Instrukcja bezpieczeństwa i montażu
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Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcje instalacji urządzenia
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE
PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji
tego urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe instrukcje.
Należy je przechowywać w celu
ewentualnego użycia
w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na
samym urządzeniu znajdują się
ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które należy
zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie
ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z
nieprzestrzegania niniejszych
instrukcji bezpieczeństwa,
nieprawidłowego użytkowania
urządzenia lub niewłaściwego
ustawienia elementów
sterujących.

urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Unikać
dotykania elementów
grzewczych i powierzchni
wewnętrznych – ryzyko
oparzenia.
Nigdy nie pozostawiać bez
nadzoru urządzenia podczas
procesu suszenia żywności.
Jeśli urządzenie nadaje się do
stosowania sondy, używaj tylko
sondy temperaturowej
przeznaczonej dla tego
piekarnika.
Ścierki kuchenne i inne
łatwopalne materiały powinny
być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie
jego podzespoły całkowicie nie
ostygną.
Przegrzane tłuszcze i oleje mogą
się łatwo zapalić. Należy zawsze
uważnie nadzorować gotujące
się potrawy zawierające dużo
tłuszczu, oleju lub alkoholu (np.
rumu, koniaku, wina) – ryzyko
pożaru.
Do wyjmowania naczyń i innych
akcesoriów z gorącego
piekarnika należy używać
odpowiednich rękawic. Unikać
dotykania gorących elementów.
Po zakończeniu pieczenia/
gotowania ostrożnie otworzyć
drzwiczki urządzenia,
wypuszczając stopniowo gorące
powietrze i parę z wnętrza
urządzenia.
Nie zakłócać przepływu
gorącego powietrza z przodu
kuchenki.
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przechowywać żadnych
substancji wybuchowych ani
łatwopalnych, takich jak
pojemniki z aerozolami.
Zabronione jest też
przechowywanie i używanie
benzyny lub innych materiałów
łatwopalnych w sąsiedztwie
urządzenia: w razie
przypadkowego włączenia
urządzenia mogłoby dojść do
pożaru.
Wszystkie inne zastosowania
(np. do ogrzewania
pomieszczeń) są zabronione.

INSTALACJA
Urządzenie musi być
przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej
dwie osoby. Rozpakowując i
instalując urządzenie, używać
rękawic ochronnych.
UWAGI DOTYCZĄCE
Instalacja lub naprawa powinna
BEZPIECZEŃSTWA
zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę zgodnie z
Bardzo małe dzieci (do 3 lat) i
instrukcjami producenta oraz
małe dzieci (od 3 do 8 lat) nie
obowiązującymi miejscowymi
powinny przebywać w pobliżu
przepisami dotyczącymi
urządzenia, chyba że znajdują
bezpieczeństwa. Nie naprawiać
się pod ciągłym nadzorem
ani nie wymieniać żadnej części
osoby dorosłej.
urządzenia, jeśli nie jest to
Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
wyraźnie dozwolone w instrukcji
osoby o ograniczonej
obsługi.
sprawności fizycznej,
Dzieci nie mogą wykonywać
sensorycznej lub umysłowej
czynności montażowych. Dzieci
oraz osoby bez odpowiedniego
powinny pozostawać w
doświadczenia i wiedzy mogą
bezpiecznej odległości od
korzystać z urządzenia
urządzenia podczas instalacji.
wyłącznie pod nadzorem lub po
Części opakowania (torebki
otrzymaniu odpowiednich
plastikowe, kawałki styropianu
instrukcji dotyczących
itd.) należy przechowywać z
bezpiecznego użytkowania
DOZWOLONE
dala od dzieci w trakcie i po
urządzenia oraz pod warunkiem,
ZASTOSOWANIE
zakończeniu instalacji.
że rozumieją zagrożenia
OSTROŻNIE:
Urządzenie
nie
Po rozpakowaniu urządzenia
związane z obsługą urządzenia.
zostało przeznaczone do obsługi należy sprawdzić, czy nie zostało
Nie pozwalać, by urządzeniem
za pomocą zewnętrznego
uszkodzone podczas transportu.
bawiły się dzieci. Dzieci nie
timera
ani
niezależnego
systemu
W przypadku problemów należy
mogą czyścić ani konserwować
zdalnego
sterowania.
skontaktować się z najbliższym
urządzenia bez nadzoru.
To urządzenie jest przeznaczone serwisem technicznym.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ
wyłącznie do użytku
Przed przystąpieniem do
urządzenie i jego dostępne
domowego,
a
nie
komercyjnego.
jakichkolwiek czynności
części nagrzewają się podczas
Urządzenia
nie
należy
używać
montażowych urządzenie
użytkowania, dzieci do lat 8 nie
na zewnątrz.
należy odłączyć od zasilania
mogą znajdować się w pobliżu
W pobliżu urządzenia nie wolno elektrycznego.
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Podczas instalacji upewnić się,
czy urządzenie nie spowoduje
uszkodzenia przewodu
zasilającego.
Urządzenie można uruchomić
dopiero po zakończeniu
instalacji.
Po zainstalowaniu, dolna część
urządzenia nie powinna być już
dostępna.
Przed wprowadzeniem
urządzenia szafkę należy
odpowiednio przyciąć, a
następnie usunąć trociny i wióry.
Nie zatykać minimalnej szczeliny
między blatem roboczym a
górną krawędzią kuchenki.
Urządzenie należy wyjąć ze
styropianowej podstawy tuż
przed instalacją.
Nie zakrywać zainstalowanego
urządzenia dekoracyjnymi
drzwiczkami - Ryzyko pożaru.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
ELEKTRYCZNOŚCI
Aby instalacja była zgodna z
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, należy
zamontować wyłącznik
wielobiegunowy o minimalnym
odstępie styków wynoszącym 3
mm. Urządzenie musi być
również uziemione.
Jeżeli przewód zasilający
zostanie uszkodzony, należy go
wymienić na identyczny.
Wymiana przewodu powinna
zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę, zgodnie z
instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa. Skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Musi istnieć możliwość
odłączenia urządzenia od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki
(jeśli wtyczka jest dostępna) lub
za pomocą dostępnego
przełącznika
wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami
krajowymi.
Tabliczka znamionowa znajduje
się na przedniej krawędzi
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kuchenki (widoczna przy
otwartych drzwiczkach).
W przypadku konieczności
wymiany przewodu zasilającego
należy skontaktować z
autoryzowanym serwisem
technicznym.
Jeśli urządzenie posiada
wtyczkę, która nie pasuje do
gniazdka w domowej instalacji
elektrycznej, należy
skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem.
Przewód zasilający powinien
mieć wystarczającą długość, aby
umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia do
sieci. Nie ciągnąć za przewód
zasilający.
Nie stosować przedłużaczy,
rozdzielaczy i złączy pośrednich.
Nie należy uruchamiać
urządzenia, jeśli nie działa
prawidłowo, zostało
uszkodzone, spadło albo jeśli
przewód zasilający lub wtyczka
są uszkodzone. Przewód
zasilający należy trzymać z dala
od nagrzanych powierzchni.
Po zakończeniu instalacji
użytkownik nie powinien mieć
dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia.
Nie dotykać urządzenia
mokrymi częściami ciała i nie
obsługiwać go boso.

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
Nigdy nie stosować urządzeń
czyszczących parą.
OSTRZEŻENIE: Przed wymianą
lampy należy upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone, aby
uniknąć niebezpieczeństwa
porażenia prądem elektrycznym.
Nie używać żrących środków
czyszczących do mycia kuchenki
ani ostrych metalowych
drapaków do czyszczenia szybki
drzwiczek, gdyż mogą one
porysować powierzchnię i
doprowadzić do rozbicia się
szkła.
Przeprowadzając czyszczenie i
konserwację urządzenia należy
używać rękawic ochronnych.
Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności
serwisowych urządzenie należy
odłączyć od zasilania
elektrycznego.
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych lub przed
czyszczeniem należy zawsze
upewnić się, że urządzenie
ostygło.

OCHRONA ŚRODOWISKA
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest
opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem
. Poszczególne elementy
opakowania należy utylizować,
przestrzegając miejscowych
przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ
AGD
W przypadku utylizacji urządzenia
należy uniemożliwić jego dalsze
użytkowanie, odcinając przewód
zasilający oraz wyjmując drzwiczki i
półki (zależnie od wyposażenia), aby
uniemożliwić dzieciom zatrzaśnięcie
się w środku.
Urządzenie zostało wykonane z
materiałów nadających się do
recyklingu lub do ponownego
użycia. Urządzenie należy utylizować
zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami.

Aby uzyskać więcej informacji na
temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim
lokalnym urzędem gminy, punktem
skupu złomu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako
zgodne z Dyrektywą Europejską
2012/19/WE (WEEE) dotyczącą
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Prawidłowe złomowanie niniejszego
urządzenia przyczynia się do
ograniczenia ryzyka negatywnego
wpływu produktu na środowisko i
zdrowie ludzi, który może wystąpić w
przypadku nieodpowiedniej utylizacji
produktu.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
Urządzenie należy wstępnie
nagrzewać jedynie w przypadkach, w
których jest to zalecane w tabeli
gotowania lub w przepisie.
Używać ciemnych lub emaliowanych
na czarno form do pieczenia, gdyż
znacznie lepiej pochłaniają ciepło.

na urządzeniu lub w
Symbol
dołączonej do niego dokumentacji
oznacza, że urządzenia nie wolno
traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy je przekazać do
punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane oraz
jest rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami następujących
dyrektyw:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/EU.

To urządzenie jest przeznaczone do
kontaktu z żywnością i spełnia
wymogi przepisów europejskich ( )
nr 1935/2004.

To urządzenie spełnia wymogi dot.
ekoprojektu określone w
Rozporządzeniach Komisji nr 65/2014 i
66/2014, zgodnie z Normą Europejską
60350-1.
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