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Art.nr. 9106/9106.01
Algemeen
Lees voor ingebruikname
de handleiding aandachtig
door. Voor eventuele
vragen kunt u altijd contact
opnemen.
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Productinformatie
De gietvormreiniger type SP30 - SP60
is een geïsoleerde warmtekast en
geschikt voor het reinigen en
voorverwarmen van gietvormen.
De kast is opgebouwd uit RVS
materiaal. De temperatuur is
eenvoudig in te stellen door middel
van de thermostaat (30-95°C).

Let op! Tijdens het gebruik, wordt het
verwarmingselement en de
binnenkant van de kast warm/heet.
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Ingebruikname reinigen
1.

2.

3.
4.

Leg keukenpapier op de
uitneembare bodem van de kast
(absorptie functie). Zorg ervoor
dat het niet in contact komt met
het verwarmingselement.
Plaats de vuile gietvormen,
ondersteboven, op het geplaatste
keukenpapier.
Schakel de temperatuur in,
tussen 60 en 90° C.
Let op! Afhankelijk van welke
gietvormen geplaatst worden,
dient men rekening te houden
met de temperatuur instelling.
Niet elk type gietvorm is resistent
tegen te lange verwarming! Er zit
verschil in gietvormen

Schoonmaak
1.

2.

3.

Zorg bij iedere schoonmaakbeurt
dat de stekker uit het stopcontact
is getrokken.
Poets de kast schoon met een
stuk keuken- of poetspapier. Dit
werkt het best wanneer de kast
net is uitgeschakeld en dus nog
warm is. Let op! Het element kan
nog heet zijn.
Eventueel is het apparaat nog na
te reinigen met een hete vochtige
doek.

Specificaties:
1.

2.
Plaats de warmtekast altijd op
een stabiele ondergrond.
Sluit het apparaat aan op een
geaard stopcontact met 230Volt.
De warmtekast is klaar voor
ingebruikname.

levensduur. Met oneigenlijk gebruik
vervalt tevens de garantie.

Ingebruikname voorverwarmen

Installatie
1.

vervaardigd uit polycarbonaat en
gietvormen uit plastic.
Na verloop van tijd zijn alle
gietvormen schoon en klaar voor
gebruik!
Schakel de thermostaat uit en
haal de gietvormen uit de kast.
Verwijder het ‘vuile’
keukenpapier. Maak de kast
eventueel schoon met
keuken/poetspapier (niet met
water)!

4.

5.
6.

Plaats de schone en
geprepareerde gietvormen
(voorzien van pit), op het rek.
Schakel de temperatuur in,
tussen 60 en 90° C.
Let op! Afhankelijk van welke
gietvormen geplaatst worden,
dient men rekening te houden
met de temperatuur instelling.
Niet elk type gietvorm is resistent
tegen te lange verwarming! Er zit
verschil in gietvormen
vervaardigd uit polycarbonaat en
gietvormen uit plastic.
Na verloop van tijd zijn alle
gietvormen voldoende
voorverwarmd en klaar voor
gebruik!
Schakel de thermostaat uit en
haal de gietvormen uit de kast.
De gietvormen zijn nu klaar om
te worden afgevuld.

Hoogte type SP30
Hoogte type SP60
Breedte
Diepte
Vermogen SP30
Vermogen SP60
Aansluitwaarde
Thermostaatinstelling

545mm
850mm
450mm
450mm
400Watt
750Watt
230Volt
30-90°C

Garantie:
Op de gietvormreiniger 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.

Voorverwarmde gietvormen geven de
kaarsen een gladder uiterlijk.
Opmerking!
Gebruik de warmtekast nooit voor
oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt
beschadigen en verkort de

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

