Anvisningar
Anvisningar

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
Skador på person

• Apparaten och dess åtkomliga
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

delar blir mycket varma under
användning.
Rör inte vid värmeelementen under
användning.
Se till att barn under 8 år inte
befinner sig i närheten av apparaten
om de är oövervakade.
Låt inte barn leka med apparaten.
Barn över 8 år och personer med
nedsatt fysisk eller mental förmåga
eller med bristfällig erfarenhet av
användning av elektriska apparater
får använda denna apparat endast
under förutsättning att de övervakas
eller instrueras av vuxna som
ansvarar för deras säkerhet.
Lägg inte metallföremål som
knivar, gafflar, skedar och lock på
apparaten vid användning.
Stäng av apparaten efter
användning.
Försök aldrig släcka en låga/brand
med vatten: stäng av apparaten
och täck lågan med ett lock eller en
brandfilt.
Rengörings- och underhållsarbete
får endast utföras av barn under
förutsättning att de övervakas.
Installation och servicearbete ska
utföras av behörig personal i
enlighet med gällande lagstiftning.
Gör inte några ändringar på
apparaten.

• För inte in spetsiga metallföremål

(bestick eller verktyg) i apparatens
springor.
• Försök aldrig reparera apparaten
själv eller utan att anlita en
kvalificerad tekniker.
• Placera aldrig kärl i plast eller
brännbara föremål i värmelådan.
• Om nätkabeln skadas ska man
omedelbart kontakta den tekniska
supporten som i sin tur sörjer för att
kabeln byts ut.
Skador på apparaten

• Använd inte slipande eller frätande

•
•
•
•

rengöringsmedel (t.ex. produkter i
pulverform, fläckborttagningsmedel
och metallsvampar).
Sitt inte på apparaten.
Rengör aldrig apparaten med
ångstråle.
Täck inte över öppningar,
ventilationsspringor eller
värmespridningsspringor.
Använd under inga omständigheter
apparaten för uppvärmning av rum.
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Anvisningar
Vad gäller denna apparat

• Se till att inte luta dig mot eller sitta
på värmelådan när den är öppen.

• Se noga till att inga föremål fastnar i
värmelådan.

1.2 Tillverkarens ansvar
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
skador på personer eller föremål som
orsakats av:
• annan användning av apparaten
än den avsedda;
• ett nonchalerande av föreskrifterna i
bruksanvisningen;
• en felaktig användning av hela eller
en del av apparaten;
• användning av reservdelar som inte
är i original.

1.3 Apparatens syfte
• Denna apparat är avsedd att

användas för uppvärmning av mat
och tallrikar. Endast för hushållsbruk.
All annan användning är olämplig.
• Barn över 8 år och personer med
nedsatt fysisk eller mental förmåga
eller med bristfällig erfarenhet av
användning av elektriska apparater
får använda denna apparat endast
under förutsättning att de övervakas
eller instrueras av vuxna som
ansvarar för deras säkerhet.
• Apparaten har inte utformats för att
användas med externa timers eller
system med fjärrstyrning.
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1.4 Bortskaffande
Denna apparat ska hanteras
separat från annat avfall (direktiv
2002/95/EG, 2002/96/EG
och 2003/108/EG). Denna apparat
innehåller inte ämnen i sådana mängder
att de kan anses farliga för hälsa eller
miljö, i överensstämmelse med gällande
europeiska föreskrifter.
Inför bortskaffande av apparaten:
• Kapa av nätsladden och avlägsna
den tillsammans med kontakten.
Elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt

• Stäng av den allmänna elektriska
tillförseln.

• Koppla ut nätsladden ur
elsystemet.

En apparat som inte längre används ska
lämnas in till lämpliga återvinningsstationer
för insamling av elektriskt och elektroniskt
avfall, alternativt ska den återlämnas till
återförsäljaren vid köp av en motsvarande
apparat.

Vid tillverkning av apparatens emballage
används återvinningsbara och icke
förorenande material.
• Lämna in emballagen till lämpliga
stationer för separat insamling.
Plastemballage
Fara för kvävning

• Lämna inte emballaget eller delar
av det utom synhåll.
• Låt inte barn leka med
plastpåsarna som ingår i
emballaget.

1.5 Identifikationsdekal
På identifikationsdekalen finner man
tekniska
data,
serienummer
och
märkning. Identifikationsdekalen får
aldrig avlägsnas.

1.6 Denna bruksanvisning
Vi rekommenderar dig att noga läsa
denna bruksanvisning som innehåller all
den information som behövs för att bevara
apparatens utseende och funktion.
Denna bruksanvisning utgör en del av
apparaten och ska förvaras i sin helhet
och alltid finnas inom räckhåll under hela
apparatens livstid.
För mer information om produkten:
www.smeg.com
Innan man använder apparaten ska man
noga läsa denna bruksanvisning.

1.7 Hur man läser bruksanvisningen
Följande läsanvisningar gäller för denna
bruksanvisning:
Anvisningar
Allmän information om
bruksanvisningar, säkerhet och
bortskaffande.
Beskrivning
Beskrivning av apparaten och
dess tillbehör.
Användning
Information om användning av
apparaten och dess tillbehör, råd
om tillagning.
Rengöring och underhåll
Information om korrekt rengöring
och underhåll av apparaten.
Installation
Information riktad till kvalificerade
tekniker
gällande
installation,
driftsättning och provkörning.

Säkerhetsanvisningar

Information

Råd
1. Serie anvisningar
• Enskild anvisning
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Anvisningar

Beskrivning
2 Beskrivning
2.1 Allmän beskrivning

1
2
3
4

Kontrollpanel
Värmelåda
Bas med glidskydd
Värmefläkt

2.2 Kontrollpanel

2.3 Funktionsprinciper
Apparaten är utrustad med ett
varmluftssystem. En fläkt fördelar
värmeelementens värme på ett optimalt
sätt inne i värmelådan.
Med temperaturvredet kan man ställa
in och kontrollera lämplig temperatur för
det porslin eller den mat som placerats
i värmelådan. Luftens cirkulation värmer
porslinet och maten på ett jämnt och
snabbt sätt.
Ett skyddsgaller hindrar att man
av misstag kommer i kontakt med
värmeelementet och fläkten.
Värmelådans bas är klädd med ett
glidskyddande material för att förhindra
att porslinet flyttar sig när man öppnar
och stänger värmelådan.
Kapacitet
Felaktig användning
Risk för skador på apparaten

• Placera maximalt 15 kilos vikt i
värmelådan.

1 Knapp för start/avstängning
Används för att starta och stänga av
apparaten.
2 Temperaturvred
Ger möjlighet att välja önskad funktion.
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Användning
3.1 Anvisningar

•
•
•
•

Hög temperatur inne i
värmelådan vid användning
Fara för brännskada
Se till att värmelådan är stängd när
den är i drift.
Skydda händerna med grillvantar
när du flyttar mat och porslin inne i
värmelådan.
Rör inte vid värmeelementen inne i
värmelådan.
Låt inte barn närma sig värmelådan
när den är i drift.
Hög temperatur inne i
värmelådan vid användning
Fara för brand eller explosion

3.3 Användning av värmelådan
Starta och stänga av värmelådan
1. Tryck på knappen för start/
avstängning.
2. Vrid temperaturvredet till önskat
värde mellan det lägsta och det
högsta.
Lista över funktioner
Felaktig användning
Risk för skador på apparaten

• Innan man placerar maten i

värmelådan ska man vänta till
temperaturen på maten sjunkit under
80°C.
Tiden för uppvärmning varierar
beroende på många olika
faktorer, t.ex. vilken typ av
porslin eller hur många delar
av porslinet man placerar i
värmelådan.

• Spruta inte med sprayprodukter i
närheten av värmelådan.

• Se till att inte använda eller lämna

kvar brännbart material i närheten
av värmelådan.
• Använd inte kärl eller behållare i
plast vid uppvärmning av mat.
• Placera inte förslutna burkar eller kärl
i värmelådan.

3.2 Första användningstillfället
1. Avlägsna eventuell skyddsfilm från
apparatens in- och utsida.

2. Avlägsna eventuella etiketter (med

undantag av identifikationsdekalen).
3. Rengör apparaten med en fuktig
trasa.
4. Torka apparaten noga.
5. För att avlägsna eventuella
tillverkningsrester ska man låta den
tomma apparaten vara i drift vid
maximal temperatur i 2 timmar.
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3 Användning

Funktioner

Position
temperaturvredet

Avstängd
Upptining
Jäsning
Koppvärmare
Värmehållning*
Tallriksvärmare
Uppvärmning och
blötläggning
* Värm upp värmelådan till
maxtemperatur i 5-10 minuter
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Rengöring och underhåll
4 Rengöring och underhåll
4.1 Anvisningar
Felaktig användning
Risk för skador på ytor

• Rengör aldrig apparaten med
ångstråle.

• Använd inte rengöringsmedel som
är slipande, frätande eller som
innehåller klor, ammoniak eller
blekmedel (t.ex. pulverprodukter
eller fläckborttagare).
• Använd inte slipande eller sträva
material eller vassa metallskrapor.

4.2 Rengöring av apparaten
Råd för rengöring av värmelådan
För att bevara ytorna i gott skick
ska man rengöra dem efter varje
användningstillfälle, efter att de svalnat.
Undvika att låta matrester torka fast inne
i värmelådan eftersom det kan skada
beläggningen.
Rengöring av värmelådan

1. Avlägsna basen med glidskydd.
2. Häll ett icke slipande rengöringsmedel

på en fuktad trasa och torka av ytorna.

3. Skölj sedan noga.
4. Torka med en mjuk trasa eller en
mikrofibertrasa.
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Rengöring av basen med glidskydd

5. Avlägsna basen med glidskydd.
6. Rengör det i ljummet vatten och ett

icke slipande rengöringsmedel.
7. Torka omsorgsfullt med en mjuk trasa
eller en mikrofibertrasa.
8. Placera den helt torra basen i
värmelådan.

4.3 Vad gör man om...
Nedan följer en lista över möjliga
lösningar på eventuella driftproblem.
Om man inte lyckas lösa
problemet eller om andra typer
av problem uppstår ska man
kontakta kundservice.
Porslinet blir inte varmt:
• Kontrollera att apparaten är ansluten
till hushållets elnät.
• Kontrollera att huvudströmbrytaren
till det allmänna elektriska systemet i
hushållet är tillkopplad.
• Kontrollera att
ventilationsöppningarna är fria.
• Kontrollera att man hör ljudet
av fläkten och kontakta sedan
kundservice.
• Låt porslinet stå i värmelådan en
längre stund.
Det går inte att öppna värmelådan:
• Ta tag i den nedre delen av
värmelådan och dra till den lossnar.
Hushållets huvudströmbrytare eller
magnetotermiska brytare utlöser
kontinuerligt:
• Kontakta kundservice eller en
elektriker.

5 Installation

Anslutning med kontakt och uttag

5.1 Elektrisk anslutning

Kontrollera att kontakten och uttaget är
av samma typ.
Undvik att använda olika adaptrar eller
shuntar eftersom dessa kan förorsaka
överhettning och förbränning.

Elektrisk spänning
Fara för elektrisk stöt

• Den elektriska anslutningen ska

utföras av behörig fackperson.
• Det är obligatoriskt att jorda
apparaten enligt de anvisningar
som anges i säkerhetsföreskrifterna
för elsystem.
• Stäng av den allmänna elektriska
tillförseln.
Allmän information
Kontrollera att egenskaperna för elnätet
är lämpliga i förhållande till de data
som anges på dekalen.
Identifikationsdekalen med tekniska
data, serienummer och märkning har
placerats väl synlig på apparaten.
Dekalen får aldrig avlägsnas.
Apparaten drivs med 230 V~.
Använd den nätkabel som medföljer
apparaten.
Fast anslutning
Installera en flerpolig brytare på
linjen för tillförsel, i enlighet med
installationsföreskrifterna.
Brytaren ska placeras i närheten av
apparaten och på ett sådant sätt att man
lätt kommer åt den.

5.2 Placering
Tung apparat
Fara för klämskador

• Ta hjälp av en andra person vid
installation av apparaten.

Att utöva tryck på den öppna
värmelådan
Risk för skador på apparaten

• Använd inte den öppna

värmelådan som hävarm vid
placering av apparaten.
• Utsätt inte den öppna värmelådan
för överdrivet tryck.
Värmeutveckling vid drift av
apparaten
Brandrisk

• Kontrollera att möbelns material är
värmebeständigt.
• Kontrollera att det finns korrekta
öppningar i möbeln.
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Installation

Installation
Allmänna anvisningar

Apparatens storlek (mm)

• Placera värmelådan på en stabil
yta.

på 20 mm.

• Den möbel i vilken värmelådan

installeras får inte ha en bakdel.
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• Stödytan ska ha en bakre öppning

Montering av apparaten

1. Centrera och placera värmelådan
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jämnt i utrymmet. Se till att ramen
sitter perfekt mot möbeln.
2. Öppna värmelådan.
3. Fixera apparaten vid möbeln med
hjälp av skruvarna.

4. Sätt på sidoskydden.

Vid montering av apparaten
som kan kombineras med lådan
ska man följa anvisningarna i
respektive bruksanvisning.
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