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Tassenwärmer S / Cup warmer S
Bedienungsanleitung Tassenwärmer
Cup warmer Instructions for Use
Mode d’emploi du chauffe-tasses
Istruzioni per l’uso scaldatazze
Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer
Modo de empleo para calentador de tazas
Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas
Bruksanvisning koppvärmare
Instruksjonsbok koppvarmer
Instrukcja obsługi podgrzewacza do filiżanek
Руководство по эксплуатации подогревателя чашек
Návod k obsluze ohřívače šálků
JURA Type 589
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Cup warmer S

IMPORTANT SAFEGUARDS
Follow the basic safety precautions
When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed, to
reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:
Z Read all instructions.
Z To protect against fire, electric shock and
injury to persons, do not immerse cord,
plugs, or body of machine in water or other
liquid.
Z Do not touch hot surfaces. Use handles or
knobs.
Z Close supervision is necessary when any
appliance is used by or near children.
Z Unplug from outlet when not in use and
before cleaning. Allow to cool before
putting on or taking off parts.
Z Do not operate any appliance with a
damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or has been damaged in any
manner. Return appliance to the nearest
authorized service facility for examination,
repair or adjustment.
Z The use of accessory attachement not
recommended by the appliance
manufacturer may result in fire,
electric shock, or injury to persons.
Z Do not use outdoors.
Z Do not let the cord hang over the edge of a
table or counter, or touch hot surfaces.
Z Do not place on or near a hot gas or electric
burner, or in a heated oven.

Z Always attach plug to appliance first,

Z
Z

then plug cord into the wall outlet. To
disconnect, turn any control to »off«,
then remove plug from wall outlet.
Do not use appliance for other than
intended use.
For household use only.

Special cord set instructions
a. A short power supply cord is provided to
reduce the risk resulting from becoming
entangled in or tripping over a long cord.
b. Longer extension cords are available and
may be used if care is exercised in their use.
c. If an extension cord is used,
1. the marked electrical rating of the
extension cord should be at least as
great as the electrical rating of the
appliance, and
2. if the appliance is of the grounded
type, the extension cord should be a
grounding type 3-wire cord, and
3. the longer cord shall be arranged so
that it will not drape over the counter
top or tabletop where it can be pulled
on by children of tripped over.

Warning
To reduce the risk of fire or electric shock, do
not remove any service covers. No user
serviceable parts inside. Repair should be done
by authorized personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Caution
This appliance is for household use only.
Any servicing other than cleaning and user
maintenance should be performed by an
authorized service representative:
Z Do not immerse base in water or try to
disassemble.
Z To reduce the risk of fire or electric shock,
do not remove the base. No user serviceable
parts inside. Repair should be done by
authorized service personnel only.
Z Keep the cord away from hot parts of the
appliance during operation.
Z Never clean with scouring powders or hard
implements.

NEVER DO (or you will void your
warranty protection):

Z Never do anything with the appliance which
is not described in the User‘s Manual. In
case of doubt, call your dealer.
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Beschrijving van de symbolen
Waarschuwingen:
VOORZICHTIG
Neem altijd de informatie in acht die met
VOORZICHTIG of WAARSCHUWING en
een waarschuwingspictogram gemarkeerd
is. Het signaalwoord WAARSCHUWING
wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige
verwondingen, het signaalwoord
VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar
voor lichte verwondingen.
Gebruikte symbolen:

E

Aanwijzingen en tips om het gebruik van
uw kopjeswarmer nog makkelijker te
maken.

T

Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht
een handeling uit te voeren.

Bedieningselementen
1
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Kopjeswarmer
Toets Aan/Uit "I/ä"
Afdekking
Netsnoer
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Leveringsomvang
Z JURA-kopjeswarmer
Z Gebruiksaanwijzing
Z Netsnoer
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Belangrijke aanwijzingen

Z

Eigenlijk gebruik
Het apparaat is ontwikkeld en
geconstrueerd voor huishoudelijk
gebruik. Het apparaat is uitsluitend
bedoeld om kopjes en glazen te
verwarmen. Elk ander gebruik wordt
beschouwd als oneigenlijk gebruik.
JURA Elektroapparate AG kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor
de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Z

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór
gebruik van het apparaat volledig
door en neem de aanwijzingen in
acht. Houd de gebruiksaanwijzing
beschikbaar bij het apparaat en geef
deze door aan eventuele volgende
gebruikers.

Z

Voor uw veiligheid
Lees de onderstaande belangrijke
veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig
door en neem deze in acht. Zo
voorkomt u levensgevaar door een
elektrische schok:
Z Gebruik uitsluitend het door
JURA meegeleverde originele
netsnoer.
Z Neem nooit een beschadigd
apparaat of een apparaat met
een beschadigd netsnoer in
gebruik.
Z Neem het apparaat nooit met
natte handen in gebruik.
22

Z

Z

Z

Controleer vóór de inbedrijfstelling of het netsnoer droog is.
Sluit het apparaat uitsluitend
met het tot de leveringsomvang
behorende netsnoer aan op het
wisselstroomnet.
Als er tekenen zijn die duiden op
beschadigingen, bijvoorbeeld
brandlucht, koppel het apparaat
dan onmiddellijk los van het
stroomnet en neem contact op
met de JURA service.
Zorg ervoor dat het apparaat en
het netsnoer zich niet in de
buurt van hete oppervlakken of
open vuur bevinden.
Zorg ervoor dat het netsnoer
niet wordt afgeklemd of langs
scherpe randen schuurt.
Open het apparaat niet en
probeer het nooit zelf te repareren. Voer geen aanpassingen aan
het apparaat uit die niet in de
gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen.

Een beschadigd apparaat is niet
veilig en kan verwondingen en
brand veroorzaken. Zo voorkomt u
schade en daarmee mogelijk lichamelijk letsel en brand:
Z Laat het netsnoer nooit los naar
beneden hangen. Het netsnoer
kan een struikelblok vormen of
beschadigd raken.
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Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Bescherm het apparaat tegen
weersinvloeden zoals regen,
vorst en direct zonlicht.
Gebruik het apparaat niet voor
het bewaren en opwarmen van
dranken of andere levensmiddelen.
Plaats geen vochtige of natte
kopjes in de kopjeswarmer.
Dompel het apparaat, het netsnoer en de aansluitingen niet
onder in water.
Doe het apparaat en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in
de vaatwasser.
Schakel het apparaat vóór reinigingswerkzaamheden uit en trek
de netstekker uit het stopcontact. Veeg het apparaat altijd
vochtig, echter nooit nat af en
bescherm het apparaat tegen
constant spatwater. Reinig de
zijwanden aan binnenzijde niet.
Het apparaat alleen op de
netspanning aansluiten zoals
weergegeven op het typeplaatje.
Het typeplaatje is aan de onderzijde van het apparaat aangebracht. Zie voor aanvullende
technische gegevens hoofdstuk 5
"Technische gegevens".
Schakel het apparaat uit en trek
de netstekker uit het stopcontact
als u langere tijd afwezig bent.

Z
Z

Z
Z

Z

Gebruik het apparaat uitsluitend
onder toezicht.
Kinderen mogen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden
uitsluitend onder toezicht van
een verantwoordelijke persoon
uitvoeren.
Laat kinderen niet met het
apparaat spelen.
Kinderen onder acht jaar uit de
buurt van het apparaat houden
resp. permanent in de gaten
houden.
Kinderen vanaf acht jaar mogen
het apparaat uitsluitend zonder
toezicht bedienen als de veilige
omgang met het apparaat is
uitgelegd. Kinderen moeten
mogelijke gevaren door een
foutieve bediening kunnen
herkennen en begrijpen.

Personen, inclusief kinderen, die
vanwege hun
Z fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
Z onervarenheid of onwetendheid
niet in staat zijn het apparaat veilig
te gebruiken, mogen het apparaat
niet zonder toezicht of instructie
van een verantwoordelijke persoon
gebruiken.
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1

Opstellen en aansluiten

Neem bij het opstellen van uw kopjeswarmer de
volgende punten in acht:
Z Plaats het apparaat op een horizontaal
oppervlak.
Z Kies de plaats voor het apparaat zodanig dat
het tegen oververhitting beschermd is.

J

WAARSCHUWING
Levensgevaar door een elektrische schok bij
gebruik met een defect netsnoer.
T Neem nooit een apparaat met beschadigd
netsnoer in gebruik.

T Sluit het netsnoer op het apparaat aan.
T Steek de netstekker in een stopcontact.

H
Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele
EU niet met het normale huisvuil mag worden
weggegooid. Recycle het apparaat verantwoord
om mogelijke schade aan het milieu of de
gezondheid van mensen door ondeskundige
afvalverwijdering te vermijden en het duurzame
hergebruik van materiële hulpbronnen te
bevorderen. Gebruik voor de teruggave van uw
gebruikte apparaat het retoursysteem of inzamelpunt of neem contact op met de geautoriseerde
dealer bij wie u het product hebt gekocht. Deze
kan het product op een milieuvriendelijke manier
afvoeren.

5 Technische gegevens
Spanning

2 Kopjes/glazen verwarmen
T Verwijder de afdekking.
T Plaats de kopjes en/of glazen in de kop-

jeswarmer.
T Plaats de afdekking op de kopjeswarmer.
T Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
in.
Het apparaat begint met het verwarmen van
de kopjes.

E

Als u het apparaat wilt uitschakelen, zet
dan de toets Aan/Uit in de stand "ä".

3 Onderhoud
E

Gebruik voor het onderhoud geen scherpe,
schurende reinigingsmiddelen of harde
voorwerpen. Hiermee kunt u het apparaat
beschadigen.

T Trek de netstekker vóór iedere reiniging van
het apparaat uit het stopcontact.
T Reinig het apparaat met een zachte,
vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

E

Een microvezeldoek van JURA is verkrijgbaar
bij uw geautoriseerde dealer.

4 Milieuvriendelijke afvoer
Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.
Deskundige afvoer van het product:
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Vermogen
Conformiteitsteken

120 V, 60 Hz
(alleen VS/Canada)
220–240 V, 50/60 Hz
(Europa, overige landen)
13 W
A

Gewicht (zonder snoer) ca. 1,07 kg
Snoerlengte
ca. 1,1 m
Afmetingen (b × h × d) 13,9 × 19,9 × 25,8 cm

6 JURA contacten / juridische informatie
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
Meer contactgegevens voor uw land vindt u online
op jura.com.
Richtlijnen
Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
Z 2011/65/EG (RoHS)
Z 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn)
Z 2014/30/EU (Elektromagnetische compatibiliteit)
Z 2009/125/EG (Richtlijn Ecodesign)
Technische wijzigingen
Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze
gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn
gestileerd en geven niet de originele kleuren van
het apparaat weer. Uw apparaat kan in details
afwijken.

