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TECHNISCHE DATEN
Spannung:   220-240V~50Hz
Leistung:      1500W
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Návod k obsluze
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TECHNICKÉ DATA :
Napětí:    220-240V~50Hz
Výkon:     1500W



Uputa za uporabu

Univerzalna tava metal
 

79070022
 

PP-40.5



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE:

1. Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte ovu uputu i sačuvajte ju kao podsjetnik. 
2. Priključite uređaj na utičnicu s izmjenjivom strujom. Prije stavljanja utikača u utičnicu provjerite jesu 
    li mrežni i napon uređaja identični.
3. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
4. Držite uređaj podalje od djece. Budite posebno oprezni, ako se uređaj koristi u blizini djece.
5. Osigurajte da kabel ne visi. Osigurajte da u blizini uređaja ne postoji opasnost od spoticanja.
6. Držite kabel podalje od vrućih površina, otvorene vatre i oštrih rubova! 
7. Ne dodirujte kabel i utikač mokrim rukama.
8. Ne uranjajte tavu, utikač i kabel u vodu ili slične tekućine. Postoji opasnost od strujnog udara!
9. Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu! Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalno 
    korištenje.
10. Redovito provjeravajte uređaj, kabel i utikač na oštećenja. Ne koristite uređaj u slučaju oštećenja.
11. Odnesite uređaj ovlaštenom električaru na popravak. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. 
12. Koristite tavu samo na površinama otpornim na vrućinu. Ne postavljajte uređaj blizu vrućih površina 
       ili otvorene vatre.  
13. Uređaj se jako zagrijava tijekom rada. Primite uređaj samo za bočne drške. 
14. Regulator temperature ne smije doći u dodir s uređajem. Izvucite utikač iz utičnice prije uporabe 
       regulatora temperature.

PREGLED:

1. Drška poklopca 
2. Priključak regulatora temperature
3. Tava 
4. Drška
5. Površina za kuhanje 
6. Stakleni poklopac 

REGULATOR TEMPERATURE:

1. Senzor za temperaturu 
2. Utikač
3. Kabel
4. Regulator temperature
5. Kontrolna lampica
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KORIŠTENJE UREĐAJA:

                         Napomena: 
                         Prije prvog korištenja očistite uređaj. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, četke s 
                         metalnim ili najlonskim čekinjama te oštre predmete (kao što su noževi ili kuhinjske 
                         lopatice), kako biste izbjegli oštećenje neprianjajućeg sloja.

PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA:

1. Priključite regulator temperature na tavu. Provjerite je kabel 
    pravilno spojen.
2. Podesite regulator temperature na položaj „0“.
3. Stavite utikač u utičnicu sa zaštitnim kontaktom 220-240 V ~ 50 Hz. 
    PAŽNJA: Ne koristite razdjelnik ili produžni kabel.

PRIPREMA NAMIRNICA:

1. Nauljite unutrašnjost tave jestivim uljem.
2. Podesite regulator temperature na potrebni položaj. 
    Kontrolna lampica svijetli nakon što je uređaj spreman za korištenje (ON).

Razina Temperatura °C Jela

1 i 2
3 i 4

5
Termostat

cca 100°C
cca 150-200°C

cca 240°C

Pečenje, meso itd.
Palačinke, pržena jaja, slanina itd.
Jelo s roštilja, pizza itd.
Funkcija održavanja topline

Zagrijavanje traje cca 5-10 minuta prije nego što zasvijetli kontrolna lampica. Zatim možete početi kuhati. 
Podesite regulator temperature na položaj „Thermostat“, kako biste jelo nakon kuhanja držali toplim.



KORIŠTENJE STAKLENOG POKLOPCA:

Koristite stakleni poklopac po mogućnosti prilikom svakog kuhanja. 
Korištenjem staklenog poklopca sprječavate izlaženje mirisa i 
reducirate trajanje kuhanja.

Napomena: Na staklenom poklopcu nalazi se otvor za ispust pare. Izbjegavajte dodir s vrućom parom. 
 Poklopac se jako zagrijava tijekom rada, stoga koristite kuhinjske rukavice ili slično, kako biste izbjegli 
opekline.

NAKON KORIŠTENJA:

Podesite regulator temperature na položaj "0" i izvucite utikač iz utičnice. 
Prije čišćenja ostavite tavu da se ohladi.

JAMSTVO I SERVIS
Naši uređaji prije isporuke prolaze kontrolu kvalitete. Ako su unatoč cijele pažnje za vrijeme proizvodnje 
i transporta nastale štete, molimo da uređaj pošaljete natrag proizvođaču. Dodatno uz zakonska prava 
kupac ima pravo na ispunjenje jamstva sukladno sljedećim uvjetima jamstva:
Za ovaj uređaj dajemo dvogodišnje jamstvo, koje počinje vrijediti od datuma kupnje. Unutar tog perioda 
besplatno uklanjamo popravkom ili zamjenom sve nedostatke, koji su dokazano prouzrokovani greškom 
u materijalu ili proizvodnji.
Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja uređajem kao i smetnje funkcija 
uslijed zahvata i popravaka od strane trećih osoba ili uslijed ugrađivanja dijelova, koji nisu preporučeni 
od strane proizvođača.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO ZBRINJAVANJE:
Pomozite i Vi u zaštiti okoliša! Obratite pažnju na lokalne propise o zaštiti okoliša: 
Odnesite električne uređaje u sabirni centar za zbrinjavanje EE otpada. 

TEHNIČKI PODACI :
Nazivni napon:    220-240V~50Hz
Nazivna snaga:    1500 W



Használati útmutató
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5. 
6. 
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MŰSZAKI ADATOK :
Feszültség:       220-240V~50Hz
Teljesítmény:  1500W



Návod na obsluhu
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TECHNICKÉ DATA :
Napätie: 220-240V~50Hz
Výkon:    1500W



Navodilo za uporabo
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PP-40.5
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Napetost: 220-240V~50Hz
Moč:          1500W



Instrucțiuni De Utilizare

Tigaie universală
 

79070022
 

PP-40.5



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:

1. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de folosire și păstrați-le pentru consultări ulterioare. 
2. Racordați aparatul doar la o rețea electrică de curent alternativ. Voltajul de pe plăcuța cu date tehnice 
    trebuie să corespundă cu voltajul rețelei electrice locale.
3. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
4. Țineți copiii departe de aparat. Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit în 
    preajma copiilor.
5. Nu lăsați cablul să atârne. Îndepărtați toate obiectele din apropiere de care vă puteți împiedica.
6. Țineți cablul departe de suprafețe fierbinți, foc deschis sau colțuri ascuțite. 
7. Nu atingeți niciodată cablul și ștecărul cu mâinile ude.
8. Nu scufundați niciodată aparatul, ștecărul și cablul în apă sau alte lichide. Pericol de moarte prin șoc 
    electric!
9. Doar pentru uz casnic! Nu este permis ca acest aparat să fie folosit în scopuri comerciale.
10. Verificați cu regularitate aparatul, cablul și ștecărul de deteriorări. În caz de deteriorări reluarea 
      funcționării este strict interzisă.
11. Reparațiile se vor efectua doar de către un tehnician calificat. Nu încercați niciodată să efectuați 
      singuri reparațiile. 
12. Folosiți tigaia doar pe suprafețe rezistente la căldură. Nu poziționați aparatul niciodată în apropierea 
      suprafețelor fierbinți sau a flăcărilor deschise. 
13. Aparatul atinge temperaturi ridicate în timpul utilizării. Prindeți aparatul doar de mânerele laterale. 
14. Regulatorul de temperatură nu are voie să intre în contact cu aparatul. Deconectați întotdeauna 
      aparatul de la priză, înainte de a folosi regulatorul de temperatură.

COMPONENTE:

1. Mâner capac 
2. Intrare pentru regulator temperatură
3. Tigaie 
4. Mâner
5. Suprafață de gătit 
6. Capac de sticlă 

REGULATOR DE TEMPERATURĂ
1. Senzor de temperatură 
2. Ștecăr
3. Cablu
4. Regulator de temperatură
5. Lampa de control
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Nivel Temperatură C° Preparate

1 & 2
3 & 4

5
Termostat

ca. 100 C°
ca. 150-200 C°

ca. 240 C°

Friptură, pește etc.
Clătite, papară, slănină etc.
Grătar, pizza etc.
Funcție păstrare căldură

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

                         Observație: 
                         Curățați aparatul înainte de prima folosire. Nu folosiți abrazive agresive, perii metalice 
                         sau de nailon sau obiecte ascuțite (ca de ex. cuțite și spatule) Preveniți deteriorările 
                         stratului antiaderent.

RACORDAREA APARATULUI:

1. Folosiți regulatorul de temperatură cu intrarea la tigaie. 
     Asigurați-vă că ați conectat cablul cu grijă.
2. Fixați regulatorul de temperatură la nivelul „0“.
3. Cuplați ștecărul la un soclu cu împământare 220-240V~50Hz. 
     ATENȚIE: Nu folosiți ștecăre multiplicare sau prelungitoare.

PREPAREREA ALIMENTELOR:

1. Ungeți interiorul tigăii cu puțin ulei.
2. Fixați regulatorul de temperatură la nivelul necesar. Lampa de 
    control se aprinde imediat ce aparatul este pregătit de folosire (ON).

Încălzirea,  înainte ca lampa de control să lumineze, durează ca. 5-10 minute. Puteți atunci începe să 
gătiți. Când sunteți gata, puteți să păstrați preparatele calde prin fixarea regulatorului de temperatură 
pe „Termostat“.



FOLOSIREA CAPACULUI DE STICLĂ:

Folosiți capacul de sticlă, dacă este posibil, ori de câte ori gătiți. 
Utilizarea capacului de sticlă previne pierderea aromelor și 
reduce timpul de gătit.

Observație: Capacul de sticlă are un orificiu prin care aburul fierbinte poate fi evacuat. Nu intrați în 
contact cu aburul fierbinte. Capacul poate deveni extrem de fierbinte când aparatul este în funcțiune, 
folosiți mănuși de bucătărie termoizolante sau similare pentru evitarea arsurilor.

DUPĂ UTILIZARE:

Fixați temperatura la nivelul „0“ și scoateți stecărul din priză.  Lăsați tigaia 
să se răcească de tot înainte de a începe curățarea.

GARANȚIE ȘI SERVICIU CLIENȚI
Înainte de livrare, aparatele noastre sunt supuse unui control riguros de calitate. Dacă, în ciuda tuturor 
măsurilor luate în timpul producției sau al transportului s-au produs deteriorări, vă rugăm să returnați 
aparatul la producător. Pe lângă garanțiile legale, cumpărătorul beneficiază de următoarea garanție:
Pentru aparatul achiziționat oferim garanție pentru 2 ani începând cu data achiziționării. În această 
perioadă remediem gratuit, prin reparatură sau schimb, toate deficiențele care se dovedesc a fi defecte 
de material sau fabricație.
Defectele care apar în urma utilizării neadecvate a aparatului, precum și defecțiunile tehnice ca urmare 
a reparațiilor efectuate de persoane terțe sau a montării unor piese neoriginale nu sunt acoperite de 
această garanție.

ELIMINARE ECOLOGICĂ:
Contribuiți la protecția mediului înconjurător! Luați în considerare cerințele de protecție a 
mediului: predați aparatele electrice spre eliminare la centre de colectare corespunzătoare. 

SPECIFICATII TEHNICE
Tensiune: 220-240V~50Hz
Putere:     1500W


