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Hendi Grillijuhend
ohutus ja kasutusjuhend

Tehniline info
mudel
Mudel

Elekter

Võimsus

plaadid

263501

230V

1800w

Ülemine rihveldatud.
Alumine rihveldatud

263600

230V

1800w

Ülemine rihveldatud,
alumine sile

Panini 263655

230V

2200w

Ülemine rihveldatud.
Alumine rihveldatud

Panini 263662

230V

2200w

Ülemine rihveldatud,
alumine sile

Topelt 263709

230V

1800+1800w Ülemine rihveldatud.
Alumine rihveldatud

Topelt 263808

230V

1800+1800w Ülemine rihveldatud,
alumine sile

Topelt 263907

230V

1800+1800w Vasakpoolne ülemine ja
alumine rihveldatud.
Parempoolne ülemine ja
alumine sile

Kasutamisjuhend kuulub toote juurde. Lugege tähelepanelikult kasutamisjuhendis väljatoodud juhiseid
ja hoiatusi, mis annavad üldist informatsiooni seadme paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja üldiste
ohutusnõuete kohta. Seadme tootja ja esindaja ei võta endale vastutust tekkinud rikete kohta, kui toote
kasutamisel ei ole lähtutud kasutusjuhendis toodud juhistest või seadet on kasutatud muul otstarbel.
Fritüürid on pakitud kartongkarppi

OHUTUSJUHEND:
kasutamisel pidage silmas üleüldisi ohutusnõudeid, mis
kehtivad elektriseadmete kasutamise kohta!
-

Ärge puudutage seadet niiskete või märgade kätega.

-

Ärge lubage lapsi seadme juurde.

-

Hoidke korras elektripistikud ja -juhtmed!

-

Tagage pistikupesast tuleva voolu vastavus seadme

elektritarbimisega.

-

Seadme välispinna puhastamisel lülitage masin eelnevalt välja

-

Kui seadme töö on häiritud, lülitage masin koheselt välja vee- ja

vooluvõrgust. Kutsuge välja seadme hooldaja.
–

Hoidke seade puhtana ja korras teostades regulaarset hooldust.

–

Arge jätke seadet järelvalveta tööle

–

Seadet ei tohi puhastada jooksva vee all

Paigaldus
Seadme ümbritsevad seinad peavad vastama CSN 061008cl 21
vahemaa seinast vähemalt 10cm

Elektriühendus
Seade peab olema ühendatud maandusega
Seadmele peab olema paigaldatud kaitse vastavalt seadme võimsusele, vaata tabelist või seadmel
olevast kleepekast
jälgi et elektrikaablite juurest ei tõuseks temperatuur kürgemale kui 50C
Enne esimest korda kasutust tuleks masin puhtaks pesta ja lopputada
Kasutus
Enne kasutust puhasta seade küpsetusjääkidest

Lülita seade on nuppust sisse ja keera termostaati vastavalt soovitavale temperatuurile 50..350C

Puhastus
Enne puhastust jälgi et seade on elektrivõrgust välja lülitatud
Ära puhasta seadet otse vee all
Ära aseta masinat pesumasinasse
Puhasta masinat niiske lapiga või traatharjaga

Kui masin lakkab töötamast helista hooldusess 6412373

Kasutusjuhend käepideme reguleerimiseks

Juhendi kotis on kuusnurk mutrivõti. Kui käepide on liiga lahti, ava
tagaosa kaas kruvikeerajaga ja päripäeva keerates kohandage
kuusnurkvõtmega ( hex-screws) vasest kinnitust. Kui käepide on liiga
tihedalt, keerake vastu päeva ja fikseerige kuusnurkvõtmega. Palun
kohandage polte sobiva tihendusega. Kui käepideme üles või alla
liigutamise tekib heli, siis lisa õli vasest kinnituse keskel olevasse avasse.
Lõpetades toimingu sulge palun tagaosa kaas.

õlitusava

Kohv on kunst OÜ
telefon: 6412373
Mustamäe tee 24, Tallinn e-post: info@seadmed.ee

www.seadmed.ee
www.topkaubamaja.net
www.lamarzocco.ee

