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AZ ELEKTROMOS ITALMELEGÍTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
 
Termék: Italmelegítő 6,8l, Italmelegítő 30l 
 
Gyártó: Gastro 

 
Örülünk, hogy ezt a terméket választotta, köszönjük a bizalmát. A könnyű, biztonságos és 
sokoldalú használata biztosa örömet okoz majd. Gondosan tartsa be a következő 
utasításokat, és tartsa meg a használati útmutatót a jövőbeni használatra. 
 

 

Italmelegítő 6,8l – 220-240 V, 50 Hz 950 W 
Italmelegítő 30l – 220-240 V, 50 Hz 2500 W 
 

 
 

Fontos figyelmeztetés 

 
Az elektromos italmelegítő italok, víz melegítésére ajánlott, vagy gulyás, leves, gyümölcs és 
zöldségek főzésére alkalmas. A károkért, amelyek más használat alatt keletkeznek, a gyártó 
nem vállal felelősséget. 
 

Általános biztonsági előírások 

 
•  Gondosan olvassa el az összes biztonsági előírást. 
•  Az biztonsági előírások megszegése elektromos áram által okozott balesetet, tüzet vagy 
sérülést okozhat. 
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik azzal, amit a típustáblán lát. 
•  Kizárólag elektromos konnektorba csatlakoztassa. 

• A berendezés használat közben felmelegszik. Vigyázzon rá, hogy ne érjen semmilyen forró 
részéhez. Ne takarja be a csatlakozó kábelt, mint más elektromos fogyasztóknál. 

•  A gépet helyezze egyenes, biztos, hőálló helyre. Soha ne tegye forró felületre, se nyílt láng 
közelébe. 

•  A fogyasztót mindig húzza ki a hálózatból tisztítás előtt és használt után, ill. ha nem 
működik megfelelően. 
•  Soha ne merítse a fűtőtestet vízbe, és a csatlakozó kábelt óvja a nedvességtől.  
•  Ezt a berendezést nem ajánlott gyerekek, ill. mentális vagy fizikai fogyatékosságokkal élő 
felnőttek által használni. Ugyanígy nem ajánlott olyan emberek által használni, akik nem 
rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a gép használatával kapcsolatban. Ezek 
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a személyek felügyelet alatt kell, hogy álljanak, hogy megkapják a megfelelő utasítást, hogy 
kell a berendezést használni. A gyerekeket figyelni kell, nehogy játszanak a géppel. 
•  Ha a fogyasztón vagy a csatlakozó kábelen bármilyen sérülést talál, azonnal húzza ki 
a hálózatból. 
•  Az elektromos fogyasztóink megfelelnek a biztonsági előírásoknak, csak szakértők által 
javíthatók. A nem megfelelő javítás veszéllyel fenyeget. 
•  A gyermekek nem tudatosítják a veszélyt a fogyasztó sérülése esetén, ezért soha ne 
hagyjuk őket a fogyasztóval felügyelet nélkül.  
• A nem megfelelő használat, ill. az útmutató megszegése a garancia elvesztéséhez vezet. 

 
 
 
Fontos használati utasítások 
  

•  Az első használat előtt tisztítsa meg a belső edényt. 

•  A sűrű folyadékokat, amelyek odaéghetnek, lassan kell melegíteni állandó keverés mellett. 

•  Az edény főzésre, melegítésre és forró italok készítésére való. 

• Ha az összes folyadék elpárolog, kapcsolja ki a fogyasztót, hogy ne melegedjen az túl. 
Újratöltés előtt hagyja alaposan kihűlni az edényt, nehogy leforrázza magát a forró, 
kicsapódó gőzzel, valamint az edény is sérülhet. 

•  Figyelmeztetés: sérülés és égési veszély! Működés közben az edény felforrósodik, ezért 
csak a szigetelt részeinél érjen hozzá, valamint ne mozgassa, míg teljesen ki nem hűlik. 

• Töltés, ürítés és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból. 

•  Az elektromos melegítő önálló fogyasztó, és nem használható külső hőforrásokon, mint pl. 
elektromos, gáz vagy szén főzőlapon. 

• A teteje biztonsági zárral van ellátva. 
•  Hőszabályozó pontos termoszáttal. 
•  Túlmelegedés elleni védelem. Túlmelegedés, vagy vízzel való érintkezés esetén, az alsó 
részen kiugrik a biztosíték. A következő használat előtt a biztosítékot vissza kell nyomni. 
•  A működés kontrollégője: melegítéskor világít, a kívánt hőmérséklet elérésekor elalszik. A 
hőmérséklet megtartás érdekében a termosztát és a kontrollégő ki-, bekapcsol. 
 
 

Karbantartás 
 
• Soha ne merítse vízbe a fogyasztót, se a csatlakozó kábelt. 
•  A tisztítás előtt a kábelt mindig húzza ki a hálózatból, majd tisztítsa ki a gép küldő és belső 
részeit nedves ronggyal. 
• Égés veszélye! Tisztítás előtt hagyja az összes részt kihűlni. 
•  A tisztítás után alaposan törölje szárazra a fogyasztót. 
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a fogyasztó alsó részén nem szivárog a víz vagy a gőz. 
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• A vízköves foltokat ecetes oldattal vagy a megszokott vízkőtelenítő folyamattal tudja 
eltávolítani. Utána tiszta vízzel át kell főzni. 
• Ne használjon durva tisztító eszközöket (súrolószivacsot), se súrolószert, amelyek 
megsérthetik az edény felületét.  
•  Időről időre érdemes kitisztítani a csapot a gomb alatt. Forró vízzel, valamit tisztítószerrel 
tisztítsa azt. 

mailto:uzlet@gastrozone.hu
http://www.gastrozone.hu/

