
 

 
 

 

Salamander 
 
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.  
 
Algemene instructies:   

• Apparaat kan alleen gebruikt worden op een vlakke ondergrond van niet brandbaar materiaal.  

• Plaats het apparaat niet te dicht op de muur of andere apparaten, anders kan de salamander zijn warmte 
niet kwijt.  

• Houdt de salamander weg bij licht ontvlambare materialen.  

• Verplaats de salamander niet tijdens gebruik. 

• Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan.  

• De salamander dient recht op vervoerd te worden, i.v.m. het kunnen ontzetten van de beweegbare 
onderdelen.  

 
WAARSCHUWING: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houdt kinderen weg bij de salamander.  
  
In gebruik stellen: 

• Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld.  

• Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond.   

• Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk 
geldende voorschriften dient te voldoen.  

Let op: Het verbruik is maximaal 3000 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet 
dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.  
  
Gebruiksaanwijzing:  

• Steek de stekker in het stopcontact en het groene lichtje gaat branden om te laten zien dat de salamander 
aan staat.  

• Draai de temperatuurknop met de klok mee op de gewenste temperatuur. Het oranje lampje gaat hierbij 
branden, deze geeft aan dat het apparaat opwarmt.   

• Schuif het bovenste gedeelte (de warmtebron) van de salamander naar boven en leg het brood met de kaas 
op het rooster.  

• Schuif de warmtebron naar beneden op de gewenste hoogte.   

• De temperatuur bereikt een bepaalde hoogte en de salamander schakelt automatisch uit als deze bereikt is. 
Zowel het groene als het oranje lampje gaan hierbij uit.  

• Breng de warmtebron weer om hoog en haal het eten onder de salamander vandaan.   

• Als de temperatuur genoeg is gedaald schakelt het apparaat zich automatisch weer in. Beide lampjes gaan 
hierbij weer branden. Dit proces blijft zich herhalen zolang het apparaat aanstaat. 

• Als u klaar bent met het apparaat schakel de temperatuur dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.  
  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Schoonmaken van de salamander: 

- Haal de stekker voor het schoonmaken altijd uit het stopcontact.  
- Gebruik een natte dweil en een niet bijtend schoonmaakmiddel.  
- Spuit geen water direct op het apparaat dit om te voorkomen dat het apparaat gaat lekken en dat het water 

in contact komt met elektronische onderdelen.   
- Het rooster en de opvangbak kunnen los van het apparaat worden schoongemaakt.   
- Gebruik geen scherpe voorwerpen voor het schoonmaken van de salamander.  

  
Retour: Het apparaat dient schoon en droog in de verpakking retour gegeven te worden. 
 

 

 


