Productinformatie - Handleiding – Gebruiksaanwijzing

Art. 8632 FPP-Waxmelter
Datum laatst gewijzigd: 15-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.
Productafbeelding

Productinformatie
De FPP-Waxmelter is een ketel die
werkt volgens het au-bain-marie
systeem. Het water in de bak wordt
d.m.v. een thermostaat-geregeldelement op de ingestelde
temperatuur gehouden. De
thermostaat kan met de digitale
thermostaat aan de buitenzijde op
de juiste temperatuur worden
ingesteld. Voor een goed
functioneren van het apparaat is het
van belang dat het water in de bak op
het juiste peil blijft. Deze is standaard
voorzien van een vulgat aan de
bovenzijde. Doe nooit teveel water in
de bak om overkoken te voorkomen.
Zit er onverhoopt toch te weinig
water in de bak, dan is bij droog
koken het apparaat tegen
oververhitting beveiligd. Voorkom dit
echter door dagelijks het
waterniveau te peilen.
Installatie
1.
Plaats de smeltketel altijd op
een stabiele ondergrond.
2. Zorg dat de kogelaftapkraan in
gesloten toestand verkeerd.
3. De smeltketel is klaar voor
ingebruikname.
Ingebruikname
1.
Vul de bak met water
2. Doe de stekker in het
stopcontact. De ketel gaat gelijk
beginnen met verwarmen.
3. Door op de ‘set’ knop van de
thermostaat te drukken, is te
zien op welke temperatuur de
ketel staat ingesteld. D.m.v. de
pijltjestoetsen is deze te
wijzigen.

Opmerking!
De smeltketel is voorzien van een
verwarmingselement met een relatief
laag vermogen. Het kan enkele uren
duren voordat de ketel volledig op
temperatuur is. Hou hier rekening
mee. De ketel is gebouwd voor
continu gebruik. Wanneer de ketel
echter voor een langere periode
buiten gebruik wordt gesteld, deze
altijd uitschakelen door de stekker
uit het stopcontact te halen. Gebruik
de smeltketel nooit voor oneigenlijk
gebruik. Dit ter voorkoming van
beschadigingen en vergroting van de
levensduur. Door oneigenlijk gebruik
vervalt tevens de garantie.
Beveiliging
De ketel is voorzien van een droog
kook/oververhitting beveiliging en
slaat vanzelf uit als dat nodig is. Dit is
te resetten door de knop rechts van
de thermostaat.
Schoonmaak
1.
Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het water uit de bak
door het aftapkraantje aan de
onderkant van de ketel.
3. Vul de bak met schoon water en
een ontkalkingmiddel (art. 7149).
4. Laat de bak een tijdje
verwarmen tot een graad of 60
om alle kalk te verwijderen.
5. Leeg de bak. Spoel na met
schoon water en eventueel
schoonmaakmiddel.

Specificaties
Inhoud waterbak
Lengte
Breedte
Hoogte (instelbaar)
Aansluitwaarde
Spanning
Thermostaatinstelling
Maximaal thermostaat
Geïsoleerd
Aftapkraan water

Garantie
Op de smeltketel 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.
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.

Om de levensduur van de smeltbak
te optimaliseren adviseren we de bak
regelmatig te ontkalken!
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+/-150Liter
168cm
300mm
350mm
1800Watt
230Volt
30-100°C




Elektrisch schema
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