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1 Waarschuwingen

1.1 Algemene 
veiligheidswaarschuwingen

Persoonlijk letsel

•  Het apparaat en de bereikbare 
delen ervan worden heel warm 
tijdens het gebruik.

•  Raak geen warmte-elementen 
delen aan tijdens gebruik van het 
apparaat.

•  Houd kinderen jonger dan 8 jaar 
die niet onder toezicht staan 
verwijderd van het apparaat.

•  Laat kinderen niet spelen met het 
apparaat.

•  Gebruik van dit toestel door kinderen 
vanaf 8 jaar, personen met beperkte 
fysieke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten of met een gebrek aan 
ervaring of kennis is alleen 
toegestaan onder toezicht en 
begeleiding van volwassenen die 
verantwoordelijk zijn voor hun 
veiligheid.

•  Plaats geen metalen voorwerpen 
zoals messen, vorken, lepels of 
deksels op het apparaat tijdens 
gebruik ervan.

•  Schakel het apparaat uit na 
gebruik ervan.

•  Probeer geen vlammen/brand te 
doven met water: schakel het 
apparaat uit en bedek het vuur 
met een deksel of een 
brandwerende deken.

•  Werkzaamheden voor 
schoonmaak en onderhoud van 
het apparaat mogen niet worden 
uitgevoerd door kinderen die niet 
onder toezicht staan.

•  Laat de installatie en technische 
interventies uitvoeren door 
gekwalificeerd personeel 
overeenkomstig de geldende 
normen.

•  Voer geen wijzigingen uit op het 
apparaat.

•  Plaats geen metalen en puntige 
voorwerpen (bestek of 
gereedschappen) in de spleten 
van het apparaat.

•  Probeer nooit om zelf het 
apparaat te repareren, zonder 
tussenkomst van een 
gekwalificeerde technicus.

•  Plaats geen plastic houders of 
ontvlambare voorwerpen in het 
apparaat.

•  Als de stroomkabel beschadigd 
is, moet men onmiddellijk contact 
opnemen met de technische 
dienst die voor de vervanging van 
de kabel zal zorgen.

Beschadiging van het apparaat

•  Gebruik geen schurende of 
bijtende middelen (bijv. poeders, 
vlekverwijderaars of 
metaalsponsjes).

•  Ga niet op het apparaat zitten.
•  Reinig het apparaat niet met een 

stoomreiniger.
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•  Zorg er voor dat de openingen 
en de spleten voor de ventilatie 
en de warmte-afvoer niet verstopt 
raken.

•  Gebruik het apparaat nooit om 
de ruimte te verwarmen.

Voor dit apparaat

•  Ga niet steunen of zitten op de 
geopende lade.

•  Controleer of er geen voorwerpen in de 
lade vastzitten.

1.2 Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade aan personen en 
voorwerpen tengevolge:
•  een ander gebruik van het apparaat 

dan wordt voorzien;
•  het niet in acht nemen van de 

voorschriften van de gebruiksaanwijzing;
•  het forceren van ook slechts één deel 

van het apparaat;
•  gebruik van niet-originele 

reserveonderdelen.

1.3 Beoogd gebruik

•  Dit apparaat is bestemd voor het 
opwarmen van borden en voedsel in 
een huishoudelijke omgeving. Elk ander 
gebruik is oneigenlijk.

•  Gebruik van dit apparaat door kinderen 
vanaf 8 jaar, personen met beperkte 
fysieke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten of met een gebrek aan 
ervaring of kennis is alleen toegestaan 
onder toezicht en begeleiding van 
volwassenen die verantwoordelijk zijn 
voor hun veiligheid.

•  Het apparaat is niet ontworpen om te 
functioneren met externe kookwekkers of 
afstandsbedieningssystemen.

1.4 Verwerking

Het apparaat moet gescheiden 
ingezameld worden (richtlijnen 
2002/95/EG, 2002/96/EG, 

2003/108/EG). Het product bevat geen 
delen die als gevaarlijk voor de 
gezondheid en het milieu worden 
beschouwd, conform de actuele Europese 
Richtlijnen.
Verwijdering van het apparaat:
•  Snijd de voedingskabel af en verwijder 

de elektrische kabel en de stekker.

•  De gebruiker moet het apparaat dus 
aan het einde van het gebruik toekennen 
aan geschikte centra voor de 
gescheiden inzameling van elektrisch en 
elektronisch afval, of het overhandigen 
aan de verkoper wanneer een nieuw 
gelijkaardig apparaat wordt gekocht.

Elektrische spanning 
Gevaar voor elektrische schok

•  Schakel de stroomtoevoer uit.
•  Haal de stekker uit het stopcontact.
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Het apparaat zit verpakt in 
milieuvriendelijke en recyclebare 
materialen.
•  Breng het verpakkingsmateriaal naar de 

betreffende centra voor afvalverwerking.

1.5 Identificatieplaatje

Het identificatieplaatje bevat de technische 
gegevens, het serienummer en de 
markering. Het plaatje mag in geen geval 
worden verwijderd.

1.6 Deze gebruiksaanwijzing

We raden aan deze handleiding 
aandachtig door te lezen, omdat ze alle 
aanwijzingen bevat om de esthetische en 
functionele kwaliteiten van het apparaat te 
behouden.
Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk 
onderdeel van het apparaat en dient 
gedurende de volledige levensduur intact 
en op een eenvoudig te bereiken plaats 
worden bewaard.
Raadpleeg de website voor verdere 
informatie over dit product: www.smeg.com
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig 
vóór installatie.

1.7 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de 
volgende begrippen voor:

1. Volgorde van de gebruiksaanwijzingen.
•  Enkele gebruiksaanwijzing.

Plastic verpakking
Gevaar voor verstikking

•  Laat de verpakking, of delen ervan, niet 
onbewaakt achter.

•  Laat kinderen niet spelen met de plastic 
zakken van de verpakking.

Waarschuwingen
Algemene waarschuwingen in 
verband met de 
gebruiksaanwijzing, veiligheid en 
verwerking van afgedankte 
producten.
Beschrijving

Beschrijving van het apparaat en de 
accessoires.

Gebruik
Informatie over het gebruik van het 
apparaat en de accessoires, 
kooktips.
Reiniging en onderhoud
Informatie over correcte 
schoonmaak en onderhoud van het 
apparaat.
Installatie
Informatie voor gekwalificeerde 
technici: installatie, inbedrijfstelling 
en keuring.

Veiligheidswaarschuwingen

Informatie

Suggestie



Beschrijving

38

2 Beschrijving

2.1 Algemene beschrijving

1 Bedieningspaneel

2 Lade

3 Antislipbodem

4 Verwarmingsventilator

2.2 Bedieningspaneel

1 Aan/uit schakelaar

Hiermee kan het apparaat worden in- en 
uitgeschakeld.

2 Temperatuurknop

Hiermee kan de temperatuur van het 
apparaat geregeld worden.

2.3 Functioneringsbeginselen

Het apparaat is voorzien van een warme 
lucht ventilatiesysteem. Een ventilator zorgt 
voor een optimale verdeling van de warmte 
van de verwarmingsweerstand in de lade.
Met de temperatuurknop kan de 
temperatuur die voor de aangebrachte 
gerechten en het borden geschikt is, 
worden bepaald en gecontroleerd. De 
borden en de gerechten worden 
gelijkmatig en snel opgewarmd dankzij de 
circulatie van lucht.
Een beschermrooster voorkomt de 
ongewenste aanraking met de 
verwarmingsweerstand en de ventilator.
De bodem van de lade is bekleed met 
antislipmateriaal dat voorkomt dat de 
borden tijdens het openen en sluiten van de 
lade kunnen verschuiven.

Inhoud

De totale inhoud hangt af van de 
afmetingen van de gebruikte borden.
Bijvoorbeeld, in apparaten met een lade 
van 127,5 cm kunt u voor 6 personen het 
volgende aanbrengen:
•  6 borden met een diameter van 24 cm
•  6 soepkommen met een diameter van 10 cm
•  1 schaal met een diameter van 32 cm
•  1 schaal met een diameter van 19 cm
•  1 schaal met een diameter van 17 cm

Incorrect gebruik
Gevaar voor beschadiging van 
het apparaat

•  Laat de lade met maximaal 15 Kg.
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3 Gebruik

3.1 Waarschuwingen

3.2 Eerste gebruik

1. Verwijder eventuele beschermfolie aan de 
binnen- en buitenzijde van het apparaat.

2. Verwijder eventuele etiketten (behalve 
het identificatieplaatje).

3. Maak het apparaat schoon met een 
vochtige doek.

4. Maak het apparaat nauwgezet droog.

5. Verwijder eventuele productieresten 
door het apparaat minstens 2 uur lang 
leeg op maximale temperatuur te 
verwarmen.

3.3 Gebruik van de lade

De lade in- en uitschakelen

1. Druk op de aan/uit schakelaar.
2. Draai de temperatuurknop op de 

gewenste waarde tussen het minimum en 
het maximum.

Functielijst

* Warm de lade 5-10 minuten voor op de maximale 
temperatuur

De temperatuur in de lade is hoog 
tijdens gebruik
Gevaar op verbranding

•  Houd de functionerende lade gesloten.
•  Bescherm de handen met ovenwanten 

bij het hanteren van de borden en het 
voedsel in de lade.

•  Let op dat u de warmte-elementen in de 
lade niet aanraakt.

•  Houd kinderen buiten bereik van de 
lade tijdens de functionering ervan.

De temperatuur in de lade is hoog 
tijdens gebruik
Brand- en ontploffingsgevaar

•  Sproei geen spuitbussen in de nabijheid 
van de lade.

•  Laat geen ontvlambaar materiaal in de 
nabijheid van de lade achter.

•  Gebruik geen vaatwerk of plastic 
houders om het voedsel op te warmen.

•  Plaats geen blikken of gesloten houders 
in de lade.

Functies
Positie van de 

temperatuurknop

Gerechten ontdooien

Borden opwarmen

Gerechten 
warmhouden*

Incorrect gebruik
Gevaar voor beschadiging van 
het apparaat

•  Wacht tot de temperatuur van de 
gerechten tot onder een temperatuur 
van 80°C is gedaald alvorens de 
gerechten in de lade te plaatsen.

De verwarmingstijd varieert 
afhankelijk van verschillende 
factoren, zoals bijv. het type of het 
aantal borden dat u in de lade 
heeft geplaatst.
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4 Reiniging en onderhoud

4.1 Waarschuwingen

4.2 Het apparaat reinigen

Advies voor de reiniging van de lade

Om de oppervlakken in goede staat te 
houden, moeten ze na elk gebruik gereinigd 
worden nadat de oven afgekoeld is.
Laat geen voedselresten in de lade opdrogen 
aangezien daardoor de lak beschadigd kan 
raken.

De lade reinigen

1. Verwijder de antislipbodem.
2. Breng een niet-schurend reinigingsmiddel 

aan op een vochtige doek en haal de 
doek over de oppervlakken.

3. Spoel nauwgezet af.

4. Maak droog met een zachte doek of 
een microvezeldoek.

De antislipbodem reinigen

1. Verwijder de antislipbodem.
2. Reinig met behulp van lauwwarm water 

en een niet-schurend reinigingsmiddel.

3. Maak zorgvuldig droog met een zachte 
doek of een microvezeldoek.

4. Breng de perfect droge antislipbodem 
weer in de lade aan.

4.3 Oplossingen voor problemen…

Hieronder geven we een lijst van mogelijke 
oplossingen voor eventuele problemen die 
zich tijdens de functionering voordoen.

De borden warmt niet op:
•  Controleer of het apparaat op het 

elektriciteitsnet is aangesloten.
•  Controleren of de hoofdschakelaar van 

het elektriciteitsnet is ingeschakeld.
•  Controleer of de ventilatieopeningen 

niet worden afgesloten.
•  Controleer of u de ventilator kunt horen 

en wend u tot de assistentie.
•  Houd de borden langer in de lade.
De lade kan niet worden geopend:
•  Pak de lade aan de onderkant beet en 

trek eraan tot de lade los komt.
De hoofdschakelaar of de 
magnetothermische schakelaar van het 
elektriciteitsnet springen regelmatig:
•  Neem contact op met het 

servicecentrum of met een elektricien.

Incorrect gebruik
Beschadiging van de oppervlakken

•  Reinig het apparaat niet met een 
stoomreiniger.

•  Gebruik geen bijtende of schurende 
reinigingsmiddelen of producten die 
ammoniak, bleekmiddel of chloor 
bevatten (bijv. poeders, 
vlekverwijderaars, enz.).

•  Gebruik geen ruw, schurend of scherp 
materiaal.

Wanneer het probleem niet wordt 
opgelost, of voor andere types 
van problemen, neem contact op 
met het dichtstbijzijnde 
servicecentrum.



Installatie

41

N
L

5 Installatie

5.1 Elektrische aansluiting

Algemene informatie

Controleer of de kenmerken van het 
stroomnet overeenstemmen met de 
gegevens op het identificatieplaatje.
Het identificatieplaatje bevat de technische 
gegevens, het serienummer en de 
merknaam van het apparaat.
Dit plaatje mag nooit verwijderd worden.
Het apparaat functioneert op 230 V~.
Gebruik de voedingskabel die samen met 
het apparaat is geleverd.

Vaste aansluiting

Voorzie een meerpolige onderbreking voor 
de voeding, overeenkomstig de 
installatienormen.
De schakelaar dient op een eenvoudig te 
bereiken plaats en in de nabijheid van het 
apparaat te zijn aangebracht.

Aansluiting met stekker en stopcontact

Controleer of de stekker en het stopcontact 
van hetzelfde type zijn.
Gebruik geen verloopstekkers, adapters of 
aftakkingen, omdat ze oververhitting of 
brand zouden kunnen veroorzaken.

5.2 Plaatsing

Elektrische spanning
Gevaar voor elektrische schok

•  Laat het apparaat aansluiten door 
gekwalificeerd technisch personeel.

•  De aarding moet verplicht aangebracht 
worden volgens de voorziene 
veiligheidsnormen van de elektrische 
installatie.

•  Schakel de stroomtoevoer uit.

Zwaar apparaat
Pletgevaar

•  Plaats het apparaat op het meubel 
samen met een tweede persoon.

Druk op de open lade
Gevaar voor beschadiging van 
het apparaat

•  Gebruik de open lade niet als hefboom 
om het apparaat in het meubel te 
plaatsen.

•  Oefen niet te veel kracht uit op de 
geopende lade.

Warmteontwikkeling tijdens 
werking van het apparaat
Brandgevaar

•  Controleer of het materiaal van het 
meubel brandbestendig is.

•  Controleer of het meubel voorzien is 
van de vereiste openingen.
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Algemene aanwijzingen

•  Plaats de lade op een stevige 
ondergrond.

•  Het steunooppervlak moet aan de 
achterkant een uitsparing van 20 mm 
heb.

•  Het meubel waar de lade in wordt 
aangebracht mag geen achterwand 
bevatten.

Het apparaat monteren

1. Centreer de lade in de inbouwruimte en 
lijn hem uit. Verzeker u ervan dat de lijst 
perfect op het meubel is aangebracht.

2. Open de lade.

3. Bevestig het apparaat aan het meubel 
met de schroeven.

4. Breng de afdichtingen aan de zijkanten 
aan.

Afmetingen van het apparaat (mm)


