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Gyártó: HENDI Food Service Equipment 



Kedves Vásárló, 
 
Kérem, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. A következő oldalon azokat 
az üzembe helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek 
biztosítják a berendezés tökéletes működését, és a lehető leghosszabb élettartamot. 
Kérjük az előírt utasítások szigorú betartását. 
  
Biztonsági előírások 
 

• A készülék helytelen vagy téves használata komolyan károsíthatja a készüléket 
vagy megsebesítheti a használóját. 

• A gyártó nem vállalja a felelősséget azokért a sérülésekért, amiket helytelen vagy 
téves használat okozott. 

• A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha 
véletlenül bele esne, a készülék a vízbe azonnal húzza ki a konnektorból és 
ellenőriztesse a készüléket egy szervizessel. Ha ezt az utasítást nem követi, az 
megrövidítheti a készülék élettartamát. 

• Soha ne próbálja a burkolatot megbontani saját kezűleg. 
• A készülék burkolatába ne helyezzen semmi tárgyat. 
• Ne használja az olajsütőt vizes (nedves) kézzel. 
• Gyakran ellenőrizze a csatlakozót és a vezetéket az esetleges sérülések miatt és 

ha szükséges javítani tegye ezt a kijelölt szervizessel. 
• Ne használja a készüléket miután leesett vagy más módon megsérült. Ha 

szükséges ellenőriztesse és javítassa a kijelölt szervizessel. 
• Ne próbálja a gépet saját kezűleg megszerelni. Ez megrövidítheti a gép 

élettartamát. 
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal 

és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból 
a vezetéket. 

• Bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani vagy 
keresztül esni a vezetéken (hosszabbítón). 

• Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket. 
• A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helye használatát ezért 

veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép 
közelében. 

• Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor nincs használva vagy 
tisztítva van a gép. 

• Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van 
az áramforráshoz. 

• Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzz a csatlakozót a konnektorból. 
• Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva. 

 
Speciális biztonsági előírások 
 

• Ne használjon extra egységeket, melyek nem részei a készüléknek. 
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal. 
• A készüléket nem használhatja olyan személy, aki csökkentett fizikai képességű 
vagy szellemileg visszamaradott, vagy nem rendelkezik a megfelelő tudással. Ezek a 
személyek csak felügyelet mellett használhatják a gépet. 

 
 
Használat 
 
Karbantartási tanácsok 
 
 



 
Hibák: 
 
Hibák Ellenőrzés Megoldás 
Áramkijelző nem világít 
zölden. 

1. Csatlakoztatva van 
a konnektorba? 

2. Van feszültség a 
konnektorban? 

3. Elromlott az 
áramkijelző? 

Cseréljen biztosítékot. 
Ellenőrizze a villamos 
energiaszolgáltatást. 
Cseréljen áramkijelzőt. 

A fűtés jelző (sárga) nem 
világít, míg a fűtőszál 
működik. 

1. Elromlott a 
fűtésjelző? 

2.  Megszűnt a vezeték 
csatlakozása? 

Cseréljen fűtés kijelzőt. 
Ellenőrizze a konnektort. 
 

Az elektromos fűtőszál nem 
működik. 

1. Leégett a fűtőszál? 
2. A 

hőmérsékletszabály
ozó nem működik? 

Cserélje az elektromos 
fűtőszálat. 
Cseréljen 
hőmérsékletszabályozót. 

A felső egység nem 
mozgatható fel és le. 

1.   Esetleg beszorult 
valami az alsó és felső 
egység közé? 
2.   Esetleg a felső 
egység emelő szerkezet 
hibásodott meg? 

Nyissa ki a hátsó táblát, 
hogy megjavítsa. 

 
 
Technikai adatok: 
 

Model 264607 264706 
Méretek (mm) 450x520x(H)525 600x520x(H)525 

Feszültség 230V, 50/60 Hz 230 V, 50/60Hz 
Teljesítmény 2800 W 3600W 

Hőmérséklet szabályzók 
száma 

1 2 

Hőmérséklet 50-300°C 50-300°C 
Fűtő terület mérete 440x320 590x320 

Függőleges mozgatási 
távolság 

0~140mm 0~140mm 

Súly 38,5 kg 49 kg 
 
 
Garancia 
 
A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a szalamanderre, a 
társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti 
feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett. 
 



VENDI-HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. 
Specialty Shop - Suppliers of machinery and equipment for catering and commerce 

HU-7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi u. 164. 
Phone / Fax: (++ 36 74 ) - 51 00 53; - 51 00 54; 

E-mail : info@vendi.hu * www.vendi.hu 
 
 

 
CE megfelelőségi és beszállítói nyilatkozat! 

 
Alulírott Kövecses László, 

a Vendi-Hungária Kereskedelmi Kft ügyvezetője, mint a 
„HENDI” márkájú berendezések importőre nyilatkozom, hogy 
az alábbi berendezések mindegyike megfelel mind a hazai, 

mind az Európai Unió követelményeinek. 
 

Készült: a 21/1998 (IV.17) IKIM. Rendelet és 
rendeletmódosításainak alapján, az 5. § előírásainak 

megfelelően! 
 

A gyártó neve: HENDI Food Service Equipment 
Nederland – Rhenen 

 
 

A gép megnevezése: 
Salamander 

 
A gép típusai: 
264607-264706 

 
 

A fent nevezett berendezések az alábbi CE és EMC 
irányelveknek megfelelnek: 

73/23/EEC, 89/336/EEC, 89/109/EEC, 2002/95/EG, 
2005/618/EG, 2005/717/EG, 2005/747/EG 

 
Valamint az alábbi nemzetközi biztonságtechnikai 

szabványok szerint készültek: 
EN 60335-1, EN 60335-2-9  

 
 
Szekszárd, 2010. március 1. 

 
Kövecses László 
 ügyvezető 
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