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1. Allmänt
Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens 
rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande lokala direktiv och 
bestämmelser. Apparaten får anslutas till elnätet endast av behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning av apparaten.
Stäng av apparaten om den får fel eller fuktionerar avvikande från det normala. Apparatens service skall 
utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

2. Säkerhetsanvisningar
VIKTIGT: Läs dessa säkerhetsanvisningar noggrannt för att undvika personskador samt skador på 
apparaten.

Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengörings- och underhållsåtgärder utförs.

Apparatens ventilationsöppningar får ej täckas över.

Vid montering på vägg bör de väggfästen som ingår i leveransen användas.

Sänk ALDRIG ner apparaten i vatten.

För undvikande av brandfara bör apparaten endast placeras på ett oantändligt underlag. Ett tillräkligt mel-
lanrum mellan apparaten och  antändliga ytor bör lämnas.

Apparaten innehåller inga delar som kan repareras av användaren, service får endast utföras av bemyn-
digad servicepersonal.

Apparatens yttre ytor blir heta vid användning. Fara för brännskada.

Placera apparaten på ett jämnt och stadigt underlag på arbetshöjd.

Se till att apparaten rengörs dagligen. Använd inga slipande rengöringsmedel eller verktyg, dessa skadar 
apparatens ytor. Det är förbjudet att rengöra apparaten med högtryckstvätt eller genom att spruta vatten 
på den.
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3. Installation

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande lokala direktiv och 
bestämmelser. Apparaten får anslutas till elnätet endast av behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning av apparaten.

Lämna inte apparaten utan uppsikt då den är i användning.

Stäng av apparaten om den får fel eller funktionerar avvikande från det normala. Apparatens service skall 
utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras .

3.1. Placering

Packa upp apparaten genast efter leverans och granska att allt levererats enligt forsedeln samt att inga 
transportskador uppstått. Meddela genast leverantören om möjliga fel eller brister.

Skruva loss värme-elementets fixeringsskruvar på apparatens bak-
sida (se bild) innan installation.

Placera apparaten på ett jämnt och stadigt underlag på pass-
lig arbetshöjd.

Ett tillräkligt mellanrum mellan apparaten och  antändliga ytor 
bör lämnas.

Avlägsna all skyddsfilm från apparaten innan den tas ibruk.

Vi rekommenderar, att apparaten monteras under spisfläkt, 
så att alla ångor och lukter försvinner så snabbt som möjligt.

Apparatens ventilationsöppningar får ej täckas över.

Installera apparaten så att ett mellanrum på minst 50 mm 
lämnas mellan apparaten och närliggande vägg (se bild).

Justera apparaten med hjälp av de justerbara fötterna så den 
står rakt.

Vid montering på vägg bör de väggfästen som ingår i leve-
ransen användas.
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3.2. Elanslutning
Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de 
värden som anges på apparatens typskylt.

Anslut alltid apparaten till ett jordat uttag.

Apparaten får anslutas till elnätet endast av behörig yrkespersonal.

Apparaten bör förses med en yttre huvudströmbrytare som bryter alla poler och som har ett kontaktgap 
på minst 3 mm. Huvudströmbrytaren bör installeras på en lätt åtkomlig plats i apparatens närhet.

Vi rekommenderar, att apparaten kopplas via ett felströmsskydd

4. Anvädning

1 : Till/från vred
2 : Vred för val av tid/demperatur
3 : START/STOP-knapp
4 : COOK/HOLD-knapp
5 : Display
6 : ON/OFF-knapp för höger värme-element 
7 : ON/OFF-knapp för mittersta värme-elementet
8 : ON/OFF-knapp för vänster värme-element

12534678

Apparaten har två huvudfunktioner: tillredning (COOK) och värmehållning (HOLD) av maträtter.

Apparatens yttre ytor blir heta under användning. Var aktsam!

Avlägsna allt förpackningsmaterial och rengör apparaten noggrannt och avlägsna det skyddande fett-
skiktet innan apparaten tas ibruk. Använd inga slipande rengöringsmedel eller verktyg, dessa skadar 
apparatens ytor.
1. Rengör apparatens yttre ytor med en mjuk duk som fuktats med mild rengöringsmedellösning.
2. Torka av gallret med en fuktig duk. Använd inga rengöringsmedel.

Det är förbjudet att använda apparaten för annat ändamål än vad den är avsedd för.

4.1. SRH-modellen
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4.1.1. Tillredningsfunktionen (COOK)

Tillredningstemperaturen kan justeras genom att apparatens övre del höjs eller sänks. Värmen minskar 
då avståndet mellan värme-elementen (apparatens övre del) och maten som tillreds ökar.

1. Koppla på apparaten genom att ställa Till/från -vredet (1) i läget 1. Den senast använda inställningen 
visas blinkande på displayen.

2. Starta tillredningsfunktionen genom att trycka på COOK-knappen. COOK-signallampan lyser under 
funktionen.

3. Ställ in önskad tillredningstid genom att vrida på vredet för tid/temperatur (2). Tiden visas på dis-
playen.

4. Koppla på önskade värme-element med hjälp av elementens ON/OFF-knappar (6, 7, 8). Signallampan 
för ifrågavarande element tänds då elementet kopplas på.

5. Tillredningsfunktionen kan startas på två olika sätt: 
A.   Tryck på START-knappen. START-signallampan tänds. 
B.   Placera kärlet på gallret mot bakväggen varvid identifieringsgivaren påverkas och funktionen  
  startar. START-signallampan tänds.

6. Då tillredningstiden löpt ut ges en ljudsignal. 
OBS. Om ingen tillredningstid ställts in fortsätter apparaten uppvärmningen tills den stängs av ge-
nom att kärlet avlägsnas från gallret eller genom att STOP-knappen trycks. STOP-signallampan tänds 
då funktionen avslutats.

7. Ställ Till/från -vredet i läget 0 varvid displayen slocknar.

4.1.2. Värmehållningsfunktionen (HOLD)

Under värmehållningsfunktionen är de två sidovärme-elementen i funktion. Värme-elementet i mitten är 
bortkopplat men kan kopplas på vid behov.
1. Ställ in apparatens övre del på maximi höjd.
2. Koppla på apparaten genom att ställa Till/från -vredet (1) i läget 1. Den senast använda inställningen 

visas blinkande på displayen.
3. Starta värmehållningsfunktionen genom att trycka på HOLD-knappen. HOLD-signallampan lyser 

under funktionen.
4. Ställ in temperaturen med hjälp av vredet för tid/temperatur. Temperaturen kan ställas i i 8 steg (steg 

1 = lägsta temperatur, steg 8 = högsta temperatur). Temperaturens inställningsområde är 45º...75º.
5. Koppla på sidovärme-elementen med hjälp av elementens ON/OFF knappar(6, 8). Signallampan för 

ifrågavarande element tänds då elementet kopplas på.
6. Värmehållningsfunktionen kan startas på två olika sätt: 

A.   Tryck på START-knappen. START-signallampan tänds. 
B.   Placera kärlet på gallret mot bakväggen varvid identifieringsgivaren påverkas och funktionen  
  startar. START-signallampan tänds.

 
OBS. Apparaten fortsätter värmehållningen tills kärlet avlägsnas eller STOP-knappen trycks. STOP-
signallampan tänds då funktionen stoppats. 

7. Ställ Till/från -vredet i läget 0 varvid displayen slocknar.
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4.2. SRT-modellen

ON/OFF -knapp

START/STOP-knapp

COOK/HOLD-knapp

Knappar för inställning av tid/temperatur

Knapp för val av värme-element (alla element eller det mittersta)

Knappar för val av program samt för programmering

4.2.1. Manuell användning

1. Koppla på apparaten genom att trycka på ON/OFF-knappen
2. Välj önskad funktion (tillredning (cook) eller värmehållning (hold)) med hjälp av COOK/HOLD-knappen.
3. Ställ in tillredningstid samt -temperatur
4. Funktionen kan startas på två olika sätt: 

A.   Tryck på START-knappen. 
B.   Placera kärlet på gallret mot bakväggen varvid identifieringsgivaren påverkas och funktionen  
  startar. 

5. Tillredningsfunktionen (cook) avbryts då inställd tid förlöpt. 
Värmehållningsfunktionen fortsätter tills kärlet avlägsnas eller STOP-knappen trycks.

4.2.2. Automatisk användning

1. Koppla på apparaten genom att trycka på ON/OFF-knappen
2. Välj önskat program (P1, P2 eller P3)
3. Tryck på START-knappen eller placera kärlet på gallret mot bakväggen varvid identifieringsgivaren 

påverkas.
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4.2.3. Programmering

1. Koppla på apparaten genom att trycka på ON/OFF-knappen
2. Håll knappen för önskat program (P1, P2 eller P3) tryckt tills displayen börjar blinka.
3. Ställ önskad funktion (tillredning (cook) eller värmehållning (hold)) med hjälp av COOK/HOLD-knappen
4. Ställ in tiden med ”+” och ”-” -knapparna.
5. Om tillredningsfunktionen valdes vid punkt 3 är det möjligt att välja automatstart av värmehållnings-

funktionen efter utfört tillredningsprogram genom att trycka på SELECT/MODE genast efter att tiden 
ställts in (punkt 4). Efter detta ställs värmehållningens temperatur in på en skala från 1 till 8. Spara 
värmehållningsfunktionen genom att trycka på SELECT/MODE.

6. Spara gjorda ändringar genom att trycka på knappen för ifrågavarande program kort. Hoppa över punkt 
5 om endast tillredningsprogrammet skall sparas utan värmehållningsfunktion

4.2.4. Avstängning

Stäng av apparaten genom att trycka på ON/OFF knappen och bryt därefter strömtillförseln till apparaten.

5. Rengöring
Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengöringsåtgärder utförs.

Det är förbjudet att rengöra apparaten med högtryckstvätt eller genom att spruta vatten på den.

Använd inga slipande rengöringsmedel eller verktyg, dessa skadar apparatens ytor.

Rengör apparaten dagligen enligt nedanstående:
1. Bryt strömtillförseln till apparaten.
2. Rengör alla ytor av rostfritt stål med vatten och milt rengöringsmedel.
3. Skölj noggrant och torka med en mjuk duk.

OBS. Avlägsna fasttorkad smuts genom att gnugga med rostfritt stålull i riktning med metallytans finish.

Gnid ett tunt lager olja på ytorna av rostfritt stål om apparaten kommer att stå oanvänd för en längre tid.

Apparaten innehåller inga delar som kan repareras av användaren, service får endast utföras av bemyn-
digad servicepersonal.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid 
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. 
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med 
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.
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