Betjeningsvejledning til Varmeskab
FØR

Tilslut til el - ca. 30 min - 1 time før brug.
Tænd for knappen foran på varmeskabet ved lågen.
Fyld varmeskabet med de ønskede snacks. Dette gøres ovenfra.
UNDER

Løbende opfyldning af snacks.
EFTER

Tag stikket ud af kontakten.
Tøm varmeskabet for resterende snacks.
Tør evt. det værste fedt af med køkkenrulle, inden rengøring påbegyndes.
Følgende udtages til håndafvaskning med sæbevand:
-

Opsamlingsskuffe (kan udtages).
”Klap” (kan aftages).
Låg til varmeskabet.
Skovl.

Afvask stålindsatsen i varmeskabet med sæbevand.
Slut af med at vaske alle glasflader af med sæbevand og herefter pudses
med glasrens - også indeni.
Gentag eventuelt processen indtil maskinen er helt ren. Man er nødt til at
vippe lidt med varmeskabet i forskellige vinkler for at komme ud i alle
hjørner under rengøringen.
Vær opmærksom på skarpe kanter.
Der må ikke bruges metalgenstande eller skuresvampe.
INFO

Det er IKKE tilladt at tilføre smeltet ost til fx. nachos indeni maskinen under brug.
Må ikke stå tændt natten over.
Det er ikke tilladt at sætte tape, herunder bl.a. gaffatape, fast på maskinen, da evt. limrester/ fjernelse af
tape kan påføre maskinen skader.
Vores varmeskabe kører på almindelig 230V. Strømforbruget er 6 ampere – ca. 1400 watt.
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VED PROBLEMER

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52.
Fejlfinding
Der er ikke lys i varmeskabet, når jeg trykker på knappen - hvad skal jeg gøre? Pæren kan være sprunget,
men det forhindrer ikke i brug af varmeskabet - varmen kommer primært fra bundpladen.
De tilførte snacks holder ikke varmen i varmeskabet - hvad skal jeg gøre?
Varmelegemet kan være sprunget i bunden af varmeskabet (under stålpladen). Kontakt Kølemanden.
Spørgsmål
Hvor lang tid tager det før varmeskabet er klar? Bundpladen og pæren er med at lune de tilførte snacks op
til 65 grader i løbet af ganske kort tid, dog afhængigt af omgivelsestemperaturen og evt. træk.
Bliver snacks i varmeskabet hurtigt kedelige? Nej, man kan sagtens påfylde snacks i varmeskabet før
gæsterne kommer. Men når først varmeskabet er slukket igen, skal man ikke regne med at de opvarmede
snacks holder sprødheden.
Kan de opvarmede snacks bruges dagen efter? I princippet ja, men vi anbefaler det ikke af hensyn til
hygiejniske årsager. Baconchips kan desuden blive lidt tørre og gummiagtige i det. Men man kan evt. lægge
de resterende snacks i en pose natten over, og genfyldes i varmeskabet dagen efter.
Må jeg tilføre smeltet ost til nachos i varmeskabet? Nej, vores varmeskabe er desværre ikke med
ostesmeltekammer, og der må ikke tilføres ost indeni varmeskabet under brug.
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