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TECHNISCHE INFO 

Elektrisch  220 V / 3500 W
Capaciteit  8 L
Afmetingen  43 x 27 x 35 cm
Transport  Beschermkist
Gewicht  6 kg 

Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn 
aangesloten.
Zorg ervoor dat het bedieningspaneel met warmte element correct gemonteerd is. 
Dit element valt vooraan in een speciale houder die contact maakt met een 
onderbrekingsschakelaar. Indien dit element foutief gemonteerd werd, zal het 
toestel geen stroom krijgen en bijgevolg niet werken.

ALGEMEEN

-
-

-

Vul het toestel met vloeibare olie (geen vast vet) tot aan het maximale niveau.
Sluit de stekker aan in een geschikt stopcontact.
Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Het oranje lampje licht op.
Als de ingestelde tempratuur bereikt is gaat het oranje lampje uit.
Controleer tijdens het gebruik regelmatig of er nog voldoende olie in het reservoir zit.

RESET de maximaal thermostaat
De RESET-knop bevindt zich onderaan het bedieningspaneel 
met een beschermdop. 
- Verwijder de stekker uit het stopcontact
- Laat het toestel volledig afkoelen
- Verwijder het bedieningspaneel uit de steun
- Schroef de zwarte beschermdop los
- Druk op de RESET-knop (u hoort een duidelijke klik*)
- Monteer de zwarte beschermdop en installeer het bedieningspaneel terug op de 
   steun

*INDIEN U DEZE KNOP NIET KAN INDUWEN IS DE RESET NIET INGESCHAKELD EN 
LIGT HET PROBLEEM OFWEL AAN DE STROOMVOORZIENING OFWEL AAN EEN 
FOUTIEVE MONTAGE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

GEBRUIK

-
-
-
-
-

-
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Verwijder de stekker uit het stopcontact.
Laat de olie afkoelen en verwijder deze uit het toestel.
Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe 
en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige 
doek.

REINIGING

-
-
-
-


