
SPECIFICATION
Capaciteit: 10 L Afmetingen: 36 cm Hoog 34 cm Dia.
Voltage: 220V - 240V AC 400W Temperatuur: 0 - 95°C
Gewicht: 4.5 Kgs Temperatuur display: LED Digitaal

GEBRUIKSHANDLEIDING:
• Voordat de soepketel gebruikt wordt, eerst 0,6L water in de aluminiumcontainer doen (tussen de  roestvrijstalen 

ketel en de aluminium container). Hij mag niet te vol gedaan worden met water. 
Zelfs als de roestvrijstalen ketel leeg is, mag hij niet op het water drijven. En moet te veel water verwijderd 
worden.

• Steek de stekker in een randgeaard stopcontact
• Wanneer u een soepketel die niet in gebruik is wilt verplaatsen, gelieve de roestvrijstalen deksel er op te 

 plaatsen.
• Wanneer de soepketel aan staat en er heet voedsel in zit, verplaats hem dan niet.
• Het gemorste voedsel moet onmiddellijk van alle buitenoppervlakken worden verwijderd. 

De  roestvrijstalen ketel en de deksel zijn allen wasbaar. Het oppervlakte en ringdeksel kan met een natte 
zeephoudende doek worden schoongemaakt. 

• Druk op de knop "POWER", het LED venster zal  oplichten. En de soepketel gaat aan.
• Druk op de "SET" knop, het LED venster zal gaan knipperen. De temperatuurwaarde kan dan worden 

 ingesteld door de knop "POWER" in te drukken.
• De temperatuurwaarde kan worden verminderd door 

op de "SET" knop te drukken. Hij zal terugkeren naar 
het hoofd menu als u 6 seconden geen knopen in drukt. 

• Wanneer de soepketel in werking is, en de "POWER" 
knop wordt ingedrukt en in de display verschijnt "– –", 
dan zal de soepketel ophouden te werken.

• Alvorens de soepketel schoon te maken, wees er zeker 
van dat de stekker uit het stopcontact is.

AANDACHT:
Dompel de soepketel nooit onder in water, omdat het schade aan het verwarmingselement kan veroorzaken, 
en de garantie vervalt dan.
De soepketel moet altijd geaard aangesloten zijn. Zet een lege soepketel niet aan.
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