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Bortskaffelse af emballagen
• Emballagen kan genbruges 100% og er mærket

med genbrugssymbolet .
• Emballagen må derfor ikke efterlades i miljøet,

men skal bortskaffes i overensstemmelse med
lokale regler.

Bortskaffelse af gamle apparater
• Dette apparat er i overensstemmelse med EU-

direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).

Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er
brugeren med til at forhindre potentielt negative
konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet på produktet eller i
dokumentationen angiver, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men
skal afleveres på en egnet affaldsstation til genbrug
af elektrisk og elektronisk apparatur.
Vedrørende yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt bedes du
kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen, hvor
produktet er købt.

Oplysninger om miljøhensyn
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• Varmeskuffen må ikke bruges af børn eller
funktionshæmmede uden opsyn.

• Sørg for, at børn ikke leger med apparatet, da de
kan komme til at trykke på knappen til tænding,
så varmeskuffen tænder: risiko for forbrænding.

• Varmeskuffens tilgængelige dele kan blive
varme under brugen, hvorfor det anbefales at
holde børn langt fra apparatet.

• Brug ikke skuremidler til rengøring af
RUDERNE for at undgå, at de beskadiges.

• Varmeskuffen er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug til opvarmning af service.
Enhver anden anvendelse frarådes. Producenten
fralægger sig ethvert ansvar for anden brug end
den angivne eller forkert indstilling af
betjeningsknapperne.

• Eventuelle reparationer eller indgreb må
udelukkende udføres af en servicetekniker.

• Sørg for, at apparatet er sikkert fastgjort til
køkkenelementet ved hjælp af de medfølgende
skruer.

• Varmeskuffen må ikke udsættes for vind og vejr.
• Støt dig ikke mod, og sæt dig ikke på den åbne

skuffe, da teleskopudtrækket kan blive
beskadiget.

• Skuffens maks. belastning er på 25 kg.
• Beklæd ikke skuffens bund med alufolie eller

andet materiale.
• Hæld aldrig vand direkte ind i varmeskuffen.
• Træk ikke service hen over varmeskuffens bund,

da de kan lave ridser.

• Hvis overfladen af hærdet glas knækker eller
revner, f.eks. pga. at køkkenudstyr falder ned på
den, må varmeskuffen ikke anvendes. Tilkald
øjeblikkeligt en servicetekniker.

• Den resterende kondens kan med tiden
beskadige varmeskuffen og de tilstødende
køkkenelementer. Det tilrådes derfor:
- at tørre de fugtige dele, når varmeskuffen er

kold.
• Rør ikke ved varmeskuffen med våde kropsdele

og at bruge den, når du er barfodet.
• Ryk ikke strømforsyningskablet ud for at

afbryde strømforsyningen.
• Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af

apparatet og emballagen, medmindre de er
under opsyn.

• Sørg for, at ledningerne på andre apparater, der
befinder sig i nærheden af varmeskuffen, ikke
berører varme dele.

• Opbevar ikke genstande af plast eller brændbare
genstande i varmeskuffen. Når der tændes for
varmeskuffen, kan disse genstande smelte eller
antændes.

• Brug ovnhandsker, når du fjerner varm service.
• Der må aldrig føres genstande (som f.eks.

skruetrækkere, spidse genstande osv.) ind
gennem beskyttelsesristen til varmelegemet og
ventilatoren.

• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af
børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller
mentalt funktionshæmmede, eller som har
manglende erfaring og viden, medmindre disse
personer er under opsyn eller er oplært i brugen
af apparatet af en person med ansvar for deres
sikkerhed.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden
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BRUGERENS OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG.
Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal
læses og overholdes.

Dette er symbolet for opmærksomhed på sikkerheden og advarer om mulige risici for brugeren og
andre.

Foran alle sikkerhedsadvarsler findes symbolet for opmærksomhed og følgende termer:

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres,
medfører alvorlige læsioner.

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres,
vil kunne medføre alvorlige læsioner.

Alle oplysninger om sikkerhed specificerer den potentielle fare/advarsel, som de henviser til og angiver,
hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skader og elektriske stød som følge af en ukorrekt brug af
apparatet. Overhold omhyggeligt følgende:

FARE::

BEMÆRK:

BEMÆRK:



Skuffen åbnes og lukkes ved at trykke midt på
panelet som vist på figuren.

Før apparatet tages i brug første gang, skal det
rengøres således:
- Rengør overfladerne med en fugtig klud, og tør

efter.
- Varm den tomme skuffe op i mindst to timer: Drej temperaturknappen til den maksimale position, eller

vælg den maksimale temperatur for at fjerne eventuelle rester af fedt, olie og lignende, der kan
forårsage ubehagelige lugte under opvarmningen af servicet. Udluft rummet.

- Herefter er varmeskuffen klar til den første brug.

• Før brug fjernes:
- klæbemærkater på forsiden af varmeskuffen og på skuffedøren (med undtagelse af typepladen);
- al papemballage eller plastfilm på apparatets udvendige og indvendige dele;
- eventuelle klæbemærkater fra tilbehøret (hvis det findes).

Før varmeskuffen tages i brug
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Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med montering af skuffen

VIGTIGT: Skuffen (gælder for begge modeller) skal straks fastgøres til køkkenelementet i
overensstemmelse med nedenstående anvisninger. Apparater, der skal samles med andre apparater,
må ikke installeres, før skuffen er fastgjort til køkkenelementet.
Indbygningen og monteringen af dette apparat må udelukkende udføres af en autoriseret
elinstallatør, der kan garantere for forudsætningerne for sikker brug af skuffen.

Fastgør skuffen som vist i figuren (afhængigt af model).
Før apparatet sluttes til strømforsyningen, skal det kontrolleres,
at dataene på typepladen er i overensstemmelse med dataene
for strømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan
apparatet blive beskadiget.
Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig, også når apparatet
er bygget ind.
Varmeskuffen kan udelukkende bygges ind i kombination med
andre apparater, der har en vægt på maks. 60 kg, og som er
udstyret med passende afkølingsventilation.
Ved montering af apparatet, der kan kombineres med
varmeskuffen, skal anvisningerne i den tilhørende brugs- og
monteringsvejledning overholdes.
Vigtigt: Over varmeskuffen kan der installeres en kaffemaskine eller en ovn kombineret med mikrobølger
af samme mærke og med de mål, der angives i figuren på den følgende side.
Ved installationen skal anvisningerne i brugervejledningen for kaffemaskinen og ovnen kombineret med
mikrobølger overholdes nøje.

Indbygningsmål
Indbygningsmålene opnås ved at lægge varmeskuffens mål sammen med målene på det apparat, skuffen
skal kombineres med. Alle mål er angivet i millimeter.

Indbygning af apparatet (afhængigt af model)
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Indbygning af apparatet (afhængigt af model)
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4 mm

4 10

(*) Hvis køkkenelementet har en låge 4 mm fra støtteplanet, skal skuffen installeres med de medfølgende
ben og deres spændskiver på 1 mm monteret på undersiden.

(*)

8



Eltilslutningen af apparatet skal udføres af en
autoriseret elinstallatør.

Inden varmeskuffen sluttes til husets elforsyning
for at kontrollere funktionen, skal det altid
kontrolleres, at skuffens strømledning er monteret
korrekt, og at den IKKE bliver trykt sammen eller
kommer i klemme under eller bag skuffen eller
eventuelle apparater, skuffen skal samles med.

Strømledningen skal udskiftes med en ledning, der
har de samme karakteristika, som den medfølgende
ledning (type H05RR-F, 3x0,75 mm2 eller højere),
og udskiftningen skal udføres af Service eller en
autoriseret elinstallatør.
Inden apparatet sluttes til strømforsyningen, skal
det kontrolleres, at dataene på typepladen er i
overensstemmelse med dataene for
strømforsyningen.
Kontakt en elinstallatør i tilfælde af tvivl.
Kontakt en autoriseret elinstallatør, der er bekendt
med og overholder gældende, lokal lovgivning og
lokale regler.
Vigtigt: Kontrollér, at apparatet bliver sluttet til en
leder med lovpligtig ekstrabeskyttelse for at
garantere den elektriske sikkerhed. Dette kan evt.
kontrolleres af en autoriseret elinstallatør.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
eventuelle skader på personer eller ting som følge
af manglende ekstrabeskyttelse eller afbrydelse af
denne.

Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør
stærkstrømsreglementet.

Apparatet er fremstillet til kun at blive anvendt
efter indbygningen.
Apparatets dele må ikke skilles ad. Hvis de
spændingsførende kabler berøres, eller hvis
apparatets elektriske eller mekaniske struktur
modificeres, kan der ske en fejlfunktion af
apparatet under drift.

Hvis installation, vedligeholdelse eller reparationer
ikke er udført korrekt, kan det føre til fare for
brugeren.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for denne
type skader på personer eller ting.
I garantiperioden må reparationer udelukkende
udføres af autoriserede serviceteknikere, da
garantien ellers bortfalder.
Installation, reparation og rengøring må
udelukkende udføres, når apparatet ikke er sluttet
til strømforsyningen.
Apparatet er ikke sluttet til strømforsyningen i
følgende tilfælde:
- når der er slukket for afbryderkontakten.
- når der er slukket for hovedafbryderen.
Under tilslutningen til strømforsyningen skal
elinstallatøren installere en adskillelsesanordning
for hver pol.
Afbrydere med en kontaktåbning på mindst 3 mm
er velegnede som adskillelsesanordninger.
Se typepladen vedrørende de nødvendige data for
tilslutning. Angivelserne på typepladen skal svare
til værdierne for strømforsyningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
eventuelle skader på personer eller ting som
følge af ukorrekt installation samt af ukorrekt
eller fejlagtig brug af apparatet.
Producenten kan desuden ikke holdes ansvarlig
for skader (f.eks. elektrisk stød), der skyldes
manglende ekstrabeskyttelse eller afbrydelse af
denne.

Nedenstående ledninger kan anvendes til denne
apparattype:

LEDNINGSTYPER OG MIN. 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

BEMÆRK:

BEMÆRK:

BEMÆRK:

Eltilslutning
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Rengør aldrig apparatet med damprensere.
Vigtigt: Anvend ikke rengøringsmidler, der
indeholder soda, syre eller klorid, slibende
rengøringsmidler (pulver eller creme), slibende
svampe (f. eks. grydesvampe) eller svampe, der
indeholder rester af slibende rengøringsmidler,
kalkopløsende rengøringsmidler, rengøringsmidler
til opvaskemaskiner, ovnspray.

Varmeskuffens yderside
• Rengør med en fugtig klud. Hvis ydersiden er

meget snavset, skal den rengøres med en
opløsning af vand og få dråber opvaskemiddel.
Tør efter med en tør klud.

• Der må ikke anvendes ætsende eller slibende
rengøringsmidler, da de vil gøre overfladen mat.
Hvis et af ovennævnte produkter skulle komme
i kontakt med varmeskuffen, skal den straks
rengøres med en fugtig klud.

• Mindre forskelle i farven på forsiden af
apparatet afhænger af de forskellige materialer,
der er anvendt, som f.eks. glas, plast og metal.

Skuffens bund af hærdet glas
Det anbefales at rengøre skuffens bund efter hver
anvendelse, når den er afkølet. Dette forhindrer
opbygning af snavs og gør rengøringen nemmere.
• Brug en ren klud, køkkenrulle og

opvaskemiddel eller et specialmiddel beregnet
til overflader af hærdet glas.

• Brug ikke slibemidler, blegemidler, ovnrens
eller grydesvampe.

BEMÆRK:

Rengøring og vedligeholdelse
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Hvis servicet ikke er tilstrækkelig varmt, skal
det kontrolleres at:
• der er tændt for apparatet;
• den korrekte temperatur er indstillet;
• ventilationsåbningerne til varmefordeling ikke

er tildækket af tallerkener eller store fade;
• servicet er blevet opvarmet længe nok;
• hovedafbryderen ikke er slået fra.

Flere faktorer har indflydelse på opvarmningstiden,
f.eks.:
- servicets materiale og tykkelse, skuffens

fyldning, anbringelse af fyldningen,
indstillingen af temperaturen.

- De optimale tider til opvarmning af service er
individuelle. Det anbefales derfor, at du prøver
dig frem for at finde de tider, der passer til dine
behov.

Fejlfindingsoversigt

11

Før Service kontaktes:
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen

ved at følge anvisningerne i afsnittet
“Fejlfinding”.

2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at
kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

Hvis du kommer ud for følgende problemer,
skal du henvende dig til en autoriseret
elinstallatør eller Service:
Hvis servicet ikke opvarmes, skal det
kontrolleres om:
• elkablet er trukket ud af stikkontakten eller er

beskadiget.
Hvis servicet er alt for varmt:
• termostatknappen kan være defekt.
Start-/slukknappen tænder ikke, når der tændes
for apparatet:
• kontrollampen er defekt.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt,
kontaktes Service. Du kan få en liste over
autoriserede servicecentre ved at ringe til vores
callcenter (gratis) på følgende nummer: 00800-
3810-4026.
Oplys venligst:
• En kort beskrivelse af fejlen.
• Varmeskuffetype og -model.
• Servicenummeret (tallet står efter ordet Service

på typepladen) er anbragt på skuffeskinnens
udvendige kant til højre. Servicenummeret står
også i garantibeviset.

• Fulde navn og adresse.
• Telefonnummer.

Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, bedes
du kontakte et autoriseret servicecenter, da dette
er en garanti for brug af originale reservedele og en
korrekt reparation.
Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå
ud over produktets sikkerhed og kvalitet.

ERKLÆRING OM MILJØVENLIGT DESIGN
Dette apparat lever op til kravene om
økonomisk design i EU-forordning nr. 65/2014
og nr. 66/2014 i overensstemmelse med
europæisk standard EN 60350-1.

Service
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