
 

 
 

 

Warmhoudvitrine  
 
Plaats het apparaat niet ondersteboven om schade aan de behuizing en het binnenste te voorkomen. Als het 
apparaat tijdelijk in de open lucht moet worden opgeslagen, moet het tegen de regen worden beschermd. 
 
Gebruikersinstructies: 

• Dit product is een commercieel apparaat dat door een geschoolde kok moet worden bediend, en is niet 
geschikt voor huishoudelijk gebruik.  

• Beweeg of kantel het apparaat niet tijdens het gebruik. 

• Haal het apparaat niet uit elkaar en breng zelf geen wijzigingen aan. Als het apparaat wordt gedemonteerd 
of wordt gewijzigd, kan dit leiden tot ongevallen. 

• Haal de stekker uit het stopcontact en schakel de stroomvoorziening uit voordat u het apparaat 
schoonmaakt.  

• Richt tijdens het schoonmaken geen waterstraal op het apparaat. Water kan elektriciteit geleiden. Dit kan 
een elektrische schok veroorzaken als gevolg van lekstroom.  

• Sla niet op het apparaat en plaats er geen zware voorwerpen op. Abnormaal gebruik kan schade 
veroorzaken en gevaar opleveren.  

• Hoge temperaturen kunnen brandwonden veroorzaken. Raak het apparaat niet rechtstreeks met de handen 
aan in verband met de hoge temperatuur tijdens of na gebruik. 

• Schakel bij onweer het apparaat zo spoedig mogelijk uit om schade te voorkomen. 

• Beschadig het bedieningspaneel niet met harde of scherpe voorwerpen. 

• Schakel het apparaat uit na gebruik. 

• Als het netsnoer is beschadigd, moet dit, om ongelukken te voorkomen, worden vervangen door de 
fabrikant, de onderhandelingen of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.  

  
Werkinstructies en bedieningscyclus  

• Controleer voor gebruik of de elektrische installatie in orde is. Controleer of de voedingsspanning 
overeenkomt met de bedrijfsspanning van het apparaat.  

• Voeg voordat u het apparaat gebruikt 0,6L water toe aan de waterbak en schakel daarna pas de stroom in. 

• Als de stroom is ingeschakeld, is de indicator aan. Draai de verwarmingsschakelaar om te tempratuur te 
regelen. Vervolgens stijgt de tempratuur in de vitrinekast, waarna deze elk niveau constant blijft door de 
natuurlijke convectie van de lucht.  

• Als u meer licht nodig hebt tijdens het gebruik, kunt u de verlichting inschakelen zodat u gemakkelijker kunt 
werken en de producten in de vitrinekast beter uitkomen. De decoratieve lamp kan ook worden 
ingeschakeld om de producten aantrekkelijker te presenteren.  

• Na gebruik moet de stroomvoorziening tijdens het schoonmaken worden uitgeschakeld om gevaarlijke 
situatie te voorkomen.  

• Als het apparaat tijdens gebruik niet normaal werkt, moet u het direct uitzetten en het probleem eerst door 
een gekwalificeerde technicus laten verhelpen voordat u het apparaat verder gebruikt. 

• Spuit geen water op elektrische onderdelen. 
 
 

 



 

 
 

 

Reinigen en onderhoud: 

• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact 

• Maak elke dag na het gebruik de oppervlakken en het netsnoer schoon met een niet agressief 

schoonmaakmiddel. Richt geen waterstraal op het apparaat. Binnendringend water kan schade aan het 

apparaat aanbrengen.  

• Schakel de thermostaat en de voedingsschakelaar uit als het apparaat niet wordt gebruikt. 

Storingen en problemen: 
Mochten er problemen voorkomen tijdens het gebruik. Zet het apparaat direct uit, en kijk in het onderstaande 
schema wat de vervolg stappen zijn. Mochten de foutmelding niet in het onderstaande schema staan, neem dan 
direct contact op met Accuraatverhuur.   
 

Probleem Oorzaak Oplossing 

De stroom in ingeschakeld en 
de verwarmingsindicator is 
aan, maar het apparaat wordt 
niet warm.  

1. Thermostaat is kapot 
2. Ten minste één van de 

verwarmingselementen 
is doorgebrand 

1. Contact in beide 
gevallen 
Accuraatverhuur 

Schakel de stroom in en 
verdraai de thermostaat, de 
verwarmingsindicator brandt, 
maar de tempratuur blijft 
ongecontroleerd stijgen. 

1. De thermostaat werkt 
niet goed 

1. Contact 
Accuraatverhuur 

De stroom is ingeschakeld en 
de verwarming werkt normaal, 
maar de indicator is niet aan.  

1. De indicator is defect. 2. Contact 
Accuraatverhuur 

De indicator is niet aan en het 
apparaat wordt niet warm 

1. Er is geen netvoeding 
of de stroom is 
uitgeschakeld. 

2. De zekering is 
gesmolten. 

1. Kijk of de stekker op 
de juiste manier is 
aangesloten  

2. Vervang de zekering 

 
Dagelijkse controle: 
Wanneer u het apparaat voor langere tijd huurt. Gelieve de onderstaande punten dagelijks te controleren.  
 

Voor gebruik Of het apparaat scheef staat? 

Of het bedieningspaneel is beschadigd? 

Of het netsnoer versleten, stuk of beschadigd 
is? 

Tijdens gebruik Of het apparaat vreemd ruikt of een trilgeluid 
maakt 

Of de tempratuurregeling slecht werkt of dat er 
sprake is van lekstroom 

Of de voeding in orde is 

 


