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HANDLEIDING FOODWARMERS  
1-PANS (921451), 2-PANS (921452), 3-PANS (921453) EN 4-PANS (921454)
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Onderdelenlijst Foodwarmers
Omschrijving Artikelnummer
Binnenpan MaxPro Foodwarmer 921450
BM pot 18/10 4,5l met deksel 861110
Buffer PVC zwart Ø19mm 411140.19100010.000
Knop + Rozet EMGA
Kookplaat ONV  1.000W/230V 145mm 8mm rvs rand  12.14453.002
Netsnoer 16A 5VVF 3G15N 1050261
O-ring 175x4mm nbr 70 181888
Signaallampje Ø10mm groen 230Vac EGS003
Thermostaat 30-92C 1-polig, V=133/6  55.19013.020
Wartel Helutop HT PG9 + moer, zwart.  DI-VKA-001

Algemene informatie over de handleiding.
In deze handleiding staat een beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van dit apparaat en is een 
belangrijke informatiebron en naslagwerk.
De hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies zijn een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van dit apparaat. 
De handleiding is een belangrijk deel van het product/apparaat en moet altijd binnen handbereik bewaard worden zodat 
installatie-, onderhouds-, bedienings-, en reinigingspersoneel er ten allen tijde gebruik van kunnen maken.
Bij alle informatie die in deze handleiding is opgenomen wordt rekening gehouden met de geldende voorschriften en onze 
jarenlange ervaring (sedert 1982).
Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u het apparaat gaat gebruiken! De fabrikant is niet aansprakelijk voor  schade, 
eventueel persoonlijk letsel en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze 
 handleiding.
Bewaar de handleiding in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen die met dit apparaat 
werken.
Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde EU-normen en richtlijnen. De conformiteitsverklaring (CE-verklaring) is 
opvraagbaar bij uw leverancier.

Veiligheid.
Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig, 
storingsvrij gebruik van dit apparaat.
Het apparaat is gemaakt volgens de actuele technieken. Het kan echter een gevaar vormen als het niet wordt gebruikt 
waarvoor het gemaakt is. Kennis van de inhoud van deze handleiding is dan ook een voorwaarde om het apparaat veilig 
en storingsvrij te gebruiken. Om gevaren en fouten te vermijden mag het apparaat zonder (schriftelijke) toestemming van 
de fabrikant niet worden verandert of omgebouwd. Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in een goede 
technische en veilige staat bevindt.
De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen die ten tijde van de productie van het apparaat van 
kracht zijn.
Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt is de gebruiker verplicht om, zolang er met het apparaat 
wordt gewerkt, te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften (of nieuwe voorschriften) in acht worden  genomen. 
Wordt dit apparaat buiten de EU gebruikt dan moeten de veiligheidsvoorschriften van het betreffende land worden 
 gebruikt.
Tevens dienen de voorschriften m.b.t. ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen voor milieubescherming in acht  
worden genomen en opgevolgd.

WARMHOUDAPPARAAT
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Aandachtspunten:
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of  

met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze persoenen worden begeleid door iemand die voor  
hun veiligheid verantwoordelijk is!

• Houd het apparaat buiten bereik van kinderen!
• Deze handleiding goed bewaren. Wordt het apparaat door een derde partij overgedragen dan dient ook de 

handleiding te worden overgedragen!
• Alle personen die dit apparaat gebruiken moeten zich aan de regels en veiligheidsvoorschriften houden die in deze 

handleiding staan!

Dit apparaat is ontworpen voor professioneel gebruik en mag alleen door gekwalificeerd personeel worden bediend.
De veiligheid is alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt waarvoor het is gemaakt.
Montage/plaatsing en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers.
Deze foodwarmer is uitsluitend bestemd voor het verwarmen en warmhouden van soepen en sauzen.
Voor schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van dit apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker 
 aansprakelijk.

Transport en verpakking.
Zodra het apparaat bij u is afgeleverd dient u meteen te controleren of het compleet en zonder (transport)schade is.  
Neem het apparaat niet aan als er duidelijke zichtbare (transport)schade is.
Noteer de schade op de transportdocumenten van de leverancier.
Verborgen gebreken meteen na constatering melden bij de leverancier. Houd er rekening mee dat eisen tot 
 schadevergoeding alleen binnen de reclamatie-periode kan. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn  
(indien van  toepassing). Is dit niet het geval neem dan (binnen de reclamatie-periode) contact op met uw leverancier.
Verwijder voor gebruik alle verpakking (buiten en binnen het apparaat).
De verpakking dient te worden verwijdert conform de in uw land geldende regels voor afvalverwijdering en recycling.
Bewaar de gesloten verpakking tot het apparaat geïnstalleerd gaat worden.
Verpakte onderdelen als volgt bewaren:
• Niet buitenshuis bewaren
• Droog en stofvrij bewaren
• Niet blootstellen aan agressieve middelen
• Tegen straling van de zon beschermen
• Mechanische schokken vermijden
• Na langere bewaring (meer dan 3 maanden) bij ingebruikname de algemene toestand van alle bestanddelen en 

de verpakking controleren. Bij gerede twijfel het apparaat niet in gebruik nemen en ter reparatie aanbieden aan de 
leverancier.

Technische gegevens.
Naam: Foodwarmer

Uitvoering: 1-pans 2-pans 3-pans 4-pans

Artikelnummer: 921451 921452 921453 921454

Materiaal behuizing: roestvaststaal, geld voor alle uitvoeringen

Aansluitwaarde: 230V, 50Hz, geldt voor alle uitvoeringen

Vermogen: 165W 330W 495W 660W

Temperatuurbereik: 90°C, geldt voor alle uitvoeringen

Capaciteit: 1 x 4,5 Ltr. 2 x 4,5 Ltr. 3 x 4,5 Ltr. 4 x 4,5 Ltr.

Afmeting in mm: 290 x 260 x 260 290 x 500 x 260 290 x 760 x 290 290 x 500 x 500

Gewicht: 5,4 Kg 10,8 Kg 16,3 Kg 21,7 Kg
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Installatie en bediening.
Gevaar voor elektrische stroom.
• Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op correct geïnstalleerde, enkelvoudig, geaarde stopcontacten!
• De stekker niet aan het netsnoer (de kabel) uit het stopcontact trekken!
• Het netsnoer mag niet met hete onderdelen, warmtebronnen of scherpe randen in aanraking komen!
• Let op dat het netsnoer niet bekneld kan raken!

Waarschuwing: Heet oppervlak.
• Sommige elementen/onderdelen van dit apparaat worden tijdens gebruik heet.  

Om verbranding te voorkomen, deze hete onderdelen niet aanraken!
• Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
• Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen/geleverd.  

De garantie vervalt als er andere accessoires/onderdelen worden gebruikt.  
Bovendien kunnen ze gevaarlijk zijn voor de gebruiker en/of schade aan het apparaat veroorzaken.

• Het netsnoer niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. Het netsnoer niet afdekken.  
Het netsnoer weghouden van het werkvlak on niet onder water dompelen.

• Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is. Ook nadat het apparaat is uitgezet blijft het  
(en ook de eventuele inhoud) nog geruime tijd heet/warm. Laat het gehaal afkoelen alvorens het te verplaatsen of te 
kantelen.

Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schokken.
• Ondeskundige installatie van dit apparaat kan verwondingen veroorzaken! 
• Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van dit apparaat  

(zie hoofdstuk: Technische Gegevens).
• Dit apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen! Neem de veiligheidsvoorschriften in acht!

Installatie en aansluiting:
• Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakking.
• Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en ongevoelig 

is voor temperatuur.
• Plaats het apparaat nooit op een makkelijk ontvlambare ondergrond.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere 

warmtebronnen.
• Het elektriciteits-circuit van het stopcontact moet minimaal 15A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen worden 

aangesloten op een wandcontactdoos, het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.

Bediening.
• Maak het apparaat schoon voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk: Reiniging).
• Zorg dat het op een vlakke en stabiele ondergrond staat.
• Sluit het apparaat aan op een geschikte stopcontact.
• Vul de binnenste (vaste) pan met ca. ½ liter water.
• Draai de temperatuurregelaar naar rechts (met de klok mee). De schaalverdeling is indicatief. Het kan zijn dat de knop 

iets verder dan de 90° moet worden gedraaid om het maximale vermogen in te stellen maar forceer het niet.
• Plaats de losse bijgeleverde BM-pan in de binnenste pan met water.
• Vul de bijgeleverde BM-pan met de gewenste saus/soep en zorg ervoor dat het water uit de vaste pan –door het 

gewicht van de BM-pan met inhoud- niet over de rand stroomt. Mocht dit wel het geval zijn haal dan wat water uit de 
binnenste/vaste pan.

• De opwarmtijd wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals de hoeveelheid en de consistentie van de soep of 
saus in de pan, de omgevingstemperatuur. Om deze redenen is het niet mogelijk om een precieze opwarmtijd aan te 
geven. Het is aan de gebruiker om in samenhang met bovengenoemde factoren de gewenste temperatuurs-instelling uit 
te vinden.

• Stel na afloop van de opwarmtijd met behulp van de temperatuurregelaar de gewenste temperatuur in.

Waarschuwing: Gevaar voor verbranding.
Als het apparaat toegankelijk is voor gasten zorg er dan voor dat de temperatuurregelaar niet door onbevoegde personen 
kan worden bediend!
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Reiniging en onderhoud.
Veiligheid
• Voor reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
• Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.
• Het is niet toegestaan dit apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof te dompelen,  

dit om elektrische schokken te vermijden.
• Het is niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen.

Reiniging
• Maak het apparaat regelmatig schoon.
• Verwijder de losse BM-pan en deksel, beide kunnen (als ze leeg zijn en eventueel afgespoeld met water) in de 

vaatwasser.
• Maak de behuizing en de vaste binnenpan schoon  met een zachte, vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. 

Droog het apparaat daarna nauwkeuring met een zachte, droge doek.
• Gebruik uitsluitend zachte doeken en vermijd alle soorten scherpe schoonmaakmiddelen die krassen kunnen 

veroorzaken op het metaal.
• Verzeker u ervan dat het apparaat op de juiste wijze is schoongemaakt voor het volgende gebruik.

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud
• Controleer regelmatig of de voedingskabel (het netsnoer) niet beschadigd is.  

Het is niet toegestaan om het apparaat te gebruiken als deze kabel beschadigd is.
• Neem bij schade en/of storingen contact op met uw leverancier.
• Onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitsluitend door gekwalificeerde/bevoegde vakmensen laten uitvoeren.

Verwijderen.
Het gebruikte apparaat moet worden verwijder in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.  
Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.
Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen dient u uw oude apparaat voor verwijdering onbruikbaar 
te maken. Een goede methode is het netsnoer uit het stopcontact te halen en daarna door te knippen zodat het apparaat 
onbruikbaar is geworden.


