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 ČEŠTINA 

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním 

použitím. 

V závislosti na modelu se příslušenství, které je součástí vaší spotřebiče, může 

lišit od příslušenství zobrazeného na obrázcích. 

SLOVENSKÝ 

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na 

používanie. 

V závislosti od modelu sa príslušenstvo, ktoré je súčasťou vašej spotrebiča, môže 

líšiť od príslušenstva zobrazeného na obrázkoch. 

ROMÂNĂ

Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. 

În funcție de model, accesoriile incluse în cuptorul poate varia de la cele prezentate 

în imagini. 
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Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement 
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour 
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise 
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec 
votre appareil pour vous y référer ultérieurement. 
Votre appareil est aux normes de sécurité en vigueur. Une 
utilisation inadéquate peut constituer un danger pour l'utilisateur. 
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Bezpečnostní informace 

 Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče 
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění 
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k 
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí 
použití. Tento spotřebič je v souladu s platnými bezpečnostními 
opatřeními. Nesprávné použití přístroje může uživatele uvést v 
nebezpečí. 

Bezpečnost dětí a postižených osob 
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných 
trvalých následků. 

• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud 
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich 
bezpečnost. 

• Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. 

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. 

• VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho přístupné části se během 
používání zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných 
prvků. Nejsou-li děti do 8 let pod trvalým dohledem, neměly by 
mít k zařízení přístup. 

• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět 
děti bez dozoru. 

Všeobecné bezpečnostní informace 

• Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech, nikoli 
v hotelech, obchodech, kancelářích a podobných prostředích. 

• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných 
těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či 
nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky. 



 

• Nesedejte si a nevěšte se na přístroj. Dojde k poškození 
teleskopických výsuvů. Maximální nosnost zásuvky pro ohřev 
nádobí je 25 kg. 

• Do zásuvky pro ohřev nádobí nevkládejte syntetické obaly 
nebo jiné snadno hořlavé předměty. Tyto předměty se mohou 
při zapnutí přístroje rozpouštět nebo vznítit. Nebezpečí požáru. 

• Nepoužívejte přístroj pro ohřátí vzduchu v kuchyni. Vysoké 
teploty, kterých přístroj dosahuje, mohou jednoduše zapříčinit 
vznícení předmětů poblíž spotřebiče. 

Instalace 

• Elektrický systém musí být vybaven prostředky pro odpojení, s 
oddělením kontaktů u všech pólů, které poskytuje úplné 
rozpojení v souladu s kategorií přepětí III. 

• Jestliže se zástrčka používá pro elektrické připojení, musí být 
po instalaci přístupná. 

• Instalace musí odpovídat aktuálním předpisům. 

• Ochrana proti (nebezpečnému) dotyku musí být zajištěna 
instalací. 

• POZOR: Spotřebič musí být uzemněna. 

• VAROVÁNÍ! Zařízení je určeno k zabudování. Na posledních 
stránkách tohoto návodu k obsluze jsou uvedeny podrobné 
informace o instalačních rozměrech. 

Čištění a údržba 

• UPOZORNĚNÍ: Před Čištění a údržba odpojte spotřebič od 
napájení. 

• Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho 
povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost spotřebiče 
a vést k nebezpečným situacím. 

• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové 
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat 
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla. 

• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. 



• Řiďte se prosím pokyny v kapitole “Čištění a údržba”. 

Servis a oprava 

• UPOZORNĚNÍ: Před servis a oprava odpojte spotřebič od 
napájení. 

• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze 
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou 
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. 

• Opravy a údržbu, speciálně dílů pod proudem, smí provádět 
pouze technik autorizovaný výrobcem. 



 

Popis spotřebiče 

Hlavní komponenty

 

 
 

1. Volič teploty (termostat) 3. Protiskluzová podložka 

2. Vypínač (prosvícený) 

 

 

Jak funguje ohřívač nádobí 

Tento spotřebič je vybavený systémem 

cirkulace teplého vzduchu. Větrák rozvádí 

teplo generované elektrickým topným 

článkem po celém vnitřku spotřebiče. 

Termostat umožňuje uživateli nastavit a 

regulovat teplotu požadovanou pro nádobí. 

Cirkulující horký vzduch, generovaný topným 

článkem, rychle a rovnoměrně zahřívá 

nádobí.  

Kovová mřížka chrání topný článek a větrák. 

Dno zásuvky je vybavené protiskluzovou 

podložkou, která brání klouzání nádobí při 

otevírání a zavírání zásuvky. 

  



Používání 

Před prvním použitím 

Před prvním použitím spotřebiče musíte 

vyčistit jeho vnitřek i vnějšek podle pokynů 

uvedených v kapitole „Čištění a údržba“. 

Potom nechte ohřívač nádobí nejméně 

2 hodiny zahřívat; přitom nastavte ovladač 

teploty na maximální hodnotu (viz kapitola 

„Nastavení teploty“).  

Během této procedury dbejte na to, aby byla 

kuchyň dobře větraná. 

Součásti spotřebiče jsou chráněné speciálním 

přípravkem. Z tohoto důvodu se ze spotřebiče 

během prvního zahřívání uvolňuje zápach. 

Tento zápach i kouř, který se případně objeví, 

po krátké době zmizí a v žádném případě 

neznamená, že by se spotřebičem nebo s 

jeho zapojením bylo něco v nepořádku. 

Ovládací panel 

 
Ovládací panel je vybavený voličem teploty 

a vypínačem. Ovládací panel je vidět pouze 

při otevřené zásuvce. 

Používání ohřívače nádobí 

Při používání ohřívače nádobí postupujte 

takto: 

• Vložte nádobí do zásuvky. 

• Zvolte požadovanou teplotu otočením 
ovladače termostatu do odpovídající 
polohy. 

• Zapněte spotřebič stisknutím vypínače, 
který se při tom rozsvítí. 

• Zavřete zásuvku. 

Dávejte pozor, abyste při zavírání zásuvky 

neužívali nadměrnou sílu, protože by se 

zásuvka mohla opět otevřít. 

Než vyndáte ohřáté nádobí, musíte ohřívač 

nádobí vypnout dalším stisknutím vypínače. 

Nastavení teploty 

Otáčením voliče termostatu můžete vybírat 

požadovanou teplotu mezi 30 a 80 °C. 

Termostat nikdy silou nepřetáčejte 

směrem doleva od pozice“0” nebo 

směrem doprava od pozice maximum. 

Může dojít k poškození přístroje.  

Jakmile je dosaženo zvolené teploty, dojde 

k vypnutí topného tělesa. Jakmile teplota 

klesne pod zvolenou hodnotu, topné těleso se 

znovu spustí. 

Na teplotní stupnici jsou vyznačeny absolutní 

teploty ve stupních Celsia a symboly, které 

označují optimální teploty pro jednotlivé typy 

nádobí: 

Symbol ºC Funkce 

 
30ºC Rozmrazování 

 
40ºC 

Kynutí těsta 
Ohřívání šálků / sklenic 

 60ºC 
Ohřev nádobí 

Udržování teploty 
pokrmů 

 
80ºC 

Ohřev jídla 
Vaření při nízké teplotě 

 



 
Doby zahřívání 

Na dobu zahřívání mají vliv různé faktory: 

• Materiál a tloušťka nádobí 

• Množství nákladu 

• Způsob uspořádání nádobí 

• Nastavení teploty 

Není proto možné uvést přesné doby 

zahřívání. 

Pro orientaci zde však uvádíme následující 

časy pro nastavení termostatu  a pro 

rovnoměrné zahřívání nádobí: 

Náklad Čas (min) 

Nádobí pro 6 osob 30 – 35 

Až budete používat ohřívač nádobí delší 

dobu, určíte si sami nejlepší nastavení. 

Kapacita nákladu 

Kapacita nákladu závisí na velikosti jednotlivých vkusů nádobí. 

 
Nádobí pro 6 osob 

6 mělkých talířů Ø 24 cm 

6 hlubokých talířů Ø 10 cm 

1 mísa Ø 19 cm 

1 mísa Ø 17 cm 

1 velké podnosy Ø 32 cm 

nebo 

20 mělkých talířů Ø 28 cm 

nebo 

80 šálků na espreso 

nebo 

40 šálků na cappuccino 

nebo 

 

  



Čištění a údržba 

Čištění je jedinou údržbovou prací, která je za 

normálních okolností nutná. 

Varování! Čištění se musí provádět, když je 

spotřebič odpojený od elektrického 

napájení. Vytáhněte zástrčku ze síťové 

zásuvky nebo odpojte ohřívač nádobí od 

napájecího okruhu. 

Nepoužívejte agresivní nebo brusné čisticí 

prostředky, drátěnky nebo špičaté 

předměty, protože by mohly způsobit 

skvrny nebo rýhy. 

Nepoužívejte vysokotlaká nebo parní 

trysková čisticí zařízení. 

Přední a ovládací panel spotřebiče 

Ohřívač nádobí se může čistit pouze vlhkým 

hadrem. Pokud je silně znečištěný, přidejte do 

vody několik kapek tekutého čisticího 

prostředku. 

Otřete povrchy suchým hadrem. 

Pro ohřívače nádobí s předním panelem 

z nerez oceli lze používat speciální přípravky 

na ošetřování nerezové oceli. Tyto prostředky 

určitou dobu brání opětovnému znečištění 

povrchů. Naneste tenkou vrstvu takového 

prostředku na ošetřovaný povrch měkkým 

hadrem. 

Pro ohřívače nádobí s hliníkovým předním 

panelem používejte jemné čisticí prostředky 

na sklo a měkký hadr nepouštějící chlupy. 

Otírejte vodorovně, aniž byste tlačili na 

povrch, protože hliník je citlivý na poškrábání. 

Vnitřek ohřívače nádobí 

Vnitřek ohřívače nádobí čistěte pravidelně 

vlhkým hadrem. Pokud je silně znečištěný, 

přidejte do vody několik kapek tekutého 

čisticího prostředku. 

Otřete povrchy suchým hadrem. 

Dávejte pozor, aby nevnikla voda do otvoru 

okruhu cirkulace vzduchu. 

Ohřívač nádobí začněte znovu používat, až 

bude úplně suchý. 

Podložka s protiskluzovým povrchem 

Podložka s protiskluzovým povrchem se dá 

vyndat, což usnadňuje čištění zásuvky. 

Podložku můžete ručně vyčistit horkou vodou 

s přidáním několika kapek tekutého čisticího 

prostředku. 

Důkladně vysušte. 

Podložka s protiskluzovým povrchem se smí 

vrátit do zásuvky, teprve když je úplně suchá. 

Co dělat, když ohřívač nádobí nefunguje?  

VAROVÁNÍ! Všechny případné opravy smí 

provádět pouze specializovaný technik. 

Provádění oprav osobami 

neautorizovanými výrobcem je 

nebezpečné. 

Než se obrátíte na technickou asistenční 

službu, zkontrolujte následující body: 

• Nádobí se dostatečně neohřívá. 

Zkontrolujte, jestli: 

- je spotřebič zapnutý; 

- je nastavená vhodná teplota; 

- nejsou otvory okruhu cirkulace vzduchu  

zakryté nádobím; 

- se nádobí ohřívalo dostatečnou dobu. 

• Doba zahřívání závisí na různých 

faktorech, mezi které patří: 

- materiál a tloušťka nádobí; 

- množství nádobí; 

- způsob uspořádání nádobí, se spálila 

• Nádobí se vůbec neohřívá. Zkontrolujte, 
jestli: 

- slyšíte zvuk větráku. 

 Pokud větrák funguje, je závada v topném 

článku; pokud větrák nefunguje, je 

závadný; 



 
- se nespálily pojistky, popř. jističe na 

rozvodném panelu, nebo jestli se 

nesepnuly. 
• Nádobí se zahřívá nadměrně. 

- Volič teploty je závadný. 

• Vypínač nesvítí. 

- Žárovka kontrolky vypínače 

Ochrana životního prostředí 

Likvidace obalů  

Tyto obaly nesou značku Zelený bod. 

Všechny obalové materiály, jako kartony, 

lehčené polystyreny a obaly z umělé hmoty 

odkládejte pouze do příslušných kontejnerů. 

Tak si budete moci být jisti, že obalové 

materiály budou recyklovány. 

Likvidace zařízení, které již nebudete 

používat  

Direktiva 2012/19/EU o zacházení s použitými 

elektrickými a elektronickými zařízeními 

(WEEE) zakazuje, aby staré domácí 

elektrické spotřebiče byly likvidovány v 

netříděném komunálním odpadu. 

Staré spotřebiče musí být shromažďovány 

odděleně, s požadavkem na jejich 

nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení 

negativního vlivu na lidské zdraví a životní 

prostředí. Na všech těchto výrobcích musí být 

uveden symbol "přeškrtnuté popelnice", který 

uživateli připomíná, že výrobek po skončení 

životnosti musí být předán do tříděného 

odpadu. 

Informace o zpětném odběru starých 

elektrických spotřebičů a sběrných místech 

poskytují obecní úřady a všichni prodejci 

elektrospotřebičů. 

Než odevzdáte spotřebič na sběrné místo, 

udělejte jej nepoužitelný tím, že odříznete 

síťový přívod a zlikvidujete jej. 

Pokyny pro instalaci 

Před instalací 

Zkontrolujte, jestli napájecí napětí uvedené 

na identifikačním štítku je stejné jako napětí v 

síťové zásuvce, kterou chcete použít. 

Otevřete zásuvku, vyndejte všechna 

příslušenství a odstraňte obalový materiál. 

Pozor! Přední plocha ohřívače nádobí může 

být omotána ochrannou fólií. Před prvním 

použitím ohřívače nádobí tuto fólii opatrně 

odstraňte. 

Přesvědčte se, že ohřívač nádobí není 

nijak poškozený. Zkontrolujte, jestli se 

zásuvka správně otevírá a zavírá. Pokud 

zjistíte jakékoli poškození, obraťte se na 

technický servis. 

Pozor: Po instalaci ohřívače nádobí musí 

být napájecí zásuvka snadno přístupná. 

Ohřívač nádobí smí být nainstalován pouze 

v kombinaci se spotřebiči povolenými 

výrobcem. Jestliže je nainstalován v 

kombinaci s jinými spotřebiči, přestává 

platit záruka, protože není možné zaručit 

správné fungování ohřívače nádobí. 

Instalace 

Pokud chcete nainstalovat ohřívač nádobí v 

kombinaci s jiným spotřebičem, musíte použít 

pevný regál, který unese váhu obou 

spotřebičů. 

Spotřebič kombinovaný s ohřívačem nádobí 

musí být umístěný přímo na ohřívači, bez 

použití oddělovací desky. 



Při instalaci spotřebiče do kombinace s 

ohřívačem nádobí postupujte podle pokynů 

uvedených v příslušné příručce s pokyny pro 

montáž. 

Rozměry instalace jsou uvedeny v mm na 

výkresech přiložených na konci tohoto 

návodu. Postupujte takto: 

1. Postavte ohřívač nádobí na regál a 

zasuňte ho do vnitřku výklenku tak, aby byl  

vycentrovaný a dokonale slícovaný s přední 

stranou jednotky. 

2. Zkontrolujte, jestli je rám ohřívače nádobí 

správně vyvážený a sedí rovnoměrně na 

desce. 

3. Otevřete zásuvku a připevněte ohřívač 

nádobí dvěma přiloženými šrouby k 

bočním stranám jednotky. 

 

Elektrické zapojení 

Ohřívač nádobí je vybavený napájecím 

kabelem a zástrčkou pro jednofázový 

elektrický proud. Doporučujeme zapojit 

zástrčku do zásuvky, která bude po 

instalaci snadno přístupná. 

Chcete-li nainstalovat ohřívač nádobí 

trvale, musí instalaci provést kvalifikovaný 

technik. V tom případě musí být spotřebič 

zapojený v okruhu s jističem všech pólů, s 

minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm. 

Údaje nezbytné pro elektrické zapojení jsou 

uvedené na identifikačním štítku ohřívače 

nádobí a musejí odpovídat parametrům 

síťové napájecí zásuvky, kterou budete 

používat. 

VAROVÁNÍ: OHŘÍVAČ NÁDOBÍ MUSÍ BÝT 

UZEMNĚNÝ. 

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za 
žádné poškození osob, zvířat nebo 
majetku, ke kterému případně dojde v 
důsledku nedodržení těchto pokynů pro 
instalaci.
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Bezpečnostné informácie 

 Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte 
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za 
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a 
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti 
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. Spotrebič 
spĺňa požiadavky platných bezpečnostných predpisov. Pri 
nesprávnom použití spotrebiča sa môže používateľ vystaviť riziku. 

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb 
Varovanie! Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo 
trvalého postihnutia. 

• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič 
používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo 
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. 

• Dbajte, aby deti boli pod dozorom a nehrali sa so spotrebičom. 

• Obaly uschovajte mimo dosahu detí. 

• VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sú počas 
používania horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa 
vyhrievacích článkov. Deti mladšie ako 8 rokov nepúšťajte 
k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom. 

• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 

• Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a nie 
v hoteloch, obchodoch, kanceláriách a v inom podobnom 
prostredí. 

• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú 
teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri 
vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie 
vždy používajte kuchynské rukavice. 



 

• Na ohrevnú zásuvku sa nevešajte a nesadajte si na ňu. 
Teleskopický systém by sa mohol poškodiť. Maximálna 
nosnosť zásuvky je 25 kg. 

• V ohrevnej zásuvke neskladujte plastové nádoby alebo horľavé 
predmety. Pri zapnutí spotrebiča by sa tieto predmety mohli 
roztopiť alebo zapáliť. Hrozí nebezpečenstvo požiaru. 

• Spotrebič nepoužívajte na zohrievanie vzduchu v kuchyni. 
Vysoké teploty môžu spôsobiť zapálenie horľavých predmetov 
v blízkosti spotrebiča. 

Inštalácia 

• Elektrický systém musí byť vybavený zariadením pre 
odpojenie, s oddelením kontaktov na všetkých póloch najmenej 
3 mm, ktoré poskytuje plné rozpojenie pod prepätia kategórie 
III. 

• Ak je zástrčka používa pre elektrické pripojenie, potom musí 
byť po inštalácii spotrebiča prístupná. 

• Inštalácia musí vyhovovať platným predpisom. 

• Inštalácia musí zabezpečovať ochranu pred nebezpečným 
dotykovým napätím. 

• POZOR! Spotrebič možno zapojiť len do zásuvky, ktorá je 
riadne uzemnená.  

• VAROVANIE! Spotrebič je určený na zabudovanie. Potrebné 
rozmery pre inštaláciu nájdete na posledných stránkach tohto 
návodu na používanie. 

Čistenie a údržba 

• VÝSTRAHA! Pred Čistenie a údržba odpojte spotrebič od 
elektrickej siete. 

• Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k 
znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv 
na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu. 



• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové 
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli 
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla. 

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe. 

• Důležité Řiďte se částí „Čištění a údržba“. 

Servis a oprava 

• VÝSTRAHA! Pred servis a oprava odpojte spotrebič od 
elektrickej siete. 

• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať 
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo 
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu. 

• Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce 
odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením 
mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kompetentná osoba. 



 

Popis spotrebiča 

Hlavné komponenty

 

 
 

1. Volič teploty (termostat) 3. Protišmykový materiál 

2. Spínač zapnutia/vypnutia (kontrolky) 

 

 

Ako ohrievacia zásuvka funguje 

Tento spotrebič je vybavený systémom 

cirkulácie horúceho vzduchu. Ventilátor 

distribuuje teplo vytvárané elektrickým 

ohrevným dielom cez vnútro spotrebiča. 

Termostat umožňuje užívateľovi nastaviť 

a ovládať požadovanú teplotu riadu. 

Cirkulujúci horúci vzduch, ohrieva riad rýchlo 

a rovnomerne.  

Kovová mriežka bráni ohrievací diel a 

ventilátor.  

Základňa ohrievacej zásuvky je vybavená 

protišmykovým materiálom pre zabránenie 

kĺzaniu tanierov pri otváraní a zatváraní 

zásuvky. 

  



Použitie 

Pred prvým použitím spotrebiča 

Pred prvým použitím spotrebiča vyčistite 

vnútro a exteriér, podľa pokynov o čistení 

v kapitole „Čistenie a údržba“. 

Potom zahrejte zásuvku najmenej na 2 

hodiny. Za týmto účelom nastavte termostat 

na maximálnu pozíciu (pozrite si kapitolu 

„Nastavenie teploty ”).  

Uistite sa, že kuchyňa je dostatočne vetraná 

počas tohto procesu.  

Diely spotrebiča sú chránené špeciálnym 

produktom. Z tohto dôvodu bude počas 

prvého zahrievania zo spotrebiča uvoľňovaný 

zápach. Zápach a dym zmizne po krátkom 

čase a neprestavuje to žiadnu poruchu 

spotrebiča 

Ovládací panel 

 
Ovládací panel má volič teploty a spínač 

zapnutia/vypnutia. Ovládací panel je viditeľný 

len po otvorení zásuvky.  

Použitie ohrievacej zásuvky 

Pre použitie ohrievacej zásuvky postupujte 

nasledovne: 

• Vložte do zásuvky riad. 

• Zvoľte požadovanú teplotu otočením 

ovládača termostatu na požadovanú 

pozíciu. 

• Zapnite spotrebič stlačením spínača, ktorý 

sa rozsvieti. 

• Zásuvku zatvorte. 

Nevyvíjajte na zatváranie nadmernú silu, 

pretože sa môže odrazením opäť otvoriť. 

Pred vybratím riadu zo zásuvky ju musíte 

najskôr vypnúť opätovným stlačením spínača. 

Výber teploty 

Otáčaním ovládača termostatu môžete 

nastaviť teplotu od 30 do 80 °C. 

Ovládač termostatu nepretáčajte doľava za 

polohu „0“ alebo doprava za maximálnu 

polohu, pretože poškodíte spotrebič. 

Pri dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrev 

vypne. Keď teplota klesne pod určitú hodnotu, 

ohrev sa znovu zapne.  

Teplotná škála je uvedená v absolútnych 

číslach °C, a zobrazená symbolmi, ktoré 

zodpovedajú optimálnym teplotám pre 

príslušný riad: 

Symbol ºC Funkce 

 
30ºC Rozmrazování 

 
40ºC 

Kynutí těsta 
Ohřívání šálků / sklenic 

 60ºC 
Ohřev nádobí 

Udržování teploty 
pokrmů 

 
80ºC 

Ohřev jídla 
Vaření při nízké teplotě 

 

Časy ohrevu 

Rôzne faktory ovplyvňujú čas ohrevu: 

• Materiál a hrúbka riadu 

• Množstvo náplne  

• Postavenie riadu  

• Nastavenie teploty 

Preto nie je možné určiť presné časy ohrevu.  



 

Avšak, ako pomôcka sú dané nasledujúce 

časy pre nastavenie termostatu  a pre 

jednotné ohrievanie riadu: 

 

Náplň Čas (min) 

Riad pre 6 osôb 30 – 35 

Ďalšie presnejšie nastavenia sa naučíte 

používaním ohrievacej zásuvky. 

Kapacita náplne 

Kapacita zásuvky závisí od veľkosti riadu: 

 
6 servírovacích súprav 

6 x 24 cm plytkých tanierov 

6 x 10 cm misiek na polievku 

1 x 19 cm servírovacia nádoba 

1 x 17 cm servírovacia nádoba 

1 x 32 cm nádoba na mäso 

alebo 

20 tanierov s  28 cm 

alebo 

80 šálok na espresso 

alebo 

40 šálok na čaj 

… 

 

Čistenie a údržba 

Jedinou činnosťou, ktorú musíte vykonávať je 

čistenie. 

Varovanie! Čistenie musíte vykonávať, 

keď je spotrebič odpojený od elektrickej 

zásuvky. Odpojte zástrčku od zásuvky 

alebo vypnite istič. 

Nepoužívajte agresívne alebo drsné 

čistiace prostriedky, drsné špongie alebo 

ostré predmety, pretože môžete spotrebič 

poškriabať. 

Nepoužívajte vysoko-tlakové čističe alebo 

parné čističe. 

Predný panel a ovládací panel 

Ohrievaciu zásuvku môžete čistiť pomocou 

vlhkej tkaniny. Ak je veľmi znečistená, pridajte 



niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku do 

vody.  

Povrch utrite vlhkou handričkou. 

Na zásuvky s predným panelom 

z nehrdzavejúcej ocele, použite špeciálne 

produkty určené na nehrdzavejúcu oceľ. Tieto 

produkty bránia pred usadzovaním nečistôt. 

Naneste tenkú vrstvu prostriedku na povrch 

pomocou jemnej tkaniny. 

Na zásuvky s predným panelom z hliníka 

použite jemný prostriedok na sklo a jemnou 

tkaninou vyčistite. Utrite horizontálne bez 

nadmerného tlaku, pretože hliník je citlivý na 

poškriabanie. 

Interiér ohrievacej zásuvky 

Interiér ohrievacej zásuvky vyčistite 

pravidelne pomocou vlhkej tkaniny. Ak je 

veľmi nečistená, pridajte niekoľko kvapiek 

čistiaceho prostriedku do vody.  

Utrite povrch pomocou suchej tkaniny. 

Vyhnite sa vtečeniu vody cez vetracie otvory. 

Ohrievaciu zásuvku používajte, len ak je úplne 

suchá. 

Materiál s nelepivým povrchom 

Materiál s nelepivým povrchom môžete 

vybrať za účelom čistenia zásuvky. 

Materiál môžete čistiť ručne pomocou teplej 

vody s niekoľkými kvapkami čistiaceho 

prostriedku. 

Dôkladne vysušte. 

Nelepivý materiál nasaďte, len keď je úplne 

suchý. 

Čo mám robiť, ak ohrievacia zásuvka nefunguje?  

VAROVANIE! Akýkoľvek typ opravy musí 

byť vykonaný len špecializovaným 

technikom. Akékoľvek opravy osobou 

neschválenou výrobcom môžu byť 

nebezpečné. 

Skôr ako budete kontaktovať servis, 

skontrolujte nasledujúce: 

• Zásuvka neohrieva dostatočne. 

Skontrolujte, či: 

- Je spotrebič zapnutý. 

- Je zvolená teplota spotrebiča. 

- Otvory cirkulácie vzduchu nie sú zakryté 

riadom. 

- Zásuvka sa zohrievala dostatočný čas. 
• Čas ohrevu závisí od niekoľkých 

faktorov, napríklad: 

- Typ materiálu riadu a hrúbka. 

- Množstvo riadu. 

- Ako je riad naložený. 

• Zásuvka neohrieva vôbec. Skontrolujte, 

či: 

- Počujete šum ventilátora. 

 Ak ventilátor funguje, je poškodený 

ohrevný diel; ak nefunguje ventilátor, je 

poškodený.  

- Poistka/istič je vypnutý. 
• Zásuvka ohrieva nadmerne. 

- Volič teploty je poškodený. 

• Spínač zapnutia/vypnutia nesvieti. 

- Kontrolka spínača je vypálená. 

Ochrana životného prostredia 

Likvidácia obalu  

Obal obsahuje značku Zelený bod. 

Zlikvidujte všetky obalové materiály vrátane 

kartónu, polystyrénu a plastových fólií v 

príslušných odpadkových nádobách. Týmto 

spôsobom zaistíte, že obalové materiály budú 

opätovne použité. 

Likvidácia starého spotrebiča  

Podľa Európskej smernice 2012/19/EU o 

zaobchádzaní so starým elektrickým a 



 

elektronickým odpadom (WEEE), domáce 

elektrické spotrebiče nesmú byť likvidované 

spoločne so štandardným odpadom. 

Staré spotrebiče musia byť zhromažďované 

osobitne pre optimalizáciu obnovy materiálov 

a recykláciu a pre ochranu pred možným 

škodlivým dopadom na ľudské zdravie a 

životné prostredie. Symbol preškrtnutej 

nádoby na odpadky umiestnený na 

produktoch upozorňuje osoby na ich 

povinnosť osobitne likvidovať takéto 

spotrebiče. 

Užívateľ by mal kontaktovať miestnu správu 

alebo miesto predaja pre potrebné informácie 

o miestach likvidácie starých elektrických 

spotrebičov. 

Pred likvidáciou vášho spotrebiča ho učiňte 

nepoužiteľným odpojením a odrezaním 

sieťovej šnúry. 

Pokyny k inštalácii 

Pred inštaláciou 

Skontrolujte, či vstupné napätie naznačené 

na výrobnom štítku zodpovedá napätiu 

v elektrickej zásuvke. 

Otvorte zásuvku a vyberte príslušenstvo 

a odstráňte obalový materiál. 

Pozor! Predný povrch zásuvky môže byť 

pokrytý ochrannou fóliou. Pred použitím 

tejto zásuvky ju opatrne odstráňte. 

Uistite sa, že ohrievač riadu nie je 

poškodený žiadnym spôsobom. 

Skontrolujte, či sa zásuvka otvára a zatvára 

správne. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, 

kontaktujte servisné stredisko. 

Pozor: po inštalácii zásuvky musí byť 

sieťová zástrčka ľahko prístupná. 

Ohrievaciu zásuvku je možné vstavať 

v kombinácii len so spotrebičmi určenými 

výrobcom. Ak je v spojení s inými 

spotrebičmi, záruka stráca platnosť, 

pretože nie je možné zaručiť, že ohrievacia 

zásuvka bude fungovať správne. 
Inštalácia 

Pre vstavanie ohrievacej zásuvky 

v kombinácii s inými spotrebičmi, ktoré musia 

byť upevnené, tak, aby miesto inštalácie bolo 

schopné uniesť hmotnosť oboch spotrebičov. 

Spotrebič, ktorý bude v kombinácii 

s ohrievacou zásuvkou, môže byť inštalovaný 

do blízkosti zásuvky bez potreby deliacej 

priehradky. 

Pri vstavaní spotrebiča spoločne so zásuvkou 

dodržujte pokyny návodu dodaného s ďalším 

spotrebičom.  

Príslušné inštalačné rozmery sú naznačené v 

mm na obrázkoch na konci tohto návodu. 

Postupujte nasledovne: 

1. Umiestnite zásuvku na poličku a zasuňte 

ju dovnútra výklenku tak, aby bola 

vycentrovaná a v línii s prednou stenou 

jednotky. 

2. Uistite sa, že rámik zásuvky je správne 

vyvážený a sedí presne do poličky. 

3. Otvorte zásuvku a upevnite ju pomocou 

dvoch dodaných skrutiek po bokoch 

zásuvky. 

 



Pripojenie k elektrickej sieti 

Ohrievacia zásuvka je vybavená sieťovou 

šnúrou a zástrčkou pre jednu fázu. 

Odporúčame, aby ste zástrčku pripojili 

k zásuvke, ktorá je jednoducho prístupná 

po inštalácii. 

Ak budete ohrievaciu zásuvku inštalovať 

k trvalému pripojeniu, pripojenie by mal 

vykonať kvalifikovaný technik. V tomto 

prípade je potrebné spotrebič pripojiť 

k obvodu s prerušovačom s minimálnym 

odstupom kontaktov pri vypnutí najmenej 3 

mm. 

Dáta potrebné pre elektrické pripojenie sú 

popísané v technických údajoch 

ohrievacej zásuvky a tieto musia byť 

kompatibilné so zásuvkou, ku ktorej budete 

spotrebič pripájať. 

VAROVANIE: OHRIEVACIA ZÁSUVKA 

MUSÍ BYŤ PRIPOJENÁ K UZEMNENEJ 

ZÁSUVKE. 

Výrobca a dovozca nenesie žiadnu 
zodpovednosť za poškodenia, ktoré môžu 
byť spôsobené osobám, zvieratám alebo 
na majetku z dôvodu nedodržania týchto 
pokynov. 
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Informaţii privind siguranţa 

 Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă 
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi 
daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul 
pentru consultare ulterioară. Acest produs respectă standardele de 
siguranţă aplicabile. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului 
poate pune utilizatorul în pericol. 

Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile 

Avertizare! Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a 
unei incapacităţi funcţionale permanente. 

• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă 
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru 
siguranţa lor. 

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se vor 
juca cu aparatul. 

• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului. 

• AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia se 
înfierbântă în timpul utilizării. Acţionaţi cu atenţie pentru a evita 
atingerea rezistenţelor. Copiii cu vârsta de sub 8 ani trebuie să 
fie ţinuţi la distanţă de aparat sau să fie supraveghează în 
permanenţă când se află în apropierea acestuia. 

• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii 
nesupravegheaţi. 

Aspecte generale privind siguranţa 

• Acest aparat este destinat utilizării în mediul casnic şi nu în 
hoteluri, magazine, birouri şi ale medii similare. 

• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu 
atingeţi elementele de încălzire din interiorul aparatului. Folosiţi 



 

întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în 
interior accesorii sau vase. 

• Nu vă aşezaţi şi nu vă sprijiniţi de mâner. Capacitatea maximă 
de sarcină a mânerului este de 25 kg. 

• Nu plasaţi recipiente din materiale sintetice sau obiecte uşor 
inflamabile în interiorul încălzitorului. La pornirea aparatului, 
acestea se pot topi sau pot lua foc. Pericol de incendiu. 

• Nu folosiţi aparatul pentru a încălzi temperatura aerului din 
bucătărie. Temperaturile mari la care se poate ajunge pot 
provoca incendierea obiectelor inflamabile situate în 
apropierea aparatului. 

Instalarea 

• Sistemul electric trebuie echipat cu un dispozitiv de 
deconectare, cu separator de contact pentru toți polii care să 
asigure o deconectare completă în cazul în care apare 
supratensiunea categoria III. 

• Dacă se folosește un ștecher pentru conexiunea electrică, 
atunci acestea trebuie să fie accesibil după instalare.  

• Instalarea trebuie să fie realizată în conformitate cu 
regulamentele actuale. 

• La instalare trebuie să se prevadă şi dispozitive de protecţie la 
electrocutare. 

• AVERTISMENT! Aparat trebuie să fie împământat. 

• AVERTISMENT! Aparatul este destinat montării încorporate. 
Pentru informaţii detaliate privind dimensiunile de instalare, 
consultaţi ultimele pagini ale acestui manual de utilizare. 

Curățarea și întreținerea 

• AVERTIZARE: Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte 
de a efectua operaţiile de curățarea și întreținerea. 



• Dacă aparatul nu este menţinut curat, suprafaţa acestuia se 
poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de 
funcţionare a acestuia şi poate provoca o situaţie periculoasă. 

• Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau răzuitoare ascuţite de 
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria 
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei. 

• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa 
aparatul. 

• Va rugam sa retineti sfaturile din sectiunea "Curățarea și 
întreținerea". 

Servisare şi reparaţii 

• AVERTIZARE: Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte 
de a efectua operaţiile de servisare şi reparaţii. 

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta 
trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de 
persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita 
pericolul. 

• Reparatiile si lucrarile de intretinere, in special pentru partile 
alimentate cu energie, pot fi efectuate doar de tehnicieni care 
au fost autorizati de producator. 



 

Descrierea aparatului 

Principale componente

 

 
 

1. Selectare funcţii 3. Covoraş anti-alunecare 

2. Comutator On/Off 

 

 

Cum funcţionează încălzitorul pentru 

vase 

Acest aparat este dotat cu un sistem de 

circulare a aerului cald. Un ventilator distribuie 

în interiorul aparatului căldura generată de un 

element de încălzire electric. 

Termostatul permite utilizatorului să seteze şi 

să controleze temperatura dorită pentru vase. 

Aerul fierbinte generat care circulă încălzeşte 

vasele rapid şi uniform.  

Un grilaj de metal protejează atât elementul 

de încălzire cât şi ventilatorul.  

La baza sertarului este amplasat un covoraş 

anti-alunecare pentru a împiedica alunecarea 

vaselor într-o parte sau alta atunci când se 

deschide şi se închide sertarul. 

  



Utilizarea 

Înainte de prima punere în funcţiune 

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, 

curăţaţi interiorul şi exteriorul acestuia, 

urmând instrucţiunile de curăţare din 

secţiunea „Curăţare şi întreţinere”. 

Apoi încălziţi încălzitorul pentru vase timp de 

minimum 2 ore. Pentru aceasta, rotiţi butonul 

de temperatură în poziţia de temperatură 

maximă (consultaţi secţiunea „Selectarea 

temperaturii”).  

Asiguraţi-vă că bucătăria este bine ventilată 

atunci când executaţi această operaţiune.  

Părţile aparatului sunt protejate cu un produs 

special. De aceea, la prima utilizare se va 

emana un anumit miros. Atât mirosul cât şi 

fumul care poate apărea vor dispărea în scurt 

timp şi nu indică o disfuncţie nici a aparatului 

nici a conexiunii. 
Panoul de control 

 
Panoul de control conţine o funcţie şi butonul 

de pornit/oprit (on/off). Panoul de control este 

vizibil doar atunci când sertarul este deschis. 

Instrucţiuni de utilizare a încălzitorului 

pentru vase 

Pentru a folosi încălzitorul pentru vase, 

realizaţi următoarele acţiuni: 

• Aşezaţi vasele în sertar. 

• Selectaţi funcţia dorită rotind butonul 

termostatului în poziţia 

corespunzătoare. 

• Porniţi aparatul apăsând butonul de 

pornire, care se va aprinde. 

• Închideţi sertarul. 

Atenţie să nu închideţi sertarul cu putere, 

deoarece se poate deschide din nou. Înainte 

de a scoate vasele calde, trebuie să opriţi 

încălzitorul apăsând din nou butonul de 

pornire/oprire. 

Selectarea funcţiei 

Rotind butonul rotativ al termostatului puteţi 

selecta temperaturi între 30 şi 80 °C. 

Nu forţaţi butonul rotativ al termostatului 

spre stânga dincolo de poziţia “0” sau spre 

dreapta dincolo de poziţia maximă, 

deoarece puteţi cauza defectarea 

aparatului. 

În momentul în care se atinge temperatura 

setată, încălzirea se opreşte. Când 

temperatura scade sub valoarea setată, 

încălzirea este repornită. 

Temperatura este indicată prin valori absolute 

exprimate în ºC și simboluri ce corespund 

temperaturilor optime ale gamelor de vase: 

 

Simbol ºC Funcţie 

 
30ºC Dezgheţare 

 
40ºC 

Dospire aluat 
Încălzire ceşti/pahare 

 60ºC 
Încălzire vase 

Păstrare alimente calde 

 
80ºC 

Încălzire alimente  
Gătire la temperatură 

scăzută 

 

Intervale de încălzire 

Există diferiţi factori care contează în 
stabilirea intervalelor de încălzire: 
• Materialul şi grosimea vaselor; 
• Cantitatea încărcăturii;  



 

• Modul de dispunere a vaselor;  
• Setarea temperaturii. 
Astfel, nu este posibilă stabilirea unor 
intervale exacte de încălzire.  
Pe măsură ce vă obişnuiţi cu încălzitorul 
pentru vase veţi şti care sunt setările cele mai 
bune pentru vasele dvs. 

Totuşi, informativ, sunt indicate următoarele 

intervale pentru setarea termostatului  şi 

pentru încălzirea uniformă a vaselor: 

Încărcătură Interval (min) 

Porţii pentru 6 persoane 30 – 35 

Pe măsură ce utilizați mai mult și mai mult 
încălzitorul pentru vase, veți afla cele mai 
bune setări pentru vase. 

Capacitatea de încărcare 

Capacitatea de încărcare depinde de mărimea porţiilor: 

 
Porţii pentru 6 persoane 

Farfurii cină 6 x 24cm 

Castroane supă 6 x 10cm 

Platou 1 x 19cm 

Platou1 x 17cm 

Farfurii friptură 1 x 32cm 

sau 

20 farfurii cu  28 cm 

sau 

80 ceşti espresso 

sau 

40 căni ceai 

… 

 

  



Instrucţiuni de curăţare şi întreţinere 

Curăţarea este singura operaţiune de 

întreţinere (mentenanţă) care este necesară 

în mod normal. 

Avertisment! Curăţarea trebuie efectuată 

cu încălzitorul deconectat de la sursa de 

alimentare. Scoateţi cablul din priză sau 

deconectaţi circuitul de alimentare al 

încălzitorului. 

Nu folosiţi produse de curăţare agresive 

sau abrazive, bureţi abrazivi sau obiecte 

ascuţite deoarece pot apărea pete sau 

zgârieturi.  

Nu folosiţi dispozitive de curăţare sub 

presiune mare sau cu jet de aburi. 

Panoul de control şi suprafaţa frontală a 

aparatului 

Încălzitorul poate fi curăţat cu o cârpă umedă. 
Dacă aparatul este foarte murdar, adăugaţi 
câteva picături de lichid de curăţare în apa de 
spălat.  

Ştergeţi suprafeţele până se usucă, folosind o 
cârpă uscată. 

În cazul încălzitoarelor cu suprafaţa 
frontală din oţel inoxidabil, puteţi utiliza o 
serie de produse speciale pentru tratarea 
suprafeţelor din oţel inoxidabil. Aplicaţi un 
strat subţire din substanţă pe suprafaţă 
folosind o cârpă moale. 

În cazul încălzitoarelor cu suprafaţa frontală 

din aluminiu folosiţi un produs de curăţare 

uşoară pentru geamuri, şi o cârpă moale care 

nu lasă scame. Ştergeţi orizontal fără să 

presaţi, deoarece aluminiul este sensibil la 

zgârieturi şi tăieturi. 

Interiorul încălzitorului pentru vase 

Curăţaţi periodic interiorul aparatului folosind 
o cârpă umedă. Dacă aparatul este foarte 
murdar, adăugaţi câteva picături de lichid de 
curăţare în apa de spălat.  

Ştergeţi suprafeţele cu o cârpă uscată, până 
se usucă. 

Evitaţi pătrunderea apei în orificiile prin care 
circulă aerul. 

Utilizaţi din nou încălzitorul numai după ce s-
a uscat complet 

Covoraşul cu suprafaţă aderentă 

Covoraşul cu suprafaţă aderentă poate fi 
îndepărtat pentru a facilita curăţarea 
sertarului. 

Covoraşul poate fi curăţat cu apă fierbinte în 
care aţi turnat câteva picături de lichid de 
curăţare. Uscaţi bine.  

Covoraşul anti-alunecare trebuie pus la loc 
numai după ce s-a uscat complet. 

Ce trebuie să fac dacă încălzitorul pentru vase nu 
funcţionează? 

AVERTISMENT! Orice fel de reparaţii 
trebuie efectuate exclusiv de tehnicieni 
instruiţi. Orice lucrare de reparaţie 
efectuată de o persoană neautorizată de 
către producător prezintă pericol.  

Înainte de a contacta serviciul de asistenţă 
tehnică, verificaţi următoarele: 

• Vasele nu se încălzesc suficient. 

Verificaţi dacă: 

- Aparatul a fost pornit. 

- A fost selectată temperatura dorită. 

- Orificiile de ventilaţie sunt acoperite de 

vase. 

- Vasele au fost lăsate să se încălzească 

suficient timp. 

• Intervalul de încălzire depinde de mai 

mulţi factori, printre care: 

- Tipul şi grosimea materialului vaselor. 

- Cantitatea de vase. 

- Modul de dispunere a vaselor. 

• Vasele nu se încălzesc deloc. Verificaţi 

dacă: 

- Auziţi zgomotul unui ventilator. Dacă 

ventilatorul funcţionează, atunci elementul 

de încălzire este defect; dacă ventilatorul 



 

nu funcţionează, atunci acesta este 

defect.  

- Întrerupătoarele/siguranţele tabloului s-au 

topit/s-au decuplat. 

• Vasele se încălzesc prea mult: 

 Selectorul de temperatură este defect. 

• Comutatorul oprit/pornit nu se aprinde: 

- Ledul pilot al comutatorului este ars 

Protectia mediului  

Aruncarea ambalajului  
Ambalajul are simbolul Punctul Verde. 

Aruncati toate materialele de ambalaj cum ar 
fi carton, polistiren expandat si ambalaj din 
plastic in cosurile corespunzatoare. In acest 
fel puteti fi sigur ca materialele de amblaj vor 
fi reutilizate. 

Aruncarea echipamentului neutilizat  
In conformitate cu Directiva Europeana 
2012/19/EU referitoare la managementul 
deseurilor electrice si electronice (WEEE), 
aparatele electrice nu trebuie aruncate la 
punctele de colectare pentru deseuri urbane. 

Aparatura uzata trebuie colectata separat 
pentru a optimiza recuperarea materialelor din 
componente si ratele de reciclare si pentru a 
preveni daunele potentiale asupra sanatatii 
oamenilor si mediului. 

Simbolul containerului de gunoi taiat de o 
cruce diagonala trebuie amplasat pe toate 
produsele pentru a aminti de obligatia de a 
arunca aceste obiecte separat. 

Consumatorii trebuie sa contacteze 
autoritatile locale sau punctele de vanzare si 
sa solicite informatii referitoare la locurile unde 
isi pot arunca aparatura electrica uzata. 

Inainte de aruncarea aparatului, trebuie sa il 

faceti- neutilizabil prin scoaterea cablului de 

alimentare, taierea si aruncarea acestuia 

Instrucţiuni de instalare 

Înainte de instalare 

Verificaţi ca tensiunea acceptată înscrisă 

pe plăcuţa cu specificaţii să fie identică cu 

tensiunea sursei de putere pe care urmează 

să o folosiţi. 

Deschideţi sertarul şi îndepărtaţi ambalajul şi 

toate accesoriile din interior. 

ATENŢIE! Este posibil ca suprafaţa frontală a 

încălzitorului pentru vase să fie acoperită cu o 

folie de protecţie. Înainte de prima punere în 

funcţiune a încălzitorului, îndepărtaţi cu grijă 

această folie. 

Asiguraţi-vă că încălzitorul nu prezintă defecte 

de nici un fel. Verificaţi deschiderea şi 

închiderea corespunzătoare a sertarului. În 

cazul în care constataţi orice defecţiune, 

contactaţi Serviciul de Asistenţă tehnică. 

ATENŢIE!: priza trebuie să rămână uşor 

accesibilă şi după montarea încălzitorului 

pentru vase. 

Încălzitorul pentru vase trebuie incorporat 

numai în combinaţie cu acele electrocasnice 

permise de producător. În caz de montare în 

combinaţie cu alte electrocasnice, garanţia 

devine nulă, deoarece în aceste condiţii nu 

este posibilă garantarea funcţionării 

corespunzătoare a încălzitorului. 

Instalarea 

În vederea încorporării încălzitorului pentru 
vase împreună cu un alt aparat electrocasnic, 
este necesar un raft intermediar fix în unitatea 
gazdă care să susţină greutatea ambelor 
aparate. 

Aparatul care urmează să fie combinat cu 
încălzitorul pentru vase va fi plasat direct pe 
acesta din urmă fără să fie necesar un raft 
separator între ele. 



Pentru încorporarea aparatului care urmează 
să fie combinat cu încălzitorul, urmaţi 
instrucţiunile din broşura de instrucţiuni şi 
montare corespunzătoare.  

Dimensiunile de instalare respective sunt 
exprimate în mm în schiţele prezentate la 
sfârşitul acestei broşuri. Procedaţi după 
cum urmează: 

1. Amplasaţi încălzitorul pentru vase pe raft 

şi împingeţi-l în interiorul nişei astfel încât 

să fie centrat şi complet aliniat la suprafaţa 

frontală a unităţii.  

2. Asiguraţi-vă că încălzitorul este  bine 

poziţionat şi fixat drept pe raft. 

3. Deschideţi sertarul şi fixaţi încălzitorul 

pentru vase în pereţii laterali ai unităţii 

folosind şuruburile din dotare. 

 

Conectarea la reţeaua electrică 

Conectarea electrică trebuie efectuată de un 
electrician calificat conform legislaţiei 
aplicabile. 

Înainte de conectarea încălzitorului la reţeaua 
de alimentare, asiguraţi-vă că  tensiunea şi 
frecvenţa reţelei de alimentare sunt aceleaşi 
cu cele înscrise pe plăcuţa cu specificaţii din 
interiorul blocului încălzitorului. 

Conectarea la curent se face printr-un 
întrerupător omnipolar, adecvat tensiunii 
suportate şi care are un spaţiu de minimum 
3mm între contacte, ceea ce va asigura 
deconectarea în caz de urgenţă sau când 
doriţi să curăţaţi încălzitorul.  

Dacă utilizaţi o priză pentru conectarea 
electrică, aceasta trebuie să fie accesibilă şi 
după instalare. 

Conectarea trebuie să se facă obligatoriu cu 
împământare, conform reglementărilor 
aplicabile. 

AVERTISMENT: ÎNCĂLZITORUL PENTRU 
VASE TREBUIE SĂ FIE LEGAT LA 
PĂMÂNT. 

În cazul în care este necesară înlocuirea 
cablului electric al încălzitorului pentru vase, 
apelaţi la serviciul de asistenţă post-vânzare 
autorizat, deoarece necesită unelte speciale. 

Producătorul şi distribuitorii nu îşi asumă 
răspunderea pentru nicio daună care ar putea 
fi provocată persoanelor, animalelor sau 
bunurilor, în caz de nerespectare a 
prezentelor instrucţiuni de instalare.
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