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Elektromos kerámia serpenyő
DSA-8350

Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett
lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz 
a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. A készülék használatba vétele előtt 
olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Fontos biztonsági óvintézkedések
A készüléket mindig megfelelő földelésű aljzatról működtesse. Ellenőrizze, hogy a hálózati fe-
szültség megfelel-e a termékcímkén feltüntetett követelményeknek. Soha ne hagyja felügye-
let nélkül az áram alá helyezett gépet.
Tartsa távol a terméket gyermekektől. Tanusítson fokozott figyelmet, ha a termék közelében 
gyermekek tartózkodnak. Ellenőrizze, hogy a kábel nem akadt-e el éles peremekben, bútorok 
szélein, sarkánál, forró felületeken. Soha ne nyúljon a fali aljzathoz és a kábeldugóhoz nedves 
kézzel. Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket, a kábelt és a kábeldugót.
Áramütés veszély!
A termék nem alkalmas kültéri használatra.
A termék kizárólag háztartásokban használható, nem alkalmas nagyüzemi felhasználásra.
Rendszeresen ellenőrizze a termék és a kábel állapotát. Ha bármilyen sérülést észlel, semmi-
képpen ne használja a készüléket. A hiba eltávolítását mindig szakképzett személlyel végez-
tesse. Soha ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. 
A serpenyőt kizárólag hőálló felületen üzemeltesse. Ne helyezze a terméket forró felületek, 
nyílt láng és egyéb hőforrások közelébe. 
Használat közben a serpenyő rendkívül felforrósodik. Kizárólag hőálló kesztyűvel fogja meg.
A termosztát nem kerülhet érintkezésbe a főzőfelülettel. 
A termosztát kihúzása előtt mindig húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.

Információk a csomagolásról
A termék csomagolása megfelelő védelmet biztosít a szállítás során bekövetkező esetleges 
sérülések ellen. A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak. A környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően távolítsa el őket. 

A termék részei
1. Fedő fogantyúja
2. Termosztát
3. A serpenyő teste
4. Főzőfelület
5. Üveg fedő

     Termosztát
     1. Hőérzékelő
     2. El. kábeldugó
     3. El. kábel
     4. Hőszabályzó
     5. Kontrollégő
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Bevezető
Megjegyzés: Az első használat előtt törölje tisztára a serpenyő felületét és a fedőt.

Karbantartás
Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy műanyag súrolókeféket, kése-
ket és egyéb kaparó eszközöket a tisztításhoz. Védje a tapadásmentes felületet az 
esetleges sérülésektől. Tisztítás után törölje szárazra a serpenyőt. A termék nem 
tisztítható csapvíz alatt, sem mosogatógépben.

A serpenyő áram alá helyezése (előkészítés a főzéshez)
1.  Csatlakoztassa a termosztátot a serpenyőhöz. Ellenőrizze a csatlakozó megfelelő rögzítését.
2. Állítsa a hőszabályzót „0“ fokozatra.
3. Csatlakoztassa a kábelt a fali aljzathoz.
Figyelmeztetés: Ne használjon áramelosztókat, hosszabbító kábeleket.

Ételkészítés
1. Törölje át a főzőfelületet kevés olajjal.
2.  Állítsa be a termosztáton a hőmérsékletet a kívánt fokozatra. A melegítés ideje alatt világít a 

kontrollégő.

Fokozat Hőfok C° Főzési mód

1 és 2 90-150 C° Sütés.

3 és 4 150-200 C° Palacsinta, rántotta, szalonna stb.

5 cca 230 C° Grillezett húsok,...

Termosztát Melegen tartás

Bekapcsolás után kb. 5-10 perccel a kontrollégő kialszik. Ezután a készülék készen áll a főzés-
hez. Az étel elkészülte után a termosztátot állítsa melegen tartás fokozatra, így az elkészült 
ételt hosszú ideig melegen tarthatja tálalás előtt.

Fedő használata
Ha a főzési mód lehetővé teszi, mindig használja az üveg fedőt.
A fedő lerövidíti a főzéshez szükséges időt és megakadályozza a szagok kiáramlását.
Megjegyzés: A fedő gőzkieresztő nyílással rendelkezik, amelyen keresztül távozhat a felesleges 
gőz az edényből. Legyen nagyon óvatos a kiáram forró gőzzel. Használat közben a fedő rend-
kívül felforrósodhat, ezért mindig húzzon hőálló kesztyűt, mielőtt megfogná.

Használat után
Állítsa a hőszabályzót „0“ fokozatra és húzza ki a kábelt a fali aljzatból.
Tisztítás előtt várja meg, hogy a serpenyő teljesen lehűljön.

Műszaki jellemzők 
Beállítható hőfőkozat kb. 90  - akár 230°C
Belső méret: 36*36*3.5cm
Külső méret: 42*42*8 cm
Tömege : 3.62 kg
Áramforrás: AC 220-240V/50-60Hz 
Teljesítményfelvétel : 1300W
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Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat 
a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az 
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. To-
vábbi információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi 
hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás 

stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási kö-
rülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja 
a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék tovább-
fejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell 
különbözhet a valódi terméktől.


