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SIKKERHEDSREGLER VIGTIGE OPLYSNINGER, 
DER SKAL LÆSES OG 

OVERHOLDES
Læs disse sikkerhedsanvisninger 
før apparatet tages i brug. 
Opbevar dem i nærheden til 
senere reference.
Disse anvisninger og selve 
apparatet er forsynet med vigtige 
oplysninger om sikkerhed, der 
altid skal overholdes. Fabrikanten 
frasiger sig ethvert ansvar 
for manglende overholdelse 
af disse sikkerhedsregler, 
for uhensigtsmæssig brug 
af apparatet eller forkerte 
indstillinger.

 Meget små børn (0-3 år) skal 
holdes på afstand af apparatet. 
Små børn (3-8 år) skal holdes på 
afstand af apparatet med mindre 
de er under konstant opsyn. 
Apparatet kan bruges af børn 
på 8 år og derover, og personer 
med nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller med 
manglende erfaring og viden, 
hvis disse er under opsyn eller er 
oplært i brugen af apparatet på 
en sikker måde og, hvis de forstår 
de involverede farer. Børn må ikke 
lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke udføres 
af børn, medmindre de er under 
opsyn.

 ADVARSEL: Apparatet og de 
tilgængelige dele kan blive varme, 
når apparatet er i brug. Der bør 
udvises forsigtighed, for at undgå 

at røre apparatets opvarmede 
dele. Børn under 8 år skal holdes 
væk fra ovnen, medmindre de er 
under konstant opsyn.

 Apparatet skal altid være under 
opsyn under tørring af madvarer.

 Hold klude eller andre 
brændbare materialer væk fra 
apparatet, indtil alle apparatets 
dele er fuldstændig afkølede - 
brandfare. Vær altid opmærksom 
under tilberedning af fødevarer 
med et højt indhold af fedt 
eller olie, eller hvis der skal 
tilsættes alkoholiske væsker - 
brandfare. Benyt ovnhandsker 
når pladerne eller tilbehøret skal 
tages ud. Åbn lågen forsigtigt 
ved tilberedningens afslutning, 
så den varme luft eller damp 
ledes gradvist ud af ovnrummet 
- risiko for forbrændinger. 
Varmlufthullerne på apparatets 
forside må ikke blokeres - 
brandfare.

 Pas på apparatet står åbent, for 
at undgå at støde på lågen.
TILLADT BRUG

 FORSIGTIG: Apparatet 
er ikke beregnet til at blive 
startet ved hjælp af et eksternt 
tændingssystem, som f.eks. 
en timer, eller af et separat 
fjernbetjent system.

 Dette produkt er beregnet til 
husholdningsbrug samt til brug: 
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I køkkenet på arbejdspladser, 
kontorer og/eller forretninger; 
På landbrugsejendomme; Af 
kunder på hoteller, moteller, 
bed & breakfast og andre 
beboelsesomgivelser.

 Enhver anden brug er forbudt 
(f.eks. opvarmning af rum).

 Dette apparat er ikke beregnet 
til erhvervsbrug. Brug ikke 
apparatet udendørs.

 Opbevar aldrig 
eksplosionsfarlige eller 
brændbare stoffer (f.eks. benzin 
eller spraydåser) i eller i nærheden 
af apparatet - brandfare.
INSTALLATION

 Flytning og opstilling af 
apparatet skal foretages af to eller 
flere personer - risiko for skader. 
Brug beskyttelseshandsker under 
udpakning og installation - 
snitfare.

 Installation, inklusive 
vandforsyning (om forudset) 
og elektriske tilslutninger, og 
reparation skal udføres af en 
kvalificeret tekniker. Reparer eller 
udskift ingen af apparatets dele, 
medmindre dette specifikt er 
anført i brugsvejledningen. Hold 
børn væk fra installationsområdet. 
Kontrollér, at apparatet 
ikke er blevet beskadiget 
under transporten. Kontakt 
forhandleren eller den nærmeste 
serviceafdeling, hvis der 
skulle opstå problemer. Efter 
installation skal emballagen 
(plastik-, flamingodele etc.) 

opbevares udenfor børns 
rækkevidde - kvælningsrisiko. 
Tag stikket ud af stikkontakten 
før, der udføres enhver form 
for installationsindgreb - risiko 
for elektrisk stød. Kontrollér at 
apparatet ikke beskadiger el-
kablet under installationen - 
brandfare eller risiko for elektrisk 
stød. Aktiver kun apparatet, når 
installationen er fuldendt.

 Skær køkkenelementet til, så 
det passer, før apparatet installeres 
i skabet, og fjern omhyggeligt 
eventuel savsmuld og træspåner.
Fjern først 
polystyrenskumunderlaget når 
apparatet skal installeres.

 Der må ikke være adgang til 
apparatets nederste del efter 
opstillingen - brandfare.

 Installér ikke apparatet bag en 
pyntelåge - Brandfare.
E L E K T R I C I T E TS R E L AT E R E D E 
ADVARSLER

 Typepladen er anbragt på 
forkanten af apparatet (synlig, når 
lågen er åben).

 Strømforsyningen skal 
kunne afbrydes enten ved at 
tage stikket ud eller ved hjælp 
af en multi-polet afbryder, der 
er anbragt før stikkontakten 
i henhold til el-reglerne, og 
apparatet skal jordforbindes i 
overensstemmelse med nationale 
sikkerhedsstandarder for elektrisk 
materiel.

 Der må ikke anvendes 
forlængerledninger eller 
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multistikdåser. Efter endt 
installation må der ikke være 
direkte adgang til de elektriske 
dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis 
du er våd eller har bare fødder. 
Anvend ikke dette apparat, 
hvis strømkablet eller stikket er 
beskadiget, hvis apparatet ikke 
fungerer korrekt, eller hvis det er 
beskadiget, eller har været tabt på 
gulvet.

 Eventuel udskiftning af el-
kablet skal foretages af en 
autoriseret tekniker eller af en 
tilsvarende kvalificeret person, for 
at undgå fare for personskade - 
risiko for elektrisk stød.

 Kontakt et autoriseret 
servicecenter hvis strømkablet 
skal skiftes ud.
RENGØRING OG 
VEDLIGEHOLDELSE

 ADVARSEL: Kontrollér at 
apparatet er slukket og at stikket 
er trukket ud af stikkontakten, 
før der udføres nogen form for 
vedligeholdelsesindgreb; Anvend 
aldrig damprensere - risiko for 
elektrisk stød.

 Brug ikke stærke slibende 
rengøringsmidler eller 
metalskrabere til at rengøre 
glasruden i lågen, da de kan ridse 
overfladen og ødelægge glasset.

 Sørg for, at apparatet er kølet af, 
inden er foretages nogen form for 
rengøring eller vedligeholdelse. - 
risiko for forbrændinger.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket 
med genbrugssymbolet  . Emballagen 
bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal 
bortskaffes i overensstemmelse med lokale 
regler.
BORTSKAFFELSE AF 
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan 
genbruges . Det skal skrottes i henhold til 
gældende lokale miljøregler for bortskaffelse 
af affald. Kontakt de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller den forretning, hvor 
apparatet er købt, for at indhente yderligere 
oplysninger om behandling, genvinding og 
genbrug af elektriske husholdningsapparater. 
Dette apparat er mærket i overensstemmelse 
med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette 
produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med 
til at forhindre negative konsekvenser for miljøet 
og folkesundheden.
 
  symbolet på produktet eller den ledsagende 
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må 
bortskaffes som husholdningsaffald, men at det 
skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for 
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
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FØR VARMESKUFFEN ANVENDES
Hvis du vil åbne og lukke skuffen, skal du 
trykke midt på panelet som vist på figuren.
Ved første brug rengøres apparatet som vist:
- Rengør overfladerne med en fugtig klud, og tør 

efter.
- Varm den tomme skuffe op i mindst to timer: 

Drej temperaturknappen til maksimum, for at eliminere eventuelle rester af fedt, 
olie eller harpiks fremstillingen kan skabe ubehagelige lugte, under opvarmning af 
retterne. Udluft rummet.

- Når disse handler er udført, er apparatet klar til første brug.

• Fjern før ibrugtagning:
- fjern klistermærker placeret på forsiden samt varmeskuffens låge, undtagen 

typeskiltet;
- hold børn væk fra produktet og emballagematerialerne for at undgå kontakt, hvis der 

ikke føres korrekt tilsyn med dem;
- fjern eventuelle klistermærker fra tilbehør, når dette forefindes.

INSTALLATION
Sikkerhedsforskrifter for montering af varmeskuffen

VIGTIGT: Skuffen skal straks fastgøres til kabinettet, og instruktionerne nedenfor 
skal følges. Det tilkoblede apparat kan ikke installeres, før skuffen er fastgjort til 
kabinettet.

Fastgør skuffen som vist på figuren.
Før du tilslutter apparatet elektrisk, skal 
du sørge for, at mærkepladen stemmer 
overens med strømforsyningen, da 
apparatet i modsat fald kan tage skade.
Kontroller, at forbindelsen til 
strømforsyningen er let tilgængelig, når apparatet indbygges.
Varmeskuffen kan udelukkende indbygges sammen med andre apparater, der har en 
maksimal vægt på 60 kg, og som er udstyret med passende afkølingsventilation.
For at installere det apparat, der kan kombineres med varmeskuffen, er det nødvendigt 
at følge anvisningerne i den relevante brugerhåndbog.
Vigtigt: Kaffemaskiner og kombimikrobølgeovne af samme mærke, med mål som 
vist på følgende side, kan installeres oven over varmeskuffen. Ved montering skal 
du omhyggeligt følge anvisningerne i de instruktionshåndbøger, der følger med 
kaffemaskinen og kombimikrobølgeovnen.
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BRUG AF PRODUKTET

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET
1. Temperaturknap
2. Lysende afbryderkontakt
3. Tændt/slukket-lampe

VARMESKUFFE
Betjeningselementerne er temperaturknappen og den lysende afbryderkontakt.
Når kontakten er trykket ind (position 1), er skuffen tændt, hvorimod skuffen er slået 
fra, når kontakten er sluppet (position 0).
Disse elementer er kun synlige, når skuffen er åben.
Når skuffen er lukket, vil en kontrollampe på forsiden af apparatet angive, om skuffen er 
slået til.

BETJENING
- Anbring servicet i skuffen
- Indstil en temperatur
- Tænd for apparatet. Kontakten tænder
- Luk skuffen omhyggeligt
- Sluk for apparatet, før du fjerner de opvarmede retter.
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TEMPERATURVALG
Temperaturkontrolknappen giver mulighed for indstillinger op til ca. 75 °C (maks.). 
Drej temperaturknappen med uret, indtil den rammer stopklodsen, som angiver 
maksimum, og derefter mod uret.
Forsøg ikke at dreje knappen længere, end den kan, da det kan beskadige termostaten.

Indstillingen af 
temperaturen

Brugsanvisninger

40° C kopper, glas

Kopper og glas, der opvarmes ved 
denne temperatur, er med til at forlænge 
afkølingstiden for drikkevarer, der tilsættes 
bagefter. Brug handsker, når beholderne 
tages ud af skuffen.

60° C tallerkener

Tallerkener, der opvarmes til denne 
temperatur, er med til at forlænge 
afkølingstiden for den mad, der 
efterfølgende anbringes på dem. Brug 
handsker, når beholderne tages ud af 
skuffen.

MAX
cirka 75 °C

service
Termostaten er indstillet til den højeste 
temperatur. Brug handsker, når beholderne 
tages ud af skuffen.

VARMETIDER
Den tid, det tager at opvarme tallerkener, glas osv., afhænger af forskellige faktorer:
• Servicets materiale og tykkelse
• Vægt
• Den måde, fyldningen er arrangeret på
• Regulering af temperaturen

Det er derfor ikke muligt at give absolutte angivelser.
Det er en god idé at fastlægge de optimale indstillinger baseret på praktisk erfaring

FYLDNINGSKAPACITET
Fyldningskapaciteten afhænger af apparatets højde og retternes størrelse. 
Husk, at skuffen maksimalt kan holde til en vægt på 25 kg. 
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for, at apparatet er koldt, inden 
du foretager vedligeholdelse eller 
rengøring.
Anvend ikke damprensere.
Apparatets strømforsyning skal 
afbrydes før enhver form for 
vedligeholdelse.

Brug beskyttelseshandsker.
Brug ikke metalsvampe, 
skuremidler eller slibende/ætsende 
rengøringsmidler, da disse kan 
beskadige apparatets overflader.

Til skuffer med iXelium-behandling skal 
du gøre følgende:
• Brug en blød klud (helst mikrofiber) 

med vand eller et normalt 
glasrengøringsmiddel.

• Brug ikke papirservietter, da de kan 
efterlade spor af papir og striber på 
overfladen.

• Brug ikke slibende, ætsende 
eller klorholdige produkter eller 
skuresvampe.

• Anvend ikke brændbare damprensere 
til rengøring.

• Efterlad ikke syreholdige eller basiske 
stoffer som for eksempel eddike, 
sennep, salt, sukker eller citronsaft på 
overfladen.

Til glasflader skal du gøre følgende:
• Brug et neutralt rensemiddel samt 

lunkent vand, og tør efter med en blød 
klud.

• Efterlad ikke syreholdige eller basiske 
stoffer som for eksempel eddike, 
sennep, salt, sukker eller citronsaft på 
overfladen.

Skuffebund i hærdet glas 
Det er en god idé at rense bunden af   
skuffen efter hver brug og at lade den 
køle ned. Dette forhindrer opbygning af 
snavs og gør rengøringen nemmere.
• Brug en ren klud, noget køkkenrulle og 

opvaskemiddel eller et specialmiddel 
beregnet til hærdet glas.

• Brug ikke slibemidler, blegemidler, 
ovnrens eller metalskuresvampe.

FEJLFINDING
Hvis servicet ikke er varmt nok, skal det 
kontrolleres om:
• Apparatet er tændt
• Den korrekte temperatur er indstillet
• Ventilationsåbningerne ikke er dækket 

af plader eller store skåle
• Skålene ikke blev opvarmet længe nok. 
• Hovedafbryderen ikke er blevet slukket.

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

fyldning, anbringelse af fyldningen, 
indstillingen af temperaturen.

- De optimale varigheder til opvarmning 
af retter varierer, og det er derfor en 
god idé at udføre tests for at fastlægge 
dem efter behov.
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KUNDESERVICE
Før Service kontaktes:
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette 

fejlene vha. "Fejlfindingsoversigt".
2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen 

for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

Ved følgende problemer skal du 
kontakte en kvalificeret tekniker eller 
Service:
Hvis servicet ikke bliver varmt:
• Elkablet kan være trukket ud af 

stikkontakten eller have taget skade.

Hvis servicet bliver for varmt:
• Termostatknappen kan være defekt.

Hovedafbryderen aktiveres ikke, når 
apparatet er tændt:
• Kontaktens kontrollampe er defekt.

Kontakt den nærmeste serviceafdeling, 
hvis problemet stadig ikke er løst efter 
afvikling af de ovenstående kontroller.
Angiv altid:
• En kort beskrivelse af fejlen;
• varmeskuffens type og nøjagtige 

model;
• servicenummeret (tallet efter ordet 

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

• Din fulde adresse;
• Telefonnummer.

Hvis det er nødvendigt at reparere 
apparatet, kontaktes et autoriseret 
servicecenter (således sikres originale 
reservedele og korrekt reparation). 
Overholdes disse anvisninger ikke, kan 
det gå ud over produktets sikkerhed og 
kvalitet.
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