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GEBRUIKSAANWIJZING CATERCHEF FOODWARMER

Omschrijving apparaat:

De foodwarmer is geschikt voor het warmhouden van diversen gerechten, sausen en soepen.

Technische gegevens: 220V-240V AC. 
300 Watt 
afm. 23,5 Ø, 34 H cm 
inhoud 5,7 liter

ADVIES VOOR NORMAAL EN VEILIG GEBRUIK VAN DE CATERCHEF FOODWARMER

Ingebruikname:

* Plaats het apparaat op een stevige ondergrond (werktafel). 
Laat rondom het apparaat voldoende ruimte vrij dit i.v.m. eventuele warmteafgifte.

* Vul de waterpan met 0,6 liter water (TIP: gebruik van warm water, dit spaart energie en tijd). 
Ook dient u rekening te houden met de hoeveelheid water i.v.m. het overlopen van de foodwarmer  
om eventuele kortsluiting te voorkomen.

* De foodwarmer is uitsluitend geschikt voor “NAT GEBRUIK”,  
dit houdt in dat er water vereist is en het apparaat dus niet geschikt is voor  
“DROOG GEBRUIK” oftewel luchtstroom regulerende verwarming.

* Voorkom droogkoken van het apparaat, controleer tussentijds de hoeveelheid water en vul indien 
nodig bij, dit om technische problemen met de foodwarmer te voorkomen.

* Stop de randaarde stekker in een geaard stopcontact van de juiste stroomsterkte (230 Volt).

* Thermostaat op de gewenste stand zetten.

* Na gebruik de foodwarmer altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact nemen.

REINIGING EN ONDERHOUD:

* Voor Iedere reiniging dient u het apparaat uit te zetten en af te laten koelen, haal hiervoor ook de 
stekker uit het stopcontact.

* De foodwarmer nooit legen als de die nog aanstaat.

* Het apparaat altijd eerst uitzetten en stekker uit het stopcontact halen.

* Voor het legen van de foodwarmer- het water altijd laten afkoelen.

* Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en vermijd bijtende en schadelijke schoonmaakmid-
delen.

* Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en zie erop toe dat het apparaat 
nooit onder de kraan of in de afwasmachine terecht komt.

* Bij een storing of probleem dient u contact op te nemen met uw dealer.

* Reparaties dienen altijd te gebeuren door een erkend installateur.
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INSTRUCTION MANUAL FOR CATERCHEF SOUP KETTLE

Device description:

The food warmer is suitable for keeping warm various dishes, sauces and soups.

Technical Specification: 220V-240V AC. 
300 Watt 
dimension 23,5 Ø, 34 H cm 
capacity  5,7 liter

INTSRUCTIONS FOR SAFE USE OF THE CATERCHEF FOODWARMER

Operating:

* Place the device on a firm and level surface (working table) and leave sufficient free space around 
the device, this in connection with any heat output.

* Fill the water pan with 0,6 liters of water (TIP: using hot water saves energy and time) 

* you also should consider the amount of water in relation to the overflow of the foodwarmer,  
this to prevent short circuits.

* The food water must be heated by the use of water, you cannot heat it ‘’DRY’’ via air. 

* Check the amount of water in the meantime and top up if necessary.  
This, to prevent dry cooking of the appliance, this prevents technical problems with the Foodwarmer.

* Plug the earthed plug into a grounded outlet of the correct amperage (230 Volts).

* The thermostat regulates the temperature to the desired position.

* After use, always switch off the food warmer and remove the plug from the socket

CLEANING AND MAINTENANCE:

* Before cleaning the device; unplug the power cord.

* Before cleaning you should switch off the appliance and let it cool down, unplug the power cord.

* Before emptying the food warmer, always allow the water to cool down.

* Clean the appliance with a slightly damp cloth and avoid caustic and harmful cleaning agents.

* Never immerse the appliance in water or any other liquid and make sure that the appliance never 
gets under the tap or in the dishwasher.

* In the event of a fault or problem, please contact your dealer and repairs must always be done by a 
certified installer.
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