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Art.nr. 8725
Algemeen

ingebruikname.

Lees voor ingebruikname
de handleiding aandachtig
door. Voor eventuele
vragen kunt u altijd contact
opnemen.

Het afsmeltapparaat ASB2843 is een
verwarmd apparaat om dompel- en
gietkaarsen op eenvoudige wijze af te
vlakken. De plaat is voorzien van een
uitloopje om het overtollig gesmolten
kaarsvet af te voeren. Dit wordt
opgevangen in het onder te plaatsen
opvangbakje. Onder het apparaat
bevinden zich twee elementen, die
geschakeld worden door een
temperatuurregeling en een
oververhittingsbeveiliging. Bij
oververhitting schakelt het apparaat
zichzelf uit en kan het uitsluitend
inwendig weer gereset worden. Bij het
inschakelen brandt het lampje in de
schakelaar.
Optioneel is het rek voor
afsmeltapparaat vast exemplaar
art.nr. 8725.04 verkrijgbaar. Hieraan
worden de dompelaar/dompelkaarsen
gehangen, om af te smelten.
Gietkaarsen worden afgesmolten door
ze op het bijgeleverde plaatje te
plaatsen en zelf af te vlakken.
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Productinformatie

Plaats het afsmeltapparaat altijd
op een stabiele ondergrond.
Plaats de contrastekker in het
afsmeltapparaat en steek de
stekker in een geaard stopcontact
met 230Volt.
Aanzetten van het apparaat
geschiedt door de schakelaar op
‘Aan’ te zetten (het lampje begint
nu te branden). Uitschakelen
geschiedt door de schakelaar
weer op ‘Uit’ te zetten.
Het afsmeltapparaat is klaar voor

Schoonmaak
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Plaats een opvangbakje onder het
uitloopje. Voorzie de plaat van
een laag paraffine, zodanig dat de
bodem bedekt is. Nooit zonder
paraffine laten verwarmen!
Schakel het apparaat aan door de
stekker in het stopcontact te
steken en de schakelaar op ‘Aan’
te zetten.
Wacht tot de plaat volledig
doorgewarmd is en de paraffine
gesmolten is. (Ca. 1 uur
opwarmtijd).
Wanneer het apparaat volledig op
temperatuur is, zal de overtollige
paraffine via het uitloopje in het
opvangbakje terecht komen.
De dompelaar/dompelkaarsen
recht aan het rek hangen, zodat
de onderkant iets in de vloeibare
paraffine hangt. Na verloop van
tijd zijn de kaarsen recht
afgesmolten. Gietkaarsen met de
onderkant op het plaatje plaatsen
en met een draaiende beweging
de onderzijde van de kaars
afsmelten. Zorg er voor dat de
kaars horizontaal wordt
gehouden.
Na gebruik het apparaat altijd
uitschakelen door de schakelaar
op ‘Uit’ te zetten en de stekker uit
het stopcontact te halen. Hiermee
voorkomt u te allen tijde dat er
iets mis kan gaan.
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Schakel het apparaat uit en haal
de stekker uit het stopcontact.
Om de plaat schoon te maken is
het verstandig dat de laag
paraffine er al zoveel mogelijk uit
is. De plaat is eenvoudig te
reinigen met poetspapier
wanneer deze nog warm is.
Let op! Het apparaat nooit met
water in contact brengen.
Na deze schoonmaak is het
apparaat weer klaar voor gebruik.

Specificaties:
Lengte
Breedte
Vermogen
Aansluitwaarde

430mm
280mm
1000Watt
230Volt

Garantie:
Op het afsmeltapparaat heeft u 1 jaar
garantie op materiaal en
constructiefouten. Dit geldt uitsluitend
voor onderdelen, niet voor
arbeidsloon. Bij storingen kunt u
contact opnemen met uw leverancier
teneinde met de originele onderdelen
de storing op te laten heffen.
Waarschuwing: aangezien het
hier gaat om het verwarmen van
een vloeistof, dient bediening van
het afsmeltapparaat uitsluitend te
geschieden door ter zake kundig
personeel.

Opmerking!

LET OP:

Het opwarmen van het
afsmeltapparaat heeft tijd nodig, ca 1
uur. Het apparaat kan heet worden,
echter niet extreem heet. Houdt hier
rekening mee. Gebruik het apparaat
nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit
voorkomt beschadigen en verkort de
levensduur. Met oneigenlijk gebruik
vervalt tevens de garantie.

wanneer er zich tijdens het aanzetten
van het apparaat een laag gestolde
paraffine in het apparaat bevind, altijd
een deksel plaatsen of een aantal
gaatjes maken in de paraffine. Indien
dit niet gebeurd kan de paraffine die
gaat smelten, uitzetten en spetteren.
Door een simpele handeling voorkomt
u extra schoonmaak werkzaamheden!

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

