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Algemene aanwijzingen 
 

 

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze 
naast het apparaat op een gemakkelijk toegankelijke plaats! 

 

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud 
van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. 

Bekendheid met en inachtneming van alle daarin opgenomen veiligheids- en 
hanteringsinstructies zijn voorwaarden voor een veilige en correcte werking van het 
apparaat. 

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en 
aanwijzingen in deze handleiding. Wanneer het apparaat wordt overgedragen aan een 
derde partij, is het ook noodzakelijk om deze handleiding te geven.  
 

Informatie over gevaren 

 Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 
beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring 
en / of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van deze persoon aanwijzingen 
hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. 

 Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen. 

 Het werkende apparaat niet zonder toezicht laten. 

 Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van 
kinderen. Gevaar voor verstikking! 

 Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig 
werken mogelijk maakt. Neem in geval van defecten contact op met de service of 
neem contact op met de verkoper. 

 OPGELET! Verbrandingsgevaar door heet water! 

Als het apparaat niet correct wordt gebruikt, kunnen de volgende gevaren optreden 
tijdens het gebruik en onmiddellijk daarna: 
 

 Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken van het apparaat; 

 Gevaar voor verbranding door mogelijk spatwater uit de watertank of van de 

gerechten uit de GN-container; 

 Gevaar voor brandwonden door hete stoom bij het openen van het deksel en het 

eruit halen van warm voedsel. 

Houd u aan alle veiligheidsinstructies in deze handleiding!   

NL/B 



 

 

 

- 50 - 

Gebruik volgens bestemming 

De chafing dish is uitsluitend ontworpen om, in combinatie met een inductie- of 
keramisch verwarmingsveld, voedsel warm te houden.  

De temperatuur in de chafing-dish wordt geregeld door een externe 
verwarmingszone. 

Belangrijke opmerking: We raden aan om de chafing dish te gebruiken in 
combinatie met de Bartscher IK 35-EB inductiekookplaat (105829). 

De chafing dish warmer kan niet gebruikt worden voor: 
 

- Het bereiden van gerechten; 

- Het bereiden van warm of heet water, 

- De opslag en verwarming van ontvlambare, schadelijk voor de gezondheid 
en gemakkelijk verdampende vloeistoffen of materialen, enz. 

 

Technische Specificaties 

Benaming Chafing dish 1/1 „Flexible“ 

Art.-nr.: 500507 

Materiaal: RVS; deksel: RVS, plexi  

Versie: 

 Functie: warmhouden 

 Manier van verwarmen:  

- Externe, door middel van een vlakke inductie- of 
glaskeramische ingebouwde kookplaat  

 Deksel-eigenschappen: 

- Met kijkvenster 

- Soft-Close-mechanisme (hydraulisch 
dekselscharnier) 

 Temperatuurregeling via externe kookplaat 

 Geschikt voor de vaatwasmachine  

 Geschikt voor GN-containers 

 Lift-Up-systeem GN-container  

Capaciteit: 8,5 Liter 

Afmetingen: B 580 x D 420 x H 205 mm 

Gewicht: 7,0 kg 

Accessoires: 1 GN-container 1/1, 65 mm diep, roestvrijstaal 

Technische wijzigingen voorbehouden! 
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Onderdelenoverzicht 

 

 

 

 

 

 

1 Handgreep van het deksel 

2 Deksel 

3 Kijkvenster 

4 GN-Container 1/1 

5 Watertank 

6 Bodem van de tank 

7 Lift-Up system voor GN-containers 

8 Instelbare poot 

9 Dekselscharnier 
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Eigenschappen 
 

Deksel met Soft-Close mechanisme en kijkvenster 

Het deksel is uitgerust met een Soft-Close-
mechanisme. 

Het hydraulische dekselscharnier maakt 
een trage sluiting mogelijk wanneer het 
deksel naar voren wordt bewogen. 

Wanneer het deksel wordt geopend, 
blijft het vanzelf in open positie. 

Door het kijkvenster in het deksel kunt u de 
gerechten in de GN-container bekijken.  

 

 

 

Instelbare poten 

Nadat de chafing dish op een inductie- of 
keramische kookzone is geplaatst, moet deze 
worden gestabiliseerd met de instelbare poot 
(schroef) aan de achterkant van het apparaat.  

 

 

Lift-Up systeem voor GN-containers  

Maak gebruik van het Lift-Up systeem (links 
achter de watertank) om het uit de watertank 
halen van GN-containers te vergemakkelijken. 
Duw de stift omhoog (afb. rechts) en haal de 
GN-container eruit. 
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Bediening 

 Maak vóór het eerste gebruik de chafing dish grondig schoon volgens de instructies 
in hoofdstuk „Reiniging“. 

 Plaats de chafing dish op een inductie- of keramische kookzone. 

 Open het deksel van het apparaat. 

 Vul met water (ong. 5,5 liter) tot de 
laagste uitstupling in de watertank 
(afb. rechts). 

 VOORZICHTIG! 

Gebruik de chafing dish nooit zonder 
water in de watertank! 
Controleer regelmatig het waterniveau. 
Giet er niet te veel water in zodat de  
GN-container niet drijft. 

 

TIP! 

Om tijd en energie te besparen, giet u heet water van ca. 70 °C in de watertank. 
De gerechten zullen niet afkoelen en worden snel tot de ingestelde temperatuur 
verwarmd en worden gedurende de gehele benodigde tijd warm gehouden.  
 

 Doe de benodigde warme gerechten in een geschikte GN-container en plaats het in 

de watertank. 

 Sluit het deksel met behulp van de handgreep.  

 WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar! 

Als de watertank en de GN-container te vol worden gevuld, 
kan dit leiden tot spatten of overstromen van water en 
voedsel, waardoor brandwonden ontstaan. Let op de 
hoeveelheid water die in de watertank en de gerechten in 
de GN-container. 
 

 Het apparaat is nu gereed voor het warmhouden van gerechten. 
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 Stel de gewenste temperatuur in via een externe warmtebron (inductie- of 
keramische verwarmingszone). De aanbevolen temperatuurinstelling is 80 °C. 

Let op: Let op de aanwijzingen in de handleiding van het gebruikte elektrische 

apparaat. 
 

 
 
 

 De gerechten in de GN-container worden warm gehouden door het verwarmde 
water in de watertank.   

 HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar! 

Raak het apparaat niet aan tijdens het werk, gebruik 
hiervoor de voorziene handgrepen.  

 

 Om de warme gerechten uit de container te halen, dient het deksel te worden 
geopend.  

 HETE STOOM! Verbrandingsgevaar! 

Er kan hete stoom ontsnappen wanneer gerechten er uit 
worden genomen. Wees voorzichtig bij het openen van 
het deksel.  

 

 Dien warme gerechten op en sluit het deksel om temperatuurverlies te voorkomen. 
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 Als u de chafing dish niet meer gebruikt, gaat u als volgt te werk: 

- Schakel de inductie- of keramische verwarmingszone uit. 

- Laat het water in de watertank en eventuele resterende gerechten in de 
GN-container afkoelen. 

- Verwijder na afkoeling de GN-container uit de watertank met behulp van het Lift-Up 
systeem links achteraan. Plaats de gerechten in een geschikte container. 

- Giet water uit de watertank. 

- Reinig de chafing dish volgens de instructies in het hoofdstuk „Reiniging“. 

 
 

Reiniging 

 VOORZICHTIG! 

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het 
oppervlak van de chafing dish beschadigen.  

 
o Maak de chafing dish regelmatig schoon. 

o Schakel vóór het reinigen de inductie- of keramische kookzone uit en laat de chafing 
dish volledig afkoelen. 

o Neem de GN-container uit de watertank en giet het afgekoelde water uit de 
watertank. 

o Om het schoonmaken gemakkelijker te maken, verwijdert u het deksel van het 
apparaat in de open positie. 

o Alle elementen van de chafing dish kunnen met de hand of in de vaatwasser worden 
gewassen. 

o Maak de watertank en het deksel van binnen en van buiten schoon met warm water 
en een zachte doek of spons en spoel af met schoon water. 

o Was de GN-container met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed afspoelen 
met schoon water. 

o Droog de gewassen onderdelen tenslotte af met een zachte doek. 
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Ontkalken 

o In het geval van intensief gebruik, kan er zich kalk op de bodem van de watertank 
afzetten. Kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd. Gebruik hiervoor een 
oplossing van water met azijn (verhoudingen 3:1) of een speciaal ontkalkingsmiddel. 
Neem de instructies van de producent van het middel in acht. 

 
 

Opbergen van de chafing dish 

o Als de Chafing Dish gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze grondig 
worden gereinigd zoals hierboven beschreven en opgeslagen op een droge, schone 
plaats, beschermd tegen vorst en zon, ontoegankelijk voor kinderen. Plaats nooit 
zware voorwerpen op de chafing dish. 
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