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Vážený zákazník,
chceme vám poďakovať za váš výber.
Tento nový spotrebič bol starostlivo navrhnutý a 
zostavený použitím vysoko kvalitných materiálov a 
dôkladne testovaný na splnenie vašich kulinárskych 
požiadaviek. Dodržiavajte tieto jednoduché 
pokyny na obsluhu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť 
výnimočné výsledky od prvého použitia. Tento 
moderný spotrebič k vám prichádza od nás s 
prianím všetkého najlepšieho.
VÝROBCA

TENTO SPOTREBIČ BOL NAVRHNUTÝ NA POUŽITIE 
V DOMÁCNOSTI.
TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA POUŽITIE V 
DOMÁCNOSTI A PODOBNOM PROSTREDÍ AKO:
- ZAMESTNANECKÉ KUCHYNE V PREDAJNIACH, 

KANCELÁRIÁCH A INOM PRACOVNOM 
PROSTREDÍ;

-  NA FARMÁCH;
-  POUŽÍVATEĽMI HOTELOV A MOTELOV A INÉHO 

UBYTOVACIEHO ZARIADENIA;
-  V MIESTE NA VÝDAJ RAŇAJOK.
VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ 
ZA POŠKODENIA MATERIÁLU ALEBO ZRANENIA 
OSÔB VYPLÝVAJÚCICH Z NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE 
ALEBO NESPRÁVNEHO POUŽITIA.
SPOTREBIČ NESMÚ POUŽÍVAŤ OSOBY (VRÁTANE 
DETÍ) S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI 
ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI, ALEBO BEZ 
DOSTATOČNÝCH SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK 
NIE SÚ POD DOZOROM ALEBO NEBOLI POUČENÉ 
OSOBOU ZODPOVEDNOU ZA ICH BEZPEČNOSŤ.
NEDOVOĽTE DEŤOM HRAŤ SA SO SPOTREBIČOM.
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1. UPOZORNENIE

Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča. 
Uschovajte si tieto pokyny počas použitia ohrevnej 
zásuvky. Prečítajte si tieto inštrukcie pred inštaláciou 
a použitím spotrebiča. Inštaláciu môže vykonávať len 
kvalifikovaný technik v súlade s platnými predpismi. 
Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti 
v súlade s platnými EEC smernicami. Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť za nedodržanie týchto varovaní 
a bezpečnostných pokynov. 
UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY SO SPOTREBIČOM. V 
PRÍPADE ODOVZDANIA SPOTREBIČA ĎALŠEJ OSOBE 
JEJ ODOVZDAJTE AJ TENTO NÁVOD NA OBSLUHU. 

SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE NA VYKUROVANIE 
MIESTNOSTI .  VYSOKO HORĽAVÉ PREDME T Y 
PREDSTAVUJÚ R IZ IKO V ZNIE TENIA,  AK ICH 
UMIESTNITE DO BLÍZKOSTI ROZOHRIATEHO 
SPOTREBIČA. 

NELIKVIDUJTE STARÝ SPOTREBIČ SPOLOČNE S 
BEŽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM. ROZDEĽTE ICH 
PODĽA KLASIFIKÁCIE A ZLIKVIDUJTE SPRÁVNYM 
SPÔSOBOM.

OZNAČENIA NA TOMTO SPOTREBIČI SÚ V SÚLADE SO 
SMERNICOU 2002/96/CEE WASTE AND ELECTRICAL 
EQUIPMENT (WEE).

NEBLOKUJTE OTVORY A ČASTI NÁBYTKU URČENÉ 
NA CIRKULÁCIU VZDUCHU.

ŠTÍTKY NA SPOTREBIČI, KTORÉ OBSAHUJÚ SÉRIOVÉ 
ČÍSLO A MODEL, NÁJDETE NA OHREVNOM BLOKU. V 
ŽIADNOM PRÍPADE ICH NEODSTRAŇUJTE.

VAROVANIE! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OSTRÉ KOVOVÉ 
PREDMETY ALEBO DRSNÉ ŠKRABKY, KTORÉ BY 
MOHLI POŠKODIŤ POVRCH SPOTREBIČA. AK JE TO 
NUTNÉ, POUŽITE ŠTANDARDNÉ NÁRADIE Z DREVA 
ALEBO PLASTU.

2. POKYNY K RECYKLÁCII
- OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Naše v ýrobk y sú v yrobené z  bezchybných 
materiálov, ktoré neohrozujú životné prostredie 
a sú recyklovateľné. Prosíme vás o spoluprácu pri 
správnej likvidácii obalových materiálov. Pre ďalšie 
informácie o likvidácii kontaktujte predajcu alebo 
miestnu organizáciu. Zlikvidujte obalové materiály 
správnym spôsobom. 

Časti obalu, hlavne plasty, predstavujú riziko pre deti.

Spotrebič je nutné správne zlikvidovať.

Dôležité: odneste starý spotrebič na príslušné zberné 
miesto. Správnou likvidáciou a recykláciou je možné 
získať hodnotné suroviny.

Odstráňte zástrčky alebo napájacie káble starých 
spotrebičov, aby nepredstavovali možné riziko pre 
deti.

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa elektrických, 
plynových spotrebičov a funkcií nájdete v časti o 
inštalácii. Je vo vašom vlastnom záujme a bezpečnosti 
žiadať správnu inštaláciu kvalifikovaným technikom 
v súlade s platnými predpismi. Náš kvalifikovaný 
personál môže zaistiť správne vykonanie inštalácie. 
Plynové a elektrické spotrebiče musí odpájať vždy 
kvalifikovaný technik. Pred pripojením spotrebičov k 
elektrickej sieti sa uistite, že parametre elektrickej siete 
zodpovedajú parametrom uvedeným na výrobnom 
štítku (napätie a frekvencia). Tieto údaje musia súhlasiť, 
aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča. Pre pomoc 
kontaktujte miestneho elektrikára.

Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaistená len za 
predpokladu, že bude pripojený k uzemňovaciemu 
vodiču. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia 
spôsobené chýbajúcim alebo chybným uzemnením 
(napríklad v prípade zasiahnutia elektrickým prúdom).

Spotrebič musí inštalovať a pripájať kvalifikovaný 
technik. Ak je to nutné, kontaktujte miestneho 
elektrikára, ktorý pozná miestne štandardy a predpisy. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia 
spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo inštaláciou, 
ktorá nevyhovuje miestnym a národným predpisom.

VAROVANIE! ABY STE ZABRÁNILI ZASIAHNUTIU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POUŽÍVAJTE LEN SPRÁVNE 
INŠTALOVANÉ SPOTREBIČE.

VAROVANIE !  NIKDY NEOT VÁRA JTE SKRINKU 
SPOTREBIČA. AK SA DOSTANETE DO KONTAKTU 
S DIELMI POD PRÚDOM, ALEBO AK UPRAVÍTE 
ELEKTRICKÉ A/ALEBO MECHANICKÉ KONŠTRUKCIE, 
MÔŽE TO SPÔSOBIŤ POŠKODENIE SPOTREBIČA A 
PORUCHU.
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VAROVANIE !  V SPOTREBIČI  NENECHÁVA JTE 
PLASTOVÉ NÁDOBY ANI INÉ HORĽAVÉ PREDMETY. 
PO ZAPNUTÍ SPOTREBIČA PREDSTAVUJÚ TAKÉ 
PREDMETY RIZIKO VZNIETENIA.

VAROVANIE! TENTO SPOTREBIČ NIE JE VHODNÝ 
PRE OSOBY (VRÁTANE DETÍ) S OBMEDZENÝMI 
FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI 
SCHOPNOSŤAMI. OSOBY BEZ DOSTATOČNÝCH 
SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ SPOTREBIČA MUSIA BYŤ 
POD DOZOROM OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA ICH 
BEZPEČNOSŤ. NEDOVOĽTE DEŤOM HRAŤ SA SO 
SPOTREBIČOM.

VAROVANIE: PAMÄTAJTE NA TO, ŽE POKOŽKA DETÍ 
JE JEMNEJŠIA A CITLIVEJŠIA NA VYSOKÉ TEPLOTY. 
DRŽTE DETI MIMO DOSAHU SPOTREBIČA. V PRÍPADE 
NESPRÁVNEHO POUŽITIA SPOTREBIČA SA MÔŽE 
PREHRIAŤ: RIZIKO POPÁLENIA.

VA R O VA N I E :  V N Ú T R O  S P OT R E B I Č A  M Ô Ž E 
DOSIAHNUŤ TEPLOTU 75°C V ZÁVISLOSTI OD 
ZVOLENEJ TEPLOTY A DOBY PREVÁDZKY. AK JE TO 
NUTNÉ, NA VYBRATIE RIADU POUŽITE KUCHYNSKÉ 
RUKAVICE.

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V 
DOMÁCNOSTI! ABY STE ZABRÁNILI POŠKODENIU 
SPOTREBIČA ALEBO SPÔSOBENIU NEBEZPEČNÝCH 
SITUÁCIÍ, DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY:

•	 Nesadajte	si	na	otvorenú	ohrevnú	zásuvku,	mohli	
by ste poškodiť teleskopické koľajničky. Maximálne 
povolené zaťaženie ohrevnej zásuvky je 10 kg.

ČISTENIE:
•	 Na	 čistenie	nikdy	nepoužívajte	 vysávač.	Vysávač	

môže vytvoriť tlak na komponenty a následný skrat. 
Vysávač môže poškodiť aj povrch a komponenty 
spotrebiča: na tieto poškodenia sa nevzťahuje 
záruka.

•	 Na	 čistenie	 spotrebiča	 odporúčame	dodržiavať	
odporúčania uvedené v kapitole „Čistenie  a údržba“ 
v tomto návode.

OPRAVY:
•	 POZOR! Údržbu a/alebo opravy musí vykonávať 

výhradne kvalifikovaný technik. Nesprávna inštalácia 
a údržba môže spôsobiť zranenie používateľa, za 
ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

•	POZOR! Počas záručnej doby môže spotrebič 
opravovať kvalifikovaný servisný technik, v opačnom 
prípade môže dôjsť k strate záruky.

•	 UPOZORNENIE !  Pred vykonávaním údržby, 
inštalácie alebo opravy odpojte spotrebič od 
elektrickej siete.

Spotrebič je odpojený len ak:
- je odpojená poistka.
- kábel spotrebiča je odpojený od sieťovej zásuvky – 

na odpojenie spotrebiča od sieťovej zásuvky odpojte 
zástrčku od zásuvky. Výrobca nenesie zodpovednosť 
za poškodenia spôsobené nedodržaním predpisov 
alebo použitím neoriginálnych náhradných dielov.

4. POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

4.0 OTVORENIE ZÁSUVKY
Na otvorenie zásuvky zatlačte na prednú stranu 
zásuvky.

(obr. A)

Uchopte madlo

(obr. B),

Vytiahnite zásuvku k sebe, pokým sa úplne neotvorí.
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(obr. C)

4.1 ZATVORENIE ZÁSUVKY
Na zatvorenie zásuvky jemne zatlačte zásuvku späť, 
tlačte, pokým úplne nezapadne.
Uvoľnite madlo.

4.2 Spotrebič je vybavený systémom ventilácie 
horúceho vzduchu. Ventilátor rozháňa vzduch 
optimálnym spôsobom do vnútorného priestoru 
ohrevnej zásuvky.
Termostat umožňuje používateľovi ovládať a nastaviť 
požadovanú teplotu spotrebiča.
Cirkulácia vzduchu ohrieva zásuvku rýchlo a 
rovnomerne.
Vďaka bezpečnostným opatreniam sa nie je možné 
dotknúť ohrevného telesa ventilátora.

5. SKÔR AKO ZAČNETE

Nenechávajte časti obalu v domácnosti. 
Rozdeľte obalové materiály podľa druhu a 
odneste ich do recyklačného strediska.

Pred prvým použitím spotrebiča ho vyčistite vlhkou 
utierkou a dôkladne vysušte podľa popisu v kapitole 
„Čistenie a údržba“.
Zahrejte ohrevnú zásuvku na najmenej dve hodiny. 
Po zahriatí nastavte teplotu na 75 °C. Počas procesu 
ohrevu kuchyňu dobre vyvetrajte.
Kovové diely boli ošetrené ochranným povlakom, 
ktorý niekedy spôsobuje zápach pri prvom zahriatí 
zásuvky. Tento zápach sa rýchlo stratí a nepredstavuje 
poruchu spotrebiča.

6. OVLÁDACÍ PANEL

7. POUŽITIE OHREVNEJ 
ZÁSUVKY

7.1 Obsluha
Otvorte zásuvku. Voličom nastavte požadovanú 
teplotu a stlačte červené tlačidlo.
Rozsvieti sa červená kontrolka a zostane svietiť počas 
celej doby ohrevu.
Na vypnutie spotrebiča nastavte volič do pozície 0 a 
stlačte tlačidlo. Červená kontrolka zhasne.

7.2 Doba ohrevu
Na ohrev majú vplyv rôzne faktory:
•	 Hrúbka	a	materiál	riadu;
•		Počet	riadu;
•		Rozloženie	riadu;
•		Nastavená	teplota.
Neplatí preto všeobecné pravidlo. 
Na nastavenie teploty nad 60°C a na dosiahnutie 
stabilnej teploty dodržiavajte tieto odporúčania: 

Riad Doba (MIN)

Riad pre 6 osôb 30-35

Použite vlastné skúsenosti pri určení optimálnej 
teploty, podľa vašej potreby.
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8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Všeobecne povedané, čistenie je jedinou nutnou 
formou údržby.

Upozornenie! Pred čistením odpojte spotrebič od 
elektrickej siete. Odpojte zástrčku od zásuvky a vypnite 
spotrebič.

Varovanie! Na čistenie nepoužívajte drsné ani 
agresívne prostriedky a/alebo drsné škrabky a 
špongie, alebo ostré predmety, ktoré môžu poškodiť 
vzhľad spotrebiča.

Varovanie! Na čistenie vnútorných častí zásuvky 
nepoužívajte vysávač.

8.1 Predný a ovládací panel
Na čistenie spotrebiča je postačujúce použiť vlhkú 
utierku. V prípade odolnejších nečistôt použite 
niekoľko kvapiek umývacieho prostriedku zriedeného 
vodou. Spotrebič vysušte suchou utierkou. Oceľový 
panel spotrebiča môžete čistiť prostriedkami špeciálne 
určenými na oceľ. Tieto prostriedky bránia tvorbe 
nečistôt na povrchu zásuvky. Aplikujte minimálne 
množstvo prostriedku na mäkkú utierku a aplikujte 
na povrch spotrebiča.

8.2 Vnútorný priestor
Na čistenie vnútorného priestoru použite vlhkú 
utierku. V prípade odolnejších nečistôt použite pár 
kvapiek umývacieho prostriedku zriedeného vodou. 
Povrch vysušte suchou utierkou.
Zabráňte vniknutiu vody do ventilačných otvorov. 
Spotrebič používajte až po dôkladnom vysušení.

9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH 
PROBLÉMOV

UPOZORNENIE! Opravy musí vykonávať len 
kvalifikovaný servisný technik. Akékoľvek opravy 
vykonané nekvalifikovanou osobou môžu viesť k 
poškodeniu spotrebiča, za ktoré výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť.

Nasledujúce problémy môže odstrániť používateľ bez 
zásahu servisného strediska.

Zásuvka dostatočne nehreje. Uistite sa:
•	 že	je	spotrebič	zapnutý;
•		že	je	nastavená	správna	teplota;
•		že	nie	sú	blokované	ventilačné	otvory	ventilátora	

riadom alebo inými prekážkami;
•	 že	sa	riad	ohrieval	dostatočný	dlhý	čas.

Zásuvka vôbec nehreje. Uistite sa:
•		že	počujete	pracujúci	ventilátor;
•		že	sa	ventilátor	točí,		znamená	to,	že	ohrevný	

systém funguje;
•	 že	ak	ventilátor	nefunguje,	je	chybný;
•		že	nie	je	vypálená	poistka.

10. INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

10.1 Pred inštaláciou
Uistite sa, že napätie na výrobnom štítku spotrebiča 
zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
Otvorte zásuvku a vyberte príslušenstvo a obalové 
materiály.

Upozornenie! Predný panel zásuvky môže byť 
pokrytý ochrannou vrstvou. Opatrne ju odstráňte 
pred použitím spotrebiča. Fóliu odstraňujte z dolnej 
strany. Skontrolujte, či nie je zásuvka poškodená. 
Skontrolujte, že sa správne zatvára. V prípade 
poškodenia kontaktujte servisné stredisko.

Ohrevnú zásuvku je možné upevniť a inštalovať len 
nástrojmi dodanými výrobcom spotrebiča.
Výrobca nezaručuje prevádzku spotrebiča v prípade 
použitia materiálov iných výrobcov. Výrobca nenesie 
zodpovednosť za poškodenia spôsobené nesprávnym 
použitím.

10.2 Postup
Pred montážou zásuvky sa uistite, že je dostatok 
priestoru na inštaláciu spotrebiča.
Presné rozmery inštalácie sú uvádzané v mm. 
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
•	 Umiestnite	zásuvku	a	vycentrujte.
•	 Uistite	sa,	že	je	rám	dokonale	kolmo.
•	 Otvorte	zásuvku	a	upevnite	konštrukciu	k	nábytku	

pomocou dvoch skrutiek.

10.3 Elektrická inštalácia
Elektrické zapojenie musí vykonať kvalifikovaný 
elektrikár podľa platných predpisov.
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ROZMERY OHREVNEJ ZÁSUVKY 560 X 595 PRE RÚRU 480
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ROZMERY OHREVNEJ ZÁSUVKY 560 X 595 PRE RÚRU 450
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ROZMERY OHREVNEJ ZÁSUVKY 145 PRE ZABUDOVANIE 560 X 595 S 455 MM S VÍNOTÉKOU

(X) VOLITEĽNÉ DRŽIAKY NA OBJEDNANIE, AK SA DREVENÉ 
PÁSY KOMBINUJÚ SO ZÁSUVKOU.
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ROZMERY OHREVNEJ ZÁSUVKY 145 PRE ZABUDOVANIE 560 X 595 S 454 MM S KÁVOVAROM
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ROZMERY OHREVNEJ ZÁSUVKY 145 PRE ZABUDOVANIE 560 X 595 S 451 MM S TV
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Pripojenie k elektrickej sieti
Pred pripojením zásuvky k elektrickej sieti sa uistite: 
-  že napätie v elektrickej sieti zodpovedá údajom na 

výrobnom štítku zásuvky. 
-  že má elektrická sieť dostatočné zemniace 

pripojenie vyhovujúce všetkým platným 
predpisom a smerniciam. Správne uzemnenie je 
základnou požiadavkou. 

Prívodný kábel nesmie v žiadnom bode dosiahnuť 
teplotu o 50° C vyššiu ako je okolitá teplota. Ak 
spotrebič neobsahuje kábel so zástrčkou alebo 
iné zariadenie zaisťujúce odpojenie od napájania 
elektrickou energiou s odstupom medzi kontakty 
zaisťujúcim prepäťovú ochranu triedy III, musíte také 
zariadenie včleniť do napájania v súlade s platnými 
smernicami pre elektrické inštalácie.
Po inštalácii musí zostať zásuvka alebo prepínač 
ľahko prístupný.

Typy káblov a minimálne priemery

SASO

H05RR-F 3x0,75 mm² H05RR-F 3x1,5 mm²

H05VV-F 3x0,75 mm² H05VV-F 3x1,5 mm²

H05RN-F 3x0,75 mm² H05RN-F 3x1,5 mm²

H05V2V2-F 3x0,75 mm² H05V2V2-F 3x1,5 mm²

VAROVANIE! Pred pripojením ohrevnej zásuvky k 
elektrickej sieti skontrolujte, či napätie a frekvencia 
zodpovedajú údajom uvedeným na výrobnom štítku.
Elektrické pripojenie musí byť vykonané použitím 
bipolárneho spínača schopného napájať spotrebič, 
ktorý má minimálny odstup medzi kontaktmi  3 mm 
pre zaistenie odpojenia v núdzovej situácii alebo pri 
čistení ohrevnej zásuvky.

Spotrebič pripojte k uzemneniu pre splnenie 
bezpečnostných predpisov týkajúcich sa elektrických 
systémov.

UPOZORNENIE! OHREVNÁ ZÁSUVKA MUSÍ BYŤ 
PRIPOJENÁ K SYSTÉMU UZEMNENIA.

V prípade poškodenia dodaného kábla ho vymeňte za 
rovnaký, dostupný v servisnom stredisku.

Výrobca a predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za 
poškodenie majetku alebo zranenie osôb vyplývajúce 
z nedodržania pokynov v tomto návode.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


