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temperatuur verlagen▼of
verhogen▲. Door kort op de knop te
drukken wordt de actuele gewenste
temperatuur weergegeven.
Als u de knop heeft losgelaten begint het
apparaat met het verhogen of verlagen
van de temperatuur. Op het display kunt
u de stijging of verlaging van de
temperatuur zien.
Tijdens het hele proces wordt de
ingestelde temperatuur weergegeven op
het display. De temperatuur blijft
weergegeven ook na het uitschakelen
van de banketwagen.
Verwarming met vochtige lucht
Het water (1,5 liter) kan worden
toegevoegd onderin de banketwagen, in
het reservoir onder de klep (eventueel
tussentijds bij te vullen).

Handleiding Rieber banketwagen
Inschakelen
Steek de stekker van de banketwagen in
een beveiligd stopcontact, 230 volt.
Na het indrukken van de groene
aan/uitschakelaar, wordt er met een
knipperend lampje aangegeven dat de
ventilator begint te draaien.
Verwarming zonder vochtige lucht
De digitale regelaar geeft na korte tijd de
huidige binnentemperatuur aan. Het
rode lampje gaat uit, als de gewenste
temperatuur bereikt is.
U kunt op de volgende manier de
gewenste temperatuur instellen:
Als u de knop ingedrukt houdt kunt u
de temperatuur wijzigen, door op één
van de pijltjes te drukken. Aan de
richting van de pijl kunt u de

De hoeveelheid vocht kan worden
aangepast door aan de onderste knop te
draaien. Deze bestaat uit 3 standen, bij
stand 1 komt er weinig vocht vrij, bij
stand 2 komt er wat meer vocht vrij en
bij stand 3 het meeste vocht.
Uitschakelen
Schakel eerst de banketwagen uit en
haal daarna pas de stekker eruit. De
temperatuur blijft weergegeven door een
interne batterij.
Let op: het verwarmingselement kan nog
heet zijn.
Als er nog water in de bak zit, kunt u dit
laten leeglopen door een buisje aan de
onderkant van de banketwagen. Als u
deze een kwartslag draait, stroomt het
water eruit.
Tip: plaats een bak of emmer onder het
reservoir.
Technische gegevens
Spanning
230 Volt
Vermogen
2250 Watt

