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Elektrikó Kft mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE
megfelelőséggel rendelkezik.

Forgalomba hozza: Elektriko Kft.
2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat  és szervízünket

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

HIBABEJELENTÉS
email.: szerviz@elektriko.hu Mobil.: 06-20-5229741

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI és
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

az ESPERANSA típusú
party-grillhez.

ES-1015-PG



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
Első használat előtt figyelemmel olvassa el ezt a használati utasítást,és tartsa be az
előírásokat.
Tegye el későbbi használat esetére, ha más személy is használná a készüléket feltétlen
olvassa el a használati útmutatót.
Elektromos berendezések használatakor, hogy csökkentse a tűzveszély, áramütés és  személyi
sérülést kockázatát, néhány alapvető biztonsági előírást be kell tartania.

Ez a készülék háztartási célokra lett tervezve. Nem használható kültérben, vagy kereskedelmi
célokra.
A biztonsági utasításokat pontosan követni kell, és azoknak megfelelően kell használni a
készüléket! Bármely más felhasználás, különösen a helytelen használat növeli a tűzveszély,
áramütés és egyéb személyi sérülések kockázatát, vagy a készülék meghibásodásához
vezethet.
A nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk!
- Győzödjön meg róla, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megegyezik a készülék

adattábláján jelzettel( 230V/50Hz).
A készüléket mindig földelt fali aljzathoz kell csatlakoztatni.

- Óvatosan bánjon a hálózati kábellel. Soha nem szabad megtörni vagy megnyújtani.
Ártmamtalanításakor soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.

- Ne hagyja a csomagolás részeit (műanyag, karton hungarocell stb) a gyermekek előtt, mert
veszélyes lehet - fulladásveszély!

- Használat előtt mindíg ellenőrizze készülékét megfelelően össze van-e szerelve, és nincs-e
rajta sérülés. Ne használja azt, ha a csatlakozó dugó, kábel vagy más alkatrésze megsérült
(repedések, törések, kopott alkatrészek, szivárgás stb.)
Szakemberrel javíttassa ki a hibát mielőtt újra használná a készüléket!

- Helyezze a készüléket stabil, sík és száraz felületre, amely elég nagy ahhoz, hogy
kényelmesen tudjon rajta dolgozni. Ne tegye a készüléket túl közet az asztal vagy a
konyhabútor széléhez.

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy minden oldalról maradjon mellette legalább 10 cm szabad
hely, felette 30 cm, így biztosíthatja a levegő áramlását!

- Ne tegye a készüléket hőforrások közvetlen küzelébe (pl. gáz/elektromos főzőlap, kemence
stb.) És a vezeték ne érintkezzen forró és éles tárgyakkal.

- Figyelem! Az elektromos berendezés nem játékszer!
Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek, vagy nem alkalmas személyek (pl. csökkent testi,
érzékszervi vagy mentális képességek) felügyelet nélkül használják.

- Magyarázza el gyermekének a készülék használatával járó kockázatokat:
(elektromos áramütés, stb.)

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az csatlakoztatva van az elektomos hálózhoz.
Ha használat közben bármilyen rendellenességet észlel, továbbá tisztítás karbantartás esetén
a készüléket ki kell kapcsolni, majd áramtalanítani kell!

- Soha ne használja a készüléket nedves kézzel, ha nedves talajon áll, ha a készülék nedves.
Ne ötse vagy borítsa le a készüléket vagy környezetét semmilyen folyadékkal. Ha mégis ez
történne, a készüléket azonnal kapcsolja ki,áramtalanítsa, majd alaposan szárítsa meg!

- Soha ne merítse a készüléket, vagy annak zsinórját, dugóját vízbe vagy más folyadékba, és
soha ne tegye mosogatógépbe.

- Tartsa a készüléket gyermekek, vagy nem alkalmas személyek elől elzárva.
- Ne tárolja a készüléket a szabadban, nedves vagy vizes környezetben. Tárolja a készüléket

tiszta, száraz, fagymentes helyen, ahol védve van a mechanikus behatások, túlhevülés,
nedvesség stb. Ellen.

- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fi zikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve
tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a
gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.

Felhasználási terület!
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- Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése
érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

- A fedél nyitásához vagy zárásához használja a fogantyút!
- A tálcát, rácsot vastag konyhai kesztyűvel fogja meg!
- Álljon karnyújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót, mivel a forró levegő, vagy a

kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat.
- TILOS a készüléket a tálca nélkül használni!
- Kérjük, ne helyezzen a rácsra alufóliát, mert túlmelegedést okozhat.
- Túl méretes ételeket ne helyezzen a sütőbe, mert tüzet okozhat.
- Kérjük, ne helyezzem papírt vagy műanyagot a sütőbe.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:
Csomagolja ki a készüléket az esetleges fóliákat távolítsa el, majd minden részét
alaposan mossa át tiszta vízzel, a főkészüléket törölje át nedves ronggyal!
Üzemeltesse 15 percig üresen a készüléket!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

TECHNIKAI ADATOK:

- Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaljból és hagyja teljesen kihűlni a készüléket!

- TILOS A KÉSZÜLÉKET VÍZBE MÁRTVA TISZTÍTANI! A kivehető tálca és sütőtálca
elmosható!

- Minden használat után vegye ki a tálcát és száraz ruhával vagy kefével tisztítsa meg!
Nedves (nem vizes!), mosószeres ruhával törölje át a külső borítást és az üvegajtót!

- Tisztításkor kerülje az éles, durva, valamint a fémes felületű anyagok használatát!
A fémes felületű tisztítóról leváló fémszemcsék zárlatot okozhatnak!

- Minden használat után azonnal törölje le a sütő belsejében a kifröccsent ételmaradékot,
zsiradékot, mert ezzel megelőzheti, hogy azok rászáradjanak, ráégjenek a rácsra, az
üveglapra és a készülék belső felületére!

TILOS A FŰTŐSZÁLHOZ HOZZÁÉRNI!

Típus: ES-1015-PG
Hálózati feszülstég:230V/50Hz

Teljesítmény: 800W

Zajszint: Nem jellemző

Gyártási év: 2013


