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JÓTÁLLÁS
Az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatban a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó általános érvényű kötelező rendelkezései szabályozzák.
1. Jótállás időtartama: 2 év
2.
3. A jótállás nem vonatkozik
a) mechanikus sérülésekre
b) a berendezés helytelen, használati utasítással ellentétes használatára
4. A jótállás megszűnte:
- a készülék kézikönyvben ismertetett használatától eltérő használatakor (helytelen eljárás)
- ha a készülék javítását vagy átalakítását a szervizünktől eltérő személy végzi

Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az eladó a
vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:





az áru a gyártó által ebben a kézikönyvben leírt jellemzőkkel rendelkezik,
az áruk alkalmas a gyártó által meghatározott rendeltetési célnak,
az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a
minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került
sor,
az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő,
hogy az áru már az átvételkor hibás volt.
Ettől eltérő értelmű rendelkezés hiányában a jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő számítása az áru
vevő általi kézhezvételével kezdődik. Hibás teljesítésből eredő jogait a vásárló vagy az eladó azon
telephelyén érvényesíti, amely telephelyen az értékesítésre kerülő árucikkek kínálatára való
tekintettel lehetőség nyílik a panasz kezelésére, vagy az eladó székhelyén, esetleg vállalkozása
címén. A reklamáció érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez
kapja a reklamált árut.
A panaszok az alábbi címen található szervizben is érvényesíthetők:
DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Cseh Köztársaság,
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz
A panasz gyors és problémamentes rendezése érdekében javasolt csatolni a vásárlás igazolását, valamint egy
a hiba leírását, valamint a telefonszámot és a visszaküldésre szolgáló kapcsolattartási címet tartalmazó
kísérőlevelet.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem
szabad háztartási hulladékként kezelni, ellenben le kell adni az elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanításával foglalkozó, megfelelő gyűjtőhelyen. Jelen ajánlás
betartásával védi a környezetet és embertársai egészségét. A veszélyes hulladék
ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a községi
vagy városi önkormányzattal, hulladékgyűjtő teleppel, vagy az üzlettel, ahol a készüléket
megvásárolta.
A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, azokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
használja.
Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználáshoz.
 Az első használat előtt távolítson el minden reklám- és védőfóliát.
 Használat előtt ellenőrizze le, hogy megfelel-e az elektromos hálózat a készülék adattábláján
előírt paramétereknek.
 A gyermekek nem játszhatnak sem a biztonsági, sem a reklám matricákkal.
 A készüléket háztartási és más hasonló használatra tervezték, pl.:
◦ üzletek, irodák stb. konyhái, nyaralók, hétvégi házak, szállodák, panziók és más egyéb
 A készüléket nem használhatják csökkent pszichikai, fizikai vagy mentális képességekkel
rendelkező személyek (sem gyermekek). Ha nincsenek szakmai felügyelet alatt, a készüléket
nem használhatják olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a
rendeltetésszerű használat szabályairól.
 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt gépet.
 A készüléket csak 8 év feletti gyermekek használhatják. A csökkent értelmi, fizikai vagy
szellemi képességekkel rendelkező személyek csak olyan felelős személy állandó
felügyelete mellett használhatják az eszközt, aki megismerkedett a használati szabályokkal
és a lehetséges kockázatokkal.
 A takarítást és a rutinszerű karbantartást csak 8 éven felüli és felügyelet alatt álló személyek
végezhetik.
 A készüléket és annak elektromos kábelét gyermekek elől elzárva tárolja.
 Figyelem: Tilos ezt az egységet külső időzítővel vagy más távirányítóval használni.
 Abban az esetben, ha a felső lemez megrepedt vagy eltört, azonnal kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki az elektromos áramkörből, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
 Soha ne használja a készüléket vas/fém felületen (pl. mosogatótál vagy annak lapja). A
készülék alatti felületnek száraznak, síknak és stabilnak kell lennie.
 Használat előtt a tápkábelt mindig teljesen le kell tekerni a készülékről.
 Soha ne merítse a tápkábelt sem a készüléket vízbe.
 Ha a tápkábel megsérült, ne használja a készüléket, hanem javíttassa meg hivatalos
szervizben vagy szakemberrel.
 A készüléket sík, száraz és stabil, hőálló felületre állítsa. A készülék megtáplálása közben
biztosítson elegendő helyet (legalább 10 cm) a levegő keringéséhez.
 Soha ne használja a készüléket, amíg forró.
 Legyen nagyon óvatos, ha a bekapcsolt készülék közelében gyermekek tartózkodnak.
 Soha ne tegye se gyúlékony anyagok közelébe, se függönyök alá, mivel azok könnyen
meggyulladhatnak. Tűzveszély áll fenn.
 Soha ne hagyja, hogy a tápkábel éles széleken át lógjon, vagy forró felületen feküdjön.
 A készüléknek tisztítás vagy tárolás előtt megfelelően ki kell hűlnie.
 Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és promóciós matricát.
 Fontos tudnivalók: Először ellenőrizze le, hogy minden megfelelően lett összeállítva, majd
csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
 A víztartályba mindig kizárólag tiszta vizet öntsön.
 Mielőtt elektromos hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a készülék jó lett
összeállítva. Szétkapcsolás előtt először állítsa a készüléket OFF vagy "0" állásba, majd
csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.
 Szétszerelés előtt hagyja kihűlni a készüléket.




Tartsa tisztán a készüléket. A szennyeződések lerövidíthetik a készülék élettartamát és fokozzák az
elektromos kisülések kockázatát.

Ha a gép be van kapcsolva, vagy közvetlenül a folyamat közben, soha ne érjen a meleg
(forró) alkatrészekhez.







Ügyeljen arra, hogy semmi ne érjen a készülék fűtőelemeihez, elkerülve ezzel a tűz
létrejöttének veszélyét.
Működés közben soha ne avatkozzon be a készülékbe.
A készüléket azonnal és minden használat után tisztítsa meg.
A készüléket soha nem kell megkenni. A kenőanyagok könnyen begyulladnak, és ezért a
fűtőelem közelben tűzveszélyesek lennének.
A készülék tisztításához soha ne használjon éles vagy fém tárgyakat. Csak törlőruhával és/vagy fából
készült tartozékokkal tisztítsa meg. Az éles fémtárgyak megkárosíthatják a készülék felső rétegét.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1.
2.
3.
4.

Be/ki kapcsoló
Tepsi 2 sütőzónával
Merőkanál
Spatula

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
• Távolítson el minden csomagolóanyagot, és gondosan tisztítsa meg a készüléket és a tartozékokat az
•
•
•
•
•

első használat előtt (lásd Tisztítás).
Figyelem: a készülék első használatakor előfordulhat, hogy a tepsiből kis mennyiségű folyadék
bocsát ki füst és szag. Ez normális. Tisztítsa meg a készüléket nedvszívó papírral vagy tiszta, száraz
ruhával távolítson el minden maradékot.
Vigyen fel egy vékony réteg növényi olajat a tepsire. Ez megakadályozza a ragadást és a használat
utáni tisztítást könnyebb lesz.
Helyezze a készüléket lehetőleg könnyen tisztítható felületre. A felületnek hőállónak is kell lennie.
Ne helyezze a készüléket kezeletlen fafelületre.
Győződjön meg arról, hogy elegendő szellőzés van a grill körül.
Győződjön meg arról, hogy a grill ki van kapcsolva. Dugja be egy földelt aljzatba.

HASZNÁLAT
1. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba. Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően van
behelyezve a készülékbe.
Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval.
2. Használat előtt hagyja a készüléket rövid ideig felmelegedni.
3. A palacsintatésztát a merőkanállal a sütési zónákra öntjük.
4. A spatulával terítse el a tésztát a tányéron.
5. Hagyja sülni a palacsintákat, amíg ízlése szerint meg nem sül. Távolítsa el a palacsintákat egy fa
vagy hőálló műanyag spatulával vagy kaparóval, hogy ne sértse meg a tapadásmentes bevonatot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját.
 Soha ne merítse se a készüléket, se a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba, mert áramütés
veszélye áll fenn.
 Ideális a sütőfelületet csak olajba mártott ruhával áttörölni.
 A készülék felületét puha ruhával tisztíthatja, hogy a felület ne karcolódjon meg. Ne
használjon kemény vagy agresszív tisztítószereket.
 Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen megszáradni/kiszáradni.
Tárolás
Miután megtisztította a készüléket, tekerje vissza a tápkábelt a készülék aljára.
Az így előkészített készüléket a lábaira állítva tárolja. Nem javasolt függőleges helyzetben és
egyáltalán nem fejjel lefelé tárolni.

