
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

ÎNCĂLZITOR BUFET

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales să cumpărați acest produs.

Vă rugăm să acordați atenție acestui manual de instrucțiuni și să îl citiți cu atenție
înainte de a utiliza produsul. Acest lucru va preveni posibilele deteriorări ale

produsului sau rănirea dumneavoastră în timpul
manipulare necorespunzătoare. În cazul în care produsul urmează să fie predat unei

alte persoane pentru utilizare, aceasta trebuie să aibă acest manual.



Aviz de siguranță

    1. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile.

    2. Înainte de a conecta fișa la priză, verificați dacă tensiunea de funcționare disponibilă 
corespunde tensiunii de funcționare indicate pe plăcuța de identificare.

            3. Nu lăsați echipamentul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua electrică.

    4. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.

    5. Înainte de curățarea sau repararea echipamentului, este absolut necesar să scoateți 
ștecherul din priza de curent după utilizarea echipamentului.

    6. În cazul în care echipamentul este utilizat în apropierea copiilor, este necesară 
supravegherea unui adult.
    7. Țineți echipamentul departe de accesul copiilor.

    8. Reparațiile la aparatele electrice trebuie efectuate de un electrician calificat. Reparații
efectuate de către utilizator pot prezenta riscuri grave pentru sănătate.

    9. Aparatul este destinat pentru uz casnic și hotelier sau pentru alte utilizări.

    10. Nu utilizați echipamentul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, 
dacă echipamentul nu funcționează corect, dacă a căzut pe podea sau dacă este deteriorat 
în orice alt mod.

            11. Nu utilizați echipamentul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

    12. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Acționați echipamentul cu ajutorul mânerului și al 
butoanelor rotative.

    13. Nu puneți niciodată mâna pe gura de aerisire a aburului sau pe capac atunci când 
aparatul este în funcțiune.

    14. Asigurați-vă că aparatul este utilizat pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la 
căldură de pe suprafață.

    15. Toate preparatele din carne care sunt puse în încălzitorul bufetului trebuie să fie bine 
gătite în prealabil. Nu puneți carne crudă în încălzitorul bufetului.

    16. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu 
abilități fizice, mentale sau senzoriale limitate sau fără experiență și cunoștințe suficiente, 
cu excepția cazului în care este supravegheat de o persoană responsabilă pentru siguranța 
acestora. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu 
echipamentul.

    17. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați serviciul nostru de 
asistență pentru clienți sau alte
persoană calificata. Nu reparați sau înlocuiți singur cablul.



Lista de componente
a) ohřivač talíř-taler pentru incalzire 1x

b) rám pro nádoby ohřívače-tava pentru incalzitor 1x
c) kryt-Capac 2x

d) nádoba ohřívače-vas pentru incalzire 2x
e) Kryt-Capac 2x

f) nádoba ohřívače-vas incalzitor 2 x

Date tehnice

Număr produs: WMTR01-2x2.5L+2x1L

Tensiune: 220 - 240 V ~ 50 Hz

performanță 200 W

intervalul de 
temperatură

40-85 °C



Utilizarea unui încălzitor pentru bufet

Observație:
La prima utilizare a încălzitorului de bufet poate apărea un miros. Dar acest lucru este normal și
va dispărea în timpul utilizării.

Avertisment:

Acest dispozitiv se încălzește foarte tare în timpul utilizării. Vă rugăm să fiți extrem de 
precauți.

Conectați fișa la o priză și porniți aparatul. Indicatorul luminos se va transforma în roșu și se 
va stinge atunci când este atinsă temperatura dorită.

Așezați mâncarea pregătită în fiecare dintre recipientele de încălzire și setați temperatura 
dorită. Indicatorul luminos se va aprinde și se va stinge pentru a menține temperatura 
corectă. Nu se recomandă utilizarea acestui aparat

pentru mai mult de 6-8 ore la un moment dat.

După utilizare, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.

Utilizarea plăcii de încălzire fără vasul de reținere a încălzirii
și fără cadru

1. Așezați plita pe o suprafață stabilă, rezistentă la căldură.
         2. Conectați aparatul la rețeaua electrică și porniți aparatul.
         3. Indicatorul luminos se va transforma în roșu și se va stinge atunci când se atinge 
temperatura dorită.
         4. Preîncălziți aparatul timp de 10 minute.

A Încălzitorul bufetului începe să se încălzească. După o oră, se 
atinge și se menține temperatura setată de  la 40 °C până la 55 °C. 

B: Încălzitorul bufetului începe să se încălzească. După o oră, se atinge 
și se menține temperatura setată de la  55 °C până la 70 °C.

C: Încălzitorul bufetului începe să se încălzească. După o oră, se atinge 
și se menține temperatura setată de la 70 °C la 85 °C.

Alimentele care sunt ținute la cald pe încălzitor trebuie să fie pre-gătite și fierbinți, deoarece 
acest echipament nu este conceput pentru a încălzi alimente reci sau congelate.
După utilizare, scoateți cablul de alimentare din priză și lăsați aparatul timp de aproximativ 90
de minute înainte de a-l depozita să se răcească.



Întreținere  

Avertisment:
Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a-l 
curăța sau depozita.
sursa de alimentare și suficient de răcit.

Îndepărtați capacul și cadrul de susținere de pe fiecare vas de încălzire. Spălați-le în apă caldă 
cu săpun, clătiți-le bine și uscați-le bine.
Spălați plita cu un detergent blând și o cârpă moale și umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi și asigurați-vă că nu intră apă în cadru și că aceasta 
rămâne impregnată. Nu scufundați niciodată cablul de alimentare sau ștecherul 
încălzitorului în apă sau în alte lichide.
Reasamblați încălzitorul de bufet și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.



Informații privind aparatele electrice și electronice

Următoarele informații se adresează gospodăriilor private care au
echipamente electrice sau electronice. Vă rugăm să țineți cont de aceste 
informații importante în interesul eliminării ecologice a echipamentelor vechi și 
al siguranței dumneavoastră.

 1. Informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice și semnificația acestui
simbol în conformitate cu apendicele 3 la ElektroG:
Proprietarii de echipamente vechi le aruncă separat de deșeurile municipale nesortate. Prin 
urmare, echipamentele electrice și electronice nu trebuie să fie clasificate ca deșeuri 
municipale nesortate, nu trebuie eliminate în acest mod și, în special, nu fac parte din 
deșeurile menajere. Acestea sunt dispozitive care sunt colectate separat și eliminate prin 
intermediul sistemelor locale de colectare și returnare.
Proprietarii de echipamente vechi sunt, de asemenea, obligați să colecteze și să separe 
bateriile și acumulatorii vechi care nu provin din echipamentele lor vechi sau care nu fac 
parte din acestea și să le predea astfel la un punct de colectare.
Acest lucru nu se aplică echipamentelor vechi menționate la § 14(5)(2) și (3) ElektroG în 
conformitate cu decizia autorității de eliminare a deșeurilor în scopul pregătirii pentru 
reutilizare de alte echipamente vechi este separată, astfel încât să poată fi reutilizată - 
reciclată.
Utilizând simbolul din apendicele 3 din ElektroG, proprietarii pot identifica echipamentele 
vechi care au fost separate de deșeurile municipale nesortate.
Simbolul pentru separarea separată a echipamentelor electrice și electronice este 
reprezentat de o pubelă cu roți barată cu o cruce și se prezintă după cum urmează.

    1. Note privind opțiunile de returnare a echipamentelor vechi folosite:
În conformitate cu dreptul public, proprietarii de echipamente vechi pot să le ducă la 
instituțiile stabilite de gestionare a deșeurilor și să utilizeze opțiunile disponibile pentru 
returnarea sau colectarea bunurilor uzate pentru a asigura eliminarea echipamentelor vechi.
Dacă este necesar, există, de asemenea, posibilitatea de a preda echipamente electrice și 
electronice pentru reutilizarea acestora. Pentru mai multe informații, contactați punctul de 
colectare sau de returnare relevant.
    2. Notă privind protecția datelor
Unele dintre echipamentele vechi care trebuie eliminate conțin date personale sensibile (de 
exemplu, un PC sau un smartphone etc.) care nu trebuie să ajungă în mâinile unor terțe 
părți.
Vă informăm în mod explicit că utilizatorii finali ai dispozitivelor vechi sunt responsabili 
pentru ștergerea datelor cu caracter personal de pe dispozitivele vechi care urmează să fie 
eliminate.
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