
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 
INSTALOWANIA

• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy
upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej (napięcie i częstotli-
wość) są zgodne z napięciem sieciowym, w przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia urządzenia. W razie wątpliwości skonsultować
się z wykwalifikowanym elektrykiem.

• Po wbudowaniu urządzenia gniazdo i włącznik powinny być łatwo
dostępne.

• Szuflada do podgrzewana może być wbudowana tylko w połączeniu
z urządzeniami podanymi przez producenta jako odpowiednie do
tego celu. Producent nie może zagwarantować bezproblemowego
działania, jeśli urządzenie jest użytkowane w połączeniu z innymi
urządzeniami, niż wymienione przez producenta jako odpowiednie.

• Podczas wbudowywania szuflady do podgrzewania w połączeniu z
innym odpowiednim urządzeniem, szuflada do podgrzewania żyw-
ności musi być zamontowana ponad oddzielającą półką w obudowie.
Należy upewnić się, że szafka może utrzymać zarówno jej ciężar,
jak i innego urządzenia.

• Ponieważ urządzenie z zestawu jest umieszczone bezpośrednio nad
szufladą do podgrzewania, po jej wbudowaniu, nie jest potrzebna
półka oddzielająca między tymi dwoma urządzeniami.

•  Urządzenie należy wbudować w taki sposób, aby widoczna była
zawartość szuflady. Ma to na celu uniknięcie poparzenia spowodo-
wanego rozlaniem gorącej żywności. Musi być wystarczająco dużo
miejsca, aby można było całkowicie wyciągnąć szufladę.

• Szuflada do podgrzewania jest dostępna w dwóch wersjach, różnią-
cych się otwieraniem drzwi. Wymiary zabudowy szuflady do pod-
grzewania należy dodać do wymiarów zabudowy dla urządzenia z
zestawu, aby ustalić wymagany rozmiar otworu.

• Podczas zabudowywania urządzenia w zestawie, należy koniecznie
postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi i
instalacji dostarczonej z urządzeniem z zestawu.

• Wszystkie wymiary w niniejszej instrukcji są podane w milimetrach.

ZABUDOWA
1. W połączeniu z piekarnikiem pyrolitycznym wymagany jest otwór

wentylacyjny
2. Wymiary zabudowy wraz z podłączeniem przewodu sieciowego;

Przewód L = 1000 mm
* Urządzenia z frontem szklanym
** Urządzenia z frontem metalowym 



UWAGA:
• Maksymalna moc urządzeń kompaktowych wynosi 3350W
• Przewód zasilający można poprowadzić tylko przez otwór w dolnej

części szafki, aby uniknąć dotykania tylnej ściany piekarnika.
• Rysunki produktu i mebli znajdują się na odwrocie niniejszej in-

strukcji obsługi




