
Gefeliciteerd met de 
aanschaf van de Mealthy Crisplid 

en welkom bij de Mealthy Movement! De 
CrispLid is een leuke en makkelijke manier om 

maaltijden te braden, airfryen en krokant te 
maken in uw eigen snelkookpan! 

De Mealthy CrispLid is ontworpen om te gebruiken in 
combinatie met elke elektrische snelkookpan van 6 of 8 

liter. Uw veiligheid met en tevredenheid over de Mealthy 
CrispLid zijn onze topprioriteiten. Deze handleiding 

introduceert u aan uw CrispLid en bevat de 
gebruiksaanwijzing. Lees alle instructies nauwkeurig 

door voor gebruik.

Laten we beginnen!
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Inhoudsopgave

Let op: deze Nederlandse gebruiksaanwijzing is een vertaling van de Engelse handleiding. 
Uiteindelijk is de Engelse handleiding de correcte handleiding en dient deze vertaling enkel als hulpmiddel. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze vertaling.



1.  Gebruik NOOIT een verlengsnoer bij uw Mealthy CrispLid. Het korte netsnoer is 
speciaal gemaakt als veiligheidsmaatregel om het risico te verkleinen dat kinderen het 
snoer vastgrijpen of ermee spelen en om te voorkomen dat u over een lang snoer 
struikelt. 

2. Gebruik CrispLid NOOIT zonder STALEN binnenpan van de elektrsiche snelkookpan. 
Gebruik CrispLid NOOIT met kommen of pannen, behalve de roestvrijstalen  BINNENPAN 
van de elektrische snelkookpan. 

3. De CrispLid is UITSLUITEND bedoeld voor gebruik op het aanrecht met een aluminium 
snelkookpan. 

4. Om oververhitting te voorkomen, hebben temperaturen van 230 °C of hoger een 
maximale kooktijk van 20 minuten. Laat de stalen binnenpan en CrispLid ALTIJD ten 
minste 10 minuten afkoelen voordat u weer op of boven de 230 °C kookt.

5. Zorg er ALTIJD voor dat CrispLid juist is geplaatst voor gebruik. 

6. Wees ALTIJD voorzichtig bij het gebruik van uw CrispLid. Houd CrispLid UIT DE BUURT 
van kinderen of personen wier lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens een 
veilig gebruik van het apparaat in de weg kunnen staan. 

7. Gebruik CrispLid NOOIT wanneer de snelkookpan al aan staat of al is aangesloten. 

8. Kook ALLEEN in de roestvrijstalen pan van een elektrische snelkookpan om het risico 
op elektrische schokken te verminderen. Gebruik NOOIT een aluminium of keramisch 
omhulde pan met uw CrispLid. 

9. Om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen te voorkomen, VERWIJDER en GOOI alle 
beschermende folie en zakken weg die over het apparaat en de accessoires zijn 
aangebracht.

10. Plaats CrispLid NOOIT op of in de buurt van gas-, keramische, inductie- of elektrische 
branders. Als u dat wel doet, kan dit schade en letsel veroorzaken en hierdoor wordt uw 
garantie ongeldig.  

11. Plaats CrispLid NOOIT in een oven.  Dit kan schade en letsel veroorzaken en maakt uw 
garantie ongeldig. 

12. Dompel het snoer of CrispLid NOOIT onder in water of een andere vloeistof om 
elektrische schokken te voorkomen. Spoel CrispLid NIET af onder de kraan.  Als u dit wel 
doet, kan dit schade en letsel veroorzaken en wordt uw garantie ongeldig. 
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Lees alle instructies voor gebruik; bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik!



13. Wees EXTREEM VOORZICHTIG bij de verwerking van warm voedsel en hete oppervlak-
ken om letsel te voorkomen. 

14. Verplaats de elektrische snelkookpan NOOIT wanneer de CrispLid is geplaatst en in 
gebruik is. Dit kan schade en letsel veroorzaken en maakt uw garantie ongeldig. 

15. Zorg er ALTIJD voor dat de elektrische snelkookpan UITGESCHAKELD is en de stekker 
eruit is wanneer u uw CrispLid gebruikt. 

16. De roestvrijstalen pan van de snelkookpan wordt tijdens en na het koken extreem 
heet.  Gebruik ALTIJD beschermende handschoenen/ovenwanten.

17. Inspecteer uw CrispLid, het netsnoer en de stekker regelmatig. Gebruik CrispLid NIET 
als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als CrispLid niet goed functioneert of op wat 
voor manier dan ook beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en bel de 
klantenservice.

18. De Mealthy CrispLid is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.  Gebruik CrispLid 
NOOIT voor iets anders dan waar het voor bedoeld is. NIET gebruiken in bewegende 
voertuigen of boten. NIET buitenshuis gebruiken. Als u dat wel doet, kan dit schade en 
letsel veroorzaken en wordt uw garantie ongeldig.  

19. Ga NOOIT rommelen met de CrispLid, demonteer of verwijder ook NOOIT onderdelen 
van de CrispLid.  Dit kan uw CrispLid beschadigen en maakt uw garantie ongeldig.

20. Gebruik GEEN schuurmiddelen, staalwol of schuursponsjes om uw CrispLid schoon te 
maken.  Raadpleeg Onderhoud en Reiniging voor meer informatie. 

21. Om letsel te voorkomen, dient u het snoer NOOIT over de rand van het aanrecht te 
draperen. 

22. Bedek de luchtaanvoerschacht of luchtuitlaatschacht NIET terwijl CrispLid in gebruik 
is.  Dit kan ongelijkmatig koken veroorzaken en de CrispLid beschadigen

23. De CrispLid wordt extreem heet tijdens het kookproces.  Wees ALTIJD voorzichtig bij 
het verwijderen van de CrispLid.

24. Plaats de hete CrispLid na gebruik ALTIJD op de meegeleverde siliconen onderzetter 
of een ander hittebestendig oppervlak totdat het apparaat is afgekoeld.  Plaats de hete 
CrispLid NOOIT rechtstreeks op het aanrecht of een hittegevoelig oppervlak

25. Sluit CrispLid NOOIT aan op een externe tijdschakelaar of een afzonderlijk afstandsbe-
dieningssysteem. 
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26. Bied ALTIJD voldoende ruimte boven en rond de CrispLid voor een goede 
luchtcirculatie. 

27. Gebruik CrispLid of diens accessoires NOOIT in een magnetron, broodrooster, heteluch-
toven, conventionele oven, of op een keramische, elektrische, gas- of inductiekookplaat of 
buitengrill. Dit kan uw CrispLid beschadigen en maakt uw garantie ongeldig

28. Zorg er ALTIJD voor dat CrispLid schoon is voor gebruik.  Laat het netsnoer NOOIT in 
contact komen met hete oppervlakken. 

29. Gebruik uw CrispLid NOOIT om voedsel met olie te frituren. Dit kan schade en letsel 
veroorzaken en maakt uw garantie ongeldig. 

30. Om mogelijke ziekte te voorkomen, dient u ALTIJD een thermometer te gebruiken om te 
controleren of het voedsel is gekookt op de temperaturen die worden aanbevolen door de 
Food and Drug Administration (FDA).  Bezoek www.f-da.gov voor meer informatie over 
voedselveiligheid. 

31. Uw CrispLid is UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in elektrische systemen van 120 V~/60 
Hz in Noord-Amerika. Uw CrispLid heeft een 3-polige geaarde stekker.  Steek de stekker 
ALTIJD in een geaard stopcontact.

32. Druk op de stopknop om er zeker van te zijn dat er geen programma's actief zijn voordat 
u de stekker uit het stopcontact haalt. 

33. Haal de stekker ALTIJD uit het stopcontact en laat CrispLid afkoelen voordat u het 
schoonmaakt of opbergt. 

34. Door de hitte van uw CrispLid kunnen stickers op de bodem van uw elektrische 
snelkookpan hun kleefkracht verliezen en loslaten.  Controleer ALTIJD de stickers aan de 
binnenkant van de bodem van uw snelkookpan om er zeker van te zijn dat de stickers ofwel 
stevig vastzitten, of verwijder de stickers als ze loskomen. 

35. Plaats NOOIT afgedichte ingeblikte etenswaren in de pan wanneer u uw CrispLid 
gebruikt.  Als u dit wel doet, kan dit schade en letsel veroorzaken en wordt uw garantie 
ongeldig. 

36. Gebruik NOOIT plastic zakken of plastic folie in de pan wanneer u uw CrispLid gebruikt.  
Gebruik NOOIT braadzakken voor slowcookers of plastic pannenvoeringen bij het gebruik 
van uw CrispLid.  Als u dat wel doet, kan dit schade en letsel veroorzaken en wordt uw 
garantie ongeldig. 

37. Gebruik ALLEEN bijgeleverde of goedgekeurde accessoires bij uw CrispLid.  Het gebruik 
van niet-goedgekeurde of andere accessoires kan schade veroorzaken en uw garantie 
ongeldig maken.
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Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.
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Introductie

3” VERHOOGDE ONDERZETTER FRITUURMAND

ROESTVRIJSTALEN TANG SILICONEN ONDERZETTER CRISPLID

De Mealthy CrispLid is ontworpen met u in gedachten. De CrispLid is gebouwd om te 
anticiperen op al uw behoeften op het gebied van braden, krokant bakken en airfryen en 
wordt geleverd met een 3-inch verhoogde onderzetter, een frituurmand, een siliconen 
onderzetter, een roestvrijstalen tang en een receptenboekje (om u op weg te helpen - kijk 
voor meer recepten op www.mealthy.com). 

Uw Mealthy CrispLid is compatibel met de Mealthy MultiPot en elke elektrische snelkookpan 
van 6 en 8 liter dat momenteel op de markt is.  Omdat uw veiligheid en tevredenheid onze 
topprioriteiten zijn, hebben we de CrispLid gebouwd volgens de hoogste veiligheids- en 
functionele normen.

M O D E L  

V O E D I N G  

V E R M O G E N  

G E W I C H T

A F M E T I N G E N

MCL-100-US

120V ~ 60Hz

1000W

3¼ lbs

10 x 10 x 4¾ in



Uw CrispLid

Uw CrispLid bestaat uit de hoofdbehuizing met verwarmingselement en bedieningspaneel 
op een glazen deksel. De glazen deksel past op elektrische snelkookpannen van 6 en 8 liter.  
De hoofdbehuizing bestaat uit de hendel, bedieningspaneel, ventilatieroosters, 
verwarmingselement, ventilator en roestvrijstalen kap over het verwarmingselement en de 
ventilator. 

Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.
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H E N D E L

V E N T I L AT I E

V E N T I L AT I E

S T E K K E R

V E R WA R M I N G S E L E M E N T  &  V E N T I L AT O R K A P  

D E K S E L  G L A S

B E D I E N I N G S PA N E E L



Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.

Aan de slag gaan met uw CrispLid is snel en gemak-
kelijk. 

1. Zorg ervoor dat uw elektrische snelkookpan van 6 
of 8 liter is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcon-
tact is en dat de snelkookpan op een vlak oppervlak 
staat. 

2. Plaats de binnenste stalen pan van uw snelkook-
pan in de basis.  

3. Plaats de CrispLid-onderzetter in de stalen pan 
(voor grotere items, zoals een hele kip, gebruikt u de 
roestvrijstalen onderzetter die bij uw elektrische 
snelkookpan is geleverd) en de CrispLid-frituur-
mand, indien u die gebruikt, op de onderzetter, zorg 
ervoor dat er geen voedsel boven de rand van de 
binnenste stalen pot uitkomt. 

4. Plaats het CrispLid-deksel op de stalen binnenpan 
en sluit de CrispLid aan in het stopcontact.  Stel tijd 
en temperatuur in en druk op 
om te beginnen met koken! Voor meer informatie 
over het bedieningspaneel van uw CrispLid, raad-
pleegt u de sectie Bediening.
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Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.

5. Wellicht wilt u tijdens de kookcyclus items 
omdraaien of de mand schudden. Trek hiervoor de 
hendel van de CrispLid omhoog. Plaats de CrispLid 
ALTIJD op de meegeleverde siliconen onderzetter 
als deze niet wordt gebruikt en nog warm is. 

6. Na het omdraaien of schudden van uw voedsel, 
plaatst u de CrispLid terug en drukt u de hendel 
weer naar beneden. De CrispLid zal uw moment 
binnen de kookcyclus enkele seconden onthouden 
nadat u de hendel hebt opgetild. Als de hendel 
gedurende een langere periode wordt opgetild, 
keert de CrispLid standaard terug naar de meest 
recente instelling. 

LET OP
Gebruik ALTIJD een tang en oven-/siliconenhand-
schoenen bij het werken met hete voorwerpen om 
brandwonden te voorkomen. 
  
7. Plaats de CrispLid terug op de stalen binnenpan 
en druk op       om de cyclus te hervatten, of 
controleer de tijd en temperatuur en druk op
om het kookproces opnieuw te starten.    

Installatie en Gebruik
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Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik!
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Bediening

TijdTemperatuur

Verminder Tijd/Temp

Stop

Vermeerder Tijd/Temp

Start

Het Mealthy CrispLid bedieningspaneel bestaat uit zes knoppen (temperatuur, tijd, +/-, stop 
en start) en een LED-scherm zoals hieronder weergegeven. Het LED-scherm geeft de tijd of 
temperatuur weer, afhankelijk van welke het laatst is ingesteld. 

De hendel van uw CrispLid pauzeert het kookproces wanneer deze wordt opgetild.  Om het 
koken te onderbreken, tilt u de hendel omhoog in de hoogste stand.  Om het kookproces 
opnieuw te starten, laat u de hendel weer zakken totdat deze in de vergrendelde positie 
vastklikt.  Druk op        om het koken te hervatten.  

De CrispLid is geprogrammeerd om te werken op negen verschillende temperaturen voor 
airfryen/braden en op vijf verschillende temperaturen voor het drogen.  In de volgende 
tabellen een overzicht van de temperaturen voor airfryen en drogen en de bijbehorende 
maximale tijd. 

150ºC

160ºC

180ºC

190ºC

200ºC

220ºC

230ºC

240ºC

260ºC

60 MIN

60 MIN

60 MIN

60 MIN

60 MIN

60 MIN

20 MIN

20 MIN

20 MIN

300ºF

325ºF

350ºF

375ºF

400ºF

425ºF

450ºF

475ºF

500ºF

45ºC

52ºC

57ºC

63ºC

68ºC

24 HOURS

24 HOURS

24 HOURS

24 HOURS

24 HOURS

113ºF

125ºF

135ºF

145ºF

155ºF



Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.
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Bediening

TIMER

Druk op       om de tijd te selecteren. Gebruik de +/- knoppen om de tijd aan te passen. U 
kunt vanaf hier op de startknop drukken of eerst de temperatuur aanpassen. 

TEMPERATUUR

Om de temperatuur te selecteren, drukt u op       . Gebruik de +/- knoppen om de
temperatuur aan te passen. U kunt vanaf hier de start-knop indrukken of eerst de tijd 
aanpassen.

BELANGRIJK

Om oververhitting te voorkomen, dienen temperaturen van boven de 230ºC
een maximale kooktijd van 20 minuten te hebben. Laat de binnenste stalen pan
en CrispLid ALTIJD minstens 10 minuten afkoelen voordat u weer op of boven 230ºC kookt.

Temperaturen onder 230ºC hebben een maximale kooktijd van 60 minuten..



Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.

STOP

Druk op      om op elk moment tijdens de kookcyclus om het koken te stoppen.
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Bediening

BELANGRIJK

Om oververhitting te voorkomen, dienen temperaturen van boven de 230ºC
een maximale kooktijd van 20 minuten te hebben. Laat de binnenste stalen pan
en CrispLid ALTIJD minstens 10 minuten afkoelen voordat u weer op of boven 230ºC kookt.

Temperaturen onder 230ºC hebben een maximale kooktijd van 60 minuten..

START

Nadat u tijd en temperatuur heeft ingesteld, bent u klaar om te koken!  Druk op 
om te beginnen met koken.



Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.
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Bediening

PAUZEER KOOKPROCES

Til de hendel op om het koken te 
onderbreken. Druk de hendel weer op 
zijn plaats en druk          om verder te 
koken. De CrispLid zal uw moment 
binnen de kookcyclus enkele secon-
den onthouden nadat u de hendel 
hebt opgetild. Als de hendel geduren-
de een langere periode wordt 
opgetild, keert de CrispLid standaard 
terug naar de meest recente instelling. 

Plaats de hete CrispLid NOOIT op een niet-hittebestendig oppervlak.  
Gebruik ALTIJD de meegeleverde siliconen onderzetter 
of een ander hittebestendig oppervlak.

WAARSCHUWING

    



Bediening

GELUID AANPASSEN

Om het geluid uit te zetten, druk op      en houd deze ingedrukt tot u de term SOFF 
ziet staan.

Om het geluid aan te zetten, druk op      en houd deze ingedrukt tot u de term SON 
ziet staan.

STANDAARDINSTELLINGEN HERSTELLEN

Als u de CrispLid wilt resetten naar de standaardinstellingen, houd dan 5 seconden 
ingedrukt.

so�

Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.
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Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.

Braden/Krokant Bakken Na Snelkoken

15

Volg deze stappen voor het braden/krokant bakken van uw eten na het snelkoken:

1. Verwijder het deksel van de snelkookpan volgens de instructies van de fabrikant. Annuleer 
alle programma's en haal de stekker uit het stopcontact.

2. Verplaats gekookt voedsel over naar de steamer of frituurmand en verwijder/gooi alle 
vloeistof uit de binnenpan. Plaats de stalen binnenpan terug op de bodem van de snelkook-
pan.

3. Plaats de onderzetter in de stalen binnenpan en plaats de mand op de onderzetter.

4. Plaats de CrispLid bovenop de stalen binnenpan en sluit de CrispLid aan op een 3-polig 
geaard stopcontact.

5. Selecteer temperatuur en tijd.

6. Druk op      .

OPMERKING: Til het handvat tijdens het koken op elk gewenst moment op om het 
koken te pauzeren.

OPMERKING:  Het CrispLid-lampje gaat tijdens het koken aan en uit. Dit is normaal.

Plaats de hete CrispLid NOOIT op een niet-hittebestendig oppervlak.  
Gebruik ALTIJD de meegeleverde siliconen onderzetter 
of een ander hittebestendig oppervlak.

WAARSCHUWING

BELANGRIJK

Om oververhitting te voorkomen, dienen temperaturen van boven de 230ºC
een maximale kooktijd van 20 minuten te hebben. Laat de binnenste stalen pan
en CrispLid ALTIJD minstens 10 minuten afkoelen voordat u weer op of boven 230ºC kookt.

Temperaturen onder 230ºC hebben een maximale kooktijd van 60 minuten.



Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid. 16

Airfryen & Drogen

Volg deze stappen voor het airfryen van uw eten met uw CrispLid:

1. Zorg ervoor dat de snelkookpan is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is 
verwijderd en dat de binnenpan op zijn plaats staat en leeg is.

2. Plaats de onderzetter in de binnenpan. Plaats de frituurmand op de onderzetter.

3. Plaats voedsel in de mand.

4. Plaats de CrispLid bovenop de binnenpan en sluit CrispLid aan op een 3-polig geaard 
stopcontact.

5. Selecteer temperatuur en tijd.

6. Druk op     .
   

Volg deze stappen om voedsel te drogen met uw CrispLid:

1. Zorg ervoor dat de snelkookpan is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is 
verwijderd en dat de binnenpan op zijn plaats staat en leeg is.

2. Plaats de onderzetter in de binnenpan. Plaats de frituurmand op de onderzetter.

3. Plaats voedsel in de mand.

4. Plaats de CrispLid op de binnenpan en sluit de CrispLid aan op een 3-polig geaard stop-
contact.

5. Selecteer de dehydratatietemperatuur en -tijd.

6. Druk op      .

WAARSCHUWING

OPMERKING:  Til het handvat tijdens het koken op elk gewenst moment op om het koken 
te pauzeren.

OPMERKING:  Het CrispLid-lampje gaat tijdens het koken aan en uit. Dit is normaal.

BELANGRIJK

Om oververhitting te voorkomen, dienen temperaturen van boven de 230ºC
een maximale kooktijd van 20 minuten te hebben. Laat de binnenste stalen pan
en CrispLid ALTIJD minstens 10 minuten afkoelen voordat u weer op of boven 230ºC kookt.

Temperaturen onder 230ºC hebben een maximale kooktijd van 60 minuten..

Plaats de hete CrispLid NOOIT op een niet-hittebestendig oppervlak.  Gebruik ALTIJD 
de meegeleverde siliconen onderzetter of een ander hittebestendig oppervlak.



Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid.

Omzetten van Snelkookpan en Airfryer Recepten
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Het omzetten van uw airfryer-recepten en snelkookpanrecepten (waarvan het voedsel na het 
koken krokant gebakken of geroosterd worden) naar CrispLid-recepten is eenvoudig! Volg 
deze instructies om de recepten van uw aifryer en snelkookpan aan te passen.

Snelkookpan

Voor snelkookpanrecepten die na snelkoken moeten worden gegrild of knapperig moeten 
worden gemaakt, volgt u de receptinstructies door de druk te verminderen en het deksel te 
verwijderen.

Voor recepten waarbij voedsel moet worden gekookt in of boven (op een onderzetter) het 
kookvocht, zoals Fauxtisserie Chicken, laat u het vocht na het koken uit de pan lopen. Leg de 
gekookte items terug in de pan op de originele onderzetter of gebruik de 
CrispLid-onderzetter voor een betere toegang tot het verwarmingselement. Plaats CrispLid 
bovenop de binnenpan, selecteer de gewenste temperatuur en tijd en druk op de startknop.

Voor recepten gemaakt in een pan, zoals lasagne, verwijder je de pan en laat je het vocht uit 
de pan lopen. Plaats de CrispLid-onderzetter in de lege binnenpan en zet de pan met 
gekookt item op de onderzetter. Plaats CrispLid bovenop de binnenpan, selecteer de 
gewenste temperatuur en tijd en druk op de startknop.

Voor recepten die rechtstreeks in de binnenkookpan zonder onderzetter of pan worden 
gemaakt, zoals gebakken aardappelen, plaatst u de CrispLid gewoon op de binnenkookpan 
zonder vloeistof af te tappen. Plaats CrispLid bovenop de binnenpan, selecteer de gewenste 
temperatuur en tijd en druk op de startknop.

Air Fryer

De recepten voor uw airfryer zijn in goede handen bij de CrispLid. In plaats van uw CrispLid 
voor te verwarmen, volgt u uw recept en plaatst u de te koken items in de frituurmand (of 
pan indien aangegeven in het airfryer recept). Plaats de onderzetter op de bodem van de 
lege binnenpan van de snelkookpan en plaats de frituurmand (of pan) op de onderzetter. 
Plaats uw CrispLid bovenop de binnenpan, stel de temperatuur en tijd in en druk op start. 
Afhankelijk van uw recept kunnen items een paar minuten meer of minder nodig hebben om 
te koken.



Onderhoud en Reiniging

Verwijder NOOIT de geperforeerde stalen afdekking of schroeven 
en demonteer NOOIT het deksel op enige wijze tijdens het schoonmaken;
Hierdoor kan uw CrispLid beschadigd raken en vervalt uw garantie.

Wacht tot het apparaat compleet is 
afgekoeld, voor u begint met schoonmaken. 
Gebruik een schone, vochtige doek om de 
binnenkant van de deksel af te nemen.

De afdekking van het geperforeerde stalen 
verwarmingselement kan na gebruik 
verkleuren. Dit is normaal bij roestvrij staal 
dat wordt blootgesteld aan hoge 
temperaturen en duidt NIET op schade en 
heeft geen invloed op de prestaties. Om de 
oorspronkelijke glans van de stalen delen 
van uw CrispLid te herstellen, dompelt u 
een schone doek in witte azijn en wrijft u 
deze op het staal. Droog/poets onmiddellijk 
met een schone, droge doek.

De onderzetter, mand, siliconen plaat en 
tang zijn vaatwasmachinebestendig.

Bezoek www.mealthy.com/crisplid voor instructievideo's over het gebruik van uw CrispLid. 18

WAARSCHUWING



Hulp nodig? Bel ons op 1-800-281-0146 of mail naar support@mealthy.com

De problemen die in de volgende tabel worden beschreven, duiden niet noodzakelijkerwijs 
op een defecte CrispLid. Als u extra ondersteuning nodig heeft, staan wij altijd voor u klaar.

HET PROBLEEM MOGELIJKE OORZAKEN HOE LOS IK HET POBLEEM OP?

De hendel is niet vergrendeld 
in de onderste stand.

De CrispLid heeft mogelijk een
defecte sensor of schakeling.

De CrispLid hendel heeft 
mogelijk een defecte sensor. 

Druk de hendel naar beneden tot u klik
hoort in de vergrendelde positie.

Neem contact op met 
Mealthy Customer Support.

Neem contact op met 
Mealthy Customer Support.

Probleemoplossing

19

HEEFT U VRAGEN?
WIJ ZIJN ER VOOR U!

1-800-281-0146
support@mealthy.com

LED-scherm
knippert continu, 
piept meerdere 

keren en het
het apparaat start 

niet.

Dit is een normale verschijning
wanneer roestvrijstaal wordt 
blootgesteld aan extreme hitte. 

Raadpleeg het hoofdstuk 
Onderhoud en Reiniging.

Stalen onderdelen
van het apparaat 

zijn verkleurd.

Voor temperaturen boven 230 ºC 
is de maximale kooktijd 
20 minuten. Voor alle andere
temperaturen is de maximale
kooktijd 60 minuten.

Veri�eer of de temperatuur onder 
de 230ºC is om de timer langer 
in te stellen dan 20 minuten.

Timer kan ik niet 
hoger instellen 

dan 20 minuten.



ProbleemoplossingHEEFT U VRAGEN?
WIJ ZIJN ER VOOR U!

1-800-281-0146
support@mealthy.com

FOUTCODE MOGELIJKE OORZAKEN HOE LOS IK DE FOUTMELDING OP?

De CrispLid heeft 
mogelijk een defecte sensor. 

Neem contact op met 
Mealthy Customer Support.

De CrispLid heeft mogelijk een
defecte sensor of heeft 
kortsluiting.

De CrispLid is mogelijk 
oververhit.

Ontkoppel CrispLid en laat volledig
afkoelen. Neem contact op met 
Mealthy Customer Support als het 
probleem blijft.

De CrispLid heeft mogelijk een 
defecte temperatuursensor. 

Het verwarmingslampje gaat 
onmiddellijk aan bij het aansluiten; 
de CrispLid heeft mogelijk 
een defecte sensor.

Neem contact op met 
Mealthy Customer Support.

Neem contact op met 
Mealthy Customer Support.

Ontkoppel CrispLid en neem contact 
op met Mealthy Customer Support.

E001

E003
E004
E006

E002

Hulp nodig? Bel ons op 1-800-281-0146 of mail naar support@mealthy.com 20

In bepaalde zeldzame situaties wordt een foutcode weergegeven op het LED-scherm en 
piept het apparaat meerdere keren. Gebruik deze tabel om de oorzaak van de fout en de 
bijbehorende oplossing te bepalen.



Hulp nodig? Bel ons op 1-800-281-0146 of mail naar support@mealthy.com

Beperkte Garantie
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Uw tevredenheid is zeer belangrijk voor ons bij Mealthy, en we onderbouwen dat met een 
jaar garantie op uw CrispLid.

Wanneer dit apparaat wordt bediend en wordt onderhouden in overeenstemming met de 
schriftelijke instructies die bij het product zijn gevoegd of geleverd, zal Mealthy, Inc. de 
kosten vergoeden voor ofwel (i) reparatiewerkzaamheden om defecten in materiaal of 
vakmanschap te corrigeren die al bestonden toen dit apparaat werd gekocht of ( ii), naar 
eigen goeddunken, het apparaat vervangen binnen een periode van één (1) jaar vanaf de 
aankoopdatum. In het geval dat uw apparaat wordt vervangen, vervalt de beperkte garantie 
op het vervangende apparaat op de oorspronkelijke datum (12 maanden vanaf de oorspron-
kelijke aankoopdatum).

Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en het gebruik 
van het apparaat in de Verenigde Staten van Amerika. Deze garantie dekt geen apparaten 
die buiten de Verenigde Staten van Amerika worden gebruikt.

Elke aanpassing of poging tot aanpassing van uw apparaat kan de veilige werking van het 
apparaat verstoren en maakt deze Beperkte Garantie ongeldig.  Deze Beperkte Garantie is 
niet van toepassing op enig apparaat of enig onderdeel daarvan dat is gewijzigd of aange-
past ten opzichte van de fabrieksinstellingen, tenzij dergelijke wijzigingen of aanpassingen 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door een vertegenwoordiger van Mealthy.

Mealthy is niet verantwoordelijk voor de verzendkosten met betrekking tot de garantieser-
vice, behalve de verzendkosten die verband houden met het retourneren van uw apparaat 
zoals hierin bepaald.

Beperkingen en Uitsluitingen
De eventuele aansprakelijkheid van Mealthy voor een vermeend defect apparaat of 
onderdeel zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervan-
gend apparaat.

De Beperkte Garantie dekt niet:
1. Schade als gevolg van een ongeval, aanpassing, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarloz-
ing, onredelijk gebruik, gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, normale slijtage, 
commercieel gebruik, onjuiste montage, demontage, niet voorzien in redelijk en 
noodzakelijk onderhoud, brand, overstroming, overmacht of reparatie door iemand anders 
dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van Mealthy.

2. Reparaties waarbij uw apparaat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan voor een 
gezinshuishouden, of wanneer het wordt gebruikt op een manier die in strijd is met de 
gepubliceerde gebruikers- of bedieningsinstructies.



Hulp nodig? Bel ons op 1-800-281-0146 of mail naar support@mealthy.com

Beperkte Garantie

3. Gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen en accessoires, of reparaties aan onderdelen 
en systemen die het resultaat zijn van niet-geautoriseerde reparaties of modi�caties aan dit 
apparaat. De kosten van reparatie of vervanging onder deze uitgesloten omstandigheden zijn 
voor uw rekening.

Disclaimer van Impliciete Garanties
IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF IMPLICIETE 
GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN HIERBIJ BEPERKT TOT EEN 
JAAR OF DE KORTSTE PERIODE TOEGESTAAN DOOR DE WET. Sommige staten staan geen 
beperkingen toe aan de duur van geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of 
geschiktheid, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Disclaimer van Verklaringen Buiten de Garantie
Mealthy, Inc. geeft geen verklaring over de kwaliteit, duurzaamheid of noodzaak van service 
of reparatie van dit apparaat, behalve de verklaringen in deze garantie.

Beperking van Rechtsmiddelen; Uitsluiting van Incidentele Schade en Gevolgschade
UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE IS 
PRODUCTREPARATIE OF -VERVANGING ZOALS HIERIN BEPAALD.  MEALTHY IS NIET 
AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF 
IN VERBAND HEEFT MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN HET APPARAAT OF VOOR 
SCHADE MET BETREKKING TOT ENIG ECONOMISCH VERLIES, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES 
VAN EIGENDOMMEN OF EIGENDOMSVERLIES GEBRUIK, KOSTEN VAN VERWIJDERING, 
INSTALLATIE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.

U, de koper, heeft mogelijk andere rechten en rechtsmiddelen onder de toepasselijke wetten 
van uw staat of provincie, die een aanvulling zijn op enig recht of rechtsmiddel dat mogelijk 
beschikbaar is onder deze Beperkte Garantie.

Garantieregistratie
Bezoek www.mealthy.com/productreg (of scan deze QR-code) binnen 30 dagen na aankoop 
om uw Mealthy CrispLid te registreren en uw garantie te valideren. U wordt gevraagd om de 
winkelnaam en de aankoopdatum op te geven, samen met uw naam en adres. Door uw 
registratie kan Mealthy u op de hoogte houden van productontwikkelingen, recepten en 
contact met u opnemen (in het onwaarschijnlijke geval van een productveiligheidsmelding). 
Door u te registreren, erkent u de gebruiksinstructies en waarschuwingen in de bijbehorende 
instructies te hebben gelezen en begrepen.
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