
 

 
 

 
Elektrische Bakplaat 44 x 44 cm 
 

• Zet geen andere apparaten of voorwerpen binnen een straal van 10 cm ten opzichte van het apparaat. 

• Bewaar ook minimaal 10 cm tot de muur.  

• Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, vorst en vochtigheid. 

• Hou het apparaat altijd uit de buurt van kinderen en invalide zonder toezicht. 

• Verplaats het apparaat nooit wanneer het aanstaan of wanneer de grill plaat nog steeds warm is. 

• Alleen wanneer je zeker weet dat het apparaat uit staat kan deze aangezet worden of losgekoppeld worden 
van stroom.   

• Raak de bovenkant van het apparaat niet aan wanneer het warm is. Gebruik altijd de handgrepen en de 
bedieningsknoppen. 

• Gebruik het apparaat niet voor andere dingen dan normaal gebruik.  

• Laat de stekker en het snoer niet onbewaakt op het verwarmde oppervlak liggen.  

• Laat geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat.  

• Let op dat er de ventilatie tijdens het gebruik niet geblokkeerd wordt. 

• Zorg ervoor dat het apparaat nooit onder wat gehouden wordt, om elektrische schokken te voorkomen.  

• Als de stekker beschadigd is, zorg dat deze vervangen wordt door een erkende reparateur.  

• Verstekkering mag alleen gedaan worden door een erkend monteur.  

• Gebruik alleen de originele reserve onderdelen.  

• Na het gebruik, voordat het apparaat wordt schoongemaakt, niet vergeten om het apparaat los te koppelen 
van de stroomvoorziening.  

 
Opstarten van het apparaat 
Draai de knop van de thermostaat in de gewenste positie om het apparaat op te starten en de platen voor te 
verwarmen. Het groene aan/uit lampje zal branden om aan te geven dat het apparaat aan staat. Het oranje lampje 
geeft aan dat de plaat op tempratuur komt. Wanneer dit lampje uit gaat is het apparaat klaar voor gebruik.  
 
Gedurende het koken kan de tempratuur geregeld worden dankzij de thermostaat. Na het veranderen van de 
tempratuur kan het oranje lampje weer gaan branden. Dit omdat het apparaat zich dan opnieuw aan het opwarmen 
is.  
Vlees kan het beste bakken rond een temperatuur van 250 en 300 graden.  
De machine is uitgerust met een verwijderbare opvangbak voor vrijgekomen sappen. Het is belangrijk dat deze 
opvangbar regelmatig geleegd wordt. Het wordt dan ook aangeraden om voordat je begint met bakken een laagje 
water in het opvangbakje te doen. Dit om te voorkomen dat alles vast komt te zitten in de lade. 
Let op: gebruik het apparaat nooit zonder de opvangbak.  
 
Aansluiten van het apparaat: 

- Controleer of het stopcontact voldoet aan de juiste eisen van het apparaat.  
- Zet alle knoppen op stand 0.  
- Controleer of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. 
- Zorg ervoor dat het snoer volledig is uitgerold.  
- Sluit het apparaat aan. 

 
 



 

 
 

 
 

Gebruik van het apparaat: 
 
Aanzetten: 
Draai de thermostaat knop naar de gewenste warmte. Hierdoor zullen het groene en oranje lampje gaan branden. 
Wanneer het oranje lampje uitgaat, is de gewenste tempraat bereikt en, is het apparaat gereed om te gebruiken. Vet 
de plaat in voordat u het gaat gebruiken om aanbakken te voorkomen.  
 
Tempratuur instellingen: 
Stel de tempratuur in door de thermostaat op de gewenste hoogte te zetten. Wanneer er een hogere tempratuur 
nodig is zal het oranje lampje gaan branden. Deze gaat automatisch weer uit wanneer de tempratuur bereikt is.  
 
Het is niet nodig om het apparaat op volle kracht aan te laten staan. Om het energieverbruik te verminderen is het 
noodzakelijk om te tempratuur aan te passen naar hetgeen wat er gekookt/gebakken moet worden. Mocht het 
voedsel blijven plakken op de plaat, dan moet de tempratuur verlaagd worden.  
 
Het apparaat uitzetten: 
Zet de bedieningsknop op 0: het groene lampje zal uitgaan. Het apparaat functioneert niet langer. Haal de stekker uit 
het stopcontact en vervolgens het apparaat schoon te maken wanneer de plaat is afgekoeld.  
 
Storing/reparatie 
In het geval van een storing of beschadigd onderdeel, neem direct contact op met Accuraat Verhuur om te kijken 
hoe dit opgelost kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Het apparaat schoonmaken: 
 
Trek de stekker uit het stopcontact  
 
De plaat is nog steeds warm: 

- Probeer met een houten spatel zoveel mogelijk vet en andere sappen naar het opvang bakje te krijgen. 
- Laat de plaat afkoelen om deze vervolgens schoon te maken met zeep water en een schuurspons. Vang alle 

resten op in het opvangbakje.  
- Gebruik vervolgens wat witte azijn om de kooklucht weg te krijgen. 
- Tot slot maak je de plaat droog voordat je deze weg stopt of opnieuw gebruikt.  

 
LET OP: Gebruik geen ijsklonten andere middelen op de plaat, welke mogelijk lijden tot schokken of andere 
permanente schade aan het apparaat, wanneer deze nog steeds warm is.  
 
De plaat is afgekoeld: 

- Maak de plaat schoon met een natte spons en wat afwasmiddel.  
- Wrijf de plaat schoon met een zachte droge doek. 
- Maak de opvangbak leeg. 
- Maak de opvangbak schoon met een spons en een beetje afwasmiddel. 
- Nadat het bakje droog is kan deze terug gestopt worden op zijn plek 
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon zonder gebruik te maken van een bijtend middel.  
- Maak het apparaat nooit schoon onder water, het apparaat zal hierdoor beschadigd worden. 
- Doe het apparaat, de stekker of het snoer nooit in water om een elektrische schok te voorkomen.  


