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We zijn blij dat u voor dit product hebt gekozen en danken u voor uw vertrouwen. Om 

u lang van uw kooktafel te laten genieten, vragen wij u de volgende informatie zorgvuldig te 

lezen en in acht te nemen. Houd deze gids veilig. 

Overhandig alle documenten ook bij het doorgeven van het apparaat aan derden. Dank u wel. 

 

Beoogd gebruik 
Het apparaat wordt gebruikt als een kookplaat voor het bereiden van voedsel in de gebruikelijke  

huishoudelijke omgeving (in de keuken, aan tafel, op kantoor, enz.). Andere vormen van gebruik of 

wijziging van het hulpmiddel worden geacht niet in overeenstemming te zijn met het beoogde doel en 

brengen aanzienlijke ongevalsrisico's met zich mee. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade als gevolg van onjuist gebruik. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik. 

 

Technische gegevens 
Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd stopcontact. De netspanning moet overeenkomen 

met de spanning die op het naamplaatje wordt aangegeven. Alleen verbinding maken met AC! 

De modellen THS 2015 en THS 2590 kunnen achteraf worden uitgerust met een reductie. Neem indien 

nodig contact op met uw dealer. 

 

 
Model: Nom. Spanning: Nom. Inlaat Verwamingsplaat 1 Verwarmingsplaat 2 

     

THS 1090 230 V ~ 1000 W 145 mm Ø --- 

THS 1590 230 V ~ 1500 W 180 mm Ø --- 

THS 2022/E 230 V ~ 2000 W 220 mm Ø --- 

THS 815 (Timer) 230 V ~ 800 W 145 mm Ø --- 

THS 2590 230 V ~ 2500 W 145 mm Ø 1000W 180 mm Ø 1500W 

THS 2015 (Timer) 230 V ~ 2000 W 145 mm Ø 800W 180 mm Ø 1200W 
 

Verpakking 
Gooi verpakkingsmateriaal niet zomaar weg, maar recycle het. Lever papieren, kartonnen 

en golfkartonverpakkingen af bij inzamelpunten voor oud papier. 

Plaats ook plastic verpakkingsonderdelen en -folies in de daarvoor bestemde verzamelcontainers. 

 
In de voorbeelden voor plastic markering staat: 

PE voor polyethyleen, code 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD, PP 

voor polypropyleen, PS voor polystyreen. 

 

Instructies voor verwijdering 

Volgens de wet op de elektrische en elektronische apparatuur mag dit product aan het 

einde van de levensduur niet worden weggegooid met normaal huishoudelijk afval. Geef het 

daarom gratis bij een gemeentelijk inzamelpunt (bijv. Recyclagecentrum) voor de recyclage van 

elektrische en elektronische apparatuur. 

Uw gemeente- of stadsbestuur zal u informeren over de verwijderingsmogelijkheden. 
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 Voor uw veiligheid  

 
LET OP: Lees alle (veiligheids)instructies. Het niet naleven van 

(veiligheids)instructies kan elektrische schokken, brand en/of 

ernstig letsel/brandwonden veroorzaken! 

 
Algemene veiligheidsinstructies: 

•  Houd kinderen jonger dan 8 jaar altijd uit de buurt van het apparaat en het 

netsnoer (aansluitlijn). 

• Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij 

ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. 

• Laat het apparaat niet in bedrijf zonder toezicht. 

• Deze hulpmiddelen kunnen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door 

personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of 

kennis als zij onder toezicht of geïnstrueerd zijn bij het veilige gebruik van het apparaat en die de 

resulterende gevaren hebben begrepen . 

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

• Verpakkingsmaterialen zoals bijv. foliezakjes horen niet in kinderhanden. 

• Bedien dit apparaat niet via een externe timer of een apart telecontrolesysteem. 

• Controleer voor elke inbedrijfstelling het apparaat en de accessoires op perfecte staat, het mag 

niet in gebruik worden genomen als het is gevallen of zichtbare schade vertoont. Koppel in deze 

gevallen het apparaat los van het lichtnet en laat het controleren door een elektricien. 

• Houd er bij het leggen van het netsnoer rekening mee dat niemand erin verstrikt kan raken of 

erover kan struikelen om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk naar beneden wordt 

getrokken. 

• Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken, scherpe randen en mechanische belastingen. 

Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen en slijtage. Beschadigde of verwarde 

netsnoeren verhogen het risico op elektrische schokken. 

• Om het apparaat los te koppelen van het lichtnet, trek alleen de stekker eruit (nooit aan 

het snoer)! 

• Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit onder in water voor reiniging. 

• Bewaar het apparaat niet buiten of in vochtige ruimtes. 

• Dit elektrisch apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften. Als het apparaat of 

netsnoer beschadigd is, koppelt u het onmiddellijk los. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd 

door geautoriseerde gespecialiseerde bedrijven of door onze fabrieksklantservice. Onjuiste reparaties 

kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker met zich meebrengen. 

• Onjuist gebruik en veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing zal leiden tot het verlies van 

de garantieclaim. 

 
 

3 



Veiligheidsinstructies voor het gebruik van het apparaat: 

LET OP: Verwonding of Risico op brandwonden! 

Behuizingsoppervlakken en de verwarmingsplaat worden heet 

tijdens bedrijf. Hete oppervlakken zijn nog steeds heet , zelfs 

na het uitschakelen! 

 
Werk daarom met de nodige voorzichtigheid: 

• Ter bescherming raden we het gebruik van pannenlappen en geschikt 

kookgerei aan! 

• Gebruik de bovenkant van het apparaat niet als opslag- of werkoppervlak, omdat het warm 

wordt tijdens het gebruik van het apparaat! Om te beschermen tegen het risico van brand, 

plaats geen voorwerpen gemaakt van papier, plastic, stof of andere brandbare 

materialen op hete oppervlakken! 

• Gebruik alleen elektrische kookpotten of pannen met een onberispelijke, vlakke bodem 

en bijpassende diameter (ook vuurvast glas of porselein). Als de bodem van de pot 

ongelijk of te klein is, verspil je energie. De verwarmingsplaat en de bodem van de pot 

moeten altijd schoon en droog zijn. 

•  Gebruik geen kookvaten gemaakt van plastic, emaille van lage kwaliteit, porselein of 

aluminiumfolie. 

• Voorzichtigheid! Brand! Oververhitte vetten en oliën kunnen in brand geraken. 

Voedsel met vetten en oliën mag dus alleen onder begeleiding bereid worden! 

• Spat nooit koud water op de hete plaat ! 

• Het apparaat en de accessoires moeten eerst volledig worden afgekoeld om ze schoon te 

maken of schoon te maken. 

• Voor modellen met een hoes kan deze worden verwijderd voor reiniging. Zorg 

ervoor dat de klep alleen gesloten is als het apparaat is uitgeschakeld en de platen zijn 

afgekoeld. 

• Voor de installatie van het apparaat moet het volgende in acht worden genomen: 

o Apparaat op een hittebestendig, stabiel en vlak werkoppervlak (geen geverfde 

oppervlakken, geen tafelkleden, enz.) zetten. 

o Opgezet buiten het bereik van kinderen . 

o Laat aan alle kanten van het apparaat voldoende ventilatieafstand om 

schade door hitte of vetspatten te voorkomen en ongehinderd te 

kunnen werken. Er moet worden gezorgd voor een ongehinderde 

luchtcirculatie. 

o Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen (kachel, gasvlam, enz.) of in 

potentieel explosieve atmosferen waar brandbare vloeistoffen of gassen aanwezig 

zijn. 



  Pas op voor brandgevaar! 

Dit apparaat is niet geschikt voor installatie. 

• Gebruik het apparaat niet als ruimteverwarming. 

• Voor een veilige uitschakeling koppelt u de stekker na elk gebruik los . 

 

 Inbedrijfstelling  
 

•  Voor het eerste gebruik verwarm elke plaat op het hoogste niveua zonder pot voor ca. 5 

minuten. Dit geeft de paneelcoating zijn optimale beschermende werking. Stoort u 

alstublieft niet door de korte termijn, onschadelijke rookontwikkeling. 

• Gebruik in principe alleen kookpotten en pannen met de juiste diameter. Als de bodem van 

de pot ongelijk of te klein is, verspil je energie. 

• De temperatuur van de verwarmingsplaat wordt elektrisch geregeld via 7-taktschakelaars. 

Afhankelijk van het ingestelde niveau warmt de plaat op met het juiste vermogen en blijft 

constant bij deze temperatuur. 

• Het indicatielampje brandt zolang de verwarmingsplaat is ingeschakeld. 

• De THS 815 en THS 2015 modellen zijn uitgerust met 15 minuten timers en hebben 

een verminderd vermogen van 800/1200 W. Dit voorziet in een bijzonder grote behoefte aan 

veiligheid, bijvoorbeeld in rusthuizen. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de timer 

het apparaat automatisch uit. De ingestelde tijd kan op elk moment worden gewijzigd 

door rechts en links te draaien, zelfs wanneer het apparaat in bedrijf is. 

•  Schakel uw apparaat op tijd uit en gebruik de energie die in de verwarmingsplaat is 

opgeslagen om warm te blijven. 

 Reiniging en verzorging  

 

Koppel voor het schoonmaken altijd de stekker uit het 

stopcontact en laat het apparaat afkoelen! Dompel het 

apparaat, het netsnoer en de stekker nooit onder in water 

voor reiniging ! 
 

•  Reinig het apparaat met een vochtige doek en reinigingsmiddel; gebruik geen schurende 

of staalwol. 

•  Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker niet onder in het water en zorg ervoor 

dat er geen stoom kan binnendringen. 

• Houd de verwarmingsplaten altijd droog, vocht en stoom leiden tot roestvorming. 

• Gebruik geen schuurmiddelen en oplosmiddelen, evenals puntige voorwerpen! 

• Behandel het apparaat niet met een stoomreiniger! 
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Tabel: 
 

Model-ID THS 1090 

THS 815 

THS 1590 THS 2022/E THS 2590 

THS 2015 

Type kooktrog Vrijstaande Vrijstaande Vrijstaande Vrijstaande 

Aantal 

kookzones 
1 1 1 2 

Verwarming Massa kookplaat Massa kookplaat Massa kookplaat Massa kookplaat 

Middellijn 14 cm 18 cm 22 cm 14,5 cm en 18 cm 

Energieverbruik per 

kookzone, 

per kg 

195 Wh/kg 195 Wh/kg 195 Wh/kg 14,5 cm Ø: 195 Wh/kg 

18 cm Ø: 195 Wh/kg 

Energieverbruik van 

de gehele 

kookplaat, per kg 

195 Wh/kg 195 Wh/kg 195 Wh/kg 195 Wh/kg 

Testmethode 

Het product is getest volgens de testnorm DIN EN 60350-2: Elektrische kooktoestellen voor 

huishoudelijk gebruik – Deel 2: Kookplaten – Methode voor het meten van 

prestatiekenmerken. 

Informatie voor de gebruiker – energiebesparing en grondstoffen 

Tips voor energiebesparing: 

• De kookplaat en de bodem van de pot moeten schoon en vrij van residuen zijn om een 

optimale warmteoverdracht te garanderen. 

• Plaats het kookgerei eerst op de kookzone en zet vervolgens het apparaat aan. 

• Plaats kookgerei in het midden van de kookzone. 

• De bodem van het kookgerei en de kookzone moeten even groot zijn. 

• Door te klein kookgerei te gebruiken, verspil je energie. 

• Verwarm bij het verwarmen van water alleen de hoeveelheid die daadwerkelijk nodig is . 

• Bedek bij het koken en bereiden het kookvat indien mogelijk altijd met een deksel. 

• Zet de kookzone vroeg uit en gebruik de restwarmte om warm te blijven, te smelten, etc. 

Uitgebreide productinformatie volgens EU-verordening 66/2014 

(energiebesparingsverordening) 



 Service en garantie  

Beste klant, 

 

Ongeveer 95% van alle klachten zijn helaas te wijten aan bedieningsfouten en kunnen zonder problemen 

worden verholpen als u telefonisch of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Wij 

vragen u daarom om contact met ons op te nemen voordat u uw apparaat terugstuurt naar uw 

dealer. Zo word je snel geholpen zonder dat je paden hoeft te bewandelen. 

 

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH biedt u, de particuliere eindgebruiker, een 

kwaliteitsgarantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop. De garantieperiode wordt niet verlengd 

of opnieuw gestart door latere wederverkoop, reparatiemaatregelen of vervanging van het 

product. 

 

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorg vervaardigd. Houd rekening met de volgende 

procedure als u nog steeds een defect opmerkt: 

 

1. Neem dan eerst contact op met onze klantenservice op Tel.: 079 – 636 42 42 of e- mail 

informatie@jlensen.nl en beschrijf het geconstateerde defect. We zullen u dan 

vertellen hoe u verder moet gaan met uw apparaat. 

 
2. Als er geen bedieningsfout of iets dergelijks is, stuur het apparaat dan samen met het 

aankoopbewijs en een schriftelijke foutbeschrijving naar ons onderstaande adres. 

Zonder aankoopbewijs wordt de reparatie zonder verder onderzoek tegen betaling uitgevoerd. Zonder 

een schriftelijke beschrijving van de fout, moeten wij u factureren voor de extra kosten. Zorg bij het 

verzenden van het apparaat voor een veilige verpakking en voldoende frankering. Wij 

aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onverzekerde of door transport beschadigde apparaten. 

Naar goeddunken van ROMMELSBACHER is de garantie beperkt tot het verhelpen van 

het defect of het vervangen van een defectvrij product. Verdere claims zijn uitgesloten. 

 
3. De garantie vervalt in geval van commercieel gebruik als het defect te wijten is aan onjuiste 

of onrechtmatige behandeling, gebruik van geweld, ongeoorloofde reparatiepogingen en / of 

andere schade na aankoop of schade aan normale slijtage. 

 

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH 

Rudolf-Schmidt- Straße 18 

91550 Dinkelsbühl 

Tel: 09851 5758-0 

Email: service@rommelsbacher.de 

J. Lensen Huishoud B.V. 

Platinastraat 84 

2718 RX Zoetermeer 

Tel: 079 363 42 42 

Email: informatie@jlensen.nl 
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