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GEBRUIKSAANWIJZING BAIN-MARIE OC BERKENHOF – KORTENBERG 
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- Wanneer u deze bain-marie wenst te 

gebruiken, dient u eerst na te kijken 

of de aflaatkraan onderaan de kuip 

gesloten is. 

- Vervolgens dient u het toestel te 

vullen met water tot de nood-

zakelijke hoogte (zie groene pijl). 

Indien mogelijk met warm / heet 

water (indien mogelijk gedistilleerd / 

kalkvrij water)   

 

  

- Daarna neemt u voorzichtig de 

stekker onderaan het toestel en dient 

u deze in een stopcontact in te 

pluggen. 

Vervolgens stelt u de gewenste 

temperatuur in via de draai-

schakelaar op het voorpaneel 

(Blauwe pijl). Het oranje 

verklikkerlichtje gaat aan bij spanning 

en uitgaat bij bereik van gewenste 

temperatuur is. (Groene pijl) 



 

Na gebruik zet u de draaischakelaar terug op nul, trekt u de stekker uit het 

stopcontact en bergt deze weg onderaan het toestel in de daarvoor voorziene 

houder. Daarna kan u al dan niet het water aflaten of erin laten voor de 

volgende keer. 

 

Wanneer u steeds het water blijft hergebruiken en telkens bijvult zal u minder 

kalkvorming hebben maar moet het warm water wel steeds opgewarmd 

worden van koud naar heet.
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