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figyelem! gondosan tanulmányozzuk át 
a jelen útmutatóban foglalt utasításokat, 
mivel ezek fontos tudnivalókat tartalmaz-
nak a készülék biztonságos beüzemelésé-
re, használatára és karbantartására vonat-
kozóan.
az útmutatót későbbi tájékozódás céljából 
őrizzük meg.
A készüléket 8 éves vagy 8 év feletti gyermekek, 
valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő 
személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudás-
sal nem bíró személyek is használhatják abban az 
esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, vagy 
ezen személyek a készülék biztonságos használa-
tára vonatkozóan a szükséges utasításokat meg-
kapták, és az esetleges veszélyeket megértették. 
Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. 
Tisztítást, karbantartást 8 év alatti gyermek nem 
hajthat végre. Gyermekek felügyelet mellett tartóz-
kodhatnak a készülék közelében. 
A készüléktől és a kábelektől 8 év alatti gyermekek 
távol tartandók.
Működés közben a készülék egyes külső, szaba-
don hozzáférhető részei átforrósodhatnak. 
A készüléket soha ne működtessük külső időkap-
csolóról, vagy különálló távvezérlő rendszerről.



Amennyiben a tápkábel megsérül, annak cserélje 
kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró márka-
szervizben történhet.
A készüléket ne működtessük edény nélkül.

Biztonsági figyelmeztetések
Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlen-
ségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük 
használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszer-
vizhez.
Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáfér-
nek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez egy 
elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően.
Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, 
hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék típustábláján a tápfe-
szültségre vonatkozó paraméterekkel.
A készülék biztonságos elektromos működtetése kizárólag megfelelően föl-
delt hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatással valósul meg.
Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali csatlakozó ajlzat nem kompatibi-
lisek, a dugvillát képzett villanyszerelővel cseréltessük ki. Ne használjuk 
olyan adaptert vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvényes bizton-
sági előírásoknak, vagy meghaladja az áramterhelheségre vonatkozó ér-
tékhatárokat.
Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csat-
lakozó aljzatból
A fali csatlakozó aljzatból a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki.
Egy elektromos berendezés használata során bizonyos alapszabályokat be 
kell tartani, melyek a következők:
- Soha ne érintsük a készüléket nedves, párás kézzel.
- Ne használjuk úgy a készüléket, hogy mezítláb vagyunk.
-  Ne tegyük ki a készüléket időjárási behatásoknak, pl. esőnek, erős nap-

fénynek.
- Ne bánjunk durván a készülékkel.
Amennyiben a készülék meghibásodik, a készülék dugvilláját azonnal húz-
zuk ki a fali csatlakozó aljzatból, és forduljunk márkaszervizhez; ne próbál-
juk magunk megjavítani a készüléket.
Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem kívánjuk használ-
ni a készüléket, először húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzatból, majd 
kizárólag ezt követően vágjuk el a kábelt.
A készülék elektromos főzőlapként történő, otthoni használatra készült. Min-



den egyéb használat a rendeltetésszerűtől eltérőnek és éppen ezért veszé-
lyesnek minősül. 
A készüléket szabadtéren ne használjuk.
Biztonsági okokból a készüléket soha ne bontsuk szét, nyissuk fel.
Annak érdekében, hogy gyermekek véletlenül se érjenek a forró felületek-
hez, elemekhez, a készüléket egy legalább 85 cm magasságban lévő felü-
letre helyezzük.
A készüléket gyermekektől és fogyatékkal élő személyektől tartsuk távol, 
mivel annak elemei átforrósodhatnak.
A készüléket, amennyiben nem használjuk, szigorúan kapcsoljuk ki, mivel 
az öntöttvas lapok túlmelegedhetnek és károsodhatnak.
Várjunk, amíg a lapok teljesen kihűlnek, csak ezután helyezzük be a do-
bozba.

Műszaki tudnivalók
1 - Fő egység
2 - Főzőlap
3 - A főzőlapok hőmérsékletszabályzó gombja
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- Non sottoporlo ad urti.
Nel caso vi sia un guasto o un funzionamento anomalo dell’apparecchio, 
staccare immediatamente la spina, non manometterlo e rivolgersi ad un 
centro assistenza autorizzato.
Nel qualcaso si decida di non utilizzare più questo tipo di apparecchio, 
è opportuno renderlo inoperante, tagliando il cavo di alimentazione, 
ovviamente dopo averlo disinserito dalla presa di corrente..
L’apparecchio è stato costruito e concepito per funzionare in ambienti 
domestici come fornello; pertanto ogni altro uso è da considerarsi 
improprio e quindi pericoloso.
Non usare l’apparecchio all’aperto.
Per motivi di sicurezza l’apparecchio non può essere aperto.
Durante l’uso tenere l’apparecchio su di una superficie piana.
Non appoggiare l’apparecchio su superfici inadatte e non resistenti al 
calore.
Per evitare contatti accidentali con parti calde, da parte di bambini, 
utilizzare il fornello su piani d’appoggio alti almeno 85 cm. dal suolo.
Tenere l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini e dalle persone 
inabili perchè la piastra raggiunge temperature elevate.
Non dimenticare il fornello acceso perchè il surriscaldamento della 
piastra in ghisa potrebbe danneggiarla.
Prima di riporlo nella propria scatola, attendere che la piastra sia 
assolutamente fredda.

Informazioni tecniche IT

1 - Corpo
2 - Piastra in ghisa
3 - Termostato per la regolazione della temperatura della piastra
Dati tecnici indicati sullapparecchio.
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Használati utasítások
A dugvillát csatlakoztassuk a fali csatlakozó aljzatba, hagyjuk 5 percen át 
melegedni az esetleges párakicsapódás megszüntetése érdekében (szel-
lőztessük át a helyiséget).
A főzőlappal megegyező méretű edényeket használjunk.
Lapos aljú edényeket használjunk.
Energiamegtakarítás céljából a főzés vége előtt kicsivel kikapcsolhatjuk a 
főzőlapot. A főzőlap a kikapcsolást követő pár percen át még kibocsát hőt.
A hőmérséklet beállítására a hőmérsékletszabályzó gomb szolgál.



Karbantartás
A készülék semmilyen különleges karbantartási eljárást nem igényel.
Tisztítás előtt a készüléket kapcsoljuk ki, a dugvillát húzzuk ki a fali csatla-
kozó aljzatból, majd hagyjuk, hogy a készülék kihűljön.
A készülék tisztítását egy puha vagy enyhén nedves kendővel végezzük.
A tisztításhoz soha ne használjunk súrolószert, erős vegyszert.
a készüléket soHa ne merítsük vízbe.
A készülék újbóli használata előtt jól szárítsuk meg a készüléket.
Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a tápkábel ne legyen elvágva, ne legyen 
sérült. Ez amiatt következhet be, hogy közel fut a készülékhez. Amennyiben 
a kábel sérült, ne használjuk a készüléket, forduljunk hivatalos márkaszer-
vizhez.



jóTállás
általános feltételek
a jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.
A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelő-
en kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.
A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek javítá-
sára, cseréjére vonatkozik.
A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellenében).
A gyártó elhárít bárminemű személyt, állatot ért kárra, sérülésre vagy anyagi kárra vo-
natkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útmutató-
ban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.
korlátozó kitételek
A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvényét 
veszti, amennyiben:
-  illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett műve-

letet hajtott végre,
- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.
A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodára, vagy egyéb károso-
dásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.
Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elkötelezett 
gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, vagy egyéb információra volna 
szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.
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Condizioni
La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d’acquisto.
La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata 
dallo scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto.
L’apparecchio deve essere consegnato esclusivamente presso un nostro Centro 
Assistenza autorizzato.
Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell’apparecchio 
che risultano difettosi all’origine per vizi di fabbricazione.
Viene comunque garantita l’assistenza (a pagamento) anche a prodotti fuori garanzia.
Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la 
vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia inpregiudicati tali diritti.
La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali 
o cose, conseguenti ad uso improprio dell’apparecchio e alla mancata osservanza delle 
prescrizioni indicate nell’apposito libretto istruzioni.

Limitazioni
Ogni diritto di garanzia e ogni nostra responsabilità decadono se l’apparecchio è stato:
- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
-Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio.
Sono comunque escluse dalla garanzia le perdite di prestazioni estetiche o tali da non 
compromettere la sostanza delle funzioni.
Se nonostante la cura nella selezione dei materiali e l’impegno nella realizzazione del 
prodotto che Lei ha appena acquistato si dovessero riscontrare dei difetti, o qualora 
avesse bisogno di informazioni, Vi consigliamo di telefonare al rivenditore di zona.

GARANZIA

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 2 Aprile 2014, n. 49 “Attuazione 
della Direttiva RAEE 2012/19/EU , relativa alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 
smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

felHasználói tudnivalók
a 2014. április 2-i 49-es számú irányelv 26. cikkelyének megfelelően a termék 
2012/19/eu (elektromos és elektronikus berendezések selejtezése – Weee) direk-
tívának megfelelő selejtezése, amely az elektromos és elektronikus berendezések-
ben található veszélyes anyag korlátozott használatára és az ezen berendezések 
selejtezésére vonatkozóan
A terméken vagy csomagolásán szereplő, áthúzott szemeteskukát ábrázoló piktogram 
azt jelöli, hogy a termék élettartama végén normál lakossági vegyes hulladékgyűjtő 
edénybe nem helyezhető.
A felhasználó a kiselejtezett berendezést köteles megfelelő veszélyes hulladék átvéte-
lére szolgáló gyűjtőtelepen leadni, oda eljuttatni, vagy visszajuttathatja a berendezést 
a viszonteladónak abban az esetben, ha ugyanilyen típusú új berendezést szerez be 
egy az egyben.
A berendezés megfelelő szelektíven történő begyűjtése lehetőséget ad további újrafel-
dolgozásra, felhasználásra, illetve a környezetbarát selejtezés elősegíti a környezet és 
az emberi egészség károsodásának megelőzését, és hozzájárul a berendezésben fel-
használt anyagok újrafelhasználásához, újrafeldolgozásához.
A berendezés nem megfelelő selejtezése a törvényben foglaltaknak megfelelően az ille-
tékes hatóság által kiszabott pénzbírsághoz vezethet.



Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27  
(volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326; 
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

Prodotto importato da:
POLY POOL S.p.A. Via Sottocorna 21/B 

24020 Parre (Bergamo) - Italy
Tel. 035703244 r.a. - Fax 035702716

http://www.ardes.it - e-mail:info@ardes.it
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