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Kassering av förpackningsmaterialet
• Emballagematerialet kan återvinnas till 100%,

vilket framgår av återvinningssymbolen .
• De olika delarna av emballaget skall sålunda

kasseras enligt bestämmelserna från lokala
myndigheter och får inte kastas.

Kassering av gamla hushållsapparater
• Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv

2012/19/EG beträffande elektriskt och
elektroniskt avfall (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt skrotning av
denna apparat bidrar du till att förhindra eventuella
negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen på produkten eller i dokumenten
som medföljer produkten anger att den inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall utan skall
lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt, var god kontakta
de lokala myndigheterna, ortens
avfallshanteringstjänst eller butiken där produkten
inhandlades.

Miljöskyddsråd
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• Varmhållningslådan får inte användas av barn
eller personer med nedsatt förmåga utan tillsyn.

• Se till att barn inte leker med apparaten, de kan
av en händelse trycka på startknappen och
därmed starta apparaten, vilket aktiverar
varmhållningslådan: fara för brännskada.

• Varmhållningslådans åtkomliga delar kan bli
mycket heta under användning. Därför är det
mycket viktigt att barn inte vistas i närheten av
apparaten.

• Använd inte material eller rengöringsmedel som
verkar slipande då du rengör GLASEN, för att
undvika att du skadar dem.

• Varmhållningslådan är uteslutande avsedd att
användas i hushållet för uppvärmning av
diskgods. Det är inte tillåtet att använda den för
andra ändamål. Tillverkaren åtar sig inget
ansvar för användning som är de specificerade
eller för felaktiga inställningar av reglagen.

• Alla reparationer och ändringar på apparaten
måste utföras av kompetent fackman.

• Se till att apparaten är ordentligt fixerad till
skåpet med medföljande skruvar.

• Undvik att utsätta varmhållningslådan för väder
och vind.

• Luta dig inte och sätt dig inte på utdragen låda,
då skadas nämligen utdragsmekanismen.

• Maximal last i varmhållningslådan är 25Kg.
• Täck inte varmhållningslådans botten med

aluminiumfolie eller andra material.
• Häll aldrig vatten direkt in i varmhållningslådan.
• Dra inte pannor över varmhållningslådans

botten för att inte repa bottnen.

• Om ytan av härdat glas går sönder eller spricker
på grund av ett kraftigt slag (fallande föremål,
etc), använd inte apparaten och kontakta
omedelbart Service.

• Kondens kan med tiden skada
varmhållningslådan och köksskåp som står i
närheten. Vi rekommenderar följande:
- torka av fuktiga delar så snart

varmhållningslådan har svalnat.
• Vidrör aldrig varmhållningslådan med våta

kroppsdelar och var inte barfota när du använder
den.

• Dra inte i elsladden för att skilja apparaten från
elnätet.

• Håll barn borta från apparaten och från dess
emballagematerial, för att undvika att de leker
med dessa, utan översyn.

• Försäkra dig om att elsladdar till andra
hushållsapparater som står i närheten av
varmhållningslådan inte vidrör dess heta delar.

• Förvara inte plastföremål eller lättantändliga
saker i varmhållningslådan. Då apparaten sätts
igång kan dessa nämligen smälta eller starta en
brand.

Använd alltid köksvantar för att ta ut porslin.
• För aldrig in föremål (skruvmejslar, spetsiga

föremål, papper etc) genom skyddsgallret på
fläkten och på motståndet.

• Denna apparat skall inte användas av användare
(inklusive barn) med nedsatt motorisk,
känslomässig eller mental kapacitet, och ej
heller av oerfarna användare såvida de inte fått
adekvat instruktion om hur apparaten skall
användas av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.

VARNING:

Viktig säkerhetsinformation
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DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG.
Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om
säkerhet - läs dessa och följt alltid råden.

Detta är symbolen för OBSERVERA och den varnar för potentiella säkerhetsrisker för användaren
och andra i närheten.

Alla säkerhetsvarningar föregås av denna symbol och följande ord:

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, 
kommer att förorsaka svåra skador.

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, 
kan förorsaka svåra skador.

Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk/fara du utsätts för, och visar hur du kan
reducera risken för skada eller elchock som kan ske då apparaten inte används korrekt. Följ noggrant
följande instruktioner:

VARNING:

FARA::



För att öppna och stänga lådan, tryck i mitten
av panelen så som visas i bilden.

Gör en första rengöring så som följer:
- Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa

och torka torrt.
- Förvärm den tomma lådan under mints två

timmar: vrid temperaturratten till maximalläget eller välj maximal temperatur, för att eliminera
eventuella rester av fett, olja eller hartser som tillkommit under tillverkningen, och som kan avge
oangenäm lukt under uppvärmning av diskgodset. Vädra lokalen.

- Efter att ha utfört detta enkla ingrepp är apparaten redo för användning.

• Innan apparaten används, ta bort:
- De etiketter som sitter på varmhållningslådans framsida och på luckan. Låt endast typskylten sitta

kvar.
- Kartongskydd eller plastfilm som sitter på alla estetiska ytor, både från apparatens utsida och dess inre.
- Eventuella etiketter på tillbehören.

Innan varmhållningslådan används
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Säkerhetsanvisningar för inbyggnad av varmhållningslådan

VIKTIGT: lådan (gäller för alla modeller) skall genast fixeras till inbyggnadsskåpet, följ
instruktionerna nedan. Du skall inte installera den apparat som skall kombineras med denna förrän
varmhållningslådan har säkrats till sin plats i skåpet.
Inbyggnad och anslutning av denna apparat får endast utföras av kvalificerad personal som kan
garantera säker hantering.

Fäst varmhållningslådan så som i bilden (beroende på modell)
Innan du kopplar apparaten till strömförande nät, kontrollera
att de data som finns på typskylten överensstämmer med det
lokala elnätets, annars kan apparaten ta skada.
Se till att kontakten är lättillgänglig även efter det att apparaten
byggts in i skåpet.
Varmhållningslådan kan endast byggas in tillsammans med
andra apparater som väger max 60 kg och som är utrustade
med adekvat kylningsventilation.
För att montera apparaten, som kan kombineras med
varmhållningslådan: se informationen i dess instruktions- och
monteringsanvisningar.
Viktigt: över en varmhållningslådan kan du installera antingen
en kaffemaskin eller en kombinerad mikrougn/vanlig ugn, med dimensioner så som i bilden på nästa sida,
om de är av samma märke.
Vid installeringen, läs noggrant de instruktioner som finns både för kaffemaskinen och för
mikrovågsugnen.

Inbyggnadsmått
Inbyggnadshålets storlek får du fram genom att lägga till varmhållningslådans mått till måtten på den
kombinationsapparat du vill montera in. Alla storlekar är indikerade i millimeter.

Att bygga in apparaten (beroende på modell)
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Att bygga in apparaten (beroende på modell)
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4 mm

4 10

(*) Om inbyggnadsskåpet har en lucka som sitter 4mm från placeringsytan skall du montera stödfötterna
med tillhörande brickor om 1mm - dessa medföljer i förpackningen.

(*)



Vänd dig till en kvalificerad elektriker för att
utföra elanslutning av apparaten.

Innan varmhållningslådan kopplas till elnätet för att
se att den fungerar, skall du alltid kontrollera att
elkabeln är korrekt monterad och att den INTE
kläms under eller bakom lådan eller under/bakom
den apparat som monteras i kombination med
lådan.

Utbyte av strömkabel skall göras med en kabel med
samma egenskaper som den som Tillverkaren
skickat med (av typen H05RR-F, 3x0,75 mm2 eller
mer) och skall utföras av Service eller behörig
fackman.
Innan du kopplar apparaten till strömförande nät,
kontrollera att följande tekniska data på typskylten
överensstämmer med elnätets spänning och
frekvens.
Om du är osäker, vänd dig till en kvalificerad
elektriker.
Vänd dig till en kvalificerad elektriker som kan
lokala normer och regler, och även regler från lokal
elleverantör, så att arbetet utförs i enlighet med alla
dessa regler.
Viktigt: verifiera att apparaten ansluts till en
regelrätt jordkoppling för att garantera
elsäkerheten. Om nödvändigt, låt en behörig
elektriker kontrollera arbetet. Tillverkaren frånsäger
sig allt ansvar för skador på person eller egendom
som uppstår på grund av att jordningen inte är
utförd eller är avbruten.

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna
apparat till jord.

Denna apparat är avsedd att användas endast efter
att den korrekt har byggts in i en möbel.
Öppna aldrig apparatens hölje. Om du kommer i
kontakt med strömförande kablar, eller om den
elektriska och mekaniska strukturen förändras kan
apparatens funktion sättas ur spel då du använder
den.

Om ingrepp av installation, underhåll eller
reparation inte utförts på korrekt vis, kan farliga
situationer uppstå för användaren.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för denna typ
av skador på personer och föremål.
Under garantiperioden kan reparationer endast
utföras av auktoriserad serviceverkstad, annars
förfaller garantin.
Ingrepp av installation, reparation och rengöring
skall endast utföras efter att du sett till att apparaten
är skild från strömförande nät.
Apparaten är skild från strömförande nät vid
följande tillfällen:
- då du trycker på den flerpoliga

huvudströmbrytaren.
- då du trycker på den säkerhetsbrytaren på

huvudnätet.
För koppling till fast elnät skall installatören
installera en flerpolig strömbrytare.
En korrekt flerpolig strömbrytare har minst 3 mm
kontaktavstånd.
Korrekta data för koppling finner du på typskylten.
Dessa indikationer skall överensstämma med
spänningen i det strömförande nätet.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador
på person eller egendom som uppstår på grund
av icke korrekt installation, felaktigt/olämpligt
användande av apparaten.
Tillverkaren frånsäger sig dessutom allt ansvar
för skador (t ex elchock) som beror på att
jordningen av apparaten inte fungerar eller
avbrutits.

Följande kablar kan användas med denna typ av
apparat:

TYP AV KABEL OCH MINSTA DIAMETER
SASO

H05RR-F 3x0,75 mm²
H05VV-F 3x0,75 mm²
H05RN-F 3x0,75 mm²
H05V2V2-F 3x0,75 mm²

H05RR-F 3x1,5 mm²
H05VV-F 3x1,5 mm²
H05RN-F 3x1,5 mm²
H05V2V2-F 3x1,5 mm²

VARNING:

VARNING:

VARNING:

Elektrisk anslutning
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Rengör aldrig apparaten med ångtvätt.
Viktigt: Använd inte rengöringsmedel som
innehåller soda, syror eller klorider, slipande
rengöringsmedel (i pulver- eller krämform), eller
slipande svampar (t ex stålsvamp), eller svampar
som innehåller rester av slipande  rengöringsmedel,
rengöringsmedel som löser upp kalk,
rengöringsmedel för diskmaskin, ugnsspray.

Varmhållningslådans yttre
• Rengör med en fuktig trasa. Om utsidan är

mycket smutsig kan du tillsätta ett par droppar
diskmedel till vattnet. Torka med en torr trasa.

• Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel. Det finns risk att ytan blir
matt. Om en produkt av denna typ av misstag
skulle spillas på varmhållningslådan bör du
omedelbart torka bort den med en fuktig trasa.

• Små färgskiftningar på apparatens front beror på
att olika material (glas, plast och metall) har
använts vid tillverkningen.

Lådans botten är av härdat glas
Vi rekommenderar att varmhållningslådan rengörs
efter varje användande, efter att den har svalnat.
Detta hindrar att smutsen gror in och gör
rengöringen lättare.
• Använd en ren disktrasa med god

uppsugningsförmåga samt ett flytande
rengöringsmedel eller ett specialmedel för ytor
av härdat glas..

• Använd inte slipmedel, blekmedel,
ugnsrengörare eller stålull.

VARNING:

Underhåll och rengöring
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Om porslinet inte blir tillräckligt varmt,
kontrollera:
• att apparaten är påslagen
• att korrekt temperatur ställts in
• att varmluftsutsläppen inte täckts över av porslin

i stora storlekar
• att porslinet stått inne för uppvärmning

tillräckligt länge.
• om huvudströmbrytare till hela elanläggningen

är avstängd.

Olika faktorer kan inverka på uppvärmningstiden,
nämligen:
- material och tjocklek på porslinet, den kvantitet

som laddats in, placering av porslinet,
inställning av temperatur.

- optimal tidsåtgång för att värma upp porslin är
subjektiv, och vi rekommenderar därför att du
gör olika försök för att definiera dina egna
behov.

Felsökning
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Innan du kontaktar Kundservice:
1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt

anvisningarna i punkterna i kapitel
“Felsökning”.

2. Stäng av och slå på apparaten igen för att
undersöka om problemet har löst sig.

För följande problem skall du vända dig till
behörig fackman eller Kundservice:
Om porslinet eller maten inte värms upp,
kontrollera:
• Om strömkabeln är skadad eller urtagen ur

vägguttaget.
Om porslinet blir för varmt, kontrollera:
• Om temperaturregulatorn är skadad.
Strömbrytarknappen lyser inte då apparaten
slås på:
• Lysdioden i brytaren är sönder.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller
bör du kontakta närmaste Kundservice. För en
lista över auktoriserade Kundservicecenter, ring
vårt gratisnummer: 00800-3810-4026.
Var beredd att lämna följande information:
• en kort beskrivning av felet;
• typ av varmhållningslåda och exakt modell;
• servicenumret (dvs numret som finns efter ordet

Service på typskylten) som är placerad på
ytterkanten av lådans högra skena.
Servicenumret finns även i garantihäftet;

• fullständig adress;
• telefonnummer.

Vänd dig alltid till en auktoriserad
serviceverkstad om det blir nödvändigt med
reparation (som garanti för att originalreservdelar
används och att reparationen utförs på korrekt sätt).
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan
sätta produktens säkerhet och kvalitet på spel.

FÖRSÄKRAN OM EKODESIGN
Denna apparat uppfyller de ekologiska
designkraven i de europeiska regelverken
65/2014 och 66/2014 i enlighet med den
europeiska föreskriften EN 60350-1.

Service
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