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NO 3

BESKRIVELSE AV APPARATET

1

2

3

1. Vifte og oppvarming
2. Indikatorlampe
• Blinker hvis apparatet er slått på
• Lyser jevnt hvis apparatet er slått på og skuffen er lukket
3. Dreiebryter for innstilling av temperaturen
Den innstilte temperaturen er temperaturen til varmeplaten i bunnen
av skuffen hvis skuffen er tom. Egne målinger kan avvike og egner seg
ikke til å kontrollere nøyaktigheten til temperaturen.
Apparatet blir kun varmt hvis skuffen er lukket.

NO 4

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les sikkerhetsinstruksjonene før du bruker
enheten!
Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet ditt.
Hvis du selger apparatet ditt eller overdrar det til noen andre, pass
på at bruksanvisningen følger med.
Vi ber deg om å lese anbefalingene før du installerer og tar i bruk
varmeskuffen. De ble skrevet for din og andres sikkerhet.
Denne varmeskuffen ble designet for å brukes av privatpersoner i deres
hjem. Den er kun beregnet for forvarming av servise, for å holde mat
varm og slow cooking. All annen bruk er forbudt og kan vare farlig.
Produsenten fraskriver seg alt ansvar i tilfelle den brukes til feil formål.
Utsiden av servisevarmeren kan i enkelte tilfeller bli 70 °C (avhengig av
valgt temperatur og bruksperiode). Bruk grytekluter eller grytevotter når
du tar ut varmt servise fra skuffen.
Holde mat varm
Sett aldri gryter og lignende som kommer rett fra platen eller ovnen i
skuffen. Dette kan føre til skade på varmeplaten.
Skuffen kan belastes med maksimalt 25 kg. Apparatet kan skades ved
overbelastning.
Klatre eller sitt aldri på en åpen skuff. Dette kan skade apparatet.
Oppbevar eller legg aldri kunststoffprodukter eller brennbare produkter i
apparatet. De kan smelte eller ta fyr under bruk.

NO 5

BRUK AV VARMESKUFFEN
Generelt
Et beskyttelsesgitter hindrer kontakt med elementene og viften.

Betjeningselementer
Du har tilgang til en dreiebryter for PÅ/AV og temperaturregulering.
Dreiebryteren er kun tilgjengelig når skuffen er åpen.
Når skuffen er lukket kan du se på kontrollampen på forsiden om
apparatet står på.

Betjeningsprinsipp
• Sett serviset, eller skålene med mat, i skuffen.
• Still inn ønsket temperatur.
Kontrollampen «apparat på» begynner å blinke.
• Lukk skuffen.
Kontrollampen «apparat på» lyser jevnt.

Temperaturvalg
Du kan bruke temperaturknappen til å stille inn temperaturer mellom
30 og 80 °C.

NO 6

BRUK AV VARMESKUFFEN
Ikon

Temperatur

Funksjon

Bruksområde

0

0
30 °C

Av
Tine

Til tining av matvarer.
Heve deig.

-

40 °C
50 °C
60 °C

Tine
Forvarming av glass/
kopper
Forvarming av servise

70 °C

Holde retter varme.

80 °C

Holde varmt og varme
opp
Slow cooking

-

80 °C med vifte

Forvarming av kaffekopper
Forvarming av asjetter og skåler.
Holde retter varme (egg, brød).
Hold retter varme
(kjøtt, fisk, grønnsaker).
Holde varme og varme opp retter
Sett panne eller skål i skuffen etter å ha
laget stekeskorpe. La retten langsom
tilberedes i løpet av den angitte tiden.

Forvarmingstid
Forvarmingstiden for servise er avhengig av flere faktorer:
• servisets materiale og tykkelse,
• hvor full skuffen er,
• fordelingen av belastningen,
• temperaturreguleringen.
Det er derfor ikke mulig å angi presise tall på forhånd.
Noen retningsverdier:
Når temperaturen er stilt inn til 60 °C, er tiden som går med til jevn
oppvarming følgende:
• omtrent 30 minutter for servise til et måltid for seks personer.
• omtrent 40 minutter for servise til et måltid for tolv personer.
Du kommer selv til å erfare hvilken tid som passer best til serviset ditt.

NO 7

MONTERING

Før skuffen kobles til strømnettet må du forsikre deg om at alle
ledningene i den elektriske installasjonen din har tilstrekkelig
diameter til å levere strøm til apparatet på en normal måte.
Det elektriske anlegget må beskyttes av en smeltesikring på
10 ampere.

Innbygging
Skyv apparatet inn i nisjen til kjøkkenmøbelet. Kontroller at kassen kommer
til å passe godt der den skal stå. Åpne skuffen og fest apparatet av møbelet
med de 4 medsendte skruene.
ODW8123S
min. 550

450

560-568
590

556

545
390
131

140
595

ODW8127A - ODW8127B - ODW8128G

min. 550

450

560-568
590

556

545
390
140

140
597

NO 8

MONTERING

ODW8327A - ODW8328G

min. 550

300

560-568
590

556

545
390
290

290
597
ODW8327S
min. 550

300

560-568
590

556

545
390
285

285
595

NO 9

MONTERING

For ODW8128G og ODW8328G kan aluminiumsprofilene stilles inn med
+/- 1 mm.

Forkanten kan stilles noen millimeter for å rettes inn med andre
apparater. Dette kan gjøres på undersiden av apparatet med en
unbrakonøkkel.

NO 10

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Før apparatet skal vedlikeholdes må det slås av og avkjøles.
Rengjør alle overflater med en fuktig klut og såpevann. Tørk deretter av
med en fuktig klut.
Apparatet må ikke rengjøres med en dampvasker.
Bruk av skurende produkter, alkohol eller løsemidler frarådes, de vil
kunne skade apparatet.
Forsiden er av rustfritt stål og kan lett få riper. Bruk derfor et
spesialrengjøringsmiddel for rustfritt stål som ikke lager riper.
Du kan rengjøre glassbunnen med varmt vann og oppvaskmiddel.
Tørk deretter godt av den og sett den på plass i skuffen igjen når den er
helt tørr.

NO 11

MILJØBESKYTTELSE
Avhending av apparatet og emballasje
Dette produktet er laget av bærekraftige materialer. Apparatet må
imidlertid avhendes på en ansvarlig måte ved slutten av livssyklusen
Regjeringen kan gi deg informasjon om dette.
Emballasjen til apparatet kan resirkuleres. Følgende materialer er
blitt brukt:
• papp
• polyetylenfolie (PE)
• CFC-fri polystyren (PS hardskum).
Disse materialene må avhendes ansvarlig i henhold til juridiske forskrifter.
Dette produktet har et symbol av en søppelkasse med et kryss over.
Dette indikerer at husholdningsapparater må avhendes separat.
Dette betyr at apparatet ikke kan behandles vanlig avfall ved endt
brukstid. Du må derfor levere det inn på et spesielt avfallsmottak eller
på et utsalgssted som tilbyr å gjøre dette for deg.
Separat innsamling av husholdningsutstyr forhindrer skade på miljøet
og offentlighetens helse. Materialene som brukes for å lage dette
apparatet kan brukes om igjen, noe som betyr enorme besparelser
i energi og råvarer.
Samsvarserklæring
Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med relevante
EU-direktiver, standarder og forskrifter, samt alle krav som er nevnt
i standardene.

NO 12

NO 13

NO 14

NO 15

Apparatets ID-kort er plassert på innsiden av apparatet.

Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter serviceavdelingen.
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Du finner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen på garantikortet.

