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KÖRNYEZETVÉDELEM: 
 
A termékhez használt csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Vegyen részt az 
újrahasznosításban és segítse környezetünk védelmét azzal, hogy a 
csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által biztosított megfelelő hulladékgyűjtőben 
helyezi el.  

A terméken vagy a csomagolásán látható jelölés  arra utal, hogy a terméket nem 
szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett egy, az elektromos és elektronikus 
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Ezzel 
megelőzhetőek azok a természetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges 
negatív következmények, amelyek a termék nem megfelelő hulladékként történő 
kezelése következtében lépnének fel.   
 
 
A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi 
önkormányzathoz, a háztartási hulladék lerakóhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket 
vásárolta. 
 



 

A melegítő fiók leírása 

 

 
 

1. Idő-beállítás, be/kikapcsolás 
2. Jelfény elöl, ami azt mutatja, hogy a készülék áram alatt van 
3. Hőfok-szabályozó 
4. Edénytároló fiók 
5. Csúszásgátló lap 
 



 

Biztonsági tippek 
 

A használati utasítást tartsa a készülék közelében. Ha a készüléket eladja, vagy 
másnak adja át, ne felejtse el mellékelni hozzá a használati utasítást is.  
 
A melegítő fiók üzembe helyezése és használata előtt a saját és mások biztonsága 
érdekében tanulmányozza át ezeket a javaslatokat. 
 
Ez a melegítő fiók háztartásban való használatra készült és kizárólag edények 
melegítésére szolgál. A készülék egyéb célokra történő használata tilos és veszélyes 
is lehet. A gyártó nem tehető felelőssé a nem megfelelő használat esetén. 
 
Ne használja a készüléket, amíg nincs beszerelve a konyhai bútorelembe. Csak a fiók 
teljes beépítésével kerülhető el az áramütés veszélye.   
 
Soha ne nyissa ki a készülék burkolatát.   
 
A fiók belső tere akár 70°C-ra is felmelegedhet, a választott hőfok és a használat 
időtartamának függvényében. Az edények kivételéhez használjon védőkesztyűt vagy 
edényfogót.   
 
Ne használja a melegítő fiókot ételek vagy italok melegen tartására, melegítésére, 
illetve főzésre. Az ételekben és italokban található nedvesség rozsdásodást okozhat a 
készülékben.  
 
Nem javasolt a kinyitott fiókra állni vagy ülni, mert ettől károsodhatnak a teleszkópos 
sínek. A fiók maximális terhelése 20 kg lehet.  
 
Ne tároljon műanyag vagy gyúlékony tárgyakat a készülékben, mert ezek 
megolvadhatnak vagy lángra lobbanhatnak a készülék bekapcsolását követően.   
 
A készüléket nem használhatják kisgyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet 
nélkül. A gyermekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel.   
 



 

Bekötés 
 
A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az 
elektromos hálózat kábeleinek átmérője elegendő-e ahhoz, hogy árammal lássa el a 
készüléket. A bekötéshez 10 amperes biztosíték szükséges.  
 
Az áramkörben el kell helyezni egy olyan kétpólusú megszakítót, amelynek érintkezői 
között legalább 3 mm-es rés van.   
 
Az elektromos csatlakoztatást a készülék bútorelembe való beépítése előtt kell 
elvégezni.   
 
A fiókot egy, három darab 1 mm²-es huzallal rendelkező (1 egyfázisú + 1 N + földelő – 
standard) kábellel kell csatlakoztatni a 220-240 V-os egyfázisú tápegységre, egy, a 
CEI 60083 szabványnak, vagy a bekötési szabályoknak megfelelő áramkörön 

keresztül. A védőhuzal (zöld/sárga) a földelőnek  felel meg a készüléken és a 
hálózat földelőjének felel meg.  
 
Amennyiben a bekötés egy konnektoron keresztül történik, annak elérhetőnek kell 
maradnia a készülék bekötését követően is. A melegítő fiók neutrális fázisát (kék 
huzal) az elektromos hálózat neutrális fázisával kell összekötni.  
 
 
 

 
 



 

Beépítés 
 

Helyezze a készüléket a konyhai bútorelem nyílásába. Ügyeljen rá, hogy a készülék 
teste megfelelően kerüljön elhelyezésre.   
 
Nyissa ki a fiókot és rögzítse a készüléket a szekrény oldalaihoz a mellékelt 4 csavar 
és 4 távtartó segítségével. 
 
 

 
 



 

A melegítő fiók használata 
 
HASZNÁLAT ELŐTTI UTASÍTÁSOK: 

A készülék kizárólag edények melegítésére használható. 
 
A készülék forró levegős rendszert használ az edények melegítésére. Egy ventilátor 
keringeti az ellenállásból kikerülő hőt a fiókban. A forró levegő keringésének 
köszönhetően az edények gyorsan és egyenletesen melegszenek fel.  
 
Az edényeket egy védőrács választja el az ellenállástól és a ventilátortól. A fiók alján 
csúszásgátló lap került elhelyezésre, ami megakadályozza az edények elmozdulását a 
fiók kihúzásakor.  
 
 
VEZÉRLÉS: 

A készülék vezérlése egy hőfok-szabályozó gombból és egy be/kikapcsoló gombból 
áll.  Ezek csak akkor láthatók, amikor a fiók nyitva van. Ha a fiók zárva van, a készülék 
első részén lévő jelfény kigyulladása jelzi a készülék működését.  
 
 
A VEZÉRLŐK BEÁLLÍTÁSA: 

- Helyezze az edényeket a fiókba. 
- Állítsa be a hőfokot. 
- Állítsa be az időtartamot (minimum 10 perc). 
 
A jelfény jelzi, hogy a készülék áram alatt van.  
- Csukja be a fiókot.  
 
A beállított időtartam elteltével a forró levegő-rendszer leáll és sípolás lesz hallható.   
A sípolás kikapcsolásához forgassa el a gombot 0 pozícióba.  
 



 

A melegítő fiók használata 
 
A HŐFOK BEÁLLÍTÁSA: 

A hőfok-beállító gomb segítségével a hőmérséklet 30 és 70 °C között szabályozható. 
 
Az egyes edénytípusokhoz az alábbiak a legmegfelelőbb hőfok-beállítások:   
-  40 °C: csészék és poharak. A forró italok tovább melegek maradnak, ha erre a 

hőfokra előmelegített csészékbe vagy edényekbe töltjük őket, annak a veszélye 
nélkül, hogy akik isznak belőle, megégetnék magukat.   

-  60 °C: tányérok és edények. Az előmelegített tányérokon vagy edényekben 
felszolgált étel tovább marad meleg, a tányérok érintése pedig nem okoz égési 
sérüléseket.  

 
 
AZ ELŐMELEGÍTÉS IDŐTARTAMA: 

Az előmelegítés több tényezőtől függ: 
- az edények vastagsága és anyaga    
- tömeg 
- tömeg eloszlása 
- hőfok-beállítás 
 
Ennek következtében nem határozhatóak meg standard időtartamok.   
 
Néhány tipp : 
60 °C-os egyenletes hőmérséklethez:  
- hatszemélyes tányérkészlet körülbelül 30 perc, 
- tizenkét személyes tányérkészlet körülbelül 40 perc.  
 
A fiók néhány alkalommal történő használatát követően már ki fogja tapasztalni, 
mennyi időbe telik az edények megmelegítése.  
 
 



 

A melegítő fiók használata 
 
KAPACITÁS: 

A kapacitás függ a típus magasságától, valamint az edények tömegétől és méretétől.   
 
A típus maximális kapacitása 20 kg. 
 
A következő példák csak indikatív jellegűek (a mennyiségek az űrtartalomtól függnek):  
 
Edények 6 személyre : 
6 lapos tányér  Ø 28 cm 
6 mély tányér  Ø 22 cm 
1 tálaló edény   Ø 22 cm 
1 tálaló edény   Ø 20 cm 
1 tálaló edény  Ø 18 cm 
2 tálaló tányér    36 cm 
 
vagy 16 lapos tányér  Ø 28 cm 
+ 8 mély tálka   Ø 10 cm 
 
vagy 24 mély tányér  Ø 22 cm 
 
vagy 40 mély tálka   Ø 10 cm 
 
vagy 60 csésze  Ø 8 cm 
 
vagy … 
 



 

Tisztítás és karbantartás 
 

Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni.  
 
A felületeket szivacs, mosogatószer és meleg víz segítségével tisztítsa meg, majd 
törölje szárazra puha ruhával.  
 
A készülék tisztításához ne használjon gőztisztítót.  
 
Súrolószerek, alkohol és zsíroldók használata nem javasolt – ezek kart okozhatnak a 
készülékben.  
 
A rozsdamentes acél felület könnyen megkarcolódhat. Ennek tisztítására használjon 
speciális, nem súroló tisztítószert.  
 
A fiók aljának tisztításakor a csúszásgátló lap kivehető.  
 
A csúszásgátló lap meleg víz és mosogatószer segítségével tisztítható. Utána szárítsa 
meg és csak akkor helyezze vissza a fiókba, ha az már teljesen megszáradt.  
 
 


