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SIKKERHETSREGLER VIKTIG Å LESE OG 
RESPEKTERE

Les disse sikkerhetsinstruksene 
før du tar i bruk apparatet. 
Oppbevar de i nærheten for 
fremtidig referanse.
Disse anvisningene og selve 
husholdningsapparatet er 
utstyrt med viktige meldinger 
om sikkerhet. Disse må alltid 
leses og følges. Produsenten 
fraskriver seg ethvert ansvar 
for unnlatelse av å følge disse 
sikkerhetsinstruksjonene, for 
uegnet bruk av apparatet eller 
feil innstilling av kontroller.

 Svært små barn (0-3 år) må 
holdes unna apparatet. Små 
barn (3-8 år) må holdes på 
sikker avstand fra apparatet 
med mindre de holdes under 
kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 
år og oppover og personer med 
nedsatt sanseevne eller fysisk 
eller psykisk funksjonsevne, 
eller manglende erfaring og 
kunnskap kan kun bruke dette 
apparatet under tilsyn eller hvis 
de har fått opplæring i trygg 
bruk av apparatet og forstår 
farene det innebærer. Ikke la 
barn leke med maskinen. Barn 
må ikke foreta rengjørings- eller 
vedlikeholdsoppgaver uten 
tilsyn av voksne.

 ADVARSEL: Apparatet 
og dets tilgjengelige deler 
kan bli varme ved bruk. Vær 
forsiktig så ingen kommer borti 

varmeelementene. Barn under 8 
år må holdes unna hvis de ikke er 
under kontinuerlig oppsyn.

 La aldri apparatet stå uten 
oppsyn ved tørking av mat.

 Hold klær eller andre 
brennbare materialer borte 
fra apparatet, inntil alle 
komponenter er fullstendig 
avkjølt - fare for brann. Vær 
alltid spesielt oppmerksom ved 
tilberedning av matvarer som 
inneholder mye fett, olje eller 
når du tilfører alkoholholdige 
drikkevarer - fare for brann. Bruk 
grytekluter for å fjerne panner 
og tilbehør. Når tilberedningen 
er avsluttet, må du forsiktig 
åpne døren, slik at varm luft eller 
damp gradvis forsvinner før du 
når fram til ovnsrommet - fare for 
brannskader. Du må ikke dekke 
til åpningene for utslipp av varm 
luft framme på apparatet - fare 
for brann.

 Vær forsiktig når apparatet 
befinner seg i åpen posisjon, for 
å unngå å støte mot døren.
TILLATT BRUK

 FORSIKTIG: Apparatet er 
ikke ment til å betjenes ved 
hjelp av en ekstern bryter, slik 
som et tidsur eller et separat 
fjernkontrollsystem.

 Dette apparatet er beregnet 
for bruk i husholdninger og 
på lignende steder som for 
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eksempel: selvbetjente kjøkken 
for butikkansatte, på kontorer 
eller på andre arbeidsplasser; 
gårder; av kunder på hotell, 
motell, bed & breakfast og andre 
overnattingssteder.

 Ingen annen bruk er tillatt 
(f.eks. oppvarming av rom).

 Dette apparatet er ikke for 
profesjonell bruk. Ikke bruk 
maskinen utendørs.

 Ikke oppbevar eksplosive 
eller brannfarlige stoffer (f.eks. 
bensin eller aerosolbeholdere) 
inne i eller nær apparatet - fare 
for brann.
MONTERING

 Flytting og montering av 
produktet må utføres av to eller 
flere personer - fare for skade. 
Bruk beskyttende hansker for å 
pakke ut og installere maskinen 
- fare for kutt.

 Installasjon, inkludert 
vanntilførsel (hvis dette finnes) 
og elektrisk tilkopling, og 
reparasjoner må utføres av en 
kvalifisert tekniker. Ikke reparer 
eller erstatt deler av maskinen 
med mindre det er tydelig 
spesifisert i bruksanvisningen. 
Hold barn på sikker avstand fra 
installeringsområdet. Pakk ut 
maskinen og forsikre deg om 
at det ikke er blitt skadet under 
transporten. Hvis det oppstår 
problemer, kontakt forhandleren 
eller nærmeste ettersalgsservice. 
Når maskinen er installert, må 
emballasjeavfall (plast, deler 

i styroskum osv.) oppbevares 
utilgjengelig for barn - fare 
for kvelning. Maskinen må 
alltid frakobles strømnettet før 
installering- fare for elektrisk 
støt. Under installeringen må du 
passe på at strømledningen ikke 
kommer i klem og blir skadet - 
fare for brann eller elektrisk støt. 
Maskinen må ikke settes på før 
installeringen er fullført.

 Utfør alt arbeidet med å 
skjære i kjøkkeninnredningen 
før du monterer apparatet og 
fjern all flis og støv.
Fjern ikke apparatet fra sin base i 
polystyrenskum før det er tid for 
installasjon.

 Etter installasjonen må 
bunnen av apparatet ikke lenger 
være tilgjengelig - fare for brann.

 Apparatet må ikke installeres 
bak en dekorativ dør - fare for 
brann.
ELEKTRISKE ADVARSLER

 Typeskiltet sitter på forkanten 
på apparatet (synlig når døren 
varmeskuffen åpnes).

 Det må være mulig å koble 
apparatet fra strømforsyningen 
ved å trekke ut støpslet dersom 
støpselet er tilgjengelig, eller 
ved hjelp av en flerpolet bryter 
montert ovenfor stikkontakten 
i henhold til regler for 
montering av ledninger og 
apparatet må jordes i samsvar 
med de nasjonale elektriske 
sikkerhetsstandardene.



8

 Ikke bruk skjøteledninger, 
multi-stikkontakter eller 
adaptere. De elektriske 
komponentene må ikke være 
tilgjengelige etter installasjonen. 
Bruk ikke apparatet når du 
er våt eller barføtt. Bruk ikke 
maskinen hvis strømledningen 
eller støpselet er skadet, hvis det 
ikke fungerer som det skal, eller 
dersom det er skadet eller har 
falt ned.

 Hvis strømledningen er 
skadet, må den erstattes med en 
identisk ledning av produsenten, 
serviceavdelingen eller 
tilsvarende kvalifiserte personer 
for å unngå farlige situasjoner - 
fare for elektrisk støt.

 Ta kontakt med et godkjent 
service-senter dersom 
strømledningen må skiftes ut.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

 ADVARSEL: Påse at 
apparatet er slått av og koplet 
fra strømforsyningen for du 
utfører vedlikehold; Bruk aldri 
damprengjøringsutstyr - fare for 
elektrisk støt.

 Bruk ikke skuremidler eller 
skraperedskap av metall for å 
rengjøre glasset i ovnsdøren. 
Dette kan ripe overflaten av 
glasset, noe som kan føre til at 
glasset slår sprekker.

 Påse at apparatet er avkjølt 
før du utfører rengjøring 
eller vedlikehold. - fare for 
brannskader.

AVHENDING AV 
EMBALLASJEMATERIAL
Emballasjen består av 100% 
resirkulerbart material, og er merket med 
resirkuleringssymbolet . De forskjellige 
delene av emballasjen skal ikke kastes i 
husholdningsavfallet, men resirkuleres i 
henhold til de lokale forskrifter.
AVHENDING AV 
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av materialer som kan 
resirkuleres eller brukes om igjen. Apparatet 
må avfallsbehandles i samsvar med lokale 
bestemmelser angående avfallsbehandling. 
For videre informasjon om behandling, 
gjenvinning og resirkulering av elektriske 
husholdningsapparater, kan du kontakte 
kommunen, det lokale renholdsverket eller 
butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. 
Dette apparatet er merket i overensstemmelse 
med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU, 
Kasserte elektriske og elektroniske produkter 
(WEEE). Ved å sørge for at dette produktet 
kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre 
de negative miljø- og helsekonsekvensene 
feil avfallshåndtering av dette produktet kan 
forårsake.
 

 Symbolet på produktet eller på de vedlagte 
dokumentene, indikerer at det ikke må 
behandles som vanlig husholdningsavfall, 
men transporteres til en innsamlingsstasjon for 
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
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FØR VARMESKUFFEN TAS I BRUK
For å åpne og lukke skuffen, trykk midt på 
panelet som vist på figuren.
Før første gangs bruk, rengjør apparatet slik:
- rengjør overflaten med en fuktig klut og tørk 

deretter.
- Forhåndsoppvarm den tomme skuffen i minst 

to timer: vri termperaturknotten til maksimal 
posisjon for å eliminere rester etter fett, olje eller material fra produksjonen som kan 
skape ubehagelige lukt under oppvarming av retter. Luft ut rommet.

- Når du har gjort dette, er apparatet klart for første gangs bruk.

• Før bruk må du fjerne:
- klebemerker framme og på døren på varmeskuffen (bortsett fra typeskiltet);
- hold barn på sikker avstand fra produktet og emballasjen, slik at de ikke kan leke med 

det, når de ikke holdes under oppsyn;
- alle klebemerker fra eventuelt tilbehør når de finnes.

MONTERING
Sikkerhetsinstrukser for montering av varmeskuffen

VIKTIG: Det første som må gjøres er å feste skuffen til kabinettet i henhold til 
bruksanvisningen under. Det kombinerte apparatet kan ikke installeres før 
skuffen er festet til kabinettet.

Monter skuffen som vist på figuren.
Før apparatet kobles til strøm, forsikre 
deg om at informasjonen på typeplaten 
stemmer med strømforsyningen, ellers 
kan apparatet bli skadet.
Sørg for at strømtilkoblingen er lett 
tilgjengelig etter at apparatet er montert.
Varmeskuffen kan kun bygges inn i kombinasjon med apparat med maks. vekt på 60 kg 
og som er utstyrt med ventilasjon som gir tilstrekkelig kjøling.
For å installere apparatet som kan kombineres med tallerkenvarmeren, følg 
instruksjonene i den relevante håndboken for bruk og installasjon.
Viktig: Kaffemaskin eller kombinert mikrobølgeovn av samme merke, med størrelse 
som vist på neste side, kan installeres over varmeskuffen. Ved installasjon, følg nøye 
retningslinjene i instruksjonsbøkene som leveres med kaffemaskinen eller den 
kombinerte mikrobølgeovnen.
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HVORDAN BRUKE PRODUKTET

BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
1. Temperaturknapp
2. Lysende AV/PÅ-bryter
3. AV/PÅ-indikator

VARMESKUFF
Kontrollelementene er temperaturknappen og den lysende AV/PÅ-bryteren.
Når bryteren er trykket inn (posisjon 1), er skuffen på. Når bryteren er ute (posisjon 0), 
er skuffen av.
Disse elementene er synlige kun når skuffen er åpen.
Når skuffen er lukket, viser en kontrollampe foran på apparatet om skuffen er på.

BRUK
- Legg serviset eller maten i skuffen
- Still inn en temperatur
- Slå apparatet på; bryteren tennes
- Lukk skuffen, mens du styrer den slik at den kommer rett inn
- Slå apparatet av før du tar ut det varme serviset/den varme maten.
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TEMPERATURVALG
Du kan justere temperaturen opp til ca. 75 °C (maks). Vri temperaturbryteren med 
urviseren til den stopper, dvs. til den høyeste innstillingen, og deretter mot urviseren.
Ikke bruk kraft for å vri den lenger, da vil termostaten bli skadet.

Temperaturinnstilling Instrukser for bruk

40 °C kopper, glass

Når kopper og glass varmes opp til denne 
temperaturen, vil det ta lengre tid før 
drikken som fylles i dem avkjøles. Bruk 
hansker for å fjerne beholdere fra skuffen.

60 °C tallerkener

Når tallerkener varmes opp til denne 
temperaturen, tar det lengre tid før maten 
som serveres på dem avkjøles. Bruk hansker 
for å fjerne beholdere fra skuffen.

MAKS
ca. 75 °C

steintøy
Termostaten stilles inn på høyeste 
temperatur. Bruk hansker for å fjerne 
beholdere fra skuffen.

OPPVARMINGSTIDER
Tiden som trengs for å varme opp tallerkener, glass osv. avhenger av flere faktorer:
• Materiale og tykkelse på delene
• Størrelse
• Hvordan det plasseres
• Temperaturinnstilling

Derfor er det ikke mulig å gi nøyaktige indikasjoner.
Det anbefales at du gjør deg kjent med hvilke innstillinger som er optimale basert på 
egen erfaring

KAPASITET
Kapasiteten avhenger av høyden på apparatet og størrelsen på servicedelene. 
Husk at skuffen tåler maksimalt 25 kg. 
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Pass på at apparatet er avkjølt før du 
utfører vedlikehold eller rengjøring.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Apparatet må alltid frakobles 
strømnettet før du utfør noe 
vedlikeholdsarbeid.

Bruk vernehansker.
Ikke bruk stålull, skuresvamper eller 
slipende/etsende rengjøringsmidler, da 
disse kan skade apparatets overflate.

For skuffer som er behandlet med 
iXelium, gjør følgende:
• Bruk en myk klut (helst mikrofiber) med 

vann eller vanlig rengjøringsmiddel for 
glass.

• Ikke bruk tørkepair, siden det kan 
etterlate rester av papir og riper på 
overflaten.

• Ikke bruk slipende eller etsende 
produkter, klorholdige midler eller 
skuresvamp/stålull.

• Ikke bruk brannfarlig damprenser.
• Ikke la sure eller alkaliske produkter, 

som for eksempel eddik, sennep, salt, 
sukker eller sitronsaft, bli liggende på 
overflaten.

For glassflater, gjør følgende:
• Bruk et nøytralt vaskemiddel og lunkent 

vann, og tørk deretter av med en myk 
klut.

• Ikke la sure eller alkaliske produkter, 
som for eksempel eddik, sennep, salt, 
sukker eller sitronsaft, bli liggende på 
overflaten.

Skuffebunn av herdet glass 
Det anbefales å rengjøre bunnen av 
skuffen etter hver gangs bruk, etter at 
den er avkjølt. Dette vil forhindre at 
det bygger seg opp smuss og gjøre 
rengjøringen lettere.
• Bruk en ren klut, tørkepapir, 

håndoppvaskmiddel eller spesielle 
produkter for rengjøring av herdet glass.

• Ikke bruk skurende produkter, 
blekemiddel, ovnsspray eller 
metallskrubber.

FEILSØKINGSLISTE
Hvis tallerkenene ikke blir varme, 
kontroller at:
• apparatet er slått på
• riktig temperatur er innstilt
• ventilasjonsåpningene ikke er dekket av 

tallerkener eller store boller
• tallerkenene er varmet opp lenge nok. 
• hovedbryteren ikke er slått av.

Ulike faktorer påvirker oppvarmingstiden, 
for eksempel:
- material og tykkelse på tallerkenene, 

mengde som er lagt inn og hvordan 
den er plassert, temperaturinnstilling.

-  Den optimale tiden for oppvarming 
av serviset variere, og vi anbefaler 
derfor å prøve det ut og finne ut hvilke 
tider og innstillinger som gir de beste 
resultatene i henhold til behov.
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ETTERSALGSSERVICE
Før du kontakter Ettersalgservicen:
1. Kontroller om du kan løse problemet 

selv, på bakgrunn av punktene under 
«Feilsøkingsliste».

2. Slå apparatet av og deretter på igjen for 
å se om det løser problemet.

For følgende problemer, kontakt 
en kvalifisert tekniker eller 
serviceavdelingen:
Hvis serviset ikke blir varmt:
• Strømkabelen kan være frakoblet eller 

skadet.

Hvis serviset blir for varmt:
• Temperaturstyringen kan være skadet.

Av/på-bryteren viser ikke at apparatet 
er på:
• Indikatoren i bryteren er defekt.

Hvis feilen vedvarer etter de 
ovenstående kontrollene, kontakter du 
nærmeste kundeservice.
Oppgi alltid:
• en kort beskrivelse av feilen;
• type varmeskuffe og nøyaktig modell
• servicenummeret (nummeret som 

står etter ordet Service på typeplaten), 
som er plassert på den høyre 
utvendige kanten på skuffeskinnen. 
Servicenummeret vises også i 
garantiheftet;

• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.

Hvis det er behov for å reparere apparatet, 
kontakt et autorisert serviceverksted (for 
å sikre at det brukes originaldeler og at 
reparasjonen utføres riktig). Manglende 
overholdelse av disse instruksene kan 
få negativ innvirkning på produktets 
sikkerhet og kvalitet.
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