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VEVŐSZOLGÁLAT
A készülék minél jobb kihasználása érdekében ajánlatos figyelmesen elolvasni és szükség 
esetére megőrizni a használati útmutatót.
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KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A csomagolóanyag megsemmisítése

� A csomagolóanyag 100%-ban 
újrahasznosítható és az 
újrahasznosíthatóság jelével van ellátva .

� A csomagolóanyagokkal ne szennyezze a 
környezetet, hanem a helyi hatóságok 
utasításai szerint járjon el.

Régi készülékek megsemmisítése

� A készüléken található jelzés megfelel az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai 
irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
A hulladékká vált termék szabályszerű 
elhelyezésével Ön segít elkerülni a 

környezettel és az emberi egészséggel 
kapcsolatos azon esetleges negatív 
következményeket, amelyeket a termék nem 
megfelelő hulladékkezelése egyébként 
okozhatna. 

A terméken  vagy a kísérő 
dokumentumokon látható jelzés arra utal, 
hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási 
hulladékként kezelni, hanem az elektromos 
és elektronikus berendezések 
újrahasznosításával foglalkozó hivatalos 
gyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni. 
Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra 
vonatkozó helyi előírások szerint kell eljárni.
A termék kezelésére, felújítására és 
újrahasznosítására vonatkozó legfrissebb 
információkért forduljon a helyileg illetékes 
hivatalhoz, a háztartási hulladékok 
begyűjtését végző vállalathoz, vagy a 
készüléket Önnek értékesítő bolthoz.

FIGYELMEZTETÉS
Figyelem:
� A készüléket nem használhatják csökkent 

fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, 
illetve nem megfelelő ismeretekkel és 
tapasztalatokkal rendelkező személyek 
(beleértve a gyerekeket is), hacsak a 
biztonságukért felelős személy részéről nem 
kapnak felügyeletet vagy kezdeti oktatást a 
készülék használatát illetően.

� Gyermekek vagy beteg személyek nem 
használhatják felügyelet nélkül a készüléket.

� Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak 
a készülékkel.

� Mivel a készülék elérhető részei használat 
közben felmelegedhetnek, a gyermekeket 
ajánlatos a készüléktől távol tartani.

� Nem használhatók dörzshatású anyagok az 
ÜVEGEK tisztításához, mert azok könnyen 
megsérülhetnek.

� Használat közben a készülék nagyon 
felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá 
a készülék belsejében levő melegítő elemekhez.

� A készülék kizárólag háztartási célokra, azon 
belül pedig ételek vagy edények (típustól 
függően) melegítésére készült. Egyéb 
használat nem megengedett. A gyártó a 
helytelen vagy szabálytalan használatból 
származó károkért felelősséget nem vállal. 

� A főzőlap javítását kizárólag szakképzett szerelő 
végezheti.

� Ügyeljen arra, hogy a készülék a tartozékként 
adott csavarokkal jól legyen rögzítve a bútorhoz. 

� Fontos, hogy a készülék ne legyen kitéve 
semmilyen légköri hatásnak.

� Ne támaszkodjon és ne üljön rá a nyitott 
készülékre, mert ezzel a teleszkópos kocsi 
sérülését okozhatja.

� A készülék maximális teherbírása 25 kg.
� Ne takarja el a készülék alját alufóliával 

vagy egyéb tárgyakkal.
� A megfelelő záródás biztosítása érdekében 

tartsa mindig tisztán a készülék ajtótömítéseit.
� Soha ne öntsön vizet közvetlenül a készülékbe.
� A tepsiből kicsepegő gyümölcslé maradandó 

foltot hagy. Használat előtt javasolt a készülék 
tisztítása.

� Ne húzza az edényeket a készülék belsejében, 
mert ezzel megkarcolhatja a készülék alját.

� Soha ne melegítsen ételt vagy italt közvetlenül 
a készülék kerámialap alján (típustól függően). 
Ügyeljen a megfelelő edények használatára.

� Ha egy erős ütés (valamilyen tárgy leejtése, 
stb.) következtében eltörik vagy megreped a 
kerámialap felület, akkor ne használja tovább a 
készüléket és hívja azonnal a műszaki 
segélyszolgálatot.

� A páralecsapódás idővel károsíthatja a 
készüléket és a környező bútorokat. 
Javaslatunk:

- az ételt fedje le;
- a készülék kihűlt állapotában törölje 

szárazra a nedves részeket.
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� Tilos a készülékhez nedves testrésszel 
hozzáérni, vagy használata közben nem 
viselni lábbelit.

� Ne húzza a készüléket vagy az elektromos 
kábelt, ha ki akarja kapcsolni az 
áramellátást.

� Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne 
érhessenek hozzá:

- a kezelőszervekhez és a készülékhez 
általában, de főleg használat közben és 
közvetlenül használat után;

- a csomagolóanyagoktól (zacskók, 
hungarocell, fémes részek stb.);

- a selejtezésre váró készülékhez.

� Figyeljen arra, hogy a készülék közelében 
levő háztartási eszközök elektromos 
vezetékei ne érjenek a meleg részekhez.

� A készülékben nem tárolhatók műanyagból 
készült vagy gyúlékony tárgyak.
A készülék bekapcsolásakor ugyanis az 
ilyen tárgyak megolvadhatnak vagy 
meggyulladhatnak.

� A meleg edények vagy felmelegített ételek 
(típustól függően) kivételéhez használjon 
konyhai kesztyűt.

� Az indítógomb megnyomása a készülék 
melegítésének bekapcsolását eredményezi; 
égési sérülés veszélye.

� Semmilyen ok miatt ne helyezzen be 
semmilyen tárgyat (pl.  csavarhúzót, hegyes 
tárgyat, papírt, stb.) a fűtőszál és a ventilátor 
védőrácsának nyílásain át.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
Az első használat alkalmával így tisztítsa ki a 
készüléket:
- nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje 

szárazra a felületet.
- Melegítse fel a készüléket legalább két órán 

keresztül: forgassa a hőmérsékletválasztó 
kapcsolót a maximális helyzetbe vagy 
válassza ki a maximális hőmérsékletet, hogy 
eltávozzanak a gyártási zsír-, olaj- vagy 
gyantamaradékok, amelyek használat 
közben kellemetlen szagot okoznának. 
Szellőztesse ki a helyiséget.

- Ezen egyszerű műveletet követően a 
készülék készen áll az első használatra.

� Használat előtt távolítsa el:
- az előlapon és a készülék ajtaján található 

öntapadós címkéket, kivéve a gyári 
adattáblát;

- a külső részek védelmét szolgáló összes 
kartonpapír- és műanyag védőfólia-borítást, 
ha van. a kezelőlapról és a készülék egyéb 
részeiről;

- a tartozékok esetleges öntapadós címkéit, ha 
vannak. 

A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE 
(típustól függően)
Biztonsági ajánlások a készülék 
beszereléséhez
FONTOS: a készüléket (mindkét típusnál) 
azonnal a bútorhoz kell rögzíteni, az alábbi 
útmutató betartásával. A beépítésre szánt 
készülék üzembe helyezését csak akkor 
lehet elkezdeni, ha a készülék már rögzítve 
van a bútorhoz.

Távtartók:
az 1. vagy 2. ábra szerint (típustól függően) 
végezze el a készülék rögzítését.
MEGJEGYZÉS: amennyiben a különböző 
berendezés-kombinációk miatt esztétikai 
kiigazításra van szükség, úgy a két 
rögzítőcsavar kicsavarásával le lehet 
szerelni az alsó cseppgyűjtő idomot. 
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Mielőtt a készüléket csatlakoztatná az 
elektromos hálózathoz, vesse össze az 
adattáblán feltüntetett (feszültség és 
frekvencia) adatokat az otthoni hálózat 
adataival.
Az adatoknak hasonlóknak kell lenniük, mert 
különben sérülhet a készülék.
Kétely esetén forduljon szakemberhez.
Ügyeljen arra, hogy a konnektor a készülék 
beépítését követően is könnyen hozzáférhető 
legyen.
Az edénymelegítő csak olyan háztartási 
gépekkel kombinálva építhető be, amelyek 
maximális tömege 40 kg és megfelelő hűtési 
szellőzéssel rendelkeznek.
Ettől eltérő háztartási gépekkel való 
kombináció esetén megszűnik a készülék 
garanciája, mert nem biztosítható a helyes 
működés.

A kombinációban szereplő gép 
beszereléséhez tanulmányozza át annak 
használati és szerelési útmutatóját.
A készülék beépítését és beszerelését csak 
olyan szakember végezheti, aki garantálja a 
biztonságos működéshez szükséges 
feltételeket.
Fontos: a 140-es méretű készülék fölé 
ugyanahhoz a márkához tartozó és a 
következő oldalon látható ábra szerinti méretű 
kávéfőzőt vagy mikrohullámú sütőt lehet 
beépíteni. Az üzembe helyezéshez tartsa be 
pontosan a kávéfőzőhöz vagy a mikrohullámú 
sütőhöz adott használati útmutatóban foglalt 
előírásokat.

Beépítési méretek
A beépítési tér méreteit az edénymelegítő 
méretének és a vele kombinált gép méretének 
az összege adja.
Valamennyi méret milliméterben van 
megadva.
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Magasság: 140 mm

Magasság: 290 mm
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ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
A készülék elektromos bekötését 
szakemberrel végeztesse el.
Figyelem: Mielőtt a működés kipróbálása 
érdekében csatlakoztatná a készüléket az 
elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy  a 
készülék hálózati zsinórja jól van-e beszerelve és 
nem került-e vagy szorult-e be a készülék vagy a 
kombinációs partnerként szolgáló gép alá vagy 
mögé. 
Figyelem: A hálózati zsinór cseréjét csakis a 
gyártó által adott zsinórral megegyező 
jellemzőkkel bíró zsinórral szabad eszközölni 

(H05RR-F típusú, 3x1 mm2 vagy nagyobb 
méretű) és a segélyszolgálattal vagy 
szakemberrel kell elvégeztetni.
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos 
hálózathoz, győződjön meg arról, hogy az 
adattáblán feltüntetett adatok (feszültség: V és 
frekvencia: Hz) megfelelnek-e az otthoni hálózat 
értékeinek.
Kétely esetén forduljon szakemberhez.
Ha a csatlakozódugó leszakad a hálózati zsinórról, 
hívjon szakembert, aki elvégzi a készülék 
beépítését és csatlakoztatását. Olyan 
szakemberhez forduljon, aki tisztában van a helyi 
előírásokkal és a regionális áramszolgáltató 
kiegészítő rendelkezéseivel, és aki ezek 
betartásával tudja elvégezni a munkát.

Fontos: az elektromos biztonság garantálása 
érdekében ellenőrizze, hogy a készülék az 
előírásnak megfelelő földelő vezetékhez 
csatlakozik-e. Szükség esetén szakemberrel 
ellenőriztesse a hálózatot.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a 
földelő vezeték hiánya vagy működési zavara 
miatt bekövetkező károkért vagy személyi 
sérülésekért.
Figyelem: a földelő csatlakoztatás törvényileg 
kötelező.
Ha a készüléket hosszabbítón keresztül 
csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, akkor 
ügyeljen arra, hogy a hosszabbító és a 
csatlakozás nedvesség ellen szigetelt legyen.
A készülék kialakítása olyan, hogy csak a helyes 
beépítést követően használható.
Tilos a készüléket felnyitni. Ha a készülék 
feszültség alatti vezetékekkel érintkezik, vagy ha 
módosításra kerül a készülék elektromos vagy 
mechanikus szerkezete, akkor előfordulhat, hogy 
a készülék működtetése közben rendellenesség 
jelentkezik.

Veszélyt jelenthet a felhasználó számára az, ha az 
üzembe helyezés, karbantartás vagy javítás 
munkáinak elvégzése nem megfelelően történik.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az 
emiatt bekövetkező károkért vagy személyi 
sérülésekért.

A garanciális időszak alatti javításokat kizárólag a 
hivatalos szerviz végezheti, mert egyébként 
elveszik a garanciára való jogosultság.

Az üzembe helyezés, javítás és tisztítás munkáit 
csak azt követően lehet megkezdeni, ha 
meggyőződött arról, hogy a készülék 
áramtalanítva van. A készülék áramtalanítása az 
alábbi esetekben tekinthető megtörténtnek:
- az elektromos hálózat főkapcsolója ki van 

kapcsolva.
- az elektromos hálózat főkapcsolója ki van 

kapcsolva.
- A készülék csatlakozódugója ki van húzva a 

konnektorból.
A készülék áramtalanításához ne a hálózati 
zsinórt, hanem a csatlakozódugót húzza ki a 
konnektorból.

Ajánlatos a készüléket egyetlen konnektorral 
csatlakoztatni az elektromos hálózathoz;
ily módon szükség esetén könnyebb lesz a segítő 
beavatkozás.
Ügyeljen arra, hogy a konnektor a készülék 
beépítését követően is hozzáférhető legyen.
Ha csatlakoztatás nem konnektorral történik, akkor 
olyan szakemberhez forduljon, aki tisztában van a 
helyi előírásokkal és a regionális áramszolgáltató 
kiegészítő rendelkezéseivel, és aki ezek 
betartásával tudja elvégezni a munkát.
Ha a beépítés után nem hozzáférhető a 
konnektor vagy ha a csatlakoztatás fix jellegű, 
akkor az üzembe helyezést végző szakembernek 
gondoskodnia kell egy pólusonkénti leválasztóról.
Megfelelő leválasztónak minősülnek a legalább 3 
mm-es érintkezőtávolságú megszakítók.
A csatlakoztatáshoz szükséges adatok az 
adattáblán vannak feltüntetve. Ezeknek meg kell 
egyezniük az otthoni hálózat értékeivel.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a 
készülék nem megfelelő üzembe helyezése, 
valamint nem rendeltetésszerű, hibás vagy 
ésszerűtlen használata miatt bekövetkező 
károkért vagy személyi sérülésekért.
Ezen túlmenően a gyártó a földelő vezeték 
hiánya vagy működési zavara miatt 
bekövetkező sérülésekért (pl.  áramütés) sem 
vállal felelősséget.
A beszerelést követően a készülék minden 
alkatrészét izolálni kell, hogy működés közben 
elkerülhetők legyenek a balesetek.

�

�

�

�

�
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Fontos: Ne használjon víznyomással vagy 
gőzzel tisztító eszközöket.
Kerülje az alábbiak használatát is: lúgos, 
savas vagy kloridtartalmú tisztítószerek, 
dörzshatású (por vagy krém) tisztítószerek, 
dörzshatású szivacsok (pl.  súrolópárna) vagy 
dörzshatású anyagokat tartalmazó szivacsok, 
vízkőoldó tisztítószerek, mosogatógépbe való 
tisztítószerek, sütő spray.

A készülék külseje
� Nedves ruhával tisztítsa meg. Ha nagyon 

piszkos, néhány csepp mosogatószert 
vízben oldjon fel, és azzal tisztítsa. Száraz 
ruhával törölje át.

� Ne használjon maró vagy súroló hatású 
tisztítószereket, mert ezek a felületen matt 
foltokat alakítanak ki. 
Ha a fenti termékek valamelyike véletlenül 
rákerül a készülékre, nedves ruhával 
azonnal tisztítsa le.

� A készülék előlapján az enyhe színeltérések 
abból adódnak, hogy ennek készítéséhez 
különböző anyagokat használtak fel, 
úgymint üveg, műanyag és fém.

Alumínium előlap (típustól függően)
� Finom tisztítószerrel, puha ablaktisztító 

ronggyal vagy mikroszálas kendővel 
tisztítsa, amely nem hagy szálakat a 
felületen. Vízszintes irányban törölje a 
felületet, nyomást ne alkalmazzon.

� Ne használjon agresszív tisztítószereket, 
kemény szivacsot, vagy durva textilt. Az 
alumínium felületeket száraz ruhával 
tisztítsa meg.

Csúszásmentes készülékalap (típustól 
függően)
� A doboz aljának megtisztításához emelje ki a 

csúszásmentes készülékalapot.
Az alapot kímélő mosószeres meleg vizet 
felhasználva kézzel mossa meg. Gondosan 
törölje szárazra.
Csak a teljes száradást követően illessze 
vissza a csúszásmentes alapot a dobozba.

Kerámia készülékalap (típustól 
függően)
A készülékalap tisztítása minden használat 
után javasolt, megfelelő időt hagyva a 
kihűléshez. Ezzel megelőzheti a 
szennyeződések felhalmozódását, és 
egyszerűbbé teszi a tisztítást.

� Használjon törlőkendőt, konyhai itatóspapírt 
és folyékony mosogatószert vagy 
speciálisan az üvegkerámia tűzhelylapok 
tisztítására szolgáló szert.

� A makacs főzési szennyeződéseket 
speciális termékekkel távolítsa el.

� A kiömlött ételeket távolítsa el, mielőtt 
ráégnének az üvegkerámia felületre.

� A forralásuk során az edényből kifutó vagy a 
főzésük közben cukros foltokat képező, nagy 
cukortartalmú készítmények (kávé, 
gyümölcslé, lekvár, stb.) maradványait 
ajánlatos azonnal eltávolítani.

� Ne használjon súrolószereket, fehérítőt, 
sütőtisztító sprayt vagy edénysúrolót.

Rendszeresen kezelje a főzőfelületet az 
üvegkerámia tűzhelylapokhoz kapható 
megfelelő márkájú védőviasszal.
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HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ
Ha az  edények vagy az ételek (típustól 
függően) nem melegszenek fel eléggé, 
ellenőrizze, hogy

� a készülék be van-e kapcsolva

� a megfelelő hőmérséklet került-e beállításra

� a hőelvezető nyílásokat nem takarják-e el 
nagyobb tányérok vagy edények

� az edények melegítése elég hosszú időn át 
történt-e.

A melegítés időtartamát különböző tényezők 
befolyásolják, így például:

- az edények anyaga és vastagsága, a töltet 
mennyisége, a töltet elhelyezkedése, a  
beállított hőmérséklet.

- Mivel az edények felmelegítésének optimális 
időtartama szubjektív, így ajánlatos azt az 
egyedi igények alapján tesztekkel 
kitapasztalni.

VEVŐSZOLGÁLAT
A vevőszolgálat értesítése előtt:

�� Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát 
a "VEVŐSZOLGÁLAT" pontban leírtak 
alapján megoldani.

�� Kapcsolja ki és be a készüléket, hátha 
megszűnik a probléma.

Az alábbi problémák felmerülése esetén 
forduljon szakemberhez vagy a 
segélyszolgálathoz:

Ha az edények nem melegszenek fel, 
ellenőrizze, hogy

� az elektromos hálózat főkapcsolója ki van-e 
kapcsolva;

� a hálózati zsinór nincs-e kihúzva vagy 
megsérülve.

Ha az edények túlságosan felmelegszenek:

� a hőmérséklet-szabályozó meghibásodott.

A készülék bekapcsolásakor nem világít a 
bekapcsolási/kikapcsolási kapcsoló:

� a kapcsoló jelzőlámpája meghibásodott.
Ha a fenti ellenőrző műveletek elvégzését 
követően a rendellenesség nem szűnik 
meg, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi 
vevőszolgálattal.

Mindig közölje az alábbiakat:

�a hiba rövid ismertetése;

�a készülék típusa és modellje;

�a készülék jobb külső peremén található 
szervizszám (a gyári adattáblán a Service 
szó után látható szám). A szervizszám a 
garanciafüzetben is megtalálható;

�az Önök teljes címe;

�az Önök teljes telefonszáma.

Amennyiben a készüléket javítani kell, 
forduljon javításra felhatalmazott 
vevőszolgálathoz (ez a garancia arra, hogy a 
javításhoz eredeti alkatrészeket használnak fel 
és a javítási munkát megfelelően elvégzik).

Ha elmulasztja betartani ezeket az 
utasításokat, az kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a termék biztonságát és 
minőségét.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  

� Az edénymelegítő alkalmas az 
élelmiszerekkel való érintkezésre, és 
megfelel az  1935/2004/EK rendeletnek.

� Kialakításának jellegéből adódóan a 
készülék csak főtt ételek vagy edények 
melegítésére vagy melegen tartására 
használható.
Minden ettől eltérő felhasználás (úgymint 
helyiségek fűtése) szabálytalannak, 
következésképpen veszélyesnek 
minősül.

� Tervezése, gyártása és forgalmazása az 
alábbiaknak megfelelően történt:

- a 2006/95/EK számú (73/23/EGK számú 
irányelv és annak módosításai helyébe 
lépő) "Kisfeszültség" irányelv 
biztonsági követelményei;

- a 89/336/EGK számú EMC irányelv 
védelmi követelményei;

- 93/68/EGK számú irányelvben 
lefektetett követelmények.


