
ELEKTRISK 
CHAFING DISH 

 

RA2101BE / RA2301BE 

 

BRUKSANVISNING 

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Innan du installerar enheten, läs bruks- och underhållsinstruktionerna 

noggrant. Felaktig installation eller felaktiga byten av delar kan skada 

produkten eller kan orsaka personskador. Vi frånsäger oss allt ansvar i fall där 

användaren skadar enheten avsiktligt, av oaktsamhet, som en följd av att inte 

följa instruktioner och föreskrifter eller vid felaktig anslutning. Obehörigt 

användande av enheten gör garantin ogiltig. 

• Denna bruksanvisning bör förvaras på en säker plats för framtida 

referens. 

• Installation bör göras i enlighet med förordningar och säkerhetsregler av 

kvalificerad servicepersonal. 

• Denna enhet måste användas av en utbildad person. 

• Stäng omedelbart av enheten i händelse av fel. Enheten bör endast 

repareras av auktoriserad servicepersonal. 

• Denna enhet ska INTE användas av barn från 0 år och uppåt och personer 

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande 

erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner 

om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de 

inblandade farorna. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och 

användarunderhåll får inte utföras av barn. 

• Koppla ur enheten från vägguttaget när den inte används, innan du 

sätter på eller tar av delar, före rengöring. 



• Använd aldrig enheten på plats där brännbara och lättantändliga 

material förvaras. 

• Av säkerhetsskäl, se till att reparera eller byta ut delar hos en 

auktoriserad serviceåterförsäljare. 

• Använd endast milda rengöringsmedel eller glasrengöringsprodukter för 

att rengöra enheten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller 

lösningsmedel. 

• Håll enheten borta från värmekällor eller direkt solljus. 

• Använd inte utomhus. 

• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. 

• Enheten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller 

ett separat fjärrkontrollsystem. 

• Håll ventilationsöppningarna, i enhetens hölje eller i den inbyggda 

strukturen, fria från hinder. 

• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess 

servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika 

fara. 

• Använd inte enheten på otillräckligt upplysta platser. 

• Rör inte rörliga tillbehör medan enheten är igång. 

• Installera inte enheten i närheten av brandfarliga eller explosiva 

material. 

• Använd inte apparaten när maskinen är tom. 

• Fyll inte enheten mer än apparatens kapacitet. 

• Om det av någon anledning finns en brand eller låga där apparaten 

används, stäng av alla eventuella gasventiler och elektriska kontaktorer 

snabbt och använd en brandsläckare. Använd aldrig vatten för att släcka 

elden. 

• Alla skador på grund av att den inte har jordad anslutning gör garantin 

ogiltig. 

 

ÖVERSIKT 

Tack för att du valde denna temperaturkontrollerad chafing dish. För att 

underlätta din användning, se till att läsa all information noggrant före 

användning, följ anvisningarna och utföra stegen i instruktionen. Om du har 

några frågor vid användning, vänligen kontakta våra kundtjänst, 

kontaktuppgifter finns i slutet av denna Bruksanvisning. 



 

  

Modell RA2301BE RA2101BE 

Material Rostfritt stål Rostfritt stål 

Dimensioner 550x345x180mm Φ380x180mm 

Anslutning 220-240V, 50HZ, 800W 220-240V, 50HZ, 600W 

 

ANVÄNDNING 

Denna produkt är en temperaturjusterbar chafing dish. Den är lämplig för 

uppvärmning och värmekonservering av tillagad maten. Den kan inte användas 

för att tillaga kall mat. När du använder den här produkten för att värma den 

tillagade maten, använd inte andra värmeanordningar samtidigt. 

Kontrollera att din strömförsörjningsspänning överensstämmer med 

spänningen i produktmanualen och om den är tillförlitligt jordad före 

användning. 

Strömbrytare 

Strömbrytaren är utrustad med O (Av) och 1 (På), och är utrustad med en 

indikatorlampa för att visa strömbrytarens tillstånd. När strömbrytaren är 

placerad i 1-läget är strömförsörjningen ansluten och chafing dishen börjar 

fungera. När knappen är placerad i O-läget kopplas strömförsörjningen bort 

och den chafing dishen slutar fungera. 

Temperaturregulator & Indikatorlampa 

Temperaturregulatorn används för att justera vattentemperaturen i den 

elektriska chafing dishen. När omkopplaren är ansluten och i På-läge, börjar 

värmeplattan att värma vattnet gradvis, och indikatorn eller displayen på 

temperaturkontrollpanelen tänds. När vattnet når den inställda temperaturen 

kommer strömförsörjningen att stängas av automatiskt, indikatorn eller 

displayen kommer också att stängas av. När vattentemperaturen är 15 ℃ lägre 



än förinställningen, slås strömmen på automatiskt igen, indikatorlampan och 

värmeplattan börjar värmas, processen upprepas, så att vattentemperaturen 

hålls i ett relativt stabilt område och temperaturen i chafing dishen är enligt 

angiven temperatur. När kontrollvredet justeras till maximalt kan 

vattentemperaturen nå 90 ±10 ℃. Observera att en liten mängd vattenånga 

kan komma att svämma över från kanten av matbassängen. 

Vattenlinje 

Denna produkt måste använda rätt mängd vatten att arbeta normalt. Mängden 

vatten som används måste täcka hela bassängens upphöjda nivåbricka för att 

undvika torrbränning, annars kan det förkorta produktens livslängd, skada 

produkten eller innebära risk. 

Om det visar sig att kantinen i chafing dishen känns 'flytande' indikerar det att 

för mycket vatten använts och det bör minskas. 

Om kallt vatten används tar det cirka 20 minuter att värma upp det till 

specificerad temperatur. Om varmt vatten eller varmvatten har används kan 

uppvärmningstiden förkortas motsvarande. 

Efter användning, häll ut vattnet ur chafing dishen och torka torrt. 

 

VARNINGAR 

• Den elektriska chafing dishen är gjord av rent rostfritt stål och el används 

för att värma vattnet i chafing dishen. Ingen annan typ av energi kan 

användas för att värma produkten (som flytande alkohol eller liknande). 

• Denna produkt är designad för att hålla maten varm. Den ska inte 

användas för att tillaga mat. 

• Vänligen använd rätt mängd vatten i bassängen, och inte över eller under 

den konvexa positionen för värmeplatta. 

• När du rengör produkten, tänk på följande: 

1. Dra ur strömkontakten och koppla ur strömtillförsel. 

2. Om den precis har använts, vänta tills produkten är sval innan du 

fortsätter för att undvika skållning. 

3. Det är förbjudet att placera produkten direkt i vatten eller tvätt i vattnet. 

Använd en mjuk blöt trasa att rengöra, eller torka av med lite 



rengöringsmedel eller alkohol. Annars kommer det att bli elektriska stötar, 

produkten skadas, eller det kan ske en säkerhetsolycka. 

• Spruta inte vatten direkt på produkten vid rengöring. 

 

AVFALLSHANTERING 

 

Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska 
kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att 
förhindra eventuell skada på miljön eller människors 
hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på 
ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning 
av materialresurser. För att returnera din använda enhet, 
använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta 
återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna 
produkt för miljösäker återvinning. 

  

 

EFTERLEVNAD 

Delar har genomgått strikta produkttester för att följa lagstadgade standarder 

och specifikationer internationella, oberoende och federala myndigheter. 

Produkten har godkänts för att bära följande symbol: 

 

 

IMPORTERAD OCH DISTRIBUERAD AV 

Adexa Nordic AB 

Box 19 

44321 Lerum 

support@adexanordic.se 

0322-12282 


