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TECHNISCHE INFO 

Elektrisch  220 V / 1006 W
Capaciteit  10 L (65 tot 85 °C)
Afmetingen  41 x 28 x 58 cm
Transport  Beschermkist
Gewicht  7,5 kg 

Plaats het toestel op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond.
Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn
aangesloten.
Gebruik vers en koud water om de ketel (12) te vullen. Giet het water langzaam in de 
ketel tot het maximale niveau is bereikt, dat is gemarkeerd op de ketel met “MAX”.
Open het deksel van de kom (1) niet terwijl het apparaat in bedrijf is.

ALGEMEEN

-
-

-

-

BELANGRIJKE ONDERDELEN

1. Deksel van de kom  
2. Kom 5 liter
3. Mengvijzel
4. Klemmen van de kom
5. Behuizing apparaat
6. Hoofdschakelaar
7. Thermostaat voor instellen
chocoladetemperatuur (°C - °F)
8. Onderkant behuizing
9. Mixer
10. Pan
11. Deksel voor lade van waterniveau-
     indicator van ketel
12. Lade van waterniveau-indicator ketel
13. Afgiftekanaal product (kraan)
14. Lekbak voor indicator maximaal niveau
15. Rooster lekbak
16. Lekbak
17. Aftapdop ketel

GEBRUIK
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BEDIENING OPSTARTEN

Start het apparaat op door de volgende stappen te volgen:
- Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (6) in de stand uit staat
- Verwijder het deksel van de kom (1)
- Vul de ketel met water met behulp van de lade van de waterniveau-indicator van de     
   ketel (12) tot het maximale niveau is bereikt, dat is gemarkeerd op de lade zelf met
   -MAX-.

WAARSCHUWING

Vul de ketel door er langzaam water in te gieten en controleer een paar seconden 
om er zeker van te zijn dat het waterniveau het -MAX- niveau heeft bereikt en dat 
het stabiel is.

Als u een lege ketel voor het eerst vult, dan heeft u ongeveer 3,5 liter water nodig om 
de ketel volledig te vullen.
Open het deksel van de kom (1) en giet de chocolademelk in de kom (2).
• Overschrijd nooit het maximale niveau, dat op de kom (2) zelf is aangegeven met 
   –  MAX LEVEL –.
• Plaats het deksel terug op zijn plaats nadat u de chocolademelk in de kom heeft 
   gegoten.
• Steek daarna de stekker in een geschikt stopcontact.
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• Druk op de hoofdschakelaar (6) om het apparaat 
   te starten; het product in de kom wordt gemengd:
      Groen indicatielampje aan: Apparaat ingeschakeld
      Groen indicatielampje uit: Apparaat uitgeschakeld
• Stel de temperatuurregelaar (7) in op de gewenste 
   temperatuur om de chocolademelk in de kom (2) 
   op te warmen.

OPMERKING:
Er zit een RESET-knop voor de temperatuursensor 
in het apparaat. De temperatuursensor kan het 
apparaat uitschakelen. Als dit gebeurt, moet u op 
de reset-knop drukken om het apparaat opnieuw 
op te starten.

VLOEISTOF SCHENKEN

Waarschuwing: De producten die worden afgegeven 
uit het apparaat hebben een zeer hoge temperatuur
= verbrandingsgevaar!
Voor de afgifte van warme chocolademelk gaat u
als volgt te werk:
Het is raadzaam om de staaf in de stand voor
maximale afgifte te houden om ervoor te zorgen dat het 
product met de gewenste snelheid stroomt.

Plaats een beker onder de kraan:
• Gebruik de hendel op de kraan (het product wordt afgegeven als er op de hendel 
wordt gedrukt of aan de hendel wordt getrokken) tot de gewenste hoeveelheid 
product in de kop is gegoten.
• Laat de hendel van de kraan geleidelijk los, zodat deze terugkeert naar de 
oorspronkelijke stand (kraan uit).
• Als de warme chocolademelk te langzaam stroomt, wordt aanbevolen de hendel zo 
ver mogelijk naar buiten te trekken; eventuele verstoppingen in de afgiftelijn kunnen 
verwijderd worden door de staaf heen en weer te schuiven terwijl u het apparaat op 
zijn plaats houdt, zoals getoond in Fig.1.

Let op! Gevaar voor brandwonden! 
Raak het deksel (1) en de kom (2) nooit aan terwijl het apparaat in werking is, omdat 
deze zeer heet worden. Gebruik altijd de knop op de bovenkant van het deksel (2) 
om op te tillen. 



ABC-Rent bv - Handleiding warme chocolademelkdispenser  - KMHMCHOCOLADED - p 5

Verwijder de stekker uit het stopcontact.
Open het deksel van de kom en spoel het toestel uit met lauw water terwijl u de 
tapkraan open trekt. Spoel het toestel tot alle chocoladeresten verdwenen zijn.
De rest van de reiniging zal door ons team worden uitgevoerd en is inbegrepen in de 
huurprijs van het toestel.

REINIGING

-
-

-

PROBLEEM/OPLOSSING

Probleem Oorzaak Oplossing

Toestel warmt niet op Geen stroom Zorg ervoor dat het apparaat 
juist is aangesloten op het 
lichtnet

Hoofdschakelaar (6) staat in 
de stand UIT

Zet de schakelaar in de 
stand AAN

De temperatuursensor is 
geactiveerd

Reset de temperatuursensor 
zoals uitgelegd op de 
voorgaande pagina

Temperatuurregelaar (7) is 
ingesteld op 0°C

Wijzig de instelling van de 
temperatuurregelaar (7)

Mengpendel draait niet Geen stroom Zorg ervoor dat het apparaat 
elektrisch correct is
aangesloten

De aandrijfas is niet juist 
geplaatst

Plaats de aandrijfas juist

Hoofdschakelaar (6)  staat in 
de stand UIT

Zet de schakelaar in de 
staand AAN

Apparaat schakelt uit De temperatuursensor is 
geactiveerd

Trek de stekker uit het 
stopcontact en laat het 
apparaat volledig afkoelen. 
Reset de temperatuursensor 
zoals uitgelegd op de 
voorgaande pagina


