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GEBRUIKSAANWIJZING  
Lees en volg de veiligheidsinstructies nauwkeurig voordat U het toestel gebruikt. 

Bewaar deze handleiding en geef ze door aan mogelijke gebruikers aangezien ze belangrijke informatie 
bevat. 

  

RACLETTE / GRILL / PANNEKOEK-TOESTEL 

REF. RGC13DOM 
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I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN 

 

Lees de gebruiksaanwijzing :  
Lees en volg de veiligheidsinstructies nauwkeurig voordat U het toestel gebruikt. 
Bewaar deze handleiding en geef ze door aan mogelijke gebruikers aangezien ze 
belangrijke informatie bevat. 

 

Veiligheidsinstructies :  
Lees en volg deze instructies om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren. 

 

Beschermingsniveau I : Apparaat voorzien van een aarding waaraan metalen 
onderdelen zijn verbonden. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. 

 

Gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisc h afval : 
Dit toestel draagt het symbool WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
wat betekent dat aan het einde van de levensduur dit toestel niet mag weggegooid 
worden met het huishoudelijk afval maar moet afgezet worden bij het sorteercentrum 
van de stad. De recyclage van afval draagt bij tot de bescherming van het milieu. 

 
 

II. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Benaming 
Raclette / Grill / 
Pannenkoek 

Referentie RGC13DOM 
Model DR-928A 
Spanning en frequentie 230V ~ 50Hz 
Vermogen 1200-1400W 
Beschermingsniveau Klasse I 

 
 
 

Instructies beschikbaar op de internetsite : http://www.cora.fr ► S’informer ► Notices produits  
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  III. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN  
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5 Bevestiging van het type Y: Indien het netsnoer is 

beschadigd moet het vervangen worden door de 

fabrikant, zijn onderhoudsdienst of een gelijkaardig 

gekwalificeerd persoon en dit om gevaar te 

voorkomen. 
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 Aandacht, heel warm oppervlak.  

 De temperatuur van de bereikbare oppervlakken kan 

hoog zijn wanneer het toestel in gebruik is. 

 Neem het apparaat vast aan de handgrepen en de 

pannen aan de handvaten. 

Gebruik gepast keukengerei in hout of plastiek om 

voedsel te plaatsen of te verwijderen. 

Gebruik geen metalen spons om het toestel schoon 

te maken. 
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Dit toestel mag niet ingeschakeld worden door 

middel van een externe timer of door een aparte 

afstandsbediening. 
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Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen van 

8 jaar en ouder en door personen met mindere 

fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden, of 

met een gebrek aan ervaring en kennis mogen dit 

toestel gebruiken, indien ze onder toezicht staan of 

indien ze instructies hebben gekregen omtrent het 

gebruik van het toestel en zich bewust zijn van de 

mogelijke gevaren.  

Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.  

Het toestel mag niet schoongemaakt en 

onderhouden worden door kinderen tenzij ze ouder 

zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. 

Houd het apparaat en bijhorend snoer uit de buurt 

van kinderen jonger dan 8 jaar. 
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Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in 

huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals: 

• keukenhoeken gereserveerd voor het personeel in 

winkels, kantoren en andere werkomgevingen; 

• boerderijen ; 

• Het gebruik door klanten van hotels, motels en 

andere omgevingen met residentieel karakter; 

• Bed & Breakfast en dergelijke omgevingen. 



Version : 2017-08-31 NL / 5 

 

 

WAARSCHUWINGEN 

• Plaats het apparaat en het stroomsnoer niet in de buurt van warmtebronnen of 
waterbronnen en plaats het niet op een schuine hoek. 

• Gebruik het toestel niet als het leeg is. 
• OPMERKING: U kan zich ernstig verwonden als U het apparaat verkeerd gebruikt. 
• Het toestel is ontworpen om te werken op het plaatselijke elektriciteitsnet, in 

overeenstemming met de gegevens op het typeplaatje. 
• Het apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Elk professioneel of 

oneigenlijk gebruik of het niet naleven van de handleiding valt niet onder de 
verantwoordelijkheid of de garantie van de fabrikant. 

• Gebruik het toestel niet voor een ander doel dan waarvoor het werd ontworpen. 
• Gebruik het toestel niet buitenshuis. 
• Trek niet aan het stroomsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken of om het 

apparaat te verplaatsen. 
• Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer U het reinigt, ná elk gebruik of in geval van 

een stroomonderbreking. 
• Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.  
• Gebruik het toestel niet met vochtige of natte handen. 
• Het toestel moet binnenshuis worden gebruikt en altijd onder toezicht. 
• Gebruik het apparaat niet als het gevallen is en als het zichtbare schade vertoont (kabel, 

stopcontact, lekken ... ) of als het storingen vertoont. 
• Demonteer het toestel niet : laat het onderzoeken door een erkende onderhoudsdienst. 
• Schakel het toestel altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact : 

-  wanneer het zonder toezicht staat, 
-  na elk gebruik, 
-  vóór montage, demontage en schoonmaak, 
-  vooraleer het te verplaatsen, 
-  wanneer het niet naar behoren werkt. 

 

WAARSCHUWINGEN - RACLETTE  

• Gebruik het toestel niet nabij ontvlambare materialen. Plaats nooit voorwerpen uit stof of 
andere brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat als het nog warm is. 

• Dit toestel blijft warm na gebruik : wacht tot het apparaat volledig afgekoeld is voordat U 
het verplaatst of aanraakt.  

• Pas op voor spatten indien U vettig of sappig vlees grilt. 
• Steek geen metalen voorwerpen in het toestel. 
• Gebruik het apparaat niet als extra verwarming. 
• Bedek het apparaat niet tijdens gebruik. 
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IV. BESCHRIJVING 

1 Steengrill 4 Omkeerbare plaat : Gril / Pannenkoek 

2 Koekenpan 5 Stroomlampje AAN 

3 Thermostaat 6  

 

 
 

 
 

V. VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK 

 

• Pak het apparaat uit en controleer of elk item onbeschadigd is. 
• Gooi de verpakking en het beschermingsmateriaal weg volgens de gescheiden 

afvalinzameling. Bewaar de instructies. 

• Bij het eerste gebruik dient U het toestel gedurende 5 minuten te op te warmen. 
• Opmerking : Bij het eerste gebruik kan het apparaat mogelijks een lichte geur uitstoten 

vergezeld van wat rook. Dit is normaal bij het eerste gebruik. Ventileer de ruimte goed. 
 
 

VI. GEBRUIK 

 

Installatie  

• Controleer vooraf of het toestel is uitgeschakeld en niet aangesloten is op het stopcontact.  

• Plaats het toestel op een vlak en stabiel oppervlak.  

• Niet inbouwen. Installeer het niet in de buurt van ramen of gordijnen. 

• Installeer het apparaat in het midden van de tafel, en tenminste 15cm uit de buurt van 
muren, meubels, etc. 
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Het apparaat gebruiken  

• Sluit het toestel aan op het stopcontact. 

• Voorverwarm het apparaat ongeveer 10 minuten vóór gebruik. 

• Regel de temperatuur door aan de thermostaatknop te draaien : het indicatorlampje zal 

oplichten. 

• Wanneer de juiste temperatuur is bereikt zal het lampje uitdoven. Het zal opnieuw oplichten 

wanneer het toestel opnieuw opwarmt. 

 

STEENGRILL 
 

• Snij het vlees in kleine stukjes zodat de kooktijd wordt gereduceerd.  
• Olie de grillsteen met een papieren handdoek gedrenkt in olie. 
• Serveer het vlees op een bord of op een houten plank : Uw gasten kunnen op deze manier hun 

eigen hoeveelheid vlees kiezen en het grillen op de steengrill.  

• U kan het gegrilde vlees serveren met verschillende sausjes, met salade of met stokbrood. 
 
RACLETTE 
 

• U kan een goede raclette bekomen door echte raclettekaas te gebruiken.  
• Voorzie ongeveer 150 tot 250 gram kaas per persoon. Snij de kaas in sneetjes (ongeveer 2 

mm dik). Bereid aardappelen in de schil, waarna U ze in een afgedekte kom of op de grill 
plaatst om ze warm te houden.  

• Plaats de pannetjes met kaas in hun sleuven op de bakplaat.  
• De kaas zal smelten na 3 tot 4 minuten. Van zodra de kaas is gesmolten en een bruinachtige 

kleur heeft gekregen kunt U ze serveren of verspreiden over de aardappelen. Voeg wat 
versgemalen zwarte peper toe.  

• Serveer de raclette met rauwe ham of vleeswaren, uitjes en augurken en vergezeld van een 
droge wijn. 

 
ANDER GEBRUIK 

• Ander voedsel kan ook in de pannetjes gegrild worden, U kan ermee fruit knapperig maken of 
sauteren, eieren of aardappelen bakken en veel andere gerechten voorbereiden.  

• Keukengerei kan op de grillsteen of op de bovenste grillplaat worden geplaatst om het voedsel 
warm te houden – op voorwaarde dat de bodem een kleinere diameter heeft en niet groter is 
dan de hete plaat (pan, Pirexschotel). 

• Kookgerei met een bolle of onregelmatige onderkant mogen niet worden gebruikt. 
 

Na elk gebruik  

• Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. 

• Plaats de thermostaat op de MINIMUM stand. 

• Laat het toestel volledig afkoelen voordat U het schoonmaakt. 

• Berg het apparaat bij voorkeur op uit de buurt van kinderen en wikkel het stroomsnoer 

niet te hard op zodat het geen draaiingen krijgt.  

• Bewaar het toestel op een nette en droge plaats. 
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VII. SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD 

 

 

Wanneer het toestel is uitgeschakeld en 

ontkoppeld : 

 

De buitenste onderdelen reinigen  

• Dompel het apparaat en zijn elektrische 

onderdelen nooit onder in water.  

• Reinig de buitenste behuizing van het apparaat 

met een vochtige doek. 

• Gebruik geen bijtende of sterke 

schoonmaakmiddelen. 

 

Het reinigen van de onderdelen die in aanraking 

komen met voedsel  

• Trek de stekker uit het stopcontact en laat het 

toestel volledig afkoelen voordat U het 

schoonmaakt. 

• Reinig de pannetjes en de bovenste grill met 

zeepwater en niet-schurende spons. Gebruik 

een zachte borstel of een gebruikte 

tandenborstel indien nodig.  

• Spoel af en droog grondig. 
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• OPMERKING: Dompel de grillsteen niet onder in 

koud water aangezien dit barsten kan opleveren. 

Laat de grillsteen volledig afkoelen voordat U 

het schoonmaakt. 

 

Vóór elk nieuw gebruik : 

• Controleer of alle losse onderdelen goed op hun 

plaats zitten. 

• Controleer of alle onderdelen goed zijn gedroogd. 

Laat het toestel drogen in open lucht. 

• Plaats het niet in de vaatwasmachine. Droog het 

niet met een elektrische droger. 

 
 

IV. KLANTENSERVICE 

 

KLANTENSERVICE 
Voor alle bijkomende informatie, herstellingen van het apparaat of in het geval van problemen  
kan U zich richten tot de Klantendienst van de Cora-winkel.  
Losse onderdelen zijn niet beschikbaar. 

 


