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Bedienings- en veiligheidsinstructies 
Lees deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig door voordat u uw Stöckli «Warm 
Up inductieplaat» voor de eerste keer gebruikt. Bewaar de bedieningshandleiding 
goed. Bij verkeerd gebruik wijst de fabrikant iedere aansprakelijkheid af.

Voorzichtig! Het apparaat wordt 
heet – er bestaat gevaar voor 
brandwonden!

Gedetailleerde veiligheidsvoorschriften zie achterkant



Warmtegeleidende inductieplaat /
Niet voor inductie geschikte pannen kunnen zodoende nog steeds ook op induc-
tiefornuizen worden gebruikt. Bv. caquelons voor een gezellig babbeltje bij het 
fonduen, koperen pannen enz.

Warmteplaat 
Langdurige opslag van de warmte. Op tafels of oplegplaten uitsluitend te gebrui-
ken met panonderzetter of houten plank.

Toepassing: De gietijzeren inductieplaat dient ter aanpassing tussen het induc-
tiefornuis en niet voor inductie geschikte pannen en bakken. Zij kan ook worden 
gebruikt als warmhoudplaat.

1.   Gebruik van de inductieplaat: de opwarmplaat wordt tijdens gebruik wel 300 
graden heet en slaat de hitte lang op, zodat bij verkeerd gebruik brandwonden 
kunnen ontstaan. Daarom de inductieplaat net zolang op de fornuisplaat laten 
totdat zij afgekoeld is. 

2.   Ook de houten greep kan tijdens gebruik heet worden. Wij adviseren deze met 
pannenlappen of handschoenen vast te pakken. 

3.   Bediening: pas op tijdens gebruik. De opwarmplaat niet laten vallen. De 
emaillaag is breekbaar. Vloer of meubilair kunnen beschadigd raken. Er bestaat 
verwondingsgevaar.

4.   De opwarmplaat niet onder koud water laten afkoelen, omdat er door dit 
schokeffect schade zou ontstaan. Opwarmplaat langzaam laten afkoelen.

5.   De inductieplaat is niet geschikt voor afwasmachines. 
6.   De opwarmplaat nooit als warmteverdeelplaat op een fonduerechaud 

gebruiken, omdat deze zou kunnen kantelen als de caquelon erop gezet wordt. 
7.   Gebruik als warmhoudplaat: de inductieplaat slaat de warmte vrij lang 

op. Als deze als warmteplaat wordt gebruikt, mag zij uitsluitend met een 
panonderzetter of een houten plank als onderlaag worden gebruikt, omdat er 
anders schade aan het meubilair kan ontstaan.

8.  De opwarmplaat is zwaar: 1,8 kg
9.   De opwarmplaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Zij mag gebruikt 

worden door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale 
vermogens of te weinig ervaring en kennis - als toezicht op hen wordt 
gehouden of zij instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik 
van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren.

De opwarmplaat nooit zonder toezicht gebruiken: gebruik de opwarmplaat uits-
luitend voor het daarvoor voorziene doel. Ieder oneigenlijk gebruik is vanwege de 
daarmee verbonden gevaren ten strengste verboden.
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