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MILJÖSKYDD 
 
Förpackningsmaterialen som används för denna apparat kan återvinnas. Bidra med 
återvinning och hjälp till att skydda miljön genom att kassera materialen i lämpliga 
avfallsbehållare som tillhandahålls av kommunala myndigheter. 
 
 

Symbolen  på produkten eller förpackningen anger att denna produkt inte får 
hanteras som hushållsavfall. I stället ska den lämnas in på lämplig uppsamlingsplats 
för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att tillse att denna 
produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förebygga eventuella negativa 
konsekvenser för miljön och på människors hälsa, vilket annars skulle kunna orsakas 
till följd av olämplig kassering av denna produkt. 
 
Om du vill ha mer information om återvinning av denna produkt kontaktar du ditt lokala 
kommunkontor, din återvinningsstation eller butiken där du köpte apparaten. 
 



 

Beskrivning av värmelådan 

 

 
 

1. Timer, stopp/startomkopplare 
2. Indikatorlampa på framsidan, indikerar att strömmen är påslagen 
3. Temperaturreglage 
4. Låda för tallrikar, skålar, koppar och glas 
5. Glidsäker matta 
 



 

Säkerhetstips 
 

Förvara dessa instruktioner med apparaten. Om apparaten skulle säljas eller ges till en 
annan person, se till att dessa instruktioner medföljer. 
 
Läs dessa rekommendationer innan du installerar och använder värmelådan. De har 
utformats för din och andras säkerhet. 
 
Denna värmelåda har utformats för att användas av privatpersoner i hemmen. Den är 
avsedd uteslutande för att värma upp tallrikar, skålar, koppar och glas. All annan 
användning är förbjuden och kan vara farlig. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om 
apparaten används felaktigt. 
 
Använd inte apparaten förrän den har installerats i skåpet. Endast fullständig 
installation av lådan förebygger risken för kontakt med strömanslutna komponenter. 
 
Öppna aldrig apparatens stomme.  
 
Lådans insida kan värma upp 70 °C beroende på den valda temperaturen och 
användningstiden. Använd grytlappar eller grytvantar för att ta bort de varma 
tallrikarna, skålarna, kopparna eller glasen.  
 
Använd inte värmelådan för att varmhålla, värma upp eller tillaga mat eller dryck. 
Fukten i mat eller dryck kan orsaka korrosion i apparaten. 
 
Det är inte rekommenderat att stå eller sitta på den öppna lådan; det skulle skada 
teleskopskenorna. Max. belastningsvikt för lådan är 20 kg. 
 
Förvara inte plastföremål eller brännbara föremål i apparaten. De kan smälta eller fatta 
eld när den slås på. 
 
Den här apparaten är inte avsedd att användas av barn eller svaga personer utan 
tillsyn. Små barn bör övervakas för att undvika att de leker med apparaten. 
 



 

Installation 
 
Innan apparaten ansluts till elnätet, kontrollera att elinstallationens ledare har tillräcklig 
diameter för att strömförsörja apparaten normalt. Säkringen för installationen ska vara 
10 A. 
 
Det är nödvändigt att använda en tvåpolig brytare i strömförsörjningskretsen med ett 
öppet kontaktmellanrum på minst 3 mm.  
 
Elanslutningen ska göras innan apparaten monteras i skåpet. 
 
Lådan ska anslutas via en (standard) strömsladd med tre ledare på 1 mm² (1 enfas + 1 
N + jord) till 220-240 V enfasströmförsörjning via en elektrisk krets som motsvarar 
standarden CEI 60083 eller uppfyller installationsföreskrifterna. Skyddsledaren 

(grön/gul) motsvarar jord  på apparaten och ska anslutas till jord i installationen. 
 
Vid anslutning via ett eluttag ska uttaget vara åtkomligt även när apparaten är 
installerad. Värmelådans nolledare (blå ledare) ska anslutas till elnätets nollpunkt. 
 
 
 

 
 



 

Inneslutning 
 

Placera apparaten i skåpets utrymme. Försäkra dig om att apparatens stomme 
placeras korrekt. 
 
Öppna lådan och sätt fast apparaten i skåpets sidor med 4 skruvar och de 4 
distansbrickorna som medföljde apparaten. 
 
 

 
 



 

Använda värmelådan 
 
INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING: 

Apparaten ska användas uteslutande för att förvärma tallrikar, skålar, koppar och glas. 
 
Apparaten använder ett varmluftssystem för uppvärmningen. En fläkt fördelar värmen 
från resistorn i lådan. Kärlen värms upp snabbt och jämnt genom cirkulation av 
varmluft. 
 
Ett skyddsgaller förhindrar att kärlen kommer i kontakt med resistorn eller fläkten. 
Lådans botten är försedd med en glidsäker matta som förhindrar att kärlen glider runt 
när lådan öppnas. 
 
 
REGLAGE: 

Reglagen innefattar ett temperaturvred och en start/stoppomkopplare. Dessa är bara 
synliga när lådan är öppen. När lådan är stängd tänds indikatorlampan på apparatens 
framsida när lådan är påslagen. 
 
 
STÄLLA IN REGLAGEN: 

- Placera kärlen i lådan. 
- Välj temperaturen. 
- Ställ in timern (minst 10 minuter). 
 
Indikatorlampan visar att strömmen är påslagen. 
- Stäng lådan. 
 
När timerns tid har förflutit stoppar varmluftsuppvärmningssystemet och en signal 
ljuder. 
Stäng av signalen genom att vrida vredet till 0. 
 



 

Använda värmelådan 
 
VÄLJA TEMPERATUR: 

Temperaturvredet justerar temperaturen mellan 30 och 70 °C. 
 
De lämpligaste temperaturerna för typen av kärl som används är som följer: 
-  40 °C: för koppar och glas. Varma drycker håller sig varma längre när de hälls i 

koppar eller glas som förvärmts till denna temperatur, utan risk för att personer 
bränner sig när de dricker ur dem. 

-  60 °C: för tallrikar och skålar. Mat som serveras på förvärmda tallrikar eller skålar 
behåller värmen, och tallrikarna eller skålarna kan vidröras utan att man bränner sig 
på händerna. 

 
 
FÖRVÄRMNINGSTID: 

Förvärmningstiden beror på flera faktorer: 
- tjockleken på kärlen och materialet de är tillverkade av   
- mängd/belastning  
- placeringen av kärlen 
- temperaturinställning 
 
Vi kan därför inte ange exakta tider. 
 
Några tips: 
För en temperaturinställning på 60 °C, jämn uppvärmning: 
- fat för en måltid för sex personer tar ca 30 min. 
- fat för en måltid för tolv personer tar ca 40 min. 
 
När du har använt lådan några gånger vet du hur lång tid det tar att värma upp kärlen. 
 
 



 

Använda värmelådan 
 
KAPACITET: 

Kapaciteten beror på modellens höjd och kärlens vikt och storlek. 
 
Modellen har en max. kapacitet på 20 kg. 
 
Följande exempel är endast en indikation (mängder bestäms av volym): 
 
Kärl för 6: 
6 flata tallrikar  Ø 28 cm 
6 djupa tallrikar  Ø 22 cm 
1 serveringsskål  Ø 22 cm 
1 serveringsskål  Ø 20 cm 
1 serveringsskål  Ø 18 cm 
2 serveringsfat  36 cm 
 
eller 16 stora tallrikar  Ø 28 cm 
+ 8 skålar  Ø 10 cm 
 
eller 24 djupa tallrikar  Ø 22 cm 
 
eller 40 skålar  Ø 10 cm 
 
eller 60 koppar  Ø 8 cm 
 
eller … 
 



 

Rengöring och underhåll 
 

Stäng av apparaten och låt den svalna före underhåll. 
 
Rengör alla ytor med en svamp, diskmedel och varmvatten. Torka sedan av med en 
mjuk trasa. 
 
Rengör inte apparaten med ånga. 
 
Användning av skurpulver, alkohol eller slipande produkter för fettborttagning 
rekommenderas inte – de kan skada apparaten. 
 
Framsidan av rostfritt stål kan repas. Använd ett särskilt rengöringsmedel utan 
slipverkan för rostfritt stål. 
 
Det går att ta bort den glidsäkra mattan för att rengöra lådans botten. 
 
Den glidsäkra mattan kan tvättas med varmvatten och diskmedel. Torka sedan av 
mattan och placera den i lådan när den är helt torr. 
 
 


