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Eliminarea ambalajului
• Materialul de ambalare este reciclabil 100% și 

este marcat cu simbolul reciclării .
• Astfel, diferitele părți ale ambalajului nu trebuie 

eliminate în mediul înconjurător, ci conform 
legislației locale. 

Eliminarea aparatelor electrice vechi
• Acest aparat este marcat în conformitate cu 

Directiva Europeană 2012/19/CE referitoare la 
Deșeurile de Echipament Electric și Electronic 
(Waste Electrical and Electronic Equipment - 
WEEE).

Asigurându-se că acest produs este eliminat în 
mod corect, utilizatorul contribuie la prevenirea 
potențialelor consecințe negative pentru mediul 
înconjurător și pentru sănătate.

Simbolul  de pe aparat sau care însoțește 
documentația indică faptul că acest produs 
nu trebuie considerat deșeu casnic, ci trebuie 
transportat la un punct de colectare corespunzător 
pentru reciclarea WEEE.
Pentru informații ulterioare referitoare la 
eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui aparat, 
contactați autoritățile locale competente, serviciul 
de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul 
de unde ați cumpărat aparatul.

Protecția mediului înconjurător
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ATENȚIE:
• Copiii sau persoanele infirme nu trebuie să 

utilizeze sertarul termic fără supraveghere.
• Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul, deoarece 

ar putea apăsa în mod accidental butonul de 
pornire, activând sertarul termic: pericol de 
arsuri.

• Părțile accesibile ale sertarului termic se pot 
încinge în timpul funcționării; nu lăsați copiii să 
se apropie de aparat.

• Nu utilizați materiale sau substanțe abrazive 
pentru a curăța STICLA.

• Sertarul termic este proiectat exclusiv pentru 
utilizarea casnică, în scopul încălzirii vaselor. 
Nu este permisă nicio altă utilizare. Producătorul 
își declină orice responsabilitate în cazul 
utilizării sertarului termic în alte scopuri decât 
cele specificate sau în cazul setării incorecte a 
comenzilor.

• Orice lucrare de reparație sau întreținere trebuie 
efectuată doar de un tehnician calificat.

• Asigurați-vă că aparatul este fixat de dulap 
în mod corespunzător, cu ajutorul șuruburilor 
furnizate.

• Evitați expunerea sertarului termic la agenții 
atmosferici.

• Nu vă sprijiniți și nu vă așezați pe sertarul 
deschis; în caz contrar, suportul telescopic se 
poate deteriora.

• Capacitatea maximă de încărcare a sertarului 
este de 25 kg.

• Nu acoperiți fundul sertarului termic cu folie de 
aluminiu sau cu alte materiale.

• Nu turnați apă direct în sertarul termic.
• Tragerea vaselor în sertarul termic poate zgâria 

fundul sertarului.

• Dacă se sparge sau se fisurează suprafața din 
sticlă călită din cauza unui impact violent 
(obiecte care cad etc.), nu mai utilizați sertarul: 
contactați Serviciul de asistență tehnică imediat.

• Condensul rezidual ar putea deteriora sertarul 
termic și dulapurile din jur. Se recomandă:

 - uscați părțile umede după ce sertarul termic s-a 
răcit.

• Nu atingeți sertarul termic cu părți ale corpului 
ude și nu îi utilizați când sunteți desculț.

• Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l 
scoate din priză.

• Nu lăsați copiii să se apropie de produs și 
de materialele de ambalaj, pentru a evita 
interacțiunea cu acestea, în cazul în care nu sunt 
supravegheați în mod corespunzător.

• Nu permiteți cablurilor electrice ale altor aparate 
utilizate în apropierea sertarului termic să intre 
în contact cu părțile fierbinți ale acestuia.

• Nu depozitați obiecte din plastic sau inflamabile 
în sertarul termic. Aceste obiecte se pot topi sau 
aprinde în timpul funcționării aparatului.

• Folosiți mănuși adecvate atunci când scoateți 
vasele.

• Nu introduceți niciodată nimic (de ex. 
șurubelnițe, obiecte ascuțite, hârtie etc.) prin 
orificiile elementului de încălzire sau prin 
grilajul ventilatorului.

• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse 
sau de utilizatori neexperimentați, decât dacă 
aceștia au fost instruiți în mod corespunzător de 
o persoană responsabilă de siguranța acestora.

Instrucțiuni importante privind siguranța
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SIGURANȚA DVS. ȘI A CELORLALȚI ESTE FOARTE IMPORTANTĂ
Acest manual, împreună cu aparatul, oferă informații importante privind siguranța, care trebuie citite și 
respectate întotdeauna.

 Acesta este simbolul pentru alerta referitoare la siguranță, care avertizează asupra riscurilor 
potențiale pentru utilizator și pentru ceilalți.

Toate avertizările referitoare la siguranță sunt precedate de simbolul pentru alertă și de următorii termeni:

PERICOL:  Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va 
cauza leziuni grave.

ATENȚIE:  Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar 
putea cauza leziuni grave.

Toate mesajele privind siguranța specifică pericolul/avertismentul potențial la care se referă și indică modul 
în care puteți reduce riscul de accidentare, vătămare și șocuri electrice, care pot rezulta în urma utilizării 
incorecte a aparatului. Asigurați-vă că respectați indicațiile următoare:



Pentru a deschide și a închide sertarul, apăsați în 
mijlocul panoului, după cum se arată în imagine.

La prima utilizare, curățați aparatul după cum 
urmează:

- curățați suprafața cu o cârpă umedă și apoi 
uscați-o.

- Preîncălziți sertarul gol timp de cel puțin două ore: 
rotiți butonul de reglare a temperaturii la maximum sau selectați temperatura maximă, pentru a elimina 
orice reziduuri de grăsime, ulei sau rășini din fabricație care pot crea mirosuri neplăcute în timpul 
încălzirii vaselor. Aerisiți încăperea.

- După finalizarea acestor operațiuni, aparatul este gata pentru prima utilizare.

• Înainte de utilizare, îndepărtați:
 - etichetele amplasate pe partea frontală și pe ușa sertarului termic, cu excepția plăcuței cu datele 

tehnice;
 - toate protecțiile din carton sau benzile din plastic de pe toate componentele estetice și de pe celelalte 

componente, de pe exteriorul sau din interiorul aparatului;
 - orice etichetă de pe accesorii, dacă există.

Înainte de utilizarea sertarului termic
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Instrucțiuni de siguranță pentru instalarea sertarului

IMPORTANT: Sertarul (se aplică la ambele modele) trebuie fixat imediat de dulap, respectându-
se următoarele instrucțiuni. Aparatul conectat nu poate fi instalat înainte de fixarea sertarului de 
dulap.
Acest aparat trebuie fixat și instalat doar de personal calificat, care garantează condițiile pentru 
utilizarea în siguranță a aparatului.

Fixați sertarul după cum se arată în figură (în funcție de model)
Înainte de conectarea electrică a aparatului, asigurați-vă 
că datele de pe plăcuța cu datele tehnice corespund rețelei 
electrice; în caz contrar, aparatul se poate deteriora.
Asigurați-vă că conexiunea la rețeaua electrică este ușor 
accesibilă după instalarea aparatului.
Încălzitorul de vase poate fi instalat doar în combinație cu alte 
aparate care nu cântăresc mai mult de 60 kg și împreună cu o 
ventilație adecvată.
Pentru instalarea aparatului care poate fi combinat cu 
încălzitorul de vase, urmați instrucțiunile din ghidul de 
utilizare și instalare.
Important: Aparatul de cafea sau cuptorul cu microunde 
combi din aceeași marcă și cu dimensiunile prezentate în 
pagina următoare pot fi instalate deasupra încălzitorului de vase.
Pentru instalare, urmați cu grijă instrucțiunile din ghidul furnizat împreună cu aparatul de cafea și cu 
cuptorul cu microunde combi.

Dimensiuni pentru instalare
Dimensiunea orificiului se obține calculând dimensiunea încălzitorului de vase plus dimensiunea aparatului 
combinat cu acesta. Toate dimensiunile sunt calculate în mm.

Instalarea aparatului (în funcție de model)
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Instalarea aparatului (în funcție de model)
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(*) Dacă dulapul are o ușă la o distanță minimă de 4mm față de suprafața de susținere, adăugați sub aparat 
piciorușele și șaibele corespunzătoare de 1mm, care se găsesc în pachet.

(*)
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Contactați un tehnician calificat pentru 
realizarea conexiunii electrice a aparatului.

ATENȚIE:
Înainte de a conecta sertarul termic la rețeaua 
electrică pentru a verifica funcționarea sa, asigurați-
vă că cablul de alimentare al sertarului este 
amplasat corect și că NU este sugrumat sau prins 
dedesubtul sau în spatele sertarului sau unui aparat 
cuplat la acesta.

ATENȚIE:
Înlocuirea cablului de alimentare trebuie efectuată 
de Serviciul de asistență tehnică sau de un tehnician 
calificat, cu un cablu cu aceleași caracteristici ca 
ale celui furnizat de producător (H05RR-F 3x0.75 
mm2 sau mai mare).
Înainte de conectarea aparatului la rețeaua electrică, 
verificați dacă caracteristicile acesteia coincid 
cu cele înscrise pe plăcuța cu datele tehnice ale 
aparatului.
În caz de dubii, contactați un tehnician calificat.
Contactați un tehnician calificat familiar cu 
legislația locală și cu reglementările suplimentare 
stabilite de compania de utilități locală, și asigurați-
vă că lucrările de instalare sunt efectuate conform 
acestora.
Important: Asigurați-vă că aparatul este legat la 
pământ în mod corespunzător, pentru siguranță. 
Dacă este necesar, chemați un tehnician specializat 
pentru a verifica sistemul. Producătorul își declină 
orice responsabilitate în cazul accidentării sau al 
daunelor rezultate în urma lipsei sau a deconectării 
conductorului de legare la pământ.

ATENȚIE:
Legarea la pământ este obligatorie prin lege.

Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat doar după 
ce a fost instalat corect.
Nu deschideți niciodată interiorul aparatului. În 
cazul contactului cu cabluri sub tensiune sau dacă 
structura electrică sau mecanică a fost modificată, 
aparatul poate funcționa în mod defectuos.

Dacă operațiunile de instalare, întreținere sau 
reparație nu sunt efectuate corect, pot apărea riscuri 
pentru utilizator.
În aceste situații, producătorul își declină orice 
responsabilitate în cazul accidentării persoanelor 
sau al deteriorării aparatului.
Pe durata perioadei de garanție, reparațiile trebuie 
efectuate doar de service-ul tehnic autorizat; în caz 
contrar, garanția devine nulă.
Operațiunile de instalare, reparație sau curățare 
trebuie efectuate doar după ce v-ați asigurat că 
aparatul este deconectat de la rețeaua electrică.
Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică 
în următoarele situații:
- la operarea întrerupătorului multipolar al rețelei 

electrice.
- la operarea întrerupătorului de siguranță al 

rețelei electrice.
La conectarea la rețeaua electrică, instalatorul 
trebuie să instaleze un dispozitiv de separare pentru 
fiecare pol.
Dispozitivele de separare sunt întrerupătoare cu o 
distanță de contact de cel puțin 3 mm.
Datele necesare pentru conectare sunt înscrise pe 
plăcuța cu datele tehnice. Aceste date trebuie să 
corespundă cu datele rețelei electrice.

Producătorul își declină orice responsabilitate 
în cazul accidentării sau al daunelor rezultate 
în urma instalării incorecte sau a utilizării 
necorespunzătoare sau incorecte a aparatului.
De asemenea, producătorul își declină orice 
responsabilitate în cazul daunelor (de ex. 
șoc electric) cauzate de lipsa deconectării 
conductorului de legare la pământ.

Următoarele cabluri pot fi utilizate cu acest tip de 
aparat:

TIPURI ȘI DIAMETRU MINIM AL CABLURILOR
SASO

H05RR-F 3x0.75 mm²
H05VV-F 3x0.75 mm²
H05RN-F 3x0.75 mm²
H05V2V2-F 3x0.75 mm²

H05RR-F 3x1.5 mm²
H05VV-F 3x1.5 mm²
H05RN-F 3x1.5 mm²
H05V2V2-F 3x1.5 mm²

Conexiunea electrică
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Nu utilizați niciodată aparate de curățat cu abur. 
Important: Nu utilizați detergenți care conțin 
bicarbonat de sodiu, acizi sau cloruri, detergenți 
abrazivi (pudră sau cremă), bureți abrazivi (de ex. 
bureți de sârmă) sau bureți care conțin reziduuri de 
detergenți abrazivi, detergenți care dizolvă tartrul, 
detergenți de vase sau spray-uri pentru cuptor.

Exteriorul sertarului termic
• Curățați cu o cârpă umedă. Dacă este foarte 

murdar, adăugați în apă câteva picături de lichid 
de spălare. Ștergeți cu o cârpă uscată.

• Nu utilizați detergenți corozivi sau abrazivi; în 
caz contrar, se vor forma zone fără luciu. Dacă 
unul dintre aceste produse intră în contact cu 
sertarul termic în mod accidental, curățați-l 
imediat cu o cârpă umedă.

• Micile diferențe de culoare de pe partea frontală 
a aparatului sunt datorate utilizării diferitelor 
materiale, precum sticla, plasticul sau metalul.

Fundul din sticlă călită al sertarului
Se recomandă curățarea fundului sertarului după 
fiecare utilizare, asigurându-vă că acesta s-a răcit 
anterior. Astfel, se va preveni adunarea murdăriei, 
iar curățarea va fi mai simplă.
• Utilizați o cârpă curată, prosoape de hârtie și 

lichid de curățare sau produse specifice pentru 
curățarea sticlei călite.

• Nu utilizați produse abrazive, lichide de înălbire, 
spray pentru curățarea cuptorului sau bureți de 
sârmă.

ATENȚIE:

Întreținerea și curățarea
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Dacă vasele nu sunt suficient de calde, verificați 
ca:
• aparatul să fie pornit
• să fie setată temperatura corespunzătoare
• orificiile ventilației să nu fie acoperite de farfurii 

sau de castroane mari
• vasele nu au fost încălzite suficient
• întrerupătorul principal să nu fie oprit

Diferiți factori afectează timpul de încălzire, de 
exemplu:
- materialul și grosimea vaselor, gradul de 

încărcare și modul de aranjare, setările tempera-
turii.

- Timpii optimi pentru încălzirea vaselor variază, 
de aceea se recomandă efectuarea de teste pen-
tru stabilirea acestora, conform nevoilor.

Ghid de detectare a defecțiunilor
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Înainte de a contacta Serviciul de asistență 
tehnică:
1. Verificați dacă nu este posibil să rezolvați 

singuri problema (vezi "Ghidul de detectare a 
defecțiunilor").

2. Opriți și porniți din nou aparatul pentru a vedea 
dacă problema nu a dispărut.

Pentru următoarele probleme, contactați un 
tehnician calificat sau Serviciul de asistență 
tehnică:
Dacă vasele nu se încălzesc:
• cablul electric poate fi deconectat sau deteriorat.
Dacă vasele se încălzesc prea tare:
• controlerul de temperatură poate fi defect.
Întrerupătorul On/Off (Pornit/Oprit) nu se 
activează atunci când aparatul este pornit:
• indicatorul de control al întrerupătorului este 
defect.

Dacă problema persistă după verificările de 
mai sus, contactați cel mai apropiat Serviciu 
de asistență tehnică. Pentru lista Centrelor de 
asistență autorizate, contactați Centrul nostru 
de apel la numărul gratuit: 00800-3810-4026.
Specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a anomaliei;
• tipul și modelul exact al sertarului termic;
• numărul de asistență (numărul ce se găsește 

după cuvântul SERVICE pe plăcuța cu datele 
tehnice) situat pe marginea din dreapta, în partea 
exterioară a ghidajului sertarului. Numărul de 
asistență este indicat, de asemenea, în foaia de 
garanție;

• adresa dvs. completă;
• numărul dvs. de telefon.

Dacă este nevoie de orice fel de reparație, 
contactați un Serviciu de asistență tehnică 
autorizat (pentru a garanta utilizarea pieselor de 
schimb originale și o reparație corespunzătoare).
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate 
compromite siguranța și calitatea produsului.

DECLARAȚIE DE ECO DESIGN
Acest aparat îndeplinește cerințele de ECO 
design ale regulamentelor europene nr. 65/2014 
și nr. 66/2014, în conformitate cu standardul 
european EN 60350-1.

Serviciul de asistență tehnică
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