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Kedves Vevő, 
 
megvásárolta a készülékeink 
új termékcsaládjának egyik 
termékét. Kívánságunk, hogy 
a gyártmányunk jól szolgáljon 
Önnek.  
A beszerelés és az első 
használat előtt olvassa el ezt 
az utasítást. Ez fontos 
információkat tartalmaz arról, 
hogyan kell biztosan és 
gazdaságosan használni ezt a 
készüléket. Őrizze az utasítást 
a készülék közelében egy 
esetleges későbbi 
használathoz. 
 
 
 
 

Ez az utasítás megtalálható szintén a web-oldalunkon: 
  
www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com/> 
 
 
 
 
 

 Fontos információ 

 Tippek, megjegyzések 

 

http://www.gorenje.com/
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FONTOS INFORMÁCIÓK,  
UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK                
 
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
A nyolc éven felüli gyerekek, valamint a csökkent fizikális, 
érzékszervi és szellemi képességekkel bíró személyek, illetve 
azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, 
a készüléket csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, 
vagy abban az esetben, ha megfelelő útmutatást kaptak a 
készülék biztonságos használatát illetően és megértették a 
készülék használatával járó veszélyeket. Ne engedjük a 
gyerekeknek, hogy játsszanak a készülékkel. Ne engedjük, hogy 
a gyerekek felügyelet nélkül tisztítsák a készüléket, illetve 
karbantartási munkákat végezzenek rajta. 
 
A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett 
névleges feszültség értékei megegyeznek-e az Ön háztartásában 
használatos elektromos hálózati feszültség értékeivel. A 
készüléket az elektromos hálózathoz csak a szerviz dolgozója 
vagy ehhez szakmailag képzett személy csatolhatja.   
 
A készülék beszerelését csak szakmailag illetékes cég, személy 
végezheti el a nemzeti szabványokkal és előírásokkal 
összhangban. A gyártó nem felelős a készülék vagy az egészség 
károsodásért, amelyet a hibás beszerelés vagy csatolás okozott. 
 
Az elvégzett szerelés dátumát írassa be a Szavatossági levélbe. 
 
A gyártó nem felelős a készülék károsodásáért vagy olyan 
károkért, melyek a hibás használatból vagy az elektromos hálózat 
védőeszközeinek hibájából erednek (például túlfeszültség). 
 
A készüléket csak a szekrénybe való beépítése után használja. 
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Vigyázat! Soha ne szerelje le a készülék fedélét. Esetleges 
érintkezés az áram alatti részekkel a veszélyt jelent a 
használókra. 
 
Vigyázat! A készülék minden ki- vagy beszerelésénél, a normális 
használaton kívül, ezt el kell csatolni az elektromos hálózattól és 
bebiztosítani annak kikapcsolt állapotát. A készülék 
kikapcsolásánál az alábbi feltételek közül az egyiknek teljesítve 
kell, hogy legyen: 
- kapcsolja ki a biztosítót vagy a megszakítót az 

elosztószekrényben. 
- húzza ki a dugaszt az áramszedőből. A dugasz kihúzásánál az 

áramszedőből ne húzza a kábelt, hanem fogja egyenesen a 
dugaszt. 

 
Felelőtlen manipuláció a készülékkel vagy egy nem szakképzett 
beavatkozás komoly sérüléshez, egészségi károsodáshoz vagy a 
gyártmány megrongálásához vezethet. A beépítést, minden 
javítást, változásokat és egyéb beavatkozást a készülékbe csak 
szerviz dolgozója vagy más ehhez képzett személy végezheti el. 
A gyártó nem felelős személyek sérüléséért sem más károkért, 
melyek a készülék nem megfelelő manipulációjából vagy a 
készülékbe való nem szakszerű beavatkozásából származnak. 
 
A megrongált tápvezetéket egy szerviz szakemberével vagy 
hasonlóan képzett személlyel kell kicserélni, evvel veszélyes 
helyzetet előzhet meg. 
 
A garanciális időben előforduló meghibásodásokat ne próbálják 
meg egyedül megjavítani. Tegye a készüléket használaton kívüli 
állapotba és egy ilyen munkához illetékes személyt hívjon a 
javításhoz. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen olyan 
kárért, amely az ebben az utasításban leírt utasításokban és 
javaslatokban foglaltak be nem tartásából ered. 
 
A készüléket kizárólag csak háztartásokban szabad használni! 
 
A helytelen használat a használóra veszélyes lehet. 
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A készüléket kizárólag csak az edények melegítésére, az ételek 
melegben tartására vagy joghurtok készítésére és hasonlóra 
használja. Minden más használat nem megfelelő és veszélyes 
lehet. A gyártó nem vállal felelősséget kiesésekért vagy hibákért, 
melyek a készülék nem megfelelő vagy helytelen használatából 
erednek. 
 
A beállított hőmérséklettől vagy az üzemelési időtől függően a 
hőmérséklet a fiók belsejében elérheti a 80°C fokot. Ezért az 
edény kiemeléséhez a melegítő fiókból használjon 
konyhakesztyűt vagy konyharuhát. 
 
FIGYELMEZTETÉS! A készülék és az elérhető részei a 
használatnál forróak. 
 
Ha a 8-évesnél fiatalabb gyerekek nincsenek állandó felügyelet 
alatt, akadályozza meg nekik a készülék megközelítését. 
A nyitott fiókra ne üljön, ne támaszkodjon, mert így a vezető 
berendezés megkárosodhat. 
 
A fiók teherbírása maximálisan 30 kg. 
 
FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély: A melegítő fiókba ne rakjon 
műanyag edényt sem gyúlékony tárgyakat. Ilyen edények és 
tárgyak kigyulladhatnak vagy elolvadhatnak a készülék 
bekapcsolása után. 
 
A készüléket ne használja más rendeltetésre, például a helység 
fűtésére. A magas hőmérsékletek meggyújthatják a gyúlékony 
tárgyakat a készülék közelében. 
 
A készülék tisztítására soha se használjon gőz- vagy préslég 
tisztítókat. Másképpen az áramütés veszélye fenyeget. A pára 
megrongálhatja az elektromos részeket és rövidzárlatot okozhat. 
A pára nyomása maradandóan megkárosíthatja a készülék 
felületét és részeit. 
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Ha a készüléket már nem használja, például az használati idő 
kifutása után, csatolja le az elektromos hálózatról és távolítsa el a 
tápkábelt, hogy a készülék ne legyen veszélyes.   
 
A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE  
Ez a készülék a szokásos otthoni ételek elkészítésére alkalmas 
és nem szabad más célokra használni. A használat lehetőségei 
teljesen le vannak írva ebben a használati utasításban. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA ÉS KEZELÉSE 
 

A készülék a konyhabútorba való beépítésre és edények, tálak melegítésére, 
olvasztásra, ételek melegben tartására és joghurtkészítésre van hivatva. 
 
A melegítéshez egy forró levegőt forgató rendszer van használva, mely 
ventilátor segítségével hajtja a levegőt a fiókba. A levegő körforgásának 
köszönhetően a fiók tartalma egyenletesen és gyorsan melegszik. Mégis azért 
a fiók hátsó részében lévő tányérok melegebbek lehetnek, mint az első 
részben lerakottak. 
 
A vezérlőpanel vezérlő szenzorokat előre meghatározott programokkal 
tartalmaz, továbbá manuális vezérlést, mely a hőmérséklet beállítását 40 - 
80°C szakaszban (10°C fokos lépésben) és az automatikus kikapcsolást a 
beállított idő elmúltával (1-4 óra) teszi lehetővé. 
 
A készülék csak akkor melegít, ha a fiók rendesen be van zárva. 

 
VEZÉRLŐELEMEK 

 
A szenzoros vezérlés az ujj odaillesztésével a megfelelő szimbólumra a 
vezérlő panelen van aktiválva. Ez okból a vezérlőpanelt tartsa tisztán és 
szárazon. 
 

 
 

A kikapcsoló és bekapcsoló szenzor 
 
Tányérok melegítése 
A csészék melegítése 
Az ételek melegben tartása 
Joghurtkészítés 
Olvasztás 
 
Manuális beállítás 
A kívánt hőmérséklet beállítása 
A melegítés hosszának beállítása 

 

Automatikus vezérlés 

Manuális vezérlés 
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
 
Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket a „Tisztítás és karbantartás“ -
ban említettek szerint.  
Ezután hagyja a készüléket 2 órára bekapcsolva, maximális hőmérsékletre 
beállítva melegíteni. A konyha ez idő alatt jól legyen szellőztetve. A készülék 
részei egy különleges szerrel vannak védve és ezért a készülék az első 
melegítésnél szagokat bocsát ki. Ezek a szagok és füstök, mely esetleg 
megjelenhetnek, rövid időn belül eltűnnek. Semmilyen esetben ez nem jelenti 
azt, hogy a készülék vagy a becsatolása nincs rendben. 

 
Kapacitás 
 
A berakott mennyiség különböző edényeknél különböző lehet. 
 
Hozzávetőleges berakottság 
 
6 személyes tálaló készlet 

6 lapostányér   25,5 cm átmérővel 
6 mélytányér   22 cm átmérővel 
6 kistányér   23,5 cm átmérővel   
1 ovális tányér               32 cm átmérővel 
1 lapostányér   19,5 cm átmérővel 
1 lapostányér   18,5 cm átmérővel 

 
A fiók teherbírása maximálisan 30 kg. 
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A MELEGÍTŐ FIÓK HASZNÁLATA 
 
A fiókot egy rövid nyomással a fiók homlokára nyithatja ki. Tegye be a készletet 
és választja ki a megfelelő programot vagy állítsa be a kézi vezérlést és állítsa 
be a melegítés hőmérsékletét és az időtartamot. Nyomással a fiók 
homlokfalára zárja be a fiókot. A melegítés a bezárás után elindul. 
 
A beállított idő elmúltával a melegítés befejeződik, és egy hangjel szólal meg. 
A hangjel egy percig hangzik, majd egy rövid hangjel jön, mely percenként 
ismétlődik. Öt perccel a beállított program befejezése után a fiók kikapcsol. 
 
Ha a beállított program működését meg akarja szakítani, nyissa ki a fiókot és 
nyomja le kikapcsoló szenzort. A fiók kinyitása után új programot lehet 
választani vagy a melegítés hosszát meg lehet hosszabbítani. 
 

Megjegyzés  
Az automatikus vezérlésbe való beavatkozással ez átkapcsol a manuális 
vezérlésre. Ilyen beavatkozást nem lehet csinálni a Joghurtkészítés 
programnál. 
 
A melegítés időtartalma 
 
A melegítés hosszára több tényező van befolyással: 

Az edények anyaga és vastagsága 
A melegített készlet mennyisége 
A készlet elrendezése a fiókban 
A hőmérséklet beállítása 

 
Ezért az edények tökéletes átmelegítése különböző ideig tarthat. Az előre 
beállított programok emiatt csak tájékozódó jellegűek. Egy idő után mindenki 
rájön a saját készletéhez megfelelő melegítési időre. 
 
A fiók hátsó részében lévő tányérok melegebbek lehetnek, mint az első 
részben lerakottak. A készlet fiókból való kiszedésénél használjon 
konyhakesztyűt vagy konyharuhát. 
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A MELEGÍTŐ FIÓK HASZNÁLATA 
 
A fiók bekapcsolása 
Kapcsolja be a fiókot a bekapcsolási szenzor lenyomásával. 

 
 
AUTOMATIKUS VEZÉRLÉS 
 
Tányérok melegítése 
Válassza ki a Tányérok melegítését. 

 
 
Ez az automatikus program 80°C hőmérsékletre és 1 óra melegítésre van 
beállítva Ez a készlet melegítésére az étel tálalásához alkalmas program. A 
megmelegített készlet megtartja a tálalt étel hőmérsékletét. 
 
A csészék melegítése 
Válassza ki a Csészék melegítését. 

 
 
Ez az automatikus program 60°C hőmérsékletre és 1 óra melegítésre van 
beállítva Ez a csészék melegítésére az ital, például presszó tálalásához 
alkalmas program.  A melegített csészék állandóbb habot biztosítanak a 
készített presszónak. 
 
Az ételek melegben tartása 
Válassza ki az Ételek melegben tartását. 

 
 
Ez az automatikus program 60°C hőmérsékletre és 2 óra melegítésre van 
beállítva Ez a főzött ételek, melyek az edényekben vagy már a tálaló 
tányérokon vannak, melegben tartására alkalmas program. 
 
Joghurt 
Válassza ki a Joghurt programot. 

 
 



HU                                                                                                             11 

Ez az automatikus program 40°C hőmérsékletre és 4 óra melegítésre van 
beállítva Ez egy joghurt készítésére alkalmas program. Itt a feldolgozás pontos 
hőmérsékleti beállítást és pontos időtartalmat követel, ezért ennél a 
programnál ezeket az értékeket nem lehet változatni. 
 
Tipp: Joghurtkészítés 
1 l friss tejet melegítsen fel körülbelül 80°C -ra és aztán hagyja lehűlni 40°C -ra. 
A tejbe keverjen be 2 kanál fehér joghurtot elő kultúrával. A tejet öntse át 
poharakba. A poharak tiszták kell, hogy legyenek, a legjobban sterilizáltak. A 
poharakat a fiók közepébe rakja be. A poharakat ne rakja 10 cm - nél közelebb 
a fiók hátsó falához. Hagyjon réseket a poharak között, hogy a levegő 
szabadon áramoljon. Válassza ki a Joghurt programot. 4 óra után a program 
befejeződik, hagyja ott őket további 2 órára a joghurtot beérni, melegítés 
nélkül.  A joghurt 10 óra érés után a hűtőszekrényben lesz kész. 
 
Olvasztás 
Válassza ki az Olvasztás programot. 

 
 
Ez az automatikus program 40°C hőmérsékletre és 2 óra melegítésre van 
beállítva Ez a fagyasztott ételek olvasztására alkalmas program. A fagyasztott 
ételeket rakja be egy mélyebb edénybe vagy tányérba, evvel az olvadt víz 
felfogását biztosítja. 
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MANUÁLIS VEZÉRLÉS 
 
Válassza ki a Manuális vezérlést. 

 
 
Ismételt nyomással a hőmérséklet szenzorára beállítja a hőmérsékletet. 

 
 
A hőmérsékletet 40 – 80°C szakaszban, 10°C lépésben lehet beállítani. 
A beállított hőmérséklet a kijelzőn látható. 

 
 
Válassza ki a szükséges időtartalmat.  

 
 
Az időt 1-4 óra szakaszban, 1 órás lépésben lehet beállítani. 
A beállított idő a kijelzőn látható. 

 
 
Gyermekbiztosító 
A gyermekbiztosító a fiók használatát gátolja a gyerekek számára. A 
gyermekbiztosítót a Manuális vezérlés szenzorjának 5 másodperces 
lenyomásával aktiválja.  

 
 
Ezek után a szenzorok nem lesznek aktívak. Csak a Manuális vezérlés 
kijelzője világít. A gyermekbiztosítót a Manuális vezérlés szenzorjának szintén 
5 másodperces lenyomásával kapcsolhatja ki. 
 
A fiók kikapcsolása 
A fiókot a kikapcsoló szenzor lenyomásával kapcsolhatja ki. 

 
 
A fiók a melegítés beállított hossza után automatikusan kikapcsol. 
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A KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ 
ÉLETTARTAMA LEJÁRATA UTÁN  
 

 
 

A gyártmányon vagy ennek a csomagolásán levő jel jelzi, hogy ez a 
gyártmány nem kerülhet házi  hulladékba. El kell ezt vinni a gyűjtőhelyre 
az elektromos és elektronikus berendezések  recirkulációjára. A 
gyártmány helyes felszámolásával segíti a környezetre és az emberi 
egészségre való negatív következmények megfékezését, melyeket a 
gyártmány helytelen felszámolása okozhatnak. Közelebbi információkat a 
gyártmány reciklációjáról az illetékes helyi hatóságnál, a házi hulladékot 
gyűjtő szolgálatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a gyártmányt 
megvette. 
 
 
 
A csomagolás 100%-osan újrahasználható anyagból van elkészítve és a 
megfelelő újrahasználási szimbólummal van címkézve. Ezért a csomagolás 
semmilyen részét ne dobja a házihulladékba, hanem a helyi szabályok szerint 
semmisítse meg. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 

Fontos figyelmeztetés!  
A készülék tisztítására soha se használjon gőz- vagy préslég tisztítókat. 
A belső üveg kiemeléséhez megfelelő szívó markolót használjon, lásd a 4-es 
ábrát. 
A felületét nyirkos mosogató ronggyal tisztítsa. Ha nagyon szennyes, 
csöpögjön néhány csepp edény-tisztítószert a vízbe. Végül száraz ronggyal 
törölje le szárazra. 
Az üveg homlokzatot üveg-tisztítószerrel és puha mosogatóronggyal tisztítsa. 
Ne használjon kaparóvasat. 
 
Továbbá nem szabad használni: tisztítószereket szóda, savak vagy klorid  
tartalommal, köszörülő szereket (sem port, sem krémet), köszörülő szivacsokat  
vagy szivacsokat, melyek köszörülő anyagok maradványait tartalmazzák, 
mészkőt feloldó szereket, mosogatógép tisztítószereit, sütőtisztító szprejeket. 
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REKLAMÁCIÓ 
 
A garanciális időben előforduló meghibásodásokat ne próbálják meg elhárítani. 
A reklamációt érvényesítse a vásárlás helyén, szakszerviz, vagy a 
Garancialevélben meghatározott szervizekben. Reklamáció bejelentésekor a 
Garancialevél szövege és Garancia-feltételek szerint járjon el. Rendesen 
kitöltött Garancialevél nélkül a reklamáció nem érvényesíthető. 
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A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE AZ 
ELEKTROMOS HÁLÓZATBA 
 
A készülék elektromos hálózathoz való csatlakozását csak szakmailag jogosult 
cég a nemzeti szabványok és előírások szerint végezheti el.  
A hálózattól való kikapcsolásra a készülék előtti hálózatba egy berendezést a 
készülék valamennyi pólusának lecsatolására kell beszerelni. 
Ez a kötelesség elmarad, ha a tápkábel dugóval van ellátva és ezt a dugót 
könnyen és akadály nélkül ki lehet húzni az áramszedőből. 
 
A készülék 3 eres, H05VV-F 3G1,5 típusú tápkábellel, 1,5 mm  
keresztmetszettel van ellátva. 
Az erek végét rányomott végződésekkel kell szétfoszlás ellen védeni.   
 
A készüléket a típuscímkén található előírásos feszültségű elektromos 
hálózathoz kell kapcsolni, a melegítő fiók teljesítményfelvételének megfelelő 
bevezetővel. 
 
CSATLAKOZÁS 
 

 
 
1. Szorító a kábel kiszakítása ellen 
2. Vezetékek forrasztott végekkel 
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BESZERELÉSI ELŐÍRÁS  
 
A készülék beszerelésekor a funkciói szempontjából szükséges elvégezni 
a következő műveleteket: 
Az elektromos hálózathoz való bekötés helyességének ellenőrzését. 
A fűtőtestek, vezérlő és szabályozó elemek működésének ellenőrzése. 
Bemutatni a vevőnek az összes funkcióját és ismertetni vele a kezelést és 
karbantartást. 
 
 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!  
Bármilyen, az általános használattól eltérő manipulációnál a készüléket le kell 
kötni az elektromos hálózatról a dugó kihúzásával az áramszedőből vagy a 
készülék előtti főkapcsoló lekapcsolásával. 
 
 
 
 
 
 
 

Ezt a készüléket nem szabad külső időzítővel sem különleges 
távvezérléssel használni. 
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MIT CSINÁLJUNK, HA A MELEGÍTŐ 
FIÓK NEM MŰKÖDIK? 
 
FIGYELEM! Minden esetleges javítást csak a szerviz szakembere vagy 
hasonló képességgel bíró szakember végezheti el. Javítás elvégzése a 
gyártóval fel nem hatalmazott személyekkel veszélyes. 
 
Kisebb hiba esetében először próbálja meg a hibát az utasításunk szerint 
eltávolítani. 
 
Az edények nem melegszenek megfelelően.  
Ellenőrizze, hogy: 
- a készülék be van kapcsolva; 
- egy megfelelő hőmérséklet van beállítva; 
- a fiók hátsó fala nincs teljesen betakarva edényekkel; 
- az edények elegendő ideig voltak melegítve. 
 
A melegítés hossza több körülménytől függ, ezekhez tartoznak: 
- az edények anyaga és vastagsága; 
- az edények mennyisége; 
- az edények elrendezése a fiókban. 
 
Az edények egyáltalán nem melegszenek.  
Ellenőrizze, hogy: 
- a biztosító nincs megszakítva, vagy a megszakító nincs kikapcsolva; 
- a ventilátor zaját halja. 
Ha a ventilátor működik, akkor a hiba a fűtőtestben van. 
 
A hőmérséklet érzékelőjének hibája a kijelző villogásával és szaggatott 
hanggal van jelezve. Ezek után a fiók automatikusan kikapcsol. 
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MŰSZAKI ADATOK 

 
 

 

MŰSZAKI ADATOK 
MELEGÍTŐ FIÓK WD1410X 

WD1410B 
WD1410WG 
WD1410BG 

Méretek 560 x 595 x 140 mm 

Elektromos táplálás 220-230 V ~; 50/60 Hz 

Teljes el. teljesítményfelvétel 410 W 
SAP 542587 

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Cseh köztársaság 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyártó fenntartja jogát, hogy az útmutatóban változásokat végezzen el, 
melyek a terméket érintő innovációs vagy technológiai változásokból 
erednek, és nincsenek hatással a funkcióira. 
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