Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind
utilizarea şi întreţinerea şi instalarea
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INSTRUCŢIUNI DE
SIGURANŢĂ

IMPORTANT: TREBUIE CITITE
ŞI RESPECTATE

Înainte de a utiliza aparatul,
citiţi aceste instrucţiuni privind
siguranţa. Păstraţi-le la îndemână
pentru a le putea consulta şi pe
viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul
în sine furnizează avertismente
importante privind siguranţa,
care
trebuie
respectate
întotdeauna. Producătorul nu îşi
asumă nicio răspundere pentru
nerespectarea acestor instrucţiuni
de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului
sau pentru setarea incorectă a
butoanelor de comandă.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna
copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu
lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor
mici (3-8 ani) decât dacă sunt
supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe pot
folosi acest aparat doar dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite
cu privire la utilizarea în siguranţă
şi înţeleg riscurile implicate. Copiii
nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie
să fie efectuate de către copii fără a
fi supravegheaţi.
AVERTISMENT: Aparatul şi
părţile sale accesibile se înfierbântă

în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea rezistenţelor. Copiii cu
vârste mai mici de 8 ani nu trebuie
lăsaţi să se apropie de aparat, cu
excepţia cazurilor în care sunt
supravegheaţi în permanenţă.
Nu lăsaţi niciodată aparatul
nesupravegheat
în
timpul
deshidratării alimentelor.
Nu
amplasaţi
articole
vestimentare
sau
materiale
inflamabile lângă aparat până
când nu s-au răcit complet toate
componentele acestuia - pericol
de incendiu. Fiţi întotdeauna atenţi
atunci când gătiţi alimente bogate
în grăsimi, ulei sau la adăugarea
de băuturi alcoolice - pericol de
incendiu. Folosiţi mănuşi pentru
cuptor pentru a scoate tăvile şi
accesoriile. La finalul procesului de
preparare, deschideţi uşa cu grijă,
permiţând aerului sau aburului
fierbinte să iasă treptat înainte de a
accesa cavitatea - pericol de arsuri.
Nu blocaţi orificiile de ventilare a
aerului fierbinte din partea frontală
a aparatului - pericol de incendiu.
Acţionaţi cu atenţie atunci când
aparatul este în poziţie deschisă
pentru a evita lovirea uşii.
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UTILIZAREA PERMISĂ

ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să
fie pus în funcţiune prin intermediul
unui întrerupător extern, cum ar fi

un temporizator, sau al unui sistem
de comandă de la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat
pentru a fi utilizat în locuinţe,
precum şi în alte spaţii, cum ar fi:
bucătării destinate personalului
din magazine, birouri şi alte spaţii
de lucru; ferme; de către clienţii din
hoteluri, moteluri, unităţi de cazare
de tip „bed and breakfast” şi alte
spaţii rezidenţiale.
Nu este permisă nicio altă
utilizare (de ex., încălzirea
încăperilor).
Acest aparat nu este destinat
utilizării în scop profesional. Nu
utilizaţi aparatul afară.
Nu
depozitaţi
substanţe
explozive sau inflamabile (de ex.
benzină sau doze de aerosoli)
în interiorul sau în apropierea
aparatului - pericol de incendiu.
INSTALARE

Manevrarea
şi
instalarea
aparatului trebuie să fie efectuate
de două sau mai multe persoane
- risc de rănire. Folosiţi mănuşi
de protecţie la despachetare şi
instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea
la reţeaua de alimentare cu apă
(dacă este necesară) şi la reţeaua
de alimentare cu energie electrică,
precum şi reparaţiile trebuie
efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio
piesă a aparatului, dacă acest lucru
nu este indicat în mod expres în
manualul de utilizare. Nu lăsaţi copiii
în apropierea zonei de instalare.

După despachetarea aparatului,
asiguraţi-vă că acesta nu a fost
deteriorat în timpul transportului.
Dacă apar probleme, contactaţi
distribuitorul sau cel mai apropiat
serviciu de asistenţă tehnică postvânzare. Odată instalat aparatul,
deşeurile de ambalaje (bucăţi de
plastic, polistiren etc.) nu trebuie
lăsate la îndemâna copiilor - risc
de asfixiere. Înainte de orice
operaţie de instalare, aparatul
trebuie să fie deconectat de la
reţeaua de alimentare cu energie
electrică - risc de electrocutare.
În timpul instalării, aveţi grijă ca
aparatul să nu deterioreze cablul
de alimentare - risc de incendiu sau
de electrocutare. Activaţi aparatul
numai atunci când instalarea a fost
finalizată.
Executaţi toate operaţiunile
de decupare a mobilei înainte de
a încorpora aparatul şi înlăturaţi
cu grijă toate aşchiile din lemn şi
rumeguşul.
Nu scoateţi aparatul din suportul
său din polistiren decât în
momentul instalării.
După instalare, partea inferioară
a aparatului nu trebuie să mai fie
accesibilă - pericol de arsuri.
Nu instalaţi aparatul în spatele
unei uşi decorative - pericol de
incendiu.
AVERTISMENTE
ALIMENTAREA
ELECTRICĂ

CU

PRIVIND
ENERGIE

Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe marginea frontală a aparatului
7

(este vizibilă când sertarul de
încălzire este deschis).
Aparatul trebuie să poată fi
deconectat de la reţeaua electrică fie
prin scoaterea ştecherului din priză
(dacă ştecherul este accesibil), fie
prin intermediul unui întrerupător
multipolar situat în amonte de
priză, în conformitate cu normele
privind cablurile electrice, şi trebuie
să fie împământat în conformitate
cu standardele naţionale privind
siguranţa electrică.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize
multiple sau adaptoare. După
finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie
accesibile pentru utilizator. Nu
utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi
ale corpului umede sau când
sunteţi desculţi. Nu puneţi în
funcţiune acest aparat dacă are
cablul de alimentare sau ştecherul
deteriorat, dacă nu funcţionează
corespunzător sau dacă a fost
deteriorat sau a căzut pe jos.
Dacă este deteriorat cablul
de alimentare, acesta trebuie
înlocuit cu unul identic de către
producător, agentul de service sau
de o persoană calificată similară,
pentru a se evita pericolele - pericol
de electrocutare.
În cazul în care este necesară
înlocuirea cablului de alimentare,
contactaţi un centru de service
autorizat.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
aparatul este oprit şi deconectat de
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la reţeaua de alimentare electrică
înainte de a efectua orice operaţie
de întreţinere; nu folosiţi niciodată
aparate de curăţare cu aburi - risc
de electrocutare.
Nu utilizaţi substanţe de
curăţare abrazive sau răzuitoare
metalice pentru a curăţa geamul
uşii; acestea pot zgâria suprafaţa,
ceea ce poate duce la spargerea
sticlei.
Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit
înainte de a efectua orice operaţie
de curăţare sau întreţinere. - pericol
de arsuri.

ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi
. Prin urmare,
este marcat cu simbolul reciclării
diferitele părţi ale ambalajului trebuie eliminate în
mod corespunzător şi în conformitate cu normele
stabilite de autorităţile locale privind eliminarea
deşeurilor.

ELIMINAREA
ELECTROCASNICE

APARATELOR

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau
reutilizabile. Eliminaţi-l în conformitate cu normele
locale referitoare la eliminarea deşeurilor. Pentru
informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice,
contactaţi autorităţile locale competente, serviciul
de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul
de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat este
marcat în conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că
acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi
la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele
care îl însoţesc indică faptul că acest aparat nu
trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat
la un centru de colectare corespunzător, pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

ÎNAINTE DE A UTILIZA SERTARUL DE ÎNCĂLZIRE
Pentru a deschide şi a închide sertarul, împingeţi
mijlocul panoului astfel cum se indică în figură.
La prima utilizare, curăţaţi aparatul după cum
urmează:
- curăţaţi suprafaţa cu o cârpă umedă şi apoi
uscaţi-o.
- Preîncălziţi sertarul gol cel puţin două ore: rotiţi
selectorul de temperatură la maxim pentru a elimina orice resturi de grăsime, ulei sau
răşini de fabricare care pot genera mirosuri neplăcute în timpul încălzirii preparatelor.
Ventilaţi încăperea.
- După finalizarea acestor operaţiuni, aparatul este gata pentru o primă utilizare.
• Înainte de utilizare, îndepărtaţi:
- etichetele de pe partea anterioară şi de pe uşa sertarului de încălzire, lăsând doar plăcuţa
cu datele tehnice;
- copiii de produs şi de ambalaje pentru a evita contactul lor cu acestea în cazul în care nu
sunt supravegheaţi corespunzător;
- eventualele etichete adezive de pe accesorii dacă există.

INSTALARE
Instrucţiuni privind siguranţa pentru montarea sertarului de încălzire
IMPORTANT: Sertarul trebuie fixat imediat de dulap, urmând instrucţiunile menţionate
mai jos. Aparatul aferent nu poate fi instalat înainte de a fixa sertarul la dulap.
Fixaţi sertarul astfel cum se arată în figură.
Înainte de a efectua conexiunea electrică a
aparatului, asiguraţi-vă că datele tehnice de
pe plăcuţă corespund reţelei de alimentare
cu energie electrică, în caz contrar, aparatul
se poate deteriora.
Asiguraţi-vă că poate fi accesată uşor
conexiunea la reţeaua de alimentare cu energie electrică după ce aparatul a fost montat.
Sertarul de încălzire poate fi folosit încorporat numai în combinaţie cu alte aparate care au o
greutate maximă de 60 Kg şi care sunt prevăzute cu o ventilare adecvată pentru răcire.
Pentru a instala aparatul care poate fi combinat cu sertarul de încălzire, urmaţi instrucţiunile
indicate în manualul relevant de utilizare şi instalare.
Important: Un espressor sau un cuptor cu microunde încorporat de aceeaşi marcă, astfel
cum se indică pe pagina următoare, poate fi instalat deasupra sertarului de încălzire. Pentru
instalare, urmaţi cu atenţie instrucţiunile din manualele de utilizare furnizate odată cu
espressorul şi cuptorul cu microunde încorporat.
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UTILIZAREA PRODUSULUI
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ
1. Selectorul de temperatură
2. Comutator luminos de pornire/oprire
3. Indicator de pornire/oprire

SERTARUL DE ÎNCĂLZIRE
Elementele de control sunt selectorul de temperatură şi comutatorul luminos de pornire/
oprire.
Cu comutatorul apăsat (poziţia 1), sertarul este pornit, în timp ce cu comutatorul eliberat
(poziţia 0), sertarul este oprit.
Aceste elemente sunt vizibile numai când sertarul este deschis.
Atunci când sertarul este închis, o lumină de control amplasată în partea anterioară a
aparatului indică dacă sertarul este pornit.

FUNCŢIONARE
- Introduceţi preparatele în sertar
- Setaţi o temperatură
- Porniţi aparatul; comutatorul se aprinde
- Închideţi sertarul, glisându-l cu atenţie
- Opriţi aparatul înainte de a scoate preparatele încălzite.
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SELECTAREA TEMPERATURII
Butonul de comandă a temperaturii permite reglaje de până la aprox. 75°C (max). Rotiţi
selectorul de temperatură în sens orar până când opritorul indică valoarea maximă, apoi în
sens antiorar.
Nu forţaţi dincolo de oprire, în caz contrar se deteriorează termostatul.
Reglarea temperaturii

40°C

Instrucţiuni de utilizare

ceşti, pahare

Ceştile şi paharele încălzite la această
temperatură ajută la întârzierea timpului de
răcire a băuturii adăugate ulterior. Folosiţi
mănuşi pentru a scoate recipientele din
sertar.

60°C

farfurii

Farfuriile încălzite la această temperatură
ajută la întârzierea duratei de răcire a
preparatului introdus ulterior. Folosiţi
mănuşi pentru a scoate recipientele din
sertar.

MAX
aprox. 75°C

vase

Termostatul este setat la temperatura
maximă. Folosiţi mănuşi pentru a scoate
recipientele din sertar.

DURATE DE ÎNCĂLZIRE
Durata necesară pentru a încălzi vase, pahare etc. depinde de diverşi factori:
• Materialul şi grosimea vaselor
• Cantitate
• Dispunerea preparatului
• Setarea temperaturii
Prin urmare, nu se pot oferi indicaţii absolute.
Se recomandă să se definească setările optime pentru exigenţele dv. în funcţie de
experienţa practică

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE
Capacitatea de încărcare depinde de înălţimea aparatului şi de dimensiunea recipientelor.
Vă reamintim că sertarul poate suporta o greutate maximă de 25 kg.
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CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit înainte
de efectuarea oricăror activităţi de
întreţinere sau curăţare.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Aparatul trebuie să fie deconectat de
la reţeaua electrică înainte de a efectua
orice fel de operaţie de întreţinere.

Purtaţi mănuşi de protecţie.
Nu utilizaţi bureţi de sârmă, bureţi
abrazivi sau produse de curăţare
abrazive/corozive, deoarece acestea ar
putea deteriora suprafaţa aparatului.

Pentru sertarele cu tratament iXelium,
procedaţi astfel:
• Utilizaţi o lavetă moale (preferabil
microfibră) cu apă sau un detergent
normal de curăţare a sticlei.
• Nu folosiţi prosoape de bucătărie din
hârtie, deoarece pot lăsa resturi de hârtie
şi halouri pe suprafaţă.
• Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive,
produse pe bază de clor sau bureţi de
sârmă.
• Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi
inflamabile.
• Nu lăsaţi pe suprafaţă substanţe acide sau
alcaline, precum oţet, muştar, sare, zahăr
sau suc de lămâie.

Pentru suprafeţele din sticlă, procedaţi după
cum urmează:
• Utilizaţi un detergent neutru şi apă
călduţă, apoi uscaţi cu o lavetă moale.
• Nu lăsaţi pe suprafaţă substanţe acide sau
alcaline, precum oţet, muştar, sare, zahăr
sau suc de lămâie.
Baza sertarului din sticlă călită
Se recomandă să se cureţe partea
inferioară a sertarului după fiecare utilizare,
asigurându-vă că s-a răcit mai întâi. În acest
fel, murdăria nu se va acumula, iar curăţarea
va fi mai uşoară.
• Utilizaţi o lavetă curată, prosoape de
bucătărie din hârtie şi lichid de spălare
sau produse specifice pentru curăţarea
sticlei călite.
• Nu folosiţi produse abrazive, hipoclorit,
spray pentru curăţarea cuptorului, nici
bureţi de sârmă.

GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR
Dacă preparatele nu sunt destul de calde,
verificaţi dacă:
• aparatul este pornit
• a fost setată temperatura corectă
• orificiile de ventilare sunt acoperite de
farfurii sau boluri mari
• timpul de încălzire a preparatelor este
suficient.
• întrerupătorul reţelei electrice este oprit.
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Diferiţi factori influenţează durata de
încălzire, de exemplu:
- materialul şi grosimea vaselor, cantitatea,
dispunerea preparatului, setarea
temperaturii.
- Duratele optime pentru încălzirea
preparatelor variază, prin urmare, se
recomandă efectuarea unor testări pentru
a le stabili în funcţie de necesităţi.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE
Înainte de a contacta serviciul de
asistenţă tehnică post-vânzare:
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema
cu ajutorul „Ghidului de remediere a
defecţiunilor”.
2. Opriţi, apoi porniţi aparatul din nou
pentru a vedea dacă problema s-a
rezolvat.
Pentru următoarele probleme, contactaţi
un tehnician calificat sau serviciul de
asistenţă tehnică post-vânzare:
Dacă preparatele nu se încălzesc:
• cablul de alimentare electrică poate fi
deconectat sau deteriorat.

Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii,
contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică
post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanţia că se folosesc piese de schimb
originale şi că reparaţiile vor fi efectuate
corect). Nerespectarea acestor instrucţiuni
poate compromite siguranţa şi calitatea
produsului.

Dacă preparatele se încălzesc prea tare:
• dispozitivul de reglare a temperaturii
poate fi defect.
Comutatorul de pornire/oprire nu se
activează atunci când aparatul este
pornit:
• indicatorul de comandă a comutatorului
este defect.
Dacă problema persistă şi după
efectuarea verificărilor de mai sus, luaţi
legătura cu cel mai apropiat Serviciu de
asistenţă tehnică.
Specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul de sertar de încălzire şi modelul
exact;
• numărul de service (numărul care se
găseşte după cuvântul „Service” pe
plăcuţa cu datele tehnice), situat pe
marginea externă din dreapta ghidajului
sertarului. Numărul de service este
indicat, de asemenea, în certificatul de
garanţie;
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
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