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BIZTONSÁGI 
UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE

A készülék használata előtt olvassa 
el az alábbi biztonsági útmutatót. 
Őrizze meg a későbbi felhasználás 
érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken 
található fontos biztonsági 
figyelmeztetéseket mindig olvassa 
el és tartsa be. A gyártó nem vállal 
felelősséget a biztonsági utasítások 
figyelmen kívül hagyásából, a 
készülék nem rendeltetésszerű 
használatából vagy a készülék 
kezelőszerveinek helytelen 
beállításaiból eredő károkért.

 Kisgyermekeket (0–3 év között) 
ne engedjen a készülék közelébe. 
Gyermekek (3–8 év között) kizárólag 
felügyelet mellett tartózkodhatnak 
a készülék közelében. 8 éves vagy 
idősebb gyermekek, valamint 
testi, érzékszervi vagy szellemi 
fogyatékkal élő, illetve tapasztalat 
vagy ismeretek hiányában hozzá 
nem értő személyek a készüléket 
kizárólag felügyelet mellett 
vagy a biztonságos használatra 
vonatkozó tájékoztatást követően 
és a fennálló kockázatok megértése 
után használhatják. Ne engedje, 
hogy a gyermekek játsszanak a 
készülékkel. A készülék tisztítását és 
karbantartását gyermekek kizárólag 
felügyelet mellett végezhetik.

 FIGYELEM: A készülék és annak 
hozzáférhető részei használat 

közben felforrósodnak. Legyen 
óvatos, és ne érintse meg a 
fűtőszálakat. A 8 évesnél fiatalabb 
gyermekeket távol kell tartani 
a készüléktől, hacsak nincsenek 
folyamatos felügyelet alatt.

 Aszalás közben soha ne hagyja 
felügyelet nélkül a készüléket!

 Tűzbiztonsági okokból ne 
hagyjon konyharuhát vagy más 
gyúlékony tárgyat a készülék 
közelében, amíg annak minden 
része teljesen ki nem hűl. Mindig 
kísérje figyelemmel a zsíros, olajos 
ételek készítését, és legyen óvatos 
az alkoholos italok hozzáadásakor, 
mert azok tüzet okozhatnak. Az 
edények és tartozékok kivételéhez 
használjon fogókesztyűt. A sütés 
végén óvatosan nyissa ki a sütő 
ajtaját, és az égési sérülések 
elkerülése érdekében hagyja, 
hogy a forró levegő vagy a gőz 
fokozatosan távozzon, mielőtt a 
sütőbe nyúlna. Ne torlaszolja el a 
készülék elején levő szellőzőket, 
ahol a forró levegő távozik, mert 
azzal tüzet okozhat.

 Legyen óvatos, amikor a 
készülék ajtaja nyitva van, nehogy 
megüsse magát.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

 VIGYÁZAT! Kialakításából 
adódóan a készülék működtetése 
nem lehetséges külső időzítő 
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szerkezettel vagy külön 
távirányítóval.

 Ezt a készüléket háztartási, 
illetve ahhoz hasonló célokra 
tervezték, mint például: üzletekben, 
irodákban és más munkahelyeken 
lévő konyhákba; tanyára; szállodák, 
motelek, reggelit és szobát kínáló 
és egyéb szálláshelyek vendégei 
számára.

 Minden más felhasználása tilos 
(pl. helyiségek fűtése).

 A készülék nem nagyüzemi 
használatra való. Ne használja a 
készüléket a szabadban.

 Ne tegyen a készülékbe vagy 
annak közelébe robbanásveszélyes 
vagy gyúlékony anyagokat (pl. 
benzint vagy aeroszolos flakont), 
mert ezek tüzet okozhatnak.
ÜZEMBE HELYEZÉS

 A készülék mozgatását és 
üzembe helyezését a sérülésveszély 
csökkentése érdekében két 
vagy több személy végezze. 
Viseljen védőkesztyűt a készülék 
kicsomagolása és üzembe 
helyezése során, nehogy megvágja 
magát.

 A készülék üzembe helyezését 
és javítását, a vízbekötést (ha van) 
és az elektromos csatlakoztatást 
is beleértve, kizárólag képzett 
szakember végezheti. Csak 
akkor javítsa meg vagy cserélje 
ki a készülék egyes alkatrészeit, 
ha az adott művelet szerepel a 
felhasználói kézikönyvben. Ne 
engedje a gyermekeket abba 
a helyiségbe, ahol az üzembe 

helyezést végzi. A kicsomagolás 
után ellenőrizze, hogy a készülék 
nem sérült-e meg a szállítás során. 
Probléma esetén vegye fel a 
kapcsolatot a kereskedővel vagy 
a legközelebbi vevőszolgálattal. 
Üzembe helyezés után a 
csomagolóanyagokat (műanyag, 
habszivacs stb.) az esetleges 
fulladásveszély miatt olyan helyen 
tárolja, ahol gyermekek nem 
férhetnek hozzá. Az áramütés 
elkerülése érdekében az üzembe 
helyezési műveletek előtt húzza ki 
a készülék hálózati csatlakozóját. Az 
áramütés elkerülése érdekében az 
üzembe helyezés során győződjön 
meg arról, hogy a készülék miatt 
nem sérül-e a hálózati tápkábel. A 
készüléket csak a megfelelő üzembe 
helyezést követően kapcsolja be.

 Végezzen el minden 
asztalosmunkát a bútoron, és 
gondosan távolítson el minden 
faforgácsot és fűrészport, mielőtt 
a készüléket a befoglaló egységbe 
szerelné.
A készüléket csak az üzembe 
helyezéskor vegye le a hungarocell 
védőalapzatról.

 Az égési sérülések elkerülése 
érdekében az üzembe helyezést 
követően a készülék alja már nem 
lehet hozzáférhető.

 Tűzbiztonsági okokból ne 
helyezze üzembe a készüléket 
díszajtó mögött.
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ELEKTROMOS ÁRAMMAL 
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

 Az adattábla a készülék elülső 
szegélyén van (látható, amikor a 
melegítő fiók nyitva van).

 Fontos, hogy a készüléket le 
lehessen választani az elektromos 
hálózatról a villásdugó kihúzásával 
vagy az aljzat és a készülék közé 
szerelt, többpólusú megszakítóval, 
illetve kötelező a készüléket az 
országos elektromos biztonsági 
előírásoknak megfelelően földelni.

 Ne használjon hosszabbítót, 
elosztót vagy adaptert. Beszerelés 
után az elektromos alkatrészeknek 
hozzáférhetetlennek kell lenniük a 
felhasználó számára. Ne használja 
a készüléket mezítláb, és ne nyúljon 
hozzá nedves kézzel. Ne használja 
a készüléket, ha a tápkábel vagy 
a csatlakozódugó sérült, illetve 
ha a készülék nem működik 
megfelelően, megsérült vagy 
leejtették.

 Ha a hálózati kábel megsérül, az 
áramütés kockázatának elkerülése 
érdekében a gyártóval, annak 
szervizképviselőjével vagy egy 
hasonlóan képzett szakemberrel 
kell egy ugyanolyan kábelre 
kicseréltetni.

 A hálózati tápkábel 
cseréjéhez forduljon a hivatalos 
szervizközponthoz.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

 FIGYELEM: Bármilyen 
karbantartási művelet előtt 
győződjön meg arról, hogy a 
készüléket kikapcsolta és kihúzta 

a konnektorból. Az áramütés 
elkerülése érdekében soha ne 
használjon gőznyomással működő 
tisztítókészüléket.

 Ne használjon durva, korrozív 
tisztítószereket vagy éles 
fémkaparókat a sütőajtó üvegének 
tisztításához, ugyanis azok 
összekarcolhatják a felületét, ami az 
üveg töréséhez vezethet.

 Az égési sérülés elkerülése 
érdekében ügyeljen arra, hogy a 
készülék lehűljön, mielőtt bármilyen 
tisztítási vagy karbantartási 
műveletet végezne.
A CSOMAGOLÓANYAGOK 
ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, 
és el van látva az újrahasznosítás jelével . 
Ezért a csomagolás különböző részeit felelősen 
és környezettudatosan, a helyi előírásoknak 
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK 
LESELEJTEZÉSE
Ez a készülék újrahasznosítható vagy 
újrafelhasználható anyagok felhasználásával 
készült. Leselejtezésekor a helyi hulladék-
elhelyezési szabályokkal összhangban járjon el. 
Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, 
hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó 
további információkért forduljon az illetékes helyi 
hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését 
végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a 
készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/EK irányelv szerinti jelölésekkel 
rendelkezik. A hulladékká vált termék szabályszerű 
elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel 
és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következményeket.
 
A terméken vagy a kísérő dokumentumokon 

található  jel azt jelzi, hogy a készüléket nem 
szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem 
az elektromos és elektronikai készülékeknek 
megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
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A MELEGÍTŐ FIÓK HASZNÁLATA ELŐTT
A fiók nyitásához és zárásához nyomja meg a 
panel közepét az ábrán látható módon.
Az első használatkor tisztítsa meg a készüléket a 
következők szerint:
- nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra 

a felületet.
- Melegítse fel a készüléket legalább két órán 

keresztül: forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a legnagyobb értékre a zsír-, olaj- és 
gyártási anyagmaradványok eltávolítása érdekében, amelyek az edények melegítése során 
kellemetlen szagokat okozhatnak. Szellőztesse ki a helyiséget.

- Ezen műveletek végrehajtása után a készülék készen áll az első használatra.

• Használat előtt távolítsa el:
- a melegítő fiók előlapjára és ajtajára felhelyezett matricákat az adattábla kivételével;
- tartsa a gyermekeket távol a terméktől és a csomagolóanyagoktól, hogy megelőzze az 

azokkal való interakciójukat, ha nincsenek megfelelő felügyelet alatt;
- bármilyen matricát a tartozékokról, amennyiben van ilyen.

ÜZEMBE HELYEZÉS
A melegítő fiók beszerelésére vonatkozó biztonsági utasítások

FONTOS: A fiókot azonnal rögzíteni kell a szekrényhez, betartva az alábbiakban 
megadott utasításokat. A csatolt készülék nem telepíthető a fióknak a szekrényhez való 
rögzítése előtt.

Rögzítse a fiókot az ábrán látható módon.
A készülék elektromos csatlakoztatása előtt 
győződjön meg arról, hogy az adattábla 
adatai megegyeznek a hálózati tápellátással, 
ellenkező esetben a készülék károsodhat.
Gondoskodjon arról, hogy a tápellátáshoz 
történő csatlakozás könnyen hozzáférhető legyen a készülék beszerelése után.
A melegítő fiók csak olyan más készülékekkel kombinálva építhető be, amelyek maximális 
tömege 60 kg, és megfelelő hűtési szellőzéssel rendelkeznek.
Az edénymelegítővel kombinálható készülék üzembe helyezése esetén tartsa be a vonatkozó 
használati és üzembe helyezési kézikönyvben megadott utasításokat.
Fontos megjegyzés: Ugyanolyan márkájú kávéfőző vagy kombinált mikrohullámú sütő, 
melynek mérete a következő oldalon látható, üzembe helyezhető a melegítő fiók fölött. 
Az üzembe helyezéskor körültekintően kövesse a kávéfőző géphez vagy a kombinált 
mikrohullámú sütőhöz mellékelt felhasználói kézikönyvekben megadott utasításokat.
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA
1. Hőmérséklet gomb
2. Világító BE-KI kapcsoló
3. BE-KI jelzőfény

MELEGÍTŐ FIÓK
A kezelőszervek a hőmérséklet gomb és a világító BE-KI kapcsoló.
Amikor a kapcsoló be van nyomva (1. pozíció), a fiók be van kapcsolva, míg amikor a kapcsoló 
ki van engedve (0. pozíció), a fiók ki van kapcsolva.
Ezek az elemek csak akkor láthatóak, amikor a fiók nyitva van.
Amikor a fiók zárva van, a készülék előlapján található jelzőfény jelzi, ha a fiók be van 
kapcsolva.

MŰKÖDÉS
- Helyezze az edényeket a fiókba
- Állítsa be a hőmérsékletet
- Kapcsolja be a készüléket; a kapcsoló világítani kezd
- Zárja be a fiókot, körültekintően irányítva
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja a felmelegedett edényeket.



11

HŐMÉRSÉKLET-VÁLASZTÁS
A hőmérséklet-szabályozó gomb legfeljebb kb. 75 °C-ig (max) teszi lehetővé a beállítást. 
Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányban a 
maximumot jelző ütközőig, majd pedig az óramutató járásával ellenkező irányban.
Az ütköző után nem szabad erőltetni, mert ez a termosztát sérülését okozhatja.

Hőmérséklet-beállítás Használati útmutató

40 °C
csészék, 
poharak

Az erre a hőmérsékletre felmelegített 
csészék és poharak segítenek késleltetni a 
később beléjük töltött ital lehűlési idejét. 
Használjon kesztyűt, amikor az edényeket 
kiveszi a fiókból.

60 °C tányérok

Az erre a hőmérsékletre felmelegített 
tányérok segítenek késleltetni a később 
rájuk helyezett étel lehűlési idejét. 
Használjon kesztyűt, amikor az edényeket 
kiveszi a fiókból.

MAX
kb. 75 °C

edények
A termosztát a maximális hőmérsékletre 
van állítva. Használjon kesztyűt, amikor az 
edényeket kiveszi a fiókból.

MELEGÍTÉSI IDŐK
Az edények, poharak stb. felmelegítéséhez szükséges idő különféle tényezőktől függ:
• Az edények anyaga és vastagsága
• Töltet
• A töltet elrendezése
• A hőmérséklet beállítása

Emiatt nem lehetséges mindenkor érvényes értékeket adni.
Azt javasoljuk, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján állapítsa meg a szükséges optimális 
beállításokat

TÖLTETKAPACITÁS
A töltetkapacitás függ a készülék magasságától és az edények méretétől. 
Ne feledje, hogy a fiók maximum 25 kg súlyt bír el. 



12

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Bármilyen karbantartási vagy tisztítási 
művelet előtt győződjön meg róla, 
hogy a készülék teljesen kihűlt.
Ne használjon gőzzel tisztító 
berendezéseket.
A készüléket bármilyen szerelési 
munka előtt le kell választani az 
elektromos hálózatról.

Viseljen védőkesztyűt.
Ne használjon fémsúrolót és egyéb 
súrolópárnát, sem maró vagy súroló 
hatású tisztítószereket, ezek ugyanis 
károsíthatják a készülék felületeit.

Az iXelium kezeléssel készült fiókoknál a 
következőképpen járjon el:
• Vízzel vagy normál üvegtisztító 

mosogatószerrel megnedvesített puha 
(lehetőleg mikroszálas) törlőruhát 
használjon.

• Ne használjon papírtörülközőt, amely 
papírnyomokat és csíkokat hagyhat a 
felületen.

• Ne használjon dörzshatású vagy korrozív 
termékeket, klórtartalmú termékeket vagy 
súrolópárnákat.

• Ne használjon gyúlékony gőzsugaras 
tisztítókészülékeket.

• A felületen ne hagyjon savas vagy lúgos 
anyagokat, úgymint ecet, mustár, só, cukor 
vagy citromlé.

Üvegfelületek esetén a következőképpen 
járjon el:
• Használjon semleges mosogatószert és 

langyos vizet, majd puha ruhával törölje 
szárazra.

• A felületen ne hagyjon savas vagy lúgos 
anyagokat, úgymint ecet, mustár, só, cukor 
vagy citromlé.

A fiók temperált üvegből készült alapja 
Tanácsos megtisztítani a fiók alját minden 
használat után, ügyelve arra, hogy hagyja 
lehűlni. Ezzel megelőzheti a szennyeződések 
felhalmozódását, és egyszerűbbé válik a 
tisztítás.
• Használjon törlőkendőt, papírtörölközőt és 

folyékony mosogatószert vagy speciálisan 
a temperált üveg tisztítására szolgáló szert.

• Ne használjon súrolószereket, 
fehérítőt, sütőtisztító sprayt vagy fém 
súrolópárnákat.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Ha az edények nem elég melegek, 
ellenőrizze a következőket:
• a készülék be van kapcsolva
• a megfelelő hőmérséklet került beállításra
• a szellőzőnyílásokat nem fedik le a 

tányérok vagy nagy tálak
• az edények nem elég sokáig voltak 

melegítve. 
• a hálózati kapcsoló nem lett kikapcsolva.

A melegítés időtartamát különböző tényezők 
befolyásolják, így például:
- az edények anyaga és vastagsága, a töltet 

és elrendezése, a hőmérséklet-beállítás.
-  Az edények melegítésének optimális 

időtartama változó, ezért tanácsos, 
hogy teszteket végezzen az igényeinek 
megfelelő időtartamok megállapítására.
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VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:
1. Ellenőrizze, hogy meg tudja-e oldani 

saját maga a problémát a „Hibaelhárítási 
útmutató” segítségével.

2. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, 
hogy lássa, megszűnt-e a probléma.

A következő problémák esetén forduljon 
egy szakképzett műszerészhez vagy a 
vevőszolgálathoz:
Ha az edények nem melegszenek fel:
• lehet, hogy az elektromos tápkábel ki van 

húzva vagy megsérült.

Ha az edények túlságosan 
felmelegszenek:
• lehet, hogy a hőmérséklet-szabályozó 

meghibásodott.

A Be/Ki kapcsoló nem aktiválódik, amikor 
a készülék be van kapcsolva:
• a kapcsoló jelzőfénye meghibásodott.

Ha a probléma a fenti ellenőrzések után 
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a 
legközelebbi vevőszolgálattal.
Mindig adja meg:
• a hiba rövid leírását;
• a melegítő fiók típusa és pontos 

modellszáma;
• a fióksín jobb külső peremén található 

szervizszám (a gyári adattáblán a Service 
szó után látható szám). A szervizszám a 
garancialevélen is fel van tüntetve;

• a teljes címét;
• a telefonszámát.

Amennyiben a készüléket javítani kell, 
forduljon a hivatalos vevőszolgálati 
központhoz (hogy biztosítsa a javításhoz 
eredeti alkatrészek felhasználását és a 
megfelelő javítást). Ha elmulasztja betartani 
ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a termék biztonságát és 
minőségét.
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