
NÁVOD K OBSLUZE BANKETOVÉHO VOZÍKU
SÉRIE UB



1. OBECNÉ INFORMACE

1.1 Informace o návodu k obsluze
Návod k obsluze obsahuje informace o konstrukci, provozu a údržbě přístroje. Slouží jako
důležitý zdroj informací a referenční příručka.

Uživatel by měl vždy dodržovat místní a obecně platné zdravotní a bezpečnostní
předpisy a informace uvedené v tomto návodu k použití.

Bezpečné a správné používání spotřebiče je zajištěno dodržováním bezpečnostních
pokynů a pokynů uvedených v tomto návodu.

Návod k obsluze je součástí výrobku a měl by být uložen v blízkosti spotřebiče. Měl by
být vždy přístupný všem, kteří spotřebič nastavují, používají, udržují nebo čistí.

1.2 Upozornění
Tyto značky slouží ke zdůraznění důležitých bezpečnostních pokynů a doporučení
týkajících se spotřebiče. Abyste předešli riziku nehody, zranění osob nebo poškození
majetku, je třeba pečlivě dodržovat pokyny.

POZOR!
Tento symbol označuje informace a rady, které je nutné dodržovat pro efektivní

a bezproblémový provoz spotřebiče.

POZOR!
Tento symbol označuje pokyny, které je třeba dodržovat, aby se předešlo riziku zranění,
poruchy a/nebo poškození spotřebiče.

POZOR!
Tato značka upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést ke zranění. Postupujte podle
těchto pokynů obzvláště pečlivě a vždy pečlivě provádějte požadované kroky.

POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Tato značka upozorňuje na možné elektrické nebezpečí. Pokud nebudete dodržovat
bezpečnostní pokyny, riskujete zranění nebo smrt.

POZOR! Horký povrch!
Tato značka upozorňuje, že povrch spotřebiče se během provozu zahřívá. Ignorování
tohoto varování může vést k popáleninám!



1.3 Odpovědnost a záruka

Skutečný rozsah dodávky se může lišit od popisů a nákresů v tomto návodu k
obsluze, pokud se dodávka skládá ze speciálního modelu. To platí i pro výrobky
vyrobené na zakázku nebo pokud byla jednotka přizpůsobena novým technologiím.

POZOR!

Před uvedením jednotky do provozu je třeba si tento návod pečlivě a důkladně přečíst,
zejména před zapnutím jednotky!

Výrobce neodpovídá za škody nebo závady způsobené.

� nedodržení pokynů pro používání a čištění;
� použití mimo uvedená ustanovení;
� Změny provedené uživatelem;
� použití nevhodných náhradních dílů.

1.4 Autorská práva k návodu k obsluze
Výkresy, obrázky a texty v tomto návodu k obsluze jsou chráněny autorským právem.
Žádná část této příručky nesmí být kopírována, reprodukována, přenášena nebo
používána v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu
výrobce. Jakékoli neoprávněné jednání v souvislosti s touto příručkou podléhá
nárokům na náhradu škody. Všechna práva vyhrazena.

1.5 Prohlášení o shodě
Jednotka splňuje platné normy a specifikace Evropské unie.
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2. BEZPEČNOST

V této části je uveden přehled všech důležitých bezpečnostních aspektů.
Každá kapitola navíc obsahuje přesné bezpečnostní pokyny, jak se vyhnout nebezpečí, na
které upozorňují výše popsané značky.
Všechny piktogramy, označení a štítky na jednotce musí být vždy dodržovány a čitelné.
Dodržováním těchto důležitých bezpečnostních pokynů jste optimálně chráněni před
všemi nebezpečími a je zaručen bezpečný a bezproblémový provoz.

2.1 Obecné informace
Tento spotřebič byl navržen v souladu s platnými technickými normami. Spotřebič však
může být nebezpečný, pokud je používán nesprávně a k jiným účelům, než pro které je
určen.
Je nezbytné znát obsah tohoto návodu k obsluze, vyvarovat se chyb a používat spotřebič
bezpečně a bezchybně, abyste byli chráněni před nebezpečím.
Abyste předešli nebezpečí a zajistili optimální výkon, neprovádějte na jednotce žádné
změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem.
Tento spotřebič lze používat pouze v technicky bezvadném a bezpečném stavu.

2.2 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu přístroje
Informace o bezpečnosti práce vycházejí z předpisů Evropské unie platných v době
výroby spotřebiče.
Pokud je spotřebič používán komerčně, je uživatel povinen zajistit, aby výše uvedená
opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídala nejnovějším platným
předpisům a specifikacím po celou dobu životnosti spotřebiče.
Mimo Evropskou unii je třeba dodržovat zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a regionální předpisy platné v místě instalace jednotky. Kromě pokynů k bezpečnosti
práce uvedených v návodu k obsluze je třeba dodržovat a respektovat obecné předpisy o
bezpečnosti a prevenci úrazů, jakož i předpisy o ochraně životního prostředí platné pro
oblast použití zařízení.

POZOR!

� Tento návod si uschovejte a předejte jej budoucím majitelům jednotky

� Každý, kdo používá tento spotřebič, by měl dodržovat pokyny a rady uvedené v
tomto návodu.

� Přístroj používejte pouze v interiéru.

2.3 Zamýšlené použití

POZOR!
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Spotřebič byl navržen a vyroben pro komerční použití a měl by být obsluhován pouze
kvalifikovaným personálem v kuchyňských zařízeních.

Bezpečný provoz je zaručen pouze v případě, že se používá v souladu s určením.

Veškeré technické zásahy, jakož i montáž a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný
zákaznický servis.

Banketový vozík je navržen tak, aby udržoval teplotu pokrmů s vlhkým vzduchem
nebo bez něj.

Vozík byl navržen pro stravovací služby, jídelny nebo veřejná zařízení.

POZOR!

Jakékoli použití nad rámec určeného použití a/nebo jakékoli jiné použití spotřebiče je
zakázáno a nepovažuje se za použití v souladu s určením.

Jakékoli nároky vůči výrobci nebo jeho zplnomocněným zástupcům za škody
způsobené nesprávným používáním jsou vyloučeny.

Uživatel nese odpovědnost za všechny škody vzniklé v důsledku nesprávného
používání en.
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3. PŘEPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

3.1 Ověření dodávky
Ihned po převzetí zásilky zkontrolujte její úplnost a poškození při přepravě.
Nepřĳímejte zásilku, pokud je zjevně poškozená, nebo ji přĳměte pouze s výhradami.

Rozsah poškození zaznamenejte do dodacího listu. Podejte stížnost.
Skryté škody je třeba nahlásit neprodleně do 7 dnů od jejich zjištění.

3.2 Balení
Vnější a vnitřní obalový materiál by měl být před uvedením přístroje do provozu zcela
odstraněn.

POZOR!

Pokud si přejete obalový materiál zlikvidovat, dodržujte příslušné předpisy ve vaší zemi.
Recyklujte opakovaně použitelný obalový materiál.

Zkontrolujte, zda je jednotka kompletní. Pokud některý díl chybí, neprodleně jej
reklamujte.

3.3 Skladování
Až do uvedení do provozu uchovávejte obal uzavřený, přičemž zohledněte
odpovídající údaje o poloze a skladování.

Při skladování dbejte na následující skutečnosti:

� Neskladujte venku.
� Udržujte je v suchu a bez prachu.
� Nevystavujte přístroj agresivním podmínkám.
� Nevystavujte je přímému slunečnímu záření.
� Vyhněte se mechanickým nárazům a vibracím.
� případě delšího skladování (> 3 měsícepravidelně kontrolujteobal

a díly
V případě potřeby obal obnovte nebo vyměňte.
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4. TECHNICKÉ INFORMACE

4.1 Vyhřívaný banketový vozík: přehled dílů

1. Bydlení
2. Digitální termostat
3. Dveře
4. Klika dveří
5. PE nárazník
6. Válečky (4)
7. Nádrž na vodu
8. Blatník
9. Napájecí kabel
10. Štítek výrobku
11. Výstupní kohoutek
12. Rukojeť
13. Vypínač
14. Termostat vlhkosti



4.4 Vyhřívaný banketový vozík: technické údaje

Název Vyhřívaný banketový vozík

Model Řada UB KB

Kapacita UB 1500 GN 1/1 - 65 - 15 ks.

Kapacita UB 2200
GN 2/1 - 22 - 18 ks.
GN 1/1 - 40 - 36 ks.

Kapacita - UB 4000 40 x 1/1 GN 100

Materiál AISI 304 CRNI

Teplota v kabině 30 °C / +90 °C

Power +20 °C : +90 °C - 50 minut

Napájení : 0,75 KW 230 V 50 Hz : 2 KW 230 V 50
Hz : 2,5 KW 230 V 50 Hz

Rozměr : 840 X 890 X H920 mm
840 X 890 X H1740 mm

: 1515 X 890 X H1740 mm
Rozteč zásobníků 57 mm

Hmotnost

Příslušenství Kryt nádrže na vodu

Funkce
- Udržuje teplé jídlo čerstvé a chutné; ideální pro stravovací služby, jídelny a veřejná zařízení.
- Elektricky vyhřívaný banketový vozík udržuje teplotu podávaných pokrmů s vlhkým vzduchem nebo bez něj

(pomocí integrovaného zásobníku na vodu).
- Polyuretanová izolace o tloušťce 70 mm
- Snadná demontáž a čištění magnetického těsnění dveří
- Uzamykatelné dveře s otevíráním v úhlu 270°
- Ergonomická rukojeť
- Jednodílný PE obal jako nárazník
- Kolečka Ø 200 mm, 2 pevná a 2 otočná s brzdou



5. sTruktura a provoz

5.1 Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič smí být připojen pouze ke správně instalované zásuvce s ochranným zemnicím
kontaktem.

Nikdy netahejte napájecí kabel za samotný kabel, ale vždy za síťovou zástrčku.

� Nikdy nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu se zdroji tepla nebo
ostrými rohy. Kabel by neměl viset na boku pracovní plochy. Ujistěte se, že na
kabel nikdo nemůže šlápnout nebo o něj zakopnout.

� Napájecí kabel nesmí být zalomený, ohnutý nebo smotaný a musí být vždy zcela
odvinutý.

� Na napájecí kabel nikdy nepokládejte spotřebič ani jiné předměty.

� Nepokládejte napájecí kabel na koberce nebo tepelnou izolaci. Kabel nezakrývejte.
Kabel udržujte mimo pracovní prostor a neponořujte jej do vody.

� Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, pokud je poškozený nebo
pokud spadl.

� Nepoužívejte žádné příslušenství nebo náhradní díly, které nebyly doporučeny
výrobcem. To může být pro uživatele nebezpečné, může dojít k poškození
spotřebiče a zranění osob. Kromě toho se tím ruší platnost záruky.

� Zařízením za provozu nehýbejte ani jej nenaklánějte.

� Nikdy nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.

� Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.

� Spotřebič nikdy nepoužívejte s mokrýma rukama nebo když stojíte na mokrém
povrchu.

� Přístroj je napájen, dokud je připojen k elektrické síti.

� V případě požáru vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo ji před zahájením
protipožárních opatření odpojte od napájení.

POZOR!

Nestříkejte na spotřebič vodu, pokud je stále pod napětím.



5.2 Struktura a připojení
� Jednotku vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál.
� Umístěte jednotku na rovný a stabilní povrch.
� Než začnete přístroj nastavovat, odstraňte z něj ochrannou fólii. Fólii

odstraňujte pomalu, abyste nezanechali zbytky lepidla. Zbytky lepidla lze
odstranit vhodným rozpouštědlem.

� Spotřebič nikdy nestavte na hořlavý povrch.
� Přístroj nikdy neumisťujte do vlhkého nebo mokrého prostředí.
� Spotřebič nikdy neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně, elektrické trouby,

topných kamen nebo jiných zdrojů tepla.
� Po umístění jednotky na vhodné místo nastavte brzdy na předních kolečkách.

POZOR! Nebezpečí způsobené elektrickým proudem.

Přístroj může způsobit zranění v důsledku nesprávné montáže!
Před uvedením do provozu je třeba porovnat specifikace místní elektrické sítě se
specifikacemi jednotky (viz štítek výrobku).
Jednotku připojte pouze v případě, že se tyto hodnoty shodují!
Dodržujte bezpečnostní pokyny!

� Obvod zásuvky musí být jištěn pojistkou alespoň 16 A. Spotřebič připojujte
pouze do zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani více zásuvek.

� Umístěte přístroj tak, abyste snadno dosáhli na síťovou zástrčku a mohli jej v
případě potřeby rychle odpojit od elektrické sítě.

POZOR! Horký povrch! (Vyhřívaný banketový vozík)

Povrchy spotřebiče jsou během provozu velmi horké, nedotýkejte se jich holýma
rukama. Dveře otevřete pomocí kliky.

POZOR! Horká pára! (vyhřívaný banketový vozík)

Během provozu se v kabině vytváří horká pára. Abyste se vyhnuli působení horké
páry, otevírejte dveře pomalu a nestůjte přímo před dveřmi.



5.3 Provoz
� Před použitím spotřebiče jej vyčistěte podle pokynů v části 7.2 "Čištění".
� Zapněte přístroj stisknutím "vypínače".
� Plánované pokrmy by měly být připraveny předem a uloženy do vhodných nádob

GN.
� Spotřebič lze během přípravy pokrmů ohřívat/chladit, aby nedocházelo k

rychlému ohřívání/chlazení. Postupujte podle pokynů v části "Nastavení teploty".
� Otevřete dvířka a nasaďte nádobu GN s potravinami na vodicí lišty.
� Zavřete dveře.
� Nastavte teplotu na digitálním ovládacím panelu. LCD displej
� Regulujte vlhkost pomocí ručního ovládání vyhřívaných

banketových vozíků.

Vypínač nahoru/dolů
- tlačítko

5.4 Nastavení teploty
� Připojte jednotku do vhodné jednoduché uzemněné zásuvky.
� Nastavte požadovanou teplotu pro skladované potraviny.
� Nastavte teplotu v rozmezí +30 °C až +90 °C u vyhřívaného banketového vozíku

nebo -2 °C až +8 °C u chladicího banketového vozíku v závislosti na typu
skladovaných potravin. Nastavenou teplotu vidíte na digitálním displeji.

� Návod k použití digitálního termostatu najdete v kapse přístroje.
� Aktuální teplotu v přístroji lze odečíst na digitálním displeji.

5.5 Nádrž na vodu pro zvlhčování vzduchu (vyhřívaný banketový vozík)
� Některé pokrmy rychle vysychají. Aby se tomu zabránilo, je spotřebič vybaven

nádržkou na vodu pro zvlhčování vzduchu. Ten je umístěn nad topnou jednotkou
a v případě potřeby jej lze naplnit vodou.

� Během ohřevu se voda odpařuje, a tím je zajištěna optimální vlhkost ve vozíku.
� Výpustný kohoutek lze použít k vyprázdnění nebo vyčištění nádrže.
� Abyste zabránili ztrátě teploty, zavřete po vyjmutí potravin z vozíku dvířka.
� Neotvírejte dveře, pokud to není nutné, a nenechávejte je otevřené.
� Pokud spotřebič již nepoužíváte, nastavte ovladače času a teploty do polohy "0" a

odpojte jej od elektrické sítě (vytáhněte síťovou zástrčku).
� Napájecí kabel umístěte do přihrádky vedle řídicí jednotky, abyste předešli jeho

případnému poškození při přenášení jednotky.
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6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

6.1 Bezpečnostní pokyny
� Před zahájením opravy nebo čištění se ujistěte, že je spotřebič odpojen od

elektrické sítě a dosáhl pokojové teploty.
� Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky a dbejte na to, aby se do přístroje

nedostala voda.
� Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, nikdy neponořujte

spotřebič, kabely ani síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
� Při vkládání nádob GN chraňte čidlo termostatu ve skříni.
� Pohybujte vozíkem za rukojeti.

POZOR!

Přístroj není vhodný pro čištění přímým proudem vody.
K čištění proto nesmíte používat žádný druh tlakového proudu vody!

6.2 Čištění
� Po použití spotřebič důkladně vyčistěte.
� Odpojte spotřebič od elektrické sítě (vytáhněte síťovou zástrčku!) a počkejte,

až spotřebič dosáhne pokojové teploty.
� Otevřete dvířka a vyjměte všechny nádoby GN s potravinami.
� Vyjměte a vyprázdněte nádržku na vodu.

(vyhřívaný banketový vozík)
� Přístroj otřete vlhkým hadříkem.

Do ovládacích panelů se nesmí dostat kapaliny. Vyčistěte
vnitřní prostor spotřebiče, vnější povrchy, dvířka a těsnění měkkým vlhkým
hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Všechny čištěné povrchy důkladně
osušte.

� Nádoby GN a nádržku na vodu umyjte v teplé vodě se saponáty určenými pro
potravinářské účely.

� Vždy používejte měkký hadřík, nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí hadříky,
které by mohly přístroj poškrábat.

� Omyvatelné části osušte a vyleštěte měkkým suchým hadříkem.
� Nechte vůz nějakou dobu otevřený, aby mohl interiér zcela

vyschnout.
� V případě potřeby vyjměte a vyčistěte těsnění dveří.



6.3 Bezpečnostní pokyny pro údržbu
� Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Spotřebič nikdy

nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel
poškozený, nechte jej vyměnit v autorizovaném zákaznickém servisu nebo u
elektrikáře.

� V případě poškození nebo poruchy se obraťte na svého prodejce nebo
zákaznický servis.

� Opravy a údržbu přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik s použitím
originálních náhradních dílů a příslušenství. Nepokoušejte se spotřebič
opravovat sami.

7. LIKVIDACE ODPADU

7.1 Likvidace starých spotřebičů
Pokud se jednotka již nebude používat k servisu, musí být vyřazená jednotka
zlikvidována v souladu s vnitrostátními předpisy. Doporučujeme obrátit se na firmu
specializující se na likvidaci odpadu nebo na místní službu likvidace odpadu.

POZOR!

Abyste zabránili nesprávnému použití a souvisejícím nebezpečím, před likvidací
přístroje jej znehodnoťte. Za tímto účelem odpojte přístroj od elektrické sítě a vyjměte z
něj napájecí kabel.

POZOR!

Při likvidaci odpadu postupujte uvážlivě a v souladu s vnitrostátními a
místními předpisy a ustanoveními.
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