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Használati útmutató 

Közvetlen fű tés ű  elektromos mézmelegít ő  

Figyelmeztetés: 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást és tartsa be. !ioy biztonságosan, 
megfelel ően és rendeltetésszer űen tudja használni a készüléket. 
Ellenő rizze a készülék épségét, sérülésmentességét, elektromos dobozát, csatlakozó kábelét, fizikai 
méreteit és a hálózati feszültséget (230 V. 50 Hz). A készüléken található rögzít ő  elemeket tilos 
meghonlani, ill. levágni, ezek szükségesek a készülék üzemszer ű  m űködéséhez. 
Rendeltetésszer ű  használat: 
A készülék kizárólag folyékony és ikrás méz melegítésére, ill. melegen tartására alkalmas. 
Helyezze a mézmelegítőt az ikrás méz tetejére vagy a folyékony mézbe, a h ő fokszabályzót állítsa be a 
kívánt érlékre é csatlakoztassa a dugvillát. A piros lámpa a pillanatnyi bekapcsolt állapotot jelzi. A 
beállítható h ő fok (4 5) - (-'-80) C. 
Célszerű  a készüléket kibillenés ellen biztosítani. 
ikrás méz olvasztásánál szükségszer ű  lehet a mézásó használata. 
A mézmelegítő  készülék a m űanyaghordót vagy m űanyag kannát nem olvasztja meg, nem károsítja! 
Tilos a készüléket s ű rű , ikrás mézben mozgatni, vagy a mézet a mézmelegít ő  készülékkel keverni! 
A készüléket ne tegye ki er ős mechanikai hatásnak. 
A mézet csak addig melegítse. ameddig fel nem olvad, további melegítéskor a HMF érték emelkedhet. 
Biztonsági el ő írások: 
A kezelési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából ered ő  károk esetén a garancia érvényét 
veszíti. A következményes károkért sem tud a gyártó felel ősséget vállalni. 
A szakszer ű tlen használatból vagy a biztonsági el ő írások be nem tartásából ered ő  személyi és anyagi 
károkért a gyártó szintén nem tud felel ősséget vállalni. A garancia ilyen esetekben is érvényét veszti. 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülék önkényes átalakítása, módosítása vagy 
megbontása. 
Ne tegyük ki a készüléket széls őséges hőmérsékletnek, er ős rezgések behatásának vagy er ő s 
mechanikai igénybevételnek. napsütésnek. 
A készülék nedvesség ellen védett kivitel ű . Ne tegyük közvetlenül vízbe, vagy ne tegyünk ki magas 
páratartalomnak. 
Tilos a készülékkel medencét fű teni, életvédelmi okok miatt! 
Kizárólag szabványos érintésvédelemmel ellátott dugaszolóaljzatból használható. (230V, 50 Hz) Tilos 
hosszabbítóról üzemeltetni. 
Az elektromos doboz nem érintkezhet mézzel, ezért az edényzethez mindig a megfelel ő  méretű  
mézmelegítő  készüléket kell használni. 
Kizárólag gyerekekt ő l elzárt, zárt helyen üzerneltethet ő . 
A készüléket szakképzett, baleseti és munkavédelmi el ő írásokat betartó személy kezelheti, a készülék 
folyamatos felügyelet mellett használható. 
A készüléket kizárólag mozgásában és szellemiekben nem korlátozott személy használhatja. 
Karbantartás: szükséges karbantartás a szokásos tisztítás, meleg vízzel, szivaccsal, feszültség 
mentesített állapotban. Bármilyen meghibásodás, a normál üzemeltetést ő l eltérő  tevékenység 
észrevételénél kétjük forduljon a gyártóhoz! 
A készüléket évente kötelező  átvizsgálni, elektromos biztonság, mechanikai sérülés mentesség és 
meglle!ú m ű ködő  képessém céljából. Az átizsgálási a gyártó vállalja díj ellenében. 
Eredményes jó munkát kívámmnk! 
Kérdéseivel és észrevételeivel, bizalommal forduljon hozzánk. 



Jó M C(ái jegy 

Közvetlen fű tés ű  elektromos mézmelegít ő , agassá• 	. ‚ átmérő 	. 230 V 	. W. 
A gyártó a vásárlás napjától számított 12 hónapig a hatályos jogszabály szerint kötelez ő  jótállást 
vállal. 
A jótállás kizárólag gyártási és anyaghibákból ered ő  meghibásodásokra terjed ki. Az cicktronios 
egységek, dobozok kinyitása. megbontása. bármilyen jelleg ű  átalakítása a garancia elvesztését vonja 
maga után. Szakszer ű tlen. nem rendeltetésszer ű , használat. mechanikai sérülés. küls ő  behatás, például 
hálózati nem megfelel ő  feszültség, villámcsapás, érintésivédelmi hiányosság esetén a jótállás nem 
érvényesíthet ő . Másodlagos meghibásodásokért és az ebb ő l eredő  károkért a gyártót felel ősség nem 
terheli, továbbá a készülék karbantartásának elmulasztásából ered ő  károkért sem. A gép 
meghibásodásából keletkezett kár és termés kiesésért a gyártó felel ősséget nem vállal. Nem 
vonatkozik a garancia a természetes elhasználódásra, anyag kifáradásra, törésre. A gártó igyekezetet 
tesz a hibát 15 munkanapon belül kijavítani. A telephelyen kívüli javítás nem áll módunkban. 
Meghosszabbodik a garancia ideje, ha a javítás meghaladja a 15 munkanapot. A garancia kizárólag 
Magyarország területére érvényes. A postai úton küldött termékek „Jótállási jegy —ét elfogadottnak 
tekintjük, amennyiben .a kézhezvételt ő l számított 8 napon belül írásos kifogással nem él. A javított 
készüléket javítás után 15 napig díjmentesen tároljuk, 15 nap után tárolási díjat számolunk fel, mely 
napi 500 1-fUF. 
A felek jogvita felmerülése estén kötelesek a Bács-Kiskun megyei Békéltet ő  testület segítségét 
igénybe venni. 

Jótállás kezdete: 20.......év ......................hó .........nap. 
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