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1. Ovládač teploty
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Teplota

2. Světelný vypínač - ZAP/VYP
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3. Kontrolka ZAP/VYP

šálky, sklenice

talíře
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nádobí

Pokyny k použití

cca. 40 °C

Teplé nápoje ve sklenicích předem zahřátých na tuto teplotu
tak rychle nevychladnou, a přitom je možné sklenici nebo
šálek bez problémů uchopit.

cca. 60 °C

Jídla podávaná na těchto talířích vydrží déle teplá.
Podle individuální citlivosti na teplo je možné uchopit talíře bez
obav ze spálení, nebo je možné použít kuchyňské chňapky či
držáky nádobí.

cca. 85 °C

Termostat je nastaven na maximální teplotu.
Nádobí je možné uchopit pomocí vhodných kuchyňských
chňapek či držáků nádobí.
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ČASY OHŘEVU
Potřebný čas k ohřátí nádobí, sklenic atd. závisí na různých faktorech:
• Materiálu a síle nádobí
• Množství nádobí
• Rozmístění nádobí
• Nastavení teploty

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA
K ovládání zásuvky slouží ovladač teploty a světelný vypínač ZAP/VYP.
Jestliže je vypínač stisknutý (poloha 1), je zásuvka zapnutá, jestliže je uvolněný, je zásuvka
vypnutá(poloha 0).
Tyto ovladače jsou viditelné pouze tehdy, je-li zásuvka otevřená.
Je-li zásuvka zavřená, signalizuje zapnutí zásuvky svítící kontrolka umístěná na čelní straně
spotřebiče.
POUŽITÍ
- Vložte nádobí do zásuvky.
- Nastavte teplotu.
- Zapněte zásuvku, rozsvítí se vypínač.
- Zavřete pomalu zásuvku.
- Vypněte zásuvku, a teprve potom vytáhněte ohřáté nádobí.
VOLBA TEPLOTY
Ovladač teploty umožňuje nastavení od asi 30 °C do 85 °C.
Ovladačem teploty otáčejte pouze směrem doprava až na doraz, kde je maximální hodnota, a potom
směrem doleva.
Nepřetáčejte ovladač silou za maximální polohu, poškodili byste termostat.
Na stupnici teploty nejsou uvedeny absolutní hodnoty teploty ve °C, ale symboly, které představují
optimální teplotu pro určitý druh nádobí.
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Z tohoto důvodu není možné uvést zcela přesné pokyny.
Doporučujeme stanovit optimální nastavení na základě vlastních praktických zkušeností.

MNOŽSTVÍ NÁDOBÍ
Množství nádobí závisí na výšce zásuvky a na rozměrech nádobí.
Následující příklady množství nádobí jsou pouze přibližné.
Připomínáme ale, že do zásuvky lze vložit maximálně 25 kg nádobí.
Nádobí pro 6 osob:
6
6
1
1
1
2

talířů
polévkové misky
mísa
mísa
mísa
mísy na maso

nebo podle výběru:
ø 28 cm
ø 10 cm
ø 22 cm
ø 19 cm
ø 17 cm
ø 36 cm

20
36
30
10
10
10
80
40
30
18
2

talířů
polévkových talířů
polévkových misek
talířů
polévkových talířů
talířů na pizzu
šálků na espresso
šálků na cappuccino
sklenic (grog)
polévkových talířů
mísy na maso

ø 26 cm
ø 22 cm
ø 10 cm
ø 27 cm
ø 22 cm
ø 36 cm

ø 22 cm
21 x 18 cm

VYTAŽENÍ ZÁSUVKY
Pokud je nutné vyčistit vnitřek zásuvky, můžete ji
úplně vytáhnout.
Vytáhněte úplně zásuvku (viz obrázek 1).
Vyšroubujte 2 přední šrouby (1 na každé straně)
- (obr. 2).
Vyhákněte 2 háčky (1 na každé straně) - (obr. 34).

Obr. 1

Uchopte přední část zásuvky na obou stranách,
protože zadní část
bočních kolejniček je namazaná mazivem.
Opatrně vytáhněte zásuvku směrem nahoru (obr.
5) a položte ji.
Nyní můžete vyčistit vnitřní prostory elektrické
zásuvky s použitím vody a čisticího prostředku.
Po vytažení nenamáčejte zásuvku do vody.
ZASUNUTÍzásuvky
Chcete-li zásuvku opět zasunout zpět, postupujte
podle výše uvedeného postupu v opačném
pořadí.
Zásuvku položte na kolejničky.

Obr. 2

Je důležité mít na paměti, že:
Pod ohřívací zásuvkou se na levé i pravé straně
nachází pojistný háček.

háček

Zásuvku je možné otevřít pouze tehdy, jestliže je
pojistný háček ve správné poloze.

Obr. 3

háček

Obr. 4
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