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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
skorzystania w przyszłości.
W 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.
Młodsze dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać
w pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z
urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po
otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by dzieci
bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani
konserwować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne
części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy
zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów
grzejnych. Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się
w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia
podczas procesu suszenia żywności.
Jeśli
urządzenie nadaje się do stosowania sondy, używaj
tylko sondy temperaturowej zalecanej dla tego
piekarnika – ryzyko pożaru.
Ścierki kuchenne i inne łatwopalne materiały
powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru. Należy
zawsze zachowywać czujność podczas pieczenia
pokarmów bogatych w tłuszcze, olej lub podczas
dodawania napojów alkoholowych – ryzyko
pożaru.
Do wyjmowania patelni i innych
akcesoriów należy używać rękawic kuchennych.
Na koniec pieczenia należy ostrożnie otworzyć
drzwi piekarnika, aby przed uzyskaniem do niego
dostępu umożliwić stopniowe ujście gorącego
powietrza lub pary – ryzyko oparzeń.
Nie
zakłócać przepływu gorącego powietrza z przodu
piekarnika – ryzyko pożaru.

Aby uniknąć uderzenia w drzwi piekarnika,
zachować ostrożność, gdy są one otwarte lub
skierowane w dół.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE

OSTROŻNIE: Urządzenie nie jest przystosowane
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientów w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku komercjalnego. Urządzenia nie należy
używać w miejscach niezadaszonych.
Nie przechowywać materiałów wybuchowych
ani substancji łatwopalnych (np. paliwa lub puszek
z aerozolem) wewnątrz lub w pobliżu urządzenia
– ryzyko pożaru.
INSTALACJA

Przemieszczenie oraz montaż urządzenia
wymaga obecności co najmniej dwóch osób ryzyko obrażeń ciała. Podczas wypakowywania
i instalacji stosować rękawice ochronne - ryzyko
skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i
zasilania oraz wszelkie naprawy muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
w instrukcji obsługi.
Nie należy pozwalać
dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy
nie zostało uszkodzone podczas transportu.
W przypadku problemów, należy skontaktować
się z najbliższym serwisem technicznym. Po
zakończeniu instalacji, niepotrzebne elementy
opakowania (plastik, elementy ze styropianu,
itd.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
- ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
Występuje ryzyko porażenia prądem. Podczas
instalacji upewnić się, że urządzenie nie może
uszkodzić przewodu zasilającego. Występuje
ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed wstawieniem urządzenia przyciąć szafkę
i usunąć trociny i wióry.
Nie wyjmować urządzenia ze styropianowej
podstawy do czasu instalacji.
Po zainstalowaniu dolna część urządzenia nie
powinna być już dostępna – ryzyko oparzeń.

Nie umieszczać urządzenia za dekoracyjnymi
OSTRZEŻENIE: Wyłączyć urządzenie przed
drzwiczkami – ryzyko pożaru.
wymianą żarówki – ryzyko porażenia prądem.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane pod blatem UTYLIZACJA OPAKOWANIA
roboczym, nie blokować minimalnego odstępu Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
i jest oznaczony symbolem
. Części opakowania nie
pomiędzy nim a górną krawędzią piekarnika - recyklingu
należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z przepisami określonymi
ryzyko oparzeń.
przez lokalne władze.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Tabliczka znamionowa znajduje się na Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
przedniej krawędzi kuchenki (jest widoczna przy Urządzenie
dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji
otwartych drzwiczkach).
na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD należy
się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia skontaktować
sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało
od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) w
(jeśli wtyczka jest dostępna) lub za pomocą sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa
urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym
dostępnego przełącznika wielobiegunowego, utylizacja
skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Symbol
na
zainstalowanego w przewodzie do gniazda urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że
zasilania zgodnie z obowiązującymi normami urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
krajowymi; urządzenie musi także posiadać Należy
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
uziemienie zgodne z obowiązującymi normami WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
Urządzenie należy wstępnie nagrzewać jedynie w przypadkach, w
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i których jest to zalecane w tabeli gotowania lub w przepisie. Używać
lub emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż znacznie
złączy pośrednich. Po zakończeniu instalacji ciemnych
lepiej pochłaniają ciepło. Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu
użytkownik nie powinien mieć dostępu do pieczenia, nadal będą się piekły, pomimo wyłączenia piekarnika.
podzespołów elektrycznych urządzenia.
Nie DEKLARACJE ZGODNOŚCI
korzystać z urządzenia na boso lub będąc To urządzenie spełnia wymagania Eco-projektu określone w
delegowanym Komisji (UE) Nr 65/2014 i jest zgodne z
mokrym. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel Rozporządzeniu
Normą Europejską EN 60350-1.
zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa
ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź
upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
jego wymiana na identyczny powinna być
przeprowadzona przez producenta, pracownika
serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę
w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – występuje
ryzyko porażenia prądem.
Jeśli kabel zasilający wymaga wymiany, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od
źródła zasilania. Występuje ryzyko porażenia
prądem; Nigdy nie należy stosować urządzeń
czyszczących parą. Występuje ryzyko porażenia
prądem.
Do czyszczenia szyby w drzwiach nie używać
środków ściernych ani metalowych skrobaków,
ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i
spowodować pęknięcie szyby.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności związanych z czyszczeniem lub
konserwacją upewnić się, że urządzenie ostygło. ryzyko poparzenia.
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