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VYSOKÉ NAPĚTÍ!
Nesnímejte kryty

Uvnitř je vysoké napětí!

Vážený zákazníku,
chceme vám poděkovat za vaši volbu.
Tento nový spotřebič byl pečlivě navržený a 
sestavený s použitím vysoko kvalitních materiálů 
a důkladně testovaný pro splnění vašich 
kulinářských požadavků. Dodržujte tyto snadné 
pokyny k obsluze, které vám pomůžou dosáhnout 
vyjímečných výsledků od prvního použití. Tento 
moderní spotřebič k vám přichází od nás s přáním 
všeho nejlepšího.
VÝROBCE

TENTO SPOTŘEBIČ BYL NAVRŽENÝ PRO POUŽITÍ V 
DOMÁCNOSTI.
TENTO SPOTŘEBIČ JE URČENÝ PRO POUŽITÍ V 
DOMÁCNOSTI A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ JAKO:
- ZAMĚSTNANECKÉ KUCHYNĚ V PRODEJNÁCH, 

KANCELÁŘÍCH A JINÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ;
-  NA FARMÁCH;
-  UŽIVATELI HOTELŮ A MOTELŮ A JINÉHO 

UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ;
-  V MÍSTĚ PRO VÝDEJ SNÍDANĚ.
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA 
POŠKOZENÍ MATERIÁLU NEBO ZRANĚNÍ OSOB 
VYPLÝVAJÍCÍ Z NESPRÁVNÉ INSTALACE NEBO 
NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ.
SPOTŘEBIČ NESMÍ POUŽÍVAT OSOBY  (VČETNĚ  
DĚTÍ) S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI 
NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI, NEBO BEZ 
DOSTATEČNÝCH ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD 
NEJSOU POD DOHLEDEM NEBO NEBYLY POUČENY 
OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJICH BEZPEČNOST.
NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI SE SPOTŘEBIČEM.
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1. UPOZORNĚNÍ

Tato příručka je nedílnou součástí spotřebiče. 
Uschovejte si tyto pokyny během použití ohřevného 
šuplíku. Přečtěte si tyto instrukce před instalací a 
použitím spotřebiče. Instalaci smí provádět pouze 
kvalifikovaný technik v souladu s platnými předpisy. 
Tento spotřebič je určený pouze pro použití v 
domácnosti v souladu s platnými EEC směrnicemi. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení 
těchto varování a bezpečnostních pokynů. 
UCHOVEJTE TYTO POKYNY SE SPOTŘEBIČEM. V 
PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ SPOTŘEBIČE DALŠÍ OSOBĚ JÍ 
ODEVZDEJTE TAKÉ TENTO NÁVOD K OBSLUZE. 

SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE K VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI. 
VYSOKO HOŘLAVÉ PŘEDMĚTY PŘEDSTAVUJÍ RIZIKO 
VZNÍCENÍ, POKUD JE UMÍSTÍTE DO BLÍZKOSTI 
ROZEHŘÁTÉHO SPOTŘEBIČE. 

NELIKVIDUJTE STARÝ SPOTŘEBIČ SPOLEČNĚ S 
BĚŽNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM. ROZDĚLTE 
JE DLE KLASIFIKACE A ZLIKVIDUJTE SPRÁVNÝM 
ZPŮSOBEM.

OZNAČENÍ NA TOMTO SPOTŘEBIČI JSOU V SOULADU 
SE SMĚRNICÍ 2002/96/CEE WASTE AND ELECTRICAL 
EQUIPMENT (WEE).

NEBLOKUJTE OTVORY A ČÁSTI NÁBYTKU URČENÉ 
PRO CIRKULACI VZDUCHU.

ŠTÍTKY NA SPOTŘEBIČI, KTERÉ OBSAHUJÍ SÉRIOVÉ 
ČÍSLO A MODEL, NAJDETE NA OHŘEVNÉM BLOKU. 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JE NEODSTRAŇUJTE.

VAROVÁNÍ! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ KOVOVÉ 
PŘEDMĚTY NEBO DRSNÉ ŠKRABKY, KTERÉ BY MOHLY 
POŠKODIT POVRCH SPOTŘEBIČE. POKUD JE TO 
NUTNÉ, POUŽIJTE STANDARDNÍ NÁČINÍ ZE DŘEVA 
NEBO PLASTU.

2. POKYNY K RECYKLACI
- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše výrobky jsou vyrobené z nezávadných 
materiálů, které neohrožují životní prostředí a jsou 
recyklovatelné. Prosíme vás o spolupráci při správné 
likvidaci obalových materiálů. Pro další informace o 
likvidaci kontaktujte prodejce nebo místní organizaci. 
Zlikvidujte obalové materiály správným způsobem. 

Části obalu, zejména plasty, představují riziko pro děti.

Spotřebič je nutné také správně zlikvidovat.

Důležité: odneste starý spotřebič na příslušné 
sběrné místo. Správnou likvidací a recyklací lze získat 
hodnotné suroviny.

Odstraňte zástrčky nebo napájecí kabely starých 
spotřebičů, aby nepředstavovaly možné riziko pro děti.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření týkající se elektrických, 
plynových spotřebičů a funkcí najdete v části 
instalace. Je ve vašem vlastním zájmu a bezpečnosti 
žádat správnou instalaci kvalifikovaným technikem 
v souladu s platnými předpisy. Náš kvalifikovaný 
personál může zajistit správné provedení instalace. 
Plynové a elektrické spotřebiče musí odpojovat vždy 
kvalifikovaný technik. Před připojením spotřebičů 
k elektrické síti se ujistěte, zda parametry elektrické 
sítě odpovídají parametrům uvedeným na výrobním 
štítku (napětí a frekvence). Tyto údaje musí souhlasit, 
aby se zabránilo poškození spotřebiče. Pro pomoc 
kontaktujte místního elektrikáře.

Elektrická bezpečnost spotřebiče je zajištěná pouze 
za předpokladu, že bude připojený k uzemňovacímu 
vodiči. Výrobce nenese odpovědnost za poškození 
způsobená chybějícím nebo vadným uzemněním 
(například v případě zasažení elektrickým proudem).

Spotřebič musí instalovat a připojovat kvalifikovaný 
technik. Pokud je to nutné, kontaktujte místního 
elektrikáře, který zná místní standardy a předpisy. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození 
způsobená nesprávnou instalací nebo instalací, která 
nevyhovuje místním a národním předpisům.

VA R O VÁ N Í !  A BYS T E Z A B R Á N I L I  Z A S A Ž E N Í 
ELEKTRICKÝM PROUDEM, POUŽÍVEJTE POUZE 
SPRÁVNĚ INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE.

VA R O VÁ N Í !  N I K DY N E OT V Í R E J T E  S K Ř Í Ň K U 
SPOTŘEBIČE. POKUD SE DOSTANETE DO KONTAKTU 
S DÍLY POD PROUDEM, NEBO POKUD UPRAVÍTE 
ELEKTRICKÉ A/NEBO MECHANICKÉ KONSTRUKCE, 
MŮŽE TO ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE A 
ZÁVADU.
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VAROVÁNÍ !  VE SPOTŘEBIČI  NENECHÁVE JTE 
PLASTOVÉ NÁDOBY ANI JINÉ HOŘLAVÉ PŘEDMĚTY. 
PO ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE PŘEDSTAVUJÍ TAKOVÉ 
PŘEDMĚTY RIZIKO VZNÍCENÍ.

VAROVÁNÍ! TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ VHODNÝ PRO 
OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, 
SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI. 
OSOBY BEZ DOSTATEČNÝCH ZKUŠENOSTÍ A 
ZNALOSTÍ SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT POD DOHLEDEM 
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA JEJICH BEZPEČNOST. 
NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI SE SPOTŘEBIČEM.

VAROVÁNÍ: PAMATUJTE NA TO, ŽE KŮŽE DĚTÍ 
JE JEMNĚJŠÍ A CITLIVĚJŠÍ NA VYSOKÉ TEPLOTY. 
DRŽTE DĚTI MIMO DOSAH SPOTŘEBIČE. V PŘÍPADĚ 
NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE SE MŮŽE 
PŘEHŘÁT: RIZIKO POPÁLENÍ.

VA R O VÁ N Í :  V N I T Ř E K  S P O T Ř E B I Č E  M Ů Ž E 
DOSÁHNOUT TEPLOTU 75°C V ZÁVISLOSTI NA 
ZVOLENÉ TEPLOTĚ A DOBĚ PROVOZU. POKUD JE TO 
NUTNÉ, K VYJMUTÍ NÁDOBÍ POUŽIJTE KUCHYŇSKÉ 
RUKAVICE.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ 
V DOMÁCNOSTI! ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ 
SPOTŘEBIČE NEBO ZPŮSOBENÍ NEBEZPEČNÝCH 
SITUACÍ, DODRŽUJTE TYTO POKYNY:

•	 Nesedejte	si	na	otevřenou	ohřevnou	zásuvku,	mohli	
byste poškodit teleskopické kolejničky. Maximální 
povolené zatížení ohřevné zásuvky je 10 kg.

ČIŠTĚNÍ:
•	 K	čištění	nikdy	nepoužívejte	vysavač.	Vysavač	může	

vytvořit tlak na komponenty a následný zkrat. 
Vysavač může také poškodit povrch a komponenty 
spotřebiče: na tato poškození se nevztahuje záruka.

•	 K	 čištění	 spotřebiče	 doporučujeme	 dodržovat	
doporučení uvedená v kapitole „Čištění  a údržba“ 
v tomto návodu.

OPRAVY:
•	 POZOR! Údržbu a/nebo opravy musí provádět 

výhradně kvalifikovaný technik. Nesprávná instalace 
a údržba může způsobit zranění uživatele, za která 
výrobce nenese odpovědnost.

•	POZOR! Během záruční doby může spotřebič 
opravovat kvalifikovaný servisní technik, v opačném 
případě může dojít ke ztrátě záruky.

•	 UPOZORNĚNÍ! Před prováděním údržby, instalace 
nebo opravy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Spotřebič je odpojený jen pokud:
- je odpojená pojistka.
- kabel spotřebiče je odpojený od síťové zásuvky – k 

odpojení spotřebiče od síťové zásuvky odpojte 
zástrčku od zásuvky. Výrobce nenese odpovědnost 
za poškození způsobená nedodržením předpisů 
nebo použitím neoriginálních náhradních dílů.

4. POKYNY PRO UŽIVATELE

4.0 OTEVŘENÍ ZÁSUVKY
K otevření zásuvky zatlačte na čelní stranu zásuvky.

(obr. A)

Uchopte madlo

(obr. B),

Vytáhněte zásuvku k sobě, dokud se zcela neotevře.
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(obr. C)

4.1 ZAVŘENÍ ZÁSUVKY
K zavření zásuvky jemně zatlačte zásuvku zpět, tlačte, 
dokud zcela nezapadne.
Uvolněte madlo.

4.2 Spotřebič je vybavený systémem ventilace horkého 
vzduchu. Ventilátor rozhání vzduch optimálním 
způsobem do vnitřního prostoru ohřevné zásuvky.
Termostat umožňuje uživateli ovládat a nastavit 
požadovanou teplotu spotřebiče.
Cirkulace vzduchu ohřívá zásuvku rychle a rovnoměrně.
Díky bezpečnostním opatřením se nelze dotknout 
ohřevného tělesa ventilátoru.

5. NEŽ ZAČNETE

Nenechávejte části obalu v domácnosti. 
Rozdělte obalové materiály podle druhu a 
odneste je do recyklačního střediska.

Před prvním použitím spotřebiče jej vyčistěte vlhkou 
utěrkou a důkladně vysušte dle popisu v kapitole 
„Čištění a údržba“.
Zahřejte ohřevnou zásuvku na nejméně dvě hodiny. 
Po zahřátí nastavte teplotu na 75 °C. Během procesu 
ohřevu kuchyň dobře vyvětrejte.
Kovové díly byly ošetřené ochranným povlakem, který 
někdy způsobuje zápach při prvním zahřátí zásuvky. 
Tento zápach se rychle ztratí a nepředstavuje závadu 
spotřebiče.

6. OVLÁDACÍ PANEL

7. POUŽITÍ OHŘEVNÉ 
ZÁSUVKY

7.1 Obsluha
Otevřete zásuvku. Voličem nastavte požadovanou 
teplotu a stiskněte červené tlačítko.
Rozsvítí se červená kontrolka a zůstane svítit během 
celé doby ohřevu.
K vypnutí spotřebiče nastavte volič do pozice 0 a 
stiskněte tlačítko. Červená kontrolka zhasne.

7.2 Doba ohřevu
Na ohřev mají vliv různé faktory:
•	 Tloušťka	a	materiál	nádobí;
•		Počet	nádobí;
•		Rozložení	nádobí;
•		Nastavená	teplota.
Neplatí proto obecné pravidlo. 
K nastavení teploty nad 60°C a k dosažení stabilní 
teploty dodržujte tato doporučení: 

Nádobí Doba (MIN)

Nádobí pro 6 osob 30-35

Použijte vlastní zkušenosti při určení optimální teploty, 
dle vaší potřeby.
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8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všeobecně řečeno, čištění je jedinou nutnou formou 
údržby.

Upozornění! Před čištěním odpojte spotřebič od 
elektrické sítě. Odpojte zástrčku od zásuvky a vypněte 
spotřebič.

Varování! K čištění nepoužívejte drsné ani agresivní 
prostředky a/nebo drsné škrabky a hubky, nebo ostré 
předměty, které mohou poškodit vzhled spotřebiče.

Varování!  K čištění vnitřních částí  zásuvky 
nepoužívejte vysavač.

8.1 Čelní a ovládací panel
Na čištění spotřebiče je postačující použití vlhké 
utěrky. V případě odolnějších nečistot použijte několik 
kapek mycího prostředku zředěného vodou. Spotřebič 
vysušte suchou utěrkou. Ocelový panel spotřebiče 
můžete čistit prostředky speciálně určenými pro ocel. 
Tyto prostředky brání tvorbě nečistot na povrchu 
zásuvky. Aplikujte minimální množství prostředku 
na měkkou utěrku a aplikujte na povrch spotřebiče.

8.2 Vnitřní prostor
K čištění vnitřního prostoru použijte vlhkou utěrku. 
V případě odolnějších nečistot použijte pár kapek 
mycího prostředku zředěného vodou. Povrch vysušte 
suchou utěrkou.
Zabraňte vniknutí vody do ventilačních otvorů. 
Spotřebič používejte teprve po důkladném vysušení.

9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH 
PROBLÉMŮ

UPOZORNĚNÍ! Opravy musí provádět pouze 
kvalifikovaný servisní technik. Jakékoliv opravy 
provedené nekvalifikovanou osobou mohou vést k 
poškození spotřebiče, za které výrobce nenese žádnou 
odpovědnost.

Následující potíže může odstranit uživatel bez zásahu 
servisního střediska.

Zásuvka dostatečně nehřeje. Ujistěte se:
•	 zda	je	spotřebič	zapnutý;
•		zda	je	nastavená	správná	teplota;
•		zda	nejsou	blokované	ventilační	otvory	ventilátoru	

nádobím nebo jinými překážkami;
•	 zda	se	nádobí	ohřívalo	dostatečně	dlouhou	dobu.

Zásuvka vůbec nehřeje. Ujistěte se:
•		zda	slyšíte	běžící	ventilátor;
•		zda	se	ventilátor	točí,		znamená	to,	že	ohřevný	

systém funguje;
•	 pokud	ventilátor	nefunguje,	je	vadný;
•		zda	není	vypálená	pojistka.

10. INSTALACE SPOTŘEBIČE

10.1 Před instalací
Ujistěte se, zda napětí na výrobním štítku spotřebiče 
odpovídá napětí v elektrické síti.
Otevřete zásuvku a vyndejte veškeré příslušenství a 
obalové materiály.

Upozornění! Čelní panel zásuvky může být pokrytý 
ochrannou vrstvou. Opatrně ji odstraňte před 
použitím spotřebiče. Fólii odstraňujte ze spodní 
strany. Zkontrolujte, zda není zásuvka poškozená. 
Zkontrolujte, zda se správně zavírá. V případě 
poškození kontaktujte servisní středisko.

Ohřevnou zásuvku lze upevnit a instalovat pouze 
nástroji dodanými výrobcem spotřebiče.
Výrobce nezaručuje provoz spotřebiče v případě 
použití materiálů jiných výrobců. Výrobce nenese 
odpovědnost za poškození způsobená nesprávným 
použitím.

10.2 Postup
Před montáží zásuvky se ujistěte, zda je dostatek 
prostoru pro instalaci spotřebiče.
Přesné rozměry instalace jsou uváděné v mm. 
Postupujte podle následujících pokynů:
•	 Umístěte	zásuvku	a	vycentrujte.
•	 Ujistěte	se,	zda	je	rám	dokonale	kolmo.
•	 Otevřete	zásuvku	a	upevněte	konstrukci	k	nábytku	

pomocí dvou šroubů.

10.3 Elektrická instalace
Elektrické zapojení musí provést kvalifikovaný 
elektrikář dle platných předpisů.
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ROZMĚRY OHŘEVNÉ ZÁSUVKY 560 X 595 PRO TROUBU 480
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ROZMĚRY OHŘEVNÉ ZÁSUVKY 560 X 595 PRO TROUBU 450
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ROZMĚRY OHŘEVNÉ ZÁSUVKY 145 PRO VESTAVBU 560 X 595 S 455  MM S VINOTÉKOU

(X) VOLITELNÉ DRŽÁKY K OBJEDNÁNÍ, POKUD SE DŘEVĚNÉ 
PÁSY KOMBINUJÍ SE ZÁSUVKOU.
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ROZMĚRY OHŘEVNÉ ZÁSUVKY 145 PRO VESTAVBU 560 X 595 S 454 MM S KÁVOVAREM
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ROZMĚRY OHŘEVNÉ ZÁSUVKY 145 PRO VESTAVBU 560 X 595 S 451 MM S TV
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Připojení k elektrické síti
Před připojením zásuvky k elektrické síti se ujistěte: 
-  zda napětí v elektrické síti odpovídá údajům na 

výrobním štítku zásuvky. 
-  zda má elektrická síť dostatečné zemnící připojení 

vyhovující všem platným předpisům a směrnicím. 
Správné uzemnění je základním požadavkem. 

Přívodní kabel nesmí v žádném bodě dosáhnout 
teplotu o 50° C vyšší než je okolní teplota. Pokud 
spotřebič neobsahuje kabel se zástrčkou nebo jiné 
zařízení zajišťující odpojení od napájení elektrickou 
energií s odstupem mezi kontakty zajišťujícím 
přepěťovou ochranu třídy III, musíte takové zařízení 
včlenit do napájení v souladu s platnými směrnicemi 
pro elektrické instalace.
Po instalaci musí zůstat zásuvka nebo přepínač 
snadno přístupný.

Typy kabelů a minimální průměry

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

VAROVÁNÍ! Před připojením ohřevné zásuvky k 
elektrické síti zkontrolujte, zda napětí a frekvence 
odpovídají údajům uvedeným na výrobním štítku.
Elektrické připojení musí být provedeno použitím 
bipolárního spínače schopného napájet spotřebič, 
který má minimální odstup mezi kontakty  3 mm k 
zajištění odpojení v nouzové situaci nebo při čištění 
ohřevné zásuvky.

Spotřebič př ipojte k uzemnění pro splnění 
bezpečnostních předpisů týkajících se elektrických 
systémů.

UPOZORNĚNÍ! OHŘEVNÁ ZÁSUVKA MUSÍ BÝT 
PŘIPOJENÁ K SYSTÉMU UZEMNĚNÍ.

V případě poškození dodaného kabelu jej vyměňte za 
stejný, dostupný v servisním středisku.

Výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za 
poškození majetku nebo zranění osob vyplývající z 
nedodržení pokynů v tomto návodu.



    

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím 
obraťte na  společnost Elektrowin a.s.  tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam 
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.




