
Opbergen

Trek de stekker altijd uit het stopcontact als u het toestel opbergt. 
Het toestel mag horizontaal of verticaal opgeborgen worden. 
Berg het toestel op buiten het bereik van kinderen. 

Veiligheid

De Mealbutler is enkel geschikt voor het verwarmen van maaltijden.  Omwille 
van uw veiligheid mag u er nooit andere zaken op verwarmen.   

De Mealbutler mag niet ondergedompeld worden in water. 
Gebruik het toestel ook nooit naast een afwasbak gevuld met water.  Dit kan 
leiden tot een levensgevaarlijke situatie. 

Gebruik het toestel niet als het beschadigd is.  Gebruik het zeker niet meer 
als de voedingskabel beschadigd is.  

Indien dit toestel wordt gebruikt door kinderen of personen met verminderde 
lichamelijke of mentale mogelijkheden, moet een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid hen uitleg verschaffen of superviseren. 

Reparaties mogen enkel door de fabrikant gedaan worden. 

Gebruiksaanwijzing Mealbutler

Gefeliciteerd met de ontvangst van uw nieuwe Mealbutler.  

De Mealbutler is een slim verwarmingstoestel voor maaltijden en werkt op 
basis van contactwarmte.  Deze technologie zorgt door trage verwarming 
voor een maximale maaltijdkwaliteit en gelijkmatige temperatuur.  De 
intelligente software kiest telkens het meest ideale verwarmingsprogramma 
voor elke maaltijd.  Dankzij deze intelligente techniek is de Mealbutler uiterst 
eenvoudig te bedienen en veilig in gebruik.  

In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle nodige informatie om optimaal te 
genieten van uw Mealbutler.  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig.  
Enkel zo kan een veilig gebruik van de Mealbutler gegarandeerd worden. 

Beschrijving van het toestel

De Mealbutler is bestemd voor het op temperatuur brengen van individuele 
maaltijden bestaande uit een hoofdgerecht, soep, of beide. 
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Het op temperatuur brengen duurt 40 tot 60 minuten, afhankelijk van uw 
versie.  Na deze tijdsduur gaat het toestel automatisch over naar de 
warmhoudstand, waarbij het hoofdgerecht en de soep op de juiste 
temperatuur gehouden worden.  Als het toestel niet door de gebruiker wordt 
uitgeschakeld, houdt het toestel gedurende 1 uur deze warmhoudstand aan.  
Daarna schakelt het zichzelf uit. 

Het eerste gebruik

Plaats de Mealbutler op een horizontaal oppervlak.  Steek de stekker in het 
stopcontact.  De Mealbutler is klaar voor gebruik. 

De Mealbutler moet minstens 30 minuten in de kamer aanwezig zijn alvorens 
hij gebruikt wordt zodat hij de temperatuur van de omgeving kan aannemen. 

Hoe werkt de Mealbutler?

1. Zet het hoofdgerecht of de soep of beide op het toestel 
2. Druk op de aan/uit-knop, het toestel is nu in werking 
3. Op het display verschijnt de resterende tijd 
4. Als het toestel heeft afgeteld en er “00” op het display verschijnt, is de 

maaltijd warm. 
5. Neem het hoofdgerecht en/of soep van het toestel en zet het toestel af 

door op de aan/uit-knop te drukken. 

Kunststoffen bord/kom: prik een gaatje in de folie voor het verwarmen. 
Porseleinen bord/kom: zorg dat het deksel op het bord en de kom zitten 
tijdens de verwarmingscyclus. 

Warmhoudstand:  Als de Mealbutler zijn verwarmingscyclus heeft afgerond, 
gaat hij over naar de warmhoudstand.   Tijdens de warmhoudstand staat het  
display op “00” en knippert.  Deze warmhoudstand wordt gedurende 1 uur 
aangehouden.  Daarna schakelt het toestel zichzelf automatisch uit.  
Tip: Terwijl u de soep eet, mag u het hoofdgerecht op het toestel laten staan 
en het toestel aan laten.  Zo blijft het hoofdgerecht goed warm tijdens het 
eten van uw soep.  

Belangrijk: 
• Zet altijd eerst het hoofdgerecht en/of soep op het toestel, druk daarna 

pas op de knop. 
• Laat de verwarmingscyclus volledig ten einde lopen; haal de maaltijd er 

niet vroeger af.  

Herhaalde verwarmingscycli

De Mealbutler is bedoeld om 1 maaltijd per dagdeel (ochtend, middag, 
avond) op te warmen.  Hij werkt namelijk optimaal als hij bij aanvang van het 
programma op omgevingstemperatuur is.   
Na een verwarmingscyclus wordt geadviseerd om minstens 1 uur te wachten 
alvorens een nieuwe verwarmingscyclus te starten.  Indien u 2 maaltijden 
wenst te verwarmen, dient u 2 Mealbutlers te gebruiken.   
Indien getracht wordt om een verwarmingscyclus te starten als een van 
beide of beide platen nog warm zijn, zal de Mealbutler wachten tot de platen 
zijn afgekoeld, alvorens de verwarmingscyclus te starten.  Tijdens deze 
wachtperiode zal een rondlopend streepje op het display zichtbaar zijn.  
Wanneer de temperatuur tijdens deze wachtperiode voldoende gedaald is, 
zal de Mealbutler automatisch starten. 

Omgeving

De Mealbutler mag enkel gebruikt worden in omgevingstemperaturen van 
10°C tot 30°C.  Het wordt aangeraden de Mealbutler niet te gebruiken in een 
tochtige omgeving of in rechtstreeks zonlicht. 

Schoonmaken

Voordat u het toestel schoonmaakt dient u de stekker uit te trekken. 
Maak het toestel schoon met een vochtige doek, eventueel met zeep.  
Gebruik geen methanol, aceton of andere krachtige oplosmiddelen of 
schuurmiddelen om het toestel te reinigen. Daarmee beschadigt u het 
oppervlak.  Zorg dat het toestel goed droog is alvorens u het weer gebruikt.
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