de soep
tot een drinkbare 30ºC-50ºC,afhankelijk van de temperatuurtolerantie van de individuele
persoon. Verlaag de temperatuur via de temperatuurknop wanneer een lagere instelling
wenselijk is.
4) WATERMANTEL – om de wachttijd te verkorten kan heet water gebruikt worden. Wanner
koud water gebruikt wordt, moet de verwarmer ongeveer 20 minuten de tijd gegeven
worden om heet te worden, voordat de bain-marie met hete soep gevuld wordt.

WAARSCHUWING!!







Het apparaat nooit in water onderdompelen.
Gebruik ongeveer 1 liter water. Niet tot boven de merklijn vullen.
Stel niet in werking met een lege watermantel. Wanneer meer dan één
soepverwarmer op het stopcontact wordt aangesloten, moet een bevoegde
elektricien geraadpleegd worden.
Gemorst voedsel of gemorste soep moet onmiddellijk van alle uitwendige
oppervlakken verwijderd worden. De roestvrijstalen bain-marie en het deksel zijn
geschikt voor de afwasmachine. De watermantel en de draagring moeten met een
vochtige doek met zeep schoongeveegd worden.
Dit apparaat moet geaard worden. Alleen voor gebruik binnenshuis.

