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MONTERING AF APPARATET

APPARATET  må kun bruges, når det er ind-
bygget (monteret) korrekt.
FØLG DEN MEDFØLGENDE  monteringsvejled-
ning ved opstilling af apparatet.

VIGTIGE OPLYSNINGER

OPSTILLING (MONTERING)  af dette apparat på steder, 
der ikke er permanente, som f.eks. skibe, cam-
pingvogne, busser osv., må udelukkende udfø-
res af en faguddannet tekniker, hvis det kan ga-
ranteres, at betingelserne på stedet tillader sik-
ker brug af apparatet.

VARMESKUFFEN  kan udelukkende bygges ind i kombination med an-
dre apparater, der har en vægt på maks. 40 kg, og som er udsty-
ret med passende afkølingsventilation. Hvis dette ikke er tilfældet, 
bortfalder garantien, fordi korrekt brug ikke kan garanteres. 

VED MONTERING AF KOMBINEREDE APPARATER  skal anvisningerne i den rele-
vante brugs- og monteringsvejledning følges. 

VIGTIGT:   Der må kun opstilles en kaffemaskine eller en mikrobølge-
ovn af samme mærke oven på varmeskuffen. 
Ved installationen skal anvisningerne i brugervejledningen for kaf-
femaskinen og ovnen kombineret med mikrobølger overholdes 
nøje.

INDBYGNING OG MONTERING AF DETTE APPARAT MÅ UDELUKKENDE UDFØRES AF EN 

FAGUDDANNET TEKNIKER  der kan garantere, at sikkerhedskravene opfyl-
des. 
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FØR TILSLUTNING

VIGTIGE OPLYSNINGER

KONTROLLÉR, AT SKUFFEN IKKE ER BESKADIGET.  Kontrol-
lér, at varmeskuffens dør lukker tæt mod dør-
holderen, og at den indvendige tætningsliste 
ikke er beskadiget. Tøm skuffen, og gør den 
ren indvendigt med en blød, fugtig klud.

ELTILSLUTNING

Producenten fralægger sig ethvert an-

svar for problemer, der skyldes manglende 

overholdelse af disse angivelser.

ANVEND IKKE DENNE SKUFFE,  hvis netledningen el-
ler stikproppen er beskadiget, hvis den ikke 
fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget 
eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netled-
ningen eller stikproppen i vand. Hold netled-
ningen væk fra varme overflader. Ellers er der 
risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.
FORSIGTIG

KONTROLLÉR,  at varmeskuffen er tom, før den 
monteres. 

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN   på typepladen svarer 
til spændingen i hjemmet.

DENNE VARMESKUFFE  skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglemen-
tet.  Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, 
dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

FOR AT UNDGÅ FARER  forårsaget af utilsigtet nul-
stilling af termosikringen må dette apparat 
ikke strømføres via en ekstern tilkobling, som 
f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der 
regelmæssigt slås til og fra af udstyret.

BRUG IKKE 

FORLÆNGERLEDNINGER:  

 � TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN  skal udføres af en 
autoriseret elinstallatør i henhold til producentens 
anvisninger og gældende lovgivning. � INSTALLATØREN  er ansvarlig for korrekt eltilslut-
ning af apparaterne og overholdelse af de gæl-
dende sikkerhedskrav. � FOR AT OPFYLDE SIKKERHEDSDIREKTIVERNE  skal strømtilførslen kun-
ne afbrydes ved at tage stikket ud af stikkontakten eller med en 
afbryderkontakt med en kontaktafstand på mindst 3 mm til in-
stallationen. � BRUG IKKE MULTISTIKDÅSER . � NÅR APPARATET ER INSTALLERET,  må der ikke være adgang til de 
elektriske komponenter.

HVIS LEDNINGEN ER FOR KORT,  skal en 
autoriseret elinstallatør eller montør 
installere en stikkontakt i nærheden af 

apparatet.
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2 h

VIGTIGE OPLYSNINGER

 RENGØR OVERFLADEN  med en fugtig klud, og tør efter. 

FØR IBRUGTAGNING

 VARM DEN TOMME SKUFFE OP  i mindst 2 timer: Drej 
temperaturknappen til den maksimale position 
(den højeste temperatur) for at fjerne eventuelle 
rester af fedt, olie og lignende, der kan forårsage 
ubehagelige lugte under første brug. Det 
anbefales at udlufte rummet samtidigt, da 
disse lugte kan være ubehagelige. Herefter er 
varmeskuffen klar til brug. 
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LAD KUN BØRN  bruge apparatet under opsyn, og 
når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kun-
ne bruge det på betryggende måde, så de er klar 
over risikoen ved forkert brug.
APPARATET ER IKKE BEREGNET TIL  at blive brugt af børn 
eller personer, der er fysisk, sensorisk eller men-
talt funktionshæmmende, medmindre de er un-
der opsyn af en person med ansvar for deres sik-
kerhed. 
ADVARSEL!
BØRN BØR IKKE OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF VARMESKUF-
FEN,  når den er i brug, da dens tilgængelige dele 
kan blive meget varme.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.
TÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE  
skal jævnligt efterses for skader. Hvis 
der er skader i disse områder, må apparatet ikke 
bruges, før det er repareret af en faguddannet 
servicetekniker.

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER  i 
eller tæt ved skuff en. 

HVIS MATERIALE I/UDEN FOR VARMESKUFFEN ANTÆNDES, 

ELLER HVIS RØG ER SYNLIG,  skal skuff en holdes 
lukket. Tag netledningen ud af stikkontakten, 
eller sluk for strømmen ved hovedafbryderen.

ANVEND IKKE  aggressive kemikalier eller dampe 
i apparatet. Denne type apparat er specielt 
konstrueret til at holde service eller mad 
varm. Det er ikke beregnet til industri- eller 
laboratoriebrug.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN 
FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER.  Det 
er forbundet med alvorlige fare for 
enhver anden end en uddannet 
servicetekniker at udføre service 
eller foretage reparationer, der 
nødvendiggør afmontering at et 
dæksel.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

ANBRING ELLER TRÆK ALDRIG  udstyr på eller hen 
over skuffens bund, da det kan lave ridser i 
overfladen. Sæt altid udstyret på den skridsik-
re bund.

HÆNG ELLER ANBRING IKKE  tunge genstande på 
skuffens forside, da dette kan beskadige skuf-
feåbningen og skinnerne.

BRUG IKKE  dette apparat til opvarmning eller 
fugtning af rummet.
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VIGTIGE FORHOLDSREGLER

DETTE APPARAT ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL 
HUSHOLDNINGSBRUG!  

BRUG IKKE VARMESKUFFEN  til nogen form for 
opbevaring.

SKUFFENS MAKS. FYLDNINGSKAPACITET  er 25 kg. 
Overfyld den ikke 

BEKLÆD IKKE SKUFFENS BUND  med alufolie eller an-
dre genstande. 

PLACER ALDRIG VARM MAD  og varme drikkevarer di-
rekte på skuffens bund. Brug velegnede behol-
dere eller service. 

LAD APPARATET KØLE AF,  før det rengøres.

HOLD SKUFFETÆTNINGENS OVERFLADE REN.  Skuffen 
skal kunne lukke korrekt.

TØR EVENTUELT KONDENSVAND,  der kan have samlet 
sig i den afkølede varmeskuffe, af efter brug. 

LUK SKUFFEN OP FORSIGTIGT!
DEN VARME LUFT KAN SLIPPE HURTIGT UD.

BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER  for at und-
gå at brænde, når beholdere eller skuffede-

le berøres.

DRYPPENDE FRUGTSAFT  kan efterlade pletter, der 
ikke kan fjernes. Lad apparatet køle af, og 
rengør inden næste brug.

TRÆK IKKE SERVICE  hen over varmeskuffens bund, 
da de kan lave ridser. 

STØT DIG IKKE MOD, OG SÆT DIG IKKE  på den åbne 
skuffe, da teleskopudtrækket kan blive beska-
diget
TRÆK ALDRIG  fyldte plader ud. Udvis forsig-
tighed.

FARE FOR MADFORGIFTNING!
MADVARER MÅ ALDRIG  stå i mere end en time 

før eller efter tilberedning. Dette kan føre til 
madforgiftning eller sygdom.

DÆK MADBEHOLDERNE  til med plastfilm, så maden 
ikke tørrer ud.

HÆLD ALDRIG VAND  direkte ind i varmeskuffen. 
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BESKRIVELSE AF VARMESKUFFEN

BETJENINGSPANEL

KONTROLLAMPE

MULTIFUNKTIONSKNAP

KABINET

FASTGØRELSESHULLER

BETJENINGSPANEL

KONTROLLAMPE

SKRIDSIKKER BUND
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POP UD-ÅBNING
SKUFFEN GLIDER  ud (åbner), når der trykkes midt 
på panelet. Når skuffen skal lukkes igen, skub-
bes den 
ganske en-
kelt tilbage, 
til låsemeka-
nismen går i 
indgreb. 

BETJENING AF VARMESKUFFEN



BEMÆRK:

DEN TID, DER ER NØDVENDIG  til opvarmning af fade, glas osv., afhænger 
af forskellige faktorer, som f.eks.: � materiale og tykkelse � skuffens fyldning � fordeling af fyldningen
ANGIVELSERNE ER DERFOR  kun vejledende. Med lidt erfaring lærer du 
den korrekte tid til dine mest brugte indstillinger.
SLUK FOR SKUFFEN,  inden det varme service tages ud.

FUNKTION TEMPERATUR °C TIPS

KOPPER OG GLAS

CA. 40°C

VARME VÆSKER  i kopper eller glas, der allerede er varmet 
op ved denne temperatur, afkøles ikke så hurtigt. Enhver 
beholder kan håndteres med bare hænder uden risiko.

TALLERKENER

CA.  60°C

MADEN PÅ DISSE TALLERKENER  holder sig varm i længere tid. 
Beholderne kan håndteres uden risiko, men det anbefales 
at bruge grydelapper eller ovnhandsker.

MAKS. SERVICE

CA. 85°C

VELEGNET TIL AT HOLDE MAD VARM . Det tilrådes at tildække 
maden, så den ikke tørrer ud.
BRUG OVNHANDSKER ELLER GRYDELAPPER,  når service ved disse 
temperaturer håndteres.

TEMPERATURINDSTILLING

BETJENING AF VARMESKUFFEN
SKUFFEN BETJENES VED AT  dreje temperaturknap-
pen. Der er let adgang 
til knappen ved at åbne 
skuffen. 

NÅR DER ER TÆNDT FOR SKUFFEN,  og skuffen er luk-
ket, lyser en kontrollampe på frontpanelet. Ingen 
kontrollamper lyser, når skuffen er slukket.
ANBRING SERVICET  i skuffen.

  DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN  til den ønskede position.

 LUK SKUFFEN  forsigtigt.
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FYLDNINGSKAPACITETEN AFHÆNGER  af apparatets 
højde og servicets mål. Den samlede vægt må 
ikke overskride 25 kg.

SERVICE TIL EN MIDDAG FOR 6 PERSONER

6 TALLERKENER Ø 28 CM

6 SUPPETALLERKEN Ø 22 CM

1 SUPPETERRIN Ø 30 CM

2 SERVERINGSFADE Ø 36 CM

OPVARMNING AF FORSKELLIGE EMNER

20 TALLERKENER Ø 26 CM

36 SUPPETALLERKENER Ø 22 CM

30 SUPPEKOPPER Ø 10 CM

10 TALLERKENER Ø 27 CM

10 SUPPETALLERKENER Ø 22 CM

10 PIZZATALLERKENER Ø 36 CM

80 ESPRESSOKOPPER

40 CAPPUCCINOKOPPER

30 GLAS

18 SUPPETALLERKENER Ø 22 CM

2 SERVERINGSFADE 21 X 18 CM

NEDENSTÅENDE EKSEMPLER ER KUN VEJLEDENDE:

FYLDNINGSKKAPAPACACITITETETENEN A AFHFHÆNÆNGEGER a aff appar

FYLDNINGSKAPACITET

BETJENING AF VARMESKUFFEN
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE,  
der normalt er brug for. 

HVIS SKUFFEN IKKE HOLDES REN,  kan overfladerne 
ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, 
og det kan også medføre farlige situationer.

ANVEND IKKE METALSKURESVAMPE, SLIBENDE 
RENGØRINGSMIDLER,  svampe af ståluld, 
skureklude o.l., da de kan besk-
adige betjeningspanelet samt 
skuffens indvendige og udven-
dige overflader. Brug en svamp 
med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkken-
rulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemid-
del på et stykke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE  direkte på skuffen.

MED JÆVNE MELLEMRUM,  og specielt efter 
overkogning, skal du fjerne den 
skridsikre bund og rengøre skuf-
fen indvendigt. 

SALT ER SLIBENDE,  og hvis der ligger salt i skuffen, 
kan det føre til rustpletter. Syrlige sovse, som 
f.eks. ketchup og sennep, eller saltede madva-
rer, som f.eks. hamburgerryg, indeholder klo-
rid og syre. De påvirker overflader af stål. Det 
er derfor en god ide at rengøre skufferummet 
efter hver brug, når skuffen er afkølet.

ANVEND DESUDEN ALDRIG:  rengøringsmidler, der 
indeholder soda, syre eller klorid, slibende ren-
gøringsmidler (pulver eller creme), slibende 
svampe (f. eks. ståluld) eller svampe, der inde-
holder rester af slibende rengøringsmidler, kal-
kopløsende rengøringsmidler, rengøringsmid-
ler til opvaskemaskiner, ovnspray.

LAD IKKE FEDT  eller madrester sidde omkring dø-
ren og tætningen. Hvis tætningen ikke hol-
des ren, kan det beskadige tilstødende enhe-
der, fordi skuffen ikke er lukket ordentligt un-
der funktion.

GENERELT

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL,  vand og en blød 
klud til rengøring af de indvendige overflader, 
yder- og indersiden af døren samt dørfalsen.

SKUFFENS SKRIDSIKRE BUND 

DET TILRÅDES  at rengøre skuffens bund efter 
hver brug, når skuffen er afkølet. Dette forhin-
drer opbygning af snavs og gør rengøringen 
nemmere. 

DEN SKRIDSIKRE BUND  kan trækkes ud, så skuffens 
bund kan rengøres. Den skridsikre bund kan 
vaskes manuelt med varmt vand og neutralt 
opvaskemiddel. Tør godt efter.  Vask den skrid-
sikre bund ved 40°C, og lad den dryptørre. Sæt 
først den skridsikre bund på plads i skuffen 
igen, når den er helt tør. 
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UDTAGNING AF SKUFFEN

X2
LØFT  forsigtigt skuffens forside opad, og lad 
den glide ud, indtil de bagerste sikkerhedskro-
ge frigøres.
FJERN  skuffen, og sæt den til side. Den må ikke 
nedsænkes i vand.
RENGØR  forsigtigt bunden og indersiden med 
vand og et neutralt opvaskemiddel.

ÅBN  skuffen helt.
SKRU  de 2 forreste skruer ud.

GENMONTERING AF SKUFFEN

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

SÆT  skuffen på plads igen i modsat rækkeføl-
ge: anbring den på skinnerne, og skru de 2 for-
reste skruer i det forreste hul. Sørg for, at de to 
bagerste sikkerhedskroge sidder korrekt, før 
skruerne fastspændes.
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FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS SKUFFEN IKKE FUNGERER,  skal du kontrollere punkterne i nedenstående tabel, inden du 
kontakter Service.
OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE   unødvendig rekvirering af service, som vil bli-
ve faktureret. 
Ved opkald til Service bedes du opgive varmeskuffens serie- og typenummer (se ser-
vicemærkaten på skuffens underside). Se garantien angående yderligere vejledning.

PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING

SKUFFEN  fungerer ikke  � Er skuffen  sluttet til en 
strømkilde? � Er sikringen  gået, eller er 
effektafbryderen blevet 
udløst?

 � Se  installationsvejledningen for 
at sikre korrekt installation. � Udskift sikringen, eller nulstil 
effektafbryderen. Tilkald en ele-
ktriker, hvis problemet fortsætter.

SKUFFEN  glider ikke korrekt  � Er kuglelejerne rettet korre-
kt ind? � Er skuffen monteret korrekt 
på skinnerne? � Er skuffen overfyldt? � Er fyldet i skuffen ujævnt for-
delt? � Har der ophobet sig snavs 
under skuffen?

 � Træk skuffen helt ud, og skub den 
helt ind igen et par gange. � Fjern skuffen, og monter den på 
skinnerne igen. � Reducer vægten. Vægten i sku-
ffen må ikke overskride 25 kg. � Fordel indholdet i skuffen jævnt. � Fjern skuffen, og rengør den 
omhyggeligt.

DER ER  overdreven fugt på 
skuffen

 � Brug af alufolie til at dække 
mad kan føre til dannelse af 
fugt, der kan dryppe ind i 
skuffen. � Utildækket mad?

 � Dæk maden til med plastfilm. � Dæk maden til med et låg.

MADEN TØRRER  ud  � Fugten slipper ud.  � Dæk maden til med låg eller plas-
tfilm.

FOR VARM ELLER  ikke varm nok  � Er retterne blevet varmet 
længe nok? � Er skuffen helt lukket?

 � Sæt knappen til kontrol af tempe-
ratur på den korrekte indstilling. � Kontrollér tætningen, og luk sku-
ffen helt.

KONTROLLAMPEN  er slukket, men 
skuffen fungerer

 � Er pæren  sprunget?  � Lad varmeskuffen køle af, og gen-
tag. Hvis problemet varer ved, 
kontaktes  Service!

SKUFFEN STOPPER UVENTET 

GENTAGNE GANGE,  men den 
fungerer igen efter nulstilling 
af kredsløbet

 � Termostaten er muligvis de-
fekt.

 � Lad varmeskuffen køle af, og gen-
tag. Hvis problemet varer ved, 
kontaktes  Service!
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HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES,  skal den erstattes 
med en original netledning, der kan leveres fra 
vore servicecentre. Netledningen må kun ud-
skiftes af en faguddannet servicetekniker.

SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUD-
DANNET SERVICETEKNIKER.  Det er for-
bundet med alvorlige fare for en-
hver anden end en faguddannet 
servicetekniker at udføre service 
eller foretage reparationer, der 
nødvendiggør afmontering at et 
dæksel.
FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

MILJØTIPS

EMBALLAGEN  kan genbruges 
100% og er forsynet med et 
genbrugsmærke. Følg de 
lokale regler for bortskaff else 
af aff ald. Emballage, der kan 
være farlig for børn (plastposer, 
polystyren osv.), skal opbevares 
uden for børns rækkevidde.
DETTE PRODUKT  er mærket i henhold til EU-
direktiv 2002/96/EC om aff ald af elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at 
dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper 
du med til at forhindre potentielle, negative 
konsekvenser for miljøet og folkesundheden, 
der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig 
bortskaff else af dette produkt.

SYMBOLET  på produktet eller på dokumenterne, 
der ledsager produktet, 
angiver, at produktet ikke 
må bortskaff es sammen med 
husholdningsaff aldet. Det 
skal i stedet afl everes på en 
genbrugsstation for elektrisk 
og elektronisk udstyr. 
DET SKAL SKROTTES  i 
henhold til gældende 
lokale miljøregler for 
bortskaff else af aff ald.
YDERLIGERE OPLYSNINGER  
om håndtering, genvinding og genbrug af 
dette produkt fås hos de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller forretningen, hvor 
produktet er købt.
NÅR PRODUKTET KASSERES,  skal netledningen 
skæres af, så produktet ikke mere kan tilsluttes 
lysnettet.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING 220 - 240 V/50 - 60 HZ

MÆRKESPÆNDING 350 - 450 W

SIKRING 10 A

UDVENDIGE MÅL (HXBXD) 121 X 595 X 520

INDVENDIGE MÅL (HXBXD) 110 X 445 X 455
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