
047 – 23-11-18 

   
 

 

Gebruiksaanwijzing bordenwarmkast 
 
1. Algemeen 

o U dient ervoor te zorgen dat de 
bordenwarmkast op een stabiele 
ondergrond staat. 

o Plaats geen brandbare producten in de 

buurt van, of op de bordenwarmkast, dit 
voor uw eigen veiligheid. 

 
 
2. Gebruik 

o De tussenplank is verstelbaar en kan dus 

op de door u gewenste hoogte geplaatst 
worden. 

o De temperatuur is instelbaar.  
o Pas eventueel de temperatuur aan, aan 

de hoeveelheid borden die u in de kast 
plaatst. 

o De bordenwarmkast mag niet 

vallen/tegen aangestoten worden. 
o De bordenwarmkast mag niet buiten 

worden gebruikt en buiten worden 
opgeslagen. 

 
 
3. Ingebruikname 

1. Steek de stekker in het stopcontact en zet 
de bordenwarmkast aan met de 
schakelaar. Als het lampje groen wordt, 
staat de bordenwarmkast aan. 

2. Draai de thermostaatknop met de klok 
mee tot de gewenste temperatuur. De 

temperatuur is regelbaar van 20°C ~ 
90°C.  De geadviseerde werktemperatuur 
is tussen de 60°C ~ 80 °C 

3. Het duurt ca. 35 minuten totdat de 
bordenwarmkast een temperatuur van 
80°C bereikt heeft. 

4. Wanneer de gewenste temperatuur 

bereikt is zorgt de bordenwarmkast er 
automatisch voor dat de ingestelde 

temperatuur gehandhaafd blijft. 
5. Er zijn 2 niveaus aanwezig, op beide 

niveaus kunnen borden geplaatst worden. 

6. Voor optimaal gebruik en veiligheid dient 
u niets bovenop de bordenwarmkast te 
plaatsen. 

 
4. Na gebruik 

o Na gebruik, zet de thermostaat in de ‘Off’ 
positie en zet de schakelaar uit.  

o Trek de stekker uit het stopcontact. 
o Maak de bordenwarmkast schoon. 

 
 
5. Schoonmaak 

o Maak de bordenkast van binnen en van 

buiten schoon.  
o Gebruik een zachte doek met een niet 

agressief schoonmaakmiddel. 
o Gebruik geen directe waterstraal, dit kan 

de interne elektrische onderdelen 
beschadigen en kortsluiting veroorzaken. 

 

 
6.Technische gegevens 
bordenwarmkast model P120 
voltage 230 Volt 
vermogen / wattage 1200 Watt 
afmeting L x B x H 75 x 41 x 85 cm 
temperatuur bereik 20°C ~ 90°C 

 

 

 

De bordenwarmkast werkt niet 
o Controleer of de stekker op de juiste 

manier is aangesloten 
o Controleer of de stop niet is doorgebrand 
o Werkt de bordenwarmkast niet, neem 

contact met Triade Party Rent 
 telefoon  (0346) 555 975 


