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

Algemeen 

 

Lees voor ingebruikname 

de handleiding aandachtig 

door. Voor eventuele 

vragen kunt u altijd contact 

opnemen. 

 
Productinformatie 
De gietketels SEL-5, SEL-10 en    
SEL-20 zijn ketels die werken volgens 
het au-bain-marie systeem, d.w.z. dat 
het reservoir in een ketel (mantel) 
met heet water hangt. Het water in 
deze mantel wordt d.m.v. een 
thermostaat-geregeld-element op de 
ingestelde temperatuur gehouden. 
De thermostaat kan met een knop 
aan de buitenzijde op de juiste 
temperatuur worden ingesteld. 
Ook kan het apparaat met deze knop 
worden uitgeschakeld. Voor een goed 
functioneren van het apparaat is het 
van belang dat het water in de mantel 
op het juiste peil blijft. Dit kan via het 
peilglas worden gecontroleerd.       
Vul nooit boven het maximum, dan 
kan het water in de mantel nl. gaan 
overkoken!! 
Zit er onverhoopt toch te weinig water 
in de mantel, dan zorgt een aan de 
buitenzijde te resetten beveiliging 

ervoor, dat oververhitting wordt 
voorkomen. 
 
Fig. 1 (z.o.z.) toont het apparaat  
met de belangrijkste onderdelen: 
 
1.  Ingietopening water  
2.  Deksel 
3.  Buitenkant van de watermantel  
4.  Handvaten 
5.  Snoerinvoer met aansluitsnoer 
6.  Resetknop droogkookbeveiliging  
7.  Aan/uit en instelknop 
8.  Peilglas 

9.  Aftapkraan 
10.Indicatielampje 
    
   
 
Technische informatie 
Model:   SEL-5  
Inhoud:   5 L 
Paraffine- 
temperatuur:  30-93°C 
Spanning(50/60Hz): 220-240V 
Vermogen:  2090 W 
Waterinhoud mantel: ca. 3 L  
 
Model:   SEL-10 
Inhoud:   10 L 
Paraffine- 
temperatuur:  30-93°C 
Spanning(50/60Hz): 220-240V 
Vermogen:  2850 W 
Waterinhoud mantel: ca. 5,5 L 
 
Model:   SEL-20 
Inhoud:   20 L 
Paraffine- 
temperatuur:  30-93°C 
Spanning(50/60Hz): 220-240V 
Vermogen:  2850 W 
Waterinhoud mantel: ca. 9,5 L 

 
Waarschuwingen 
Bij gebruik van het apparaat dienen 
de volgende regels in acht te worden 
genomen: 
 
1. Tijdens het gebruik wordt het 
apparaat ook aan de buitenzijde zeer 
heet!! 
 
2. Verplaats het apparaat niet 
wanneer het met paraffine en heet 
water (in de mantel) gevuld is. 
 

3. Het apparaat mag nooit in water 
worden ondergedompeld. 
 

4. Neem bij het installeren de 
plaatselijk geldende regels en normen 
in acht. 
 
5. Het apparaat dient te worden 
aangesloten op een stopcontact met 
randaarde. 
 
6. Er blijft normaal altijd wat water 
achter in het apparaat, houd hier 
rekening mee als de ketel in een 
ruimte wordt geplaatst, waar de 
temperatuur beneden 0°C kan dalen. 
 
7. Wanneer de ketel voor langere tijd 
niet wordt gebruikt of in geval van 
storing is het aan te bevelen de 
stekker uit het stopcontact te halen. 
 
8. Laat alle reparatiewerkzaamheden 
over aan uw leverancier, hij repareert 
met de juiste onderdelen. 
 
Installatie 
Plaats de ketel op een stevige vlakke 
ondergrond, zorg er hierbij voor dat 
de stekker in het stopcontact 
gestoken kan worden.  
Aan de ketel is standaard een snoer 
met aangespoten stekker (incl. 
randaarde) bevestigd. 
 
Ingebruikname  
Tip! Gebruik gedemineraliseerd 

water (gedistilleerd water).  
Voor het in gebruik nemen moet de 
mantel met water gevuld worden; 
Verwijder de stop uit de water-ingiet-
opening van de mantel en vul deze tot 
de bovenste streep op het peilglas. 
Niet boven maximum i.v.m. 
overkoken! 
Breng hierna de stop weer aan. 
Vul het reservoir met paraffine tot 
ongeveer 5 cm onder de rand. 
Plaats het deksel terug. 
Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 
 

mailto:info@sellacq-holland.nl
http://www.sellacq-holland.nl/


 

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

Het gebruik 
1. Steek de stekker in het 
stopcontact. 
 
2. Stel de thermostaatknop in op de 
gewenste temperatuur. Het 
indicatielampje gaat branden. 
3. Bij het opwarmen zal het lampje 
beurtelings aan/uit gaan. Wanneer de 
temperatuur bereikt is, zal de interval 
langer worden. 
4. Waarschuwing: De mantel zal 
tijdens en na het opwarmen heet 
worden, ongeveer dezelfde 
temperatuur als is ingesteld! 
 
Onderhoud en garantie 
Het reservoir dient regelmatig 
leeggetapt en schoongemaakt te 
worden.  
 
Het apparaat nooit omkeren om te 
legen omdat dan ook het hete water 
eruit loopt!!! 
 
De buitenzijde kan worden 
schoongemaakt met speciale 
reinigingsmiddelen. Vraag uw 
leverancier.  
 
Op dit apparaat heeft u één jaar 

garantie op uitsluitend onderdelen, 
geen arbeidsloon of verzendkosten. 
 
Met vragen kunt u zich wenden tot uw 
leverancier. 
 

 
 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


