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1 INSTRUCTIE VOOR DE INSTALLATIE 

1.1 technische gegevens 
Het gegevensplaatje is dichtbij voedingskabel, aan de achterzijde van de machine met alle gegevens die 
nodig zijn voor het aansluiten

2 INSTALLATIE 
Het apparaat moet waterpas worden geplaatst maak hiervoor gebruik van de verstelbare voeten.
De hoofdschakelaar of de stekker moeten zich op een gemakkelijk bereikbare positie bevinden.
Wij adviseren de machine te installeren onder een afzuigkap zodat de dampen snel kunnen worden 
 verwijderd.
Plaats de machine in een vuurvaste omgeving. 
Brandvoorschriften dienen strikt te worden nageleefd

2.1 wettelijke eisen 
De installatie moet volgens de volgende normen zijn:
- huidige ongevallen preventiewetten;
- CEI installatienormen. 

2.2 installatie 
De installatie, de opstelling en het onderhoud moeten door gekwalifi ceerd personeel worden uitgevoerd. 
Al installatiewerk moet overeenkomstig huidige verordeningen worden gedaan. 
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot defecten toe te schrijven aan gebrekkige of niet 
opgevolgde installatie voorschriften.
WAARSCHUWING! Zoals vereist in internationale voorschriften, moet de aansluiting op het elektriciteitsnet 
gebeuren met een omnipolaire stroomonderbreker, waarvan de openingsafstanden tussen de contacten 
tenminste 3 mm bedragen.

2.2.1 elektrische verbinding 
Het apparaat is voorzien van een voedingskabel. Als u deze kabel moet vervangen, zorg ervoor dat u er 
een gebruikt van het type H07RN-F, en dat de diameter en het vermogen geschikt zijn voor het apparaat.
Om de kabel te vervangen, voer de kabel door de kabelwartel en verbind de draden met het eindblok, 
dat binnen in het apparaat te vinden is.
Wees er zeker van dat de draden correct en strak zijn verbonden met het eindblok, draai dan de 
 kabelwartel vast. De gele/groene draad moet met de aardecontact worden verbonden.

2.2.1.1 Netspanning
Het apparaat moet aangesloten worden op een netwerk met de juiste spanning.
De verbindschroef is te vinden in het achterdeel van de behuizing en gemarkeerd met het teken 
WAARSCHUWING! De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid en garantie vervalt indien er schade is 
ontstaan door onjuiste installatie of het niet volgen van de instructies.

2.3 ingebruikname
Voor het eerste gebruik van het apparaat is het noodzakelijk om deze zorgvuldig schoon te maken 
(zie sectie 4: Reiniging)
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3. INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK 
Let op: gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
Het apparaat ten minste 2 cm. afstand van ontvlambare delen plaatsen.
Vul de tank met water en een paar druppels olie, wat de vorming van kalk voorkomt en het koken verbeterd. 
(de pasta wordt niet kleverig)
Het verwarmingselement heeft een vermogen van 3000 W. en een thermostaat van 30 - 120°C.

3.1 Inschakelen
Draai de thermostaatknop van "0" op de gewenste positie draaien, het controlelampje gaat "aan".
70/80°C om het water warm te houden
110/120°C om te koken
Doe de pasta in de roestvrijstalen fi jnmazige draadstalen manden.
Om de machine uit te schakelen, draai de knop terug naar "0".
Wij adviseren om water vaak te vervangen voor de beste kookresultaten en de machine tegen kalkvorming 
te behoeden.

4. HET SCHOONMAKEN 
WAARSCHUWING: het apparaat tijdens het schoonmaken niet met een hoge drukstraal of met water 
afspuiten.
Maak na het werk aan het eind van elke avond het apparaat zorgvuldig schoon.
Het dagelijks schoonmaken waarborgt een goede werking van het apparaat en een lange levensuur.
Schakel het apparaat uit alvorens het schoon te maken.
Om de tank te legen moet de loospijp in een container worden gezet.
Maak het met een neutraal reinigingsmiddel schoon, gebruik geen schurend of corrosief schoonmaakmiddel.
Om roestvrijstaal te beschermen moet u kalk verwijderen en de tank met zuurvrije olie inwrijven.

BELANGRIJK: door het gezouten water, zelfs als de mand van roestvrijstaal 18/10 is gemaakt, is het soms 
mogelijk om dat er roest bij de lasnaden ontstaan. Wij adviseren om de manden elke dag schoon te maken 
om dit probleem te vermijden.

4.1 wat te doen bij langdurige inactiviteit
Zorgvuldig het paraat schoon en droog maken zoals die in de instructies en bij het uitschakelen wordt 
 vermeld.

4.2 wat te doen in het geval van storingen 
In de geval van een storing, schakel de machine uit, en ontkoppel van de netspanning.

5 ONDERHOUD 
Al onderhoudswerk moet door gekwalifi ceerd personeel worden gedaan. 

5.1 toegang 
Om tot alle elektrische onderdelen (thermostaten, verbindingen, weerstand, enz.) toegang te hebben, 
open het controlepaneel.
De fabrikant zal geen aansprakelijkheid aanvaarden als de instructies in deze handleiding niet zijn 
 opgevolgd, of er ontdekt wordt dat er door ongeschikt personeel aan is gezeten.


