Productinformatie - Handleiding – Gebruiksaanwijzing

Art. 8725.03 Tapse afsmelter
Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.
Productafbeelding

apparaat uitschakelen door de
stekker uit het stopcontact te
halen.

Productinformatie
De tapse afsmelter is een verwarmd
blok waarmee gedompelde kaarsen
op eenvoudige wijze afgesmolten
kunnen worden. De plaat is aan de
onderzijde voorzien van openingen
om het overtollige gesmolten
kaarsvet af te voeren. Dit wordt
opgevangen middels een
opvangbakje en kan daarna opnieuw
gesmolten worden.
Installatie
1.
Plaats de afsmelter altijd op een
stabiele ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een
geaard stopcontact met
230Volt.
3. Aanzetten van het apparaat
geschiedt door de stekker in het
stopcontact te steken.
Uitschakelen geschiedt door de
stekker weer uit het stopcontact
te halen.
4. De afsmelter is klaar voor
ingebruikname.
Ingebruikname
1.
Schakel het apparaat aan door
de stekker in het stopcontact te
steken.
2. Wacht tot het blok volledig
doorgewarmd is. (Ca. 10 minuten
opwarmtijd).
3. Wanneer de afsmelter volledig
op temperatuur is, dient de af te
smelten kaars met de bodem in
de uitsparing geplaatst te
worden. Smelt met een
draaiende beweging de
onderzijde van de kaars af. Zorg
ervoor dat de kaars horizontaal
wordt gehouden.
4. Na gebruik van het apparaat, het

Opmerking!
Het opwarmen van de afsmelter
heeft tijd nodig (ca. 1/2 uur). Het blok
kan heet worden, maar dit wordt niet
extreem heet. Houdt hier rekening
mee. Gebruik de afsmeltplaat nooit
voor oneigenlijk gebruik. Dit ter
voorkoming van beschadigingen en
vergroting van de levensduur. Met
oneigenlijk gebruik vervalt tevens de
garantie.

Waarschuwing: aangezien het hier
gaat om het verwarmen van een
vloeistof, dient bediening van de
smeltketel uitsluitend te
geschieden door kundig
personeel.
Het toestel voldoet aan de EU
richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC
alle technische wijzigingen
voorbehouden.

Schoonmaak
1.
Zorg er voor dat de stekker uit
het stopcontact is.
2. Het blok is eenvoudig te
reinigen met poetspapier
wanneer deze nog warm is.
3. Let op! Het apparaat nooit met
water in contact brengen.
4. Na deze schoonmaak is het
apparaat weer klaar voor
gebruik.
Specificaties
Plaat lengte
Plaat breedte
Aansluitwaarde
Spanning

250mm
200mm
80Watt
230Volt

Garantie
Op de afsmeltplaat heeft u een jaar
garantie op materiaal en
constructiefouten, mits het apparaat
conform de instructies is gebruikt en
onderhouden en niet op enigerlei
wijze verkeerd is behandeld of
misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor
onderdelen, niet voor arbeidsloon en
transport. Bij storingen kunt u
contact opnemen met uw leverancier
teneinde met de originele
onderdelen de storing op te laten
heffen.
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