
ELANSLUTEN GRYTA FÖR VAXSMÄLTNING 
SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA AV INSTRUKTIONER TILL WARMMASTER EINKOCHAUTOMAT 

(Se även den tyska broschyren för bild med presentation av automatens olika delar) 

Tekniska data:220–230 V 50 Hz, 1 800 W, volym 23-27 liter beroende på användning (upp till 4 cm 

från kanten = max) 

SÄKERHET: Använd inte om nätsladden är skadad. Använd inte heller i en fuktig omgivning, låt aldrig 

nätkontakten bli blöt eller fuktig. Ska inte doppas i vatten vid rengöring. 

Apparaten blir varm under användning, försök inte flytta den när den är i bruk. Se upp med het ånga 

och kondens från locket när du lyfter på locket. Se till att ha torra händer när du drar ur 

stickkontakten ur vägguttaget. Se alltid till att det finns vatten i apparaten innan du slår på 

kontakten. 

ANVÄNDNING: Veckla ut nätsladden helt och se till att den inte kommer att komma i beröring med 

heta föremål under användningen. 

Med tiduret kan man välja två sorters drift:  

långvarig drift – tiduret vrids år vänster till ”Dauerbetrieb”. Apparaten kommer då inte 

att slås av automatiskt  

automatisk drift – tidurets automatik möjliggör drift i två timmar. Tiduret börjar räknar 

ner först när apparaten nått inställd måltemperatur. När inställd tid gått stängs 

apparaten av och kontrollampan slocknar. Återstående tid på tiduret kan när som 

helst ändras. 

Om temperaturen behöver ändras under uppvärmningstiden, gör så här: 

1. Dra tillbaka tidurets vred till ”0” så att kontrollampan slocknar. 

2. Ställ in temperaturvredet på ny temperatur. 

3. Vrid tiduret till önskad varmhållningstid. 

Temperaturvred: kontrollampan slocknar när önskad temperatur uppnåtts. 

RENGÖRING och UNDERHÅLL 

Dra alltid ut nätkontakten inför rengöring. Doppa aldrig apparaten i vatten. Skölj ur insidan, rengör 

utsidan med fuktig trasa, använd inga repande eller skrubbande rengöringsmaterial. Avkalka 

regelbundet. Kalkavlagringar på botten leder till energiförluster och kan förkorta apparatens 

livslängd. Spola noggrant rent efter avkalkning. 


