
GEBRUIKSAANWIJZING 

ELEKTRISCHE PLANCHA 
PLA125 



2 

Aansluiting voor 
thermostaatsnoer 

Bakplaat 

Opvangbakje voor 
sappen en vetten 

U hebt net een product aangeschaft van het merk Siméo. Het werd met zorg ontwikkeld 
en heeft diepgaande controletesten ondergaan. 
Wij danken u voor het getoonde vertrouwen in ons merk en hopen dat dit toestel u 
volledig kan bekoren. 
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel gaat gebruiken en bewaar 
deze zorgvuldig om later te raadplegen indien nodig. 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Houd u aan de veiligheids-, gebruiks- en reinigingsvoorschriften van deze
gebruiksaanwijzing. Bij niet naleven hiervan vervalt de garantie.

• Dit toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik.

• Het is niet bestemd voor gebruik in volgende gevallen, die niet door de garantie
gedekt zijn:

o Personeelskeukens in winkels, kantoren en anderewerkomgevingen; 
o Boerderijen;
o Klanten in hotels, motels enandere residentiële omgevingen;
o Bed & breakfastomgevingen.

• Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat ze
onder toezicht staan of dat ze instructies hebben ontvangen aangaande het veilig
gebruik van het toestel en dat ze de betreffende gevaren begrijpen. Houd het toestel
en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar;

• Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke,
motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan
ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies
ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op
voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen.

• Het toestel kan niet worden gebruikt met een externe timer of een
afstandsbedieningsysteem.

• Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
• Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
• Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder

zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan.
• Het toestel en de verwijderbare thermostaatblokmogen niet ondergedompeld worden in

water of eender welke andere vloeistof.

• Vind de volledige aanwijzingen om het toestel in alle veiligheid te reinigen in het onderdeel

“Reiniging en onderhoud” van deze gebruiksaanwijzing.

• Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet als de stekker, het
elektriciteitssnoer of het toestel beschadigd zijn. Indien dit het geval is, moet het
toestel onmiddellijk naar een vakman van een Erkend Service Center van Siméo
worden gebracht ter controle en herstelling of vervaging van de beschadigdeonderdelen. 

• Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet als de stekker, het
elektriciteitssnoer of het toestel beschadigd zijn. Indien dit het geval is, moet het
toestel onmiddellijk naar een vakman van een Erkend Service Center van Siméo
worden gebracht ter controle en herstelling of vervaging van de beschadigde
onderdelen.

• Bij defect of slechte werking moet het toestel hersteld worden door een vakman van
een Erkend Service Center van Siméo.



4 

• U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen Erkend Service Center van Siméo op:
www.simeo.tm.fr.

• Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact in volgende gevallen
 Na gebruik 
 Indien het zonder toezicht wordtgelaten
 Voor het monteren en demonteren
 Bij storing

• Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat
voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische veiligheid. Indien
een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met ingebouwde aarding met
een nominale intensiteit voldoende groot om de voeding van het toestel aan te 
kunnen.

• De plancha wordt bij gebruik heel warm en blijft ook warm een tijdje na gebruik. Zorg
dat er niets rond staat. Gebruik ovenwanten om het toestel te hanteren.

• Verplaats het toestel niet als het nog warm is.

• De plaat, de thermostaat blok en de thermostaat knop moeten volledig droog zijn
voor gebruik.

• Om alle risico op brand te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendig
oppervlak (vermijden: glazen plaat, geverniste tafel, plastic tafellaken, enz.) en houd

• Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen andere toestellen
aan op hetzelfde circuit.

• Trek niet aan het elektriciteitssnoer of aan het toestel zelf om de stekker uit
het stopcontact te trekken.

• Hanteer het toestel niet met natte handen.

• Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.

• Zorg dat het toestel niet op de rand van de tafel of het keukentablet staat om te
vermijden dat het zou omvallen.

• Zorg dat het elektriciteitssnoer en eventuele verlengsnoeren niet in doorgangen
worden geplaatst om omvallen te vermijden.

• Verplaats het toestel nooit als het in werking is.

• Gebruik het toestel nooit buitenhuis.

• Gebruik het toestel niet in de nabijheid van een waterbron.

http://www.simeo.tm.fr/
http://www.simeo.tm.fr/
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• Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron et vermijd dat het 
elektriciteitssnoer in contact komt met een warm oppervlak.

• Het toestel moet beschermd worden tegen vorst. Laat het nooit in een auto in de 
winter, of op een andere plaats aan vorst blootgesteld.

• Bescherm de glazen tafels: een thermische of mechanische schok zou het glas kunnen 
doen breken waardoor het warme toestel zou kunnen vallen op de gasten.

• Laat het toestel niet leeg werken, behalve tijdens het opwarmen.

• Zorg dat het elektriciteitssnoer niet in contact komt met de warme delen van het 
toestel.

• Vermijd bruuske bewegingen in de nabijheid van het toestel tijdens gebruik die de 
stabiliteit in gevaar zou kunnen brengen.

• Gebruik nooit metalen keukengerei aangezien deze de antikleeflaag van de plaat 
zouden kunnen beschadigen.

• Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement.

• Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, zorg dat de thermostaatknop op “0” 
staat.

• Laat de plancha plaat en basis van het toestel afkoelen voordat u het gaat reinigen en 
opbergen.

• Reinig het toestel niet met agressieve chemische producten.

• Breng geen plastic keukengerei (of andere hittegevoelige materialen) in contact met de 
bakplaat.



6 

 VOOR  HET EERSTE GEBRUIK 

• Pak het toestel uit

• Verwijder alle plastic zakken, kartonnen en papieren die de verschillende delen van de 
plancha beschermen.

• Reinig de verschillende onderdelen van het toestel met lauw zeepsop, spoel grondig.

• Wrijf de basis van het toestel met een zachte vochtige doek.

• Zorg dat de onderdelen droog zijn voor gebruik.

 De plancha-grill plaat wordt erg warm tijdens gebruik en blijft nog warm
een tijdje na gebruik. Zorg dat er niets rond staat. Gebruik ovenwanten
om het toestel te hanteren.

 Wees voorzichtig met opspattend vet.
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OPMERKINGEN 
Als u de temperatuurinstelling tijdens het gebruik wijzigt, zal het controlelampje 
gaan branden om aan te geven dat de temperatuur stijgt of daalt om de gewenste 
instelling te bereiken. 

OPMERKING 
Gebruik steeds houten keukengerei om de ingrediënten te verplaatsen tijdens het 
bakken. Het gebruik van metalen keukengerei wordt afgeraden. 

INGEBRUIKNAME 

• Plaats uw plancha op uw werkblad of in het midden van uw tafel.

• Zorg dat het toestel stabiel staat en dat het elektriciteitssnoer niet in contact komt met 
een water- of warmtebron.

GEBRUIK 

• Steek de thermostaat in de aansluiting, zorg dat de stekker niet in het stopcontact 
steekt.

• Plaats de thermostaat knop naar boven.

• Plaats het vetopvangbakje op de daarvoor voorziene plaats.

• Steek de stekker in het stopcontact.

• Draai de thermostaat knop op de gewenste stand. Het controlelampje gaat 
branden.

• Als het controlelampje uitgaat, heeft de bakplaat de gewenste temperatuur 
bereikt.

• Plaats dan de te bakken ingrediënten op de bakplaat en smullen maar!
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REINING EN ONDERHOUD 

• Reinig steeds zonder dat de stekker in het stopcontact steekt.

• Verwijder de thermostaat van de aansluiting en laat uw toestel wat afkoelen voor het 
reinigen.

• Gebruik een spatel om de restjes te verwijderen.

• Reinig de bakplaat en de basis van het toestel met een warm zeepsopje. Gebruik nooit 
een schuurspons aangezien dit het bakoppervlak zou kunnenbeschadigen.

• Reinig het vetopvangbakje met de hand.

• De thermostaat mag nooit in water of enig andere vloeistof gedompeld worden. 
Hetzelfde geldt voor het elektriciteitssnoer en de stekker. Reinig de thermostaat met een 
zachte vochtige doek. 
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DENKEN 
OVER 
SORTEREN 

POLYSTYREEE EN 
PLASTISCHE FILM 

KARTON 

IE T S IN DE VUIL NISB AK 
GOOIEN 

RECYCLEREN 

 TECHNISCHE KENMERKEN 

Maximaal vermogen: 
Bedrijfsspanning: 

2000 W 
200-240 ~ 50/60
Hz

OPMERKING : 

De garantie staat op bijgevoegde garantieblad. De garantie dekt normale slijtage niet. De 
fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke schade door 
verkeerdelijk, oneigen, foutief, onredelijk, niet conform de gebruiksaanwijzing gebruik of 
montage of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel. 

Toestel enkel voor huishoudelijk gebruik 

VERNIETIGING VAN HET TOESTEL 

Gelieve onderstaande aanwijzingen te respecteren: 

1/ Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur niet weg samen met het 
normale huisvuil. 

2/ De gemeente heeft een selectief verzamelsysteem voor dit type product, 
contacteer de gemeente voor informatie. 

Immers, elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke substanties die 
schadelijk zijn voor het milieu of voor de gezondheid van de mens en die moeten 
gerecycleerd worden. 

LOKAAL VARIABELE SETPOINT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR 

Dit document en deze afbeeldingen zijn niet contractueel – Kenmerken kunnen gewijzigd 
worden zonder voorafgaand bericht. 
De afbeeldingen van het product in deze handleiding kunnen lichtjes variëren van het 
feitelijke toestel. 

8, Rue Thomas Edison - 67450 Mundolsheim — info@simeo.tm.fr 

http://www.consignesdetri.fr/
mailto:info@simeo.tm.fr



