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INLEIDING 

Bedankt voor uw aankoop van de Byzoo droogoven Scorpion. Het is belangrijk om voor gebruik de 

gebruiksaanwijzing te lezen en alle aanwijzingen op te volgen, om schade aan de machine en letsel te 

voorkomen.  

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd 

worden inclusief de volgende: 

1. Lees alle instructies voor gebruik. 

2. Raak hete oppervlakten niet aan. Gebruik de handvatten en knoppen.  

3. Gebruik het apparaat op een stabiele, droge en hittebestendige ondergrond in een goed 

geventileerde ruimte.  

4. Om brand, elektrische schok en letsel te voorkomen, mogen het netsnoer, de stekker of het 

apparaat nooit met water of andere vloeistof in contact komen. 

5. Indien het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen of anderen met beperkte motoriek of 

beperkte capaciteiten, dan is strikte supervisie noodzakelijk. 

6. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Koppel het apparaat altijd los als het niet 

gebruikt wordt, voordat het in elkaar gezet of schoongemaakt wordt. Laat het apparaat afkoelen 

voor (de)montage en reiniging. 

7. Gebruik het apparaat nooit indien het aansluitsnoer of de stekker beschadigd is of indien het 

apparaat niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is op welke manier dan ook. 

8. Breng nooit zelf veranderingen aan, aan het apparaat. Probeer het apparaat niet zelf te 

demonteren of repareren. Niet alleen vervalt dan de garantie, maar het kan tevens brand, elektrische 

schok of letsel veroorzaken. 

9. Gebruik het apparaat niet buiten. 



10. Zorg ervoor, dat het apparaat niet op de rand van het aanrecht of de tafel staat, om te 

voorkomen, dat het eraf valt. Het netsnoer moet geen hete oppervlakten raken of over de rand van 

de tafel of het aanrecht hangen. 

11. Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals gasfornuizen, elektrische branders of 

hete ovens. 

12. Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is en zoals beschreven in de 

gebruiksaanwijzing. 

13. Reinig de onderdelen van de droogoven nooit met schuursponsjes of andere schuurmiddelen. Er 

kunnen stukjes vanaf komen die dan vervolgens in het elektrische gedeelte van de droogoven 

komen. Hierdoor kan schade of elektrische schok ontstaan. Schuurmiddelen kunnen de afwerking 

van de droogoven beschadigen. 

14. Zet de machine eerst geheel uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Verwijder de 

stekker uit het stopcontact alleen direct aan de stekker en niet door aan het snoer te trekken. Zorg 

dat stekker uit het stopcontact is voordat de machine gedemonteerd wordt. 

15. Draai of knoop het netsnoer niet om de droogoven, ook niet als deze gedemonteerd is. Dit om 

schade aan het snoer te voorkomen.  

16. Berg de machine op een koele, droge plek op.  

17. Verplaats de droogoven niet als deze in gebruik is. 

18.  Zorg er altijd voor dat alle onderdelen goed op zijn plaats zitten voordat de motor wordt 

aangezet. Demonteer nooit onderdelen als u het apparaat aan heeft staan. 

19. Gebruik het apparaat niet als één of meerdere onderdelen beschadigd zijn of ontbreken. 

20. Reinig dit apparaat niet in de vaatwasser of met heet water en plaats de onderdelen nooit in een 

magnetron. Dit kan storing of vervorming van de onderdelen veroorzaken.  

21. Zorg ervoor dat de droogoven niet op dezelfde groep aangesloten is als veel andere apparaten. 

Dit om eventuele overbelasting te vermijden. 

  

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

• Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Volg de instructies nauwgezet op. 

De garantie op het apparaat vervalt indien deze niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of 

commercieel gebruikt wordt. 

• Bewaar deze handleiding na het lezen zorgvuldig voor toekomstige referentie. 

• Indien u het apparaat cadeau geeft, geeft u ook de gebruiksaanwijzing erbij. 

  



VOOR HET EERSTE GEBRUIK 

 

1. Lees eerst alle instructies en veiligheidsinstructies. 

2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig 

zijn.  

3. Het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen houden. 

4. Maak de oppervlakte schoon met een vochtige doek, behalve de ventilator en het 

verwarmingselement. 

5. De machine dient hierna gemonteerd te worden en vervolgens eerst 30 minuten te draaien zonder 

voedingsmiddelen in de droogoven. Eventuele rook en geuren die tijdens deze 30 minuten vrijkomen 

zijn normaal. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar u de droogoven gebruikt en zorg 

ervoor dat er aan alle kanten van de droogoven minimaal 3 centimeter ruimte is.  

6. Gebruik de droogoven niet meer dan 20 uur aaneengesloten. Zet de droogoven hierna uit en haal 

de stekker uit het stopcontact. De droogoven moet minimaal 2 uur afkoelen voordat deze opnieuw 

gebruikt kan worden. 

  



ONDERDELEN 

 

 

 

1. Basis paneel 

2. Linker paneel 

3. Rechter paneel 

4. Droogoven basis met display 

5. Beugels linker paneel 

6. Beugels rechter paneel 

7. Boven paneel 

8. Voorkant 

 

Display functies 

Power (  ) – hiermee zet u de droogoven aan en uit 

Temperatuur – door op de pijltjes te drukken, kunt u de temperatuur instellen tussen de 35° en 68°C. 

Timer – door op de pijltjes te drukken, kunt u de timer instellen. De timer telt terug en laat de nog te 

drogen tijd zien.   



MONTAGE 

 

Stap 1: 

 

 

Plaats het basis paneel #1 op een stabiele, vlakke ondergrond. 

 

 

Stap 2:  

 

 

Plaats het linker paneel #2 in de linkeruitsparing van basis paneel #1. Haak de onderste 

vergrendelingen goed vast. Zorg ervoor, dat het kunststof handvat aan de bovenkant is.  

 

 

Stap 3: 

 

 

Plaats het rechter paneel #3 in de rechteruitsparing van basis paneel #1. Haak de onderste 

vergrendelingen goed vast. Zorg ervoor, dat ook aan deze kant het kunststof handvat aan de 

bovenkant is. 

 

  



Stap 4: 

 

 

Plaats de droogoven basis met display #4 aan de achterkant tussen de panelen #2 en #3. Zorg ervoor, 

dat de ventilator aan de binnenkant van de droogoven komt en er geen ruimte tussen de panelen zit. 

Haak de panelen #2 en #3 met de vergrendelingen goed vast aan de droogoven basis #4. (4 

vergrendelingen in totaal) 

 

Stap 5:  

 

 

Haak alle beugels #5 (5 stuks) op de inkepingen van linker paneel #2 en zorg ervoor, dat ze 

gelijkmatig verdeeld zijn over het gehele paneel. De opstaande rand aan één kant van de beugel 

houdt de tray tegen. Deze kant van de beugel moet aan de kant van de droogoven basis met display 

#4, niet aan de voorkant waar het front paneel zal komen. 

 

Stap 6: 

 

 

Haak alle beugels #6 (5 stuks) op de inkepingen van rechter paneel #3 en zorg ervoor, dat ze 

gelijkmatig verdeeld zijn zoals op het linker paneel #2. De opstaande rand aan één kant van de 

beugel houdt de tray tegen. Deze kant van de beugel moet aan de kant van de droogoven basis met 

display #4, niet aan de voorkant waar het front paneel zal komen. 

  



Stap 7: 

 

 

Plaats het boven paneel #7 bovenop de randen van linker paneel #2 en rechter paneel #3. Zorg dat 

de opstaande rand aan de voorkant van de droogoven komt, ver van de droogoven basis. Haak alle 

overige vergrendelingen van paneel #2 en #3 zorgvuldig vast. 

 

Stap 8: 

 

 

Schuif de gaas trays in de droogoven. 

 

Stap 9: 

  

 

Hang de voorkant (deur) #8 op zijn plaats over de rand van boven paneel #7. Het kunststof handvat 

komt aan de onderkant. Druk de deur #8 voorzichtig aan de onderkant op zijn plaat om de droogoven 

geheel af te sluiten. 

 

  



Stap 10: 

 
 

Bevestig het netsnoer. 

 

Om de droogoven te demonteren, dient u alle stappen in omgekeerde volgorde op te volgen.  



GEBRUIK 

 

1. Plaats de voorbereide ingrediënten op de droogtrays. Zorg dat de trays niet te vol zijn en er 

voldoende ruimte tussen de ingrediënten is, zodat ze niet over elkaar heen gaan. 

2. Schuif de volle trays in de droogoven. 

3. Schuif het front paneel op zijn plek met het handvat naar beneden. 

4. Zorg voor minstens 3 cm ruimte aan alle kanten van de droogoven voor ventilatie.  

5. Doe de stekker in het stopcontact. 

6. Druk op de Power knop en het digitale display zal oplichten: 00:00. 

7. Stel de temperatuur in door de pijltjes onder Temperature Setting in te drukken tot u de gewenste 

temperatuur geselecteerd heeft op het display. 

8. Stel de tijd in door de pijltjes onder Timer in te drukken tot u de gewenste tijd van 5 minuten tot 

15 uur heeft geselecteerd. 

9. Uw droogoven begint nu te drogen. Controleer regelmatig de status van uw voeding. 

10. Als de timer klaar is, zal de droogoven een aantal keer piepen en dan automatisch uitgaan. U 

haalt dan de stekker uit het stopcontact. 

11. Laat het gedroogde eindresultaat afkoelen en daarna kunt u genieten! 

 

  

  



REINIGING 

 

1.  Reinig het afneembare front en de trays met warm water met afwasmiddel. 

2. Gebruik een zachte borstel om plakkerig voedsel van de trays te verwijderen. 

3. Neem de oppervlakte van de behuizing met een vochtige doek af. 

4. De ventilator en verwarmingselement mogen niet gereinigd worden. 

5. Droog alle onderdelen zorgvuldig af.  

6. De onderdelen mogen niet in de vaatwasser gereinigd worden. 

7. Gebruik geen schuursponsen, schuurmiddelen of andere schurende reinigingsmiddelen om de 

onderdelen van de droogoven te reinigen. 

8. Zorg dat de basis van de droogoven met display, ventilator en verwarmingselement, het snoer en 

de stekker niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.  

  



PRODUKTSPECIFICATIES 

 

Merk Byzoo 

Model Scorpion 

Omschrijving Opvouwbare droogoven 

Materiaal RVS 

Display Digitaal met touchpad 

Energie 120 V – 60 Hz – 1000W 

Temperatuur Instelbaar tussen 35°C en 70°C 

Droogoppervlakte 1,5 m² 

Trays 10 roestvrijstalen trays 

Tray capaciteit max. 1 kg per tray 

 

 

 


