
GEBRUIKSAANWIJZING CHAFING DISH ELEKTRISCH WARM EN KOUD 
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN. 

 
De Chafing Dish is bestemd voor het warm houden of koelen van klaargemaakte gerechten. 
Gebruik de Chafing Dish niet: voor het klaarmaken van gerechten, als koelkast voor het lang bewaren van gerechten. 
Bewaar enkel klaargemaakte gerechten in het toestel! Let erop dat de gerechten niet langer dan 2 uur (voorbereiding, 
bewaring en serveertijd inbegrepen) in het toestel gekoeld of warm gehouden worden zodat de hygiëne gewaarborgd 
blijft! 
 
PLAATSING EN AANSLUITING 
• Zorg dat het apparaat voor aansluiting is ontdaan van alle verpakking en plaats de machine op een stabiele 
ondergrond 
• Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact netspanning 220-240V. Let op: het verbruik is maximaal 700 watt. 
Dus sluit het apparaat aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. 
 
INSTELLINGEN 
• Het opwarmen van koude gerechten of afkoelen van warme 
gerechten neemt enige tijd in beslag, daarom bevelen we aan 
één van de beide functies van het toestel te kiezen zodat de 
gerechten dan passend voorbereid (opgewarmd of gekoeld) 
en sneller geserveerd kunnen worden. 
• Zet het toestel aan met de AAN-/UIT-schakelaar aan de 
achterkant van het toestel door deze in de stand „I“ te 
plaatsen. 
• Het toestel kan, om betere resultaten te behalen, voorverwarmd of voorgekoeld worden. 
• Stel, telkens volgens de gerechten (heet of koud), de temperatuur in het bereik van - 5 °C tot + 75 °C in. Druk de toetsen 
„+“ of „-“ in tot de gewenste temperatuur op het digitaal schermpje verschijnt. 
• Bij temperatuurinstellingen boven 40 °C gaat het gele controlelampje voor de werking van het warm houden, branden, 
bij instellingen van 39 °C en lager gaat het blauwe conrolelampje voor de koelwerking branden. 
• Op het digitaal schermpje wordt de ingestelde temperatuur en niet de temperatuur in de gerechtencontainer 
weergegeven. 
• Bereid de gewenste gerechten (heet of koud) voor en plaats ze in de geschikte 1/1 GN-container. 
• Plaats de gerechtencontainer op de containerhouder en leg het deksel op de gerechtencontainer. 
• Wanneer het toestel de ingestelde temperatuur heeft bereikt, houdt het deze aan en de gerechten worden dan bij 
deze temperatuur warm gehouden of gekoeld. 
• Open het deksel om gerechten uit de container te nemen. 
• Zet het toestel, als het niet meer gebruikt wordt, af met de AAN-/UIT-schakelaar aan de achterzijde van het toestel 
waarbij je deze in de stand „O“ plaatst. 
• Indien u het apparaat niet gebruikt: haal de stekker uit het stopcontact. 
 
NA GEBRUIK: 
• verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact 
• het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen 
• het water uit de waterbak halen 
• de inzetbak(ken) leeg halen 
• het apparaat met een licht vochtige doek reinigen 
• gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! 
• vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen 
 
RETOUR: 
Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. 
 

 
 


