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1. Algemeen 

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze partijman.  
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor later 
gebruik. Indien u het apparaat aan iemand doorgeeft, dient u de 
gebruiksaanwijzing altijd mee te leveren. Door het juiste gebruik en 
onderhoud zal het apparaat u vele jaren lang van dienst zijn.  
Wij wensen u veel plezier bij het bereiden van gerechten in de partijman.  

1.1 Over deze gebruiksaanwijzing  

Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk bestanddeel van de partijman 
(hierna genoemd apparaat) en geeft u significante instructies voor het in 
gebruik nemen, de veiligheid, de juiste toepassing en het onderhoud van 
het apparaat.  
 
De gebruiksaanwijzing dient constant in de buurt van het apparaat te zijn 
en dient door iedere persoon die het apparaat: 
 

 in gebruik neemt 

 bedient,  

 naar een oplossing van storingen zoekt en/of  

 reinigt, 
 
zorgvuldig te worden gelezen. 

1.2 Waarschuwingen 

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen 
gebruikt:  
 

 
Een waarschuwing op dit niveau duidt op een potentiele gevaarlijke 
situatie.  
Indien deze gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit tot ernstig 
lichamelijk letsel en zelfs tot overlijden leiden.  
► Volg de instructies in deze waarschuwingen op om het risico van 

zwaar lichamelijk letsel of overlijden van personen te vermijden.  
 

 
Een waarschuwing op dit gevarenniveau duidt op een te verwachten 
gevaarlijke situatie. 
Indien deze gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit tot ernstig 
lichamelijk letsel leiden.  
► Volg de instructies in deze waarschuwingen op om het risico van 

zwaar lichamelijk letsel te vermijden 
 

 
Een waarschuwing op dit gevarenniveau duidt op een mogelijk 
gevaarlijke situatie.  



Indien deze gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit tot licht of 
matig letsel leiden.  
► Volg de instructies in deze waarschuwingen op om het risico van 

lichamelijk letsel te vermijden 
 

 
Een instructie op dit niveau duidt op extra informatie, die de omgang met 
het apparaat verlichten. 

1.3 Beperking van aansprakelijkheid 

Alle in deze handleiding beschreven technische informatie, gegevens en 
instructies voor de installatie, werking en onderhoud reflecteren de stand 
der techniek bij het ter perse gaan en zijn gebaseerd op onze 
consciëntieuze kennis en ervaringen. Op grond van de gegevens, 
afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding kunnen geen 
aanspraken worden ontleend.  
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schaden die ontstaan door: 
 

 het niet naleven van de instructies, 

 onjuist gebruik, 

 onvakkundige reparaties, 

 technische veranderingen en wijzigingen aan het apparaat, 

 gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen 
 
Modificaties aan het apparaat worden niet aangeraden en zijn niet door 
de garantie afgedekt.  
 
Vertalingen zijn te goeder trouw vervaardigd. Wij aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten, ook dan niet als de vertaling 
door ons of in onze opdracht gemaakt werd.  
Uitsluitend de originele Duitse versie is bindend.  

1.4 Copyright 

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. 
Het is niet toegestaan om via fotomechanische reproductie, duplicatie en 
distributie via speciale processen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, 
gegevensdragers, datanetwerken), deze handleiding of gedeelten ervan 
te verveelvoudigen.  
Technische en inhoudelijke wijzigingen onder voorbehoud. 

2. Veiligheid 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsinstructies voor de omgang 
met het apparaat. 
Dit apparaat voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik 
kan echter leiden tot persoonlijk letsel en of schade aan eigendommen. 

2.1 Beoogd gebruik  

Dit apparaat is slechts voor huishoudelijk gebruik in gesloten ruimtes 



voor het opwarmen, koken en bakken/braden van levensmiddelen.  
Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk.  
 

 
Gevaar door onjuist gebruik! 

Het apparaat kan bij niet correct gebruik en/of oneigenlijk gebruik 
gevaarlijk zijn.  
► Het apparaat slechts voor het beoogde gebruik aanwenden. 
► Neem de beschreven procedures die in deze handleiding staan in 

acht.  
Eventuele schadeclaims als gevolg van onjuist gebruik zijn uitgesloten.  
Het risico ligt uitsluitend bij de gebruiker/eigenaar. 

2.2 Algemene Veiligheidsinstructies 

 
Let op de volgende algemene veiligheidsinstructies, voor een veilige 
omgang met het apparaat: 
► Controleer het apparaat, de kabel en de stekker regelmatig op 

tekenen van uitwendige beschadigingen. Gebruik het apparaat in 
geen geval als u enige schaden heeft bemerkt.  

► Reparaties mogen alleen door gekwalificeerd personeel die zijn 
opgeleid door de fabrikant, worden uitgevoerd. Door onvakkundig 
uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de 
gebruiker ontstaan. 

► Dit apparaat kan door kinderen die ouder dan 8 jaar zijn, evenals 
door personen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke 
handicap worden gebruikt, vooropgesteld dat zij geïnformeerd zijn 
over het veilige gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen.  

► Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.  
► Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door 

kinderhand, zonder toezicht van een volwassene, worden uitgevoerd. 
► Een reparatie aan het apparaat tijdens de garantieperiode mag 

slechts door een door de fabrikant geautoriseerde klantenservice 
worden uitgevoerd, anders komt de garantie bij gevolgschaden te 
vervallen.  

► Defecte onderdelen mogen slechts door originele onderdelen worden 
vervangen.  

► Trek nooit aan het snoer en draag het apparaat nooit aan het snoer.  
► Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en reinig 

het niet in de vaatwasmachine.  
► Voorkom struikelen over de kabel. Laat de kabel niet los hangen.  
► Voor het reinigen van het apparaat, altijd de stekker uit het 

stopcontact verwijderen. Het apparaat en de aansluitingen dienen 
droog gemaakt te worden voordat het apparaat weer gebruikt wordt.  

► Slechts een passende aansluiting gebruiken.  
► Het apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een 

afzonderlijk remote-control-systeem.  
► Indien het elektriciteitssnoer beschadigd is, dient dit om gevaren te 

voorkomen, te worden vervangen door de fabrikant, de klantendienst 
of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.  



► Het apparaat mag niet als gril worden gebruikt  

2.3 Bronnen van gevaar 

2.3.1 Gevaar voor brandwonden 

 
Het met dit apparaat verwarmde voedsel evenals het gebruikte kookgerei 
en het oppervlak van het apparaat kunnen erg heet worden.  
► Het glasdeksel heeft een ventiel, waaruit hete stoom kan komen! 

Vermijd contact met de hete stoom.  
► Het deksel kan tijdens het gebruik van het apparaat extreem heet 

worden! Gebruik om deze reden bij het verwijderen van het deksel, 
indien nodig, ovenwanten of iets dergelijks om verbrandingen te 
voorkomen. 

► Leg geen keukengerei, kook- of pannendeksel, messen of andere 
voorwerpen van metaal op het kookoppervlak. Als het apparaat 
wordt ingeschakeld, kunnen deze voorwerpen zeer heet worden.  

► Het met olie of andere hete vloeistoffen gevulde apparaat niet 
bewegen of transporteren.  

► Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer heet. Raak het apparaat 
slecht aan de handgrepen aan. 

 

2.3.2 Explosiegevaar 

 
Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat bestaat er explosiegevaar door 
het ontstaan van overdruk.  
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om het risico van een 
explosie te voorkomen:  
► Verwarm nooit voedsel of vloeistoffen in gesloten reservoirs zoals 

bijv. conservenblikjes. Door de druk kan het reservoir exploderen.  
 

2.3.3 Brandgevaar 

 
Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat bestaat er brandgevaar.  
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om het risico van 
brandgevaar te voorkomen:  
► Verwijder voor gebruik alle brandbare voorwerpen (bijv. 

reinigingsmiddel, spraydozen, pannenlappen, thee-/handdoeken, 
etc.) uit de buurt van het apparaat.  

► Vermijdt een langdurig oververhitten van oliën en vetten. 
Oververhitte olie of vet kan snel ontvlammen. 

► De thermostaat mag niet in contact komen met het apparaat! 
Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u de 
thermostaat eruit haalt.  

 

2.3.4 Gevaar voor elektrische schokken 

 
Levensgevaar door elektrische schokken! 



Bij contact met onder spanning staande draden of onderdelen bestaat er 
gevaar voor elektrische schokken! Levensgevaarlijk! 
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om elektrische 
schokken te voorkomen: 
► Als de elektriciteitskabel of de stekker beschadigd is, moet er een 

speciale elektriciteitskabel door de fabrikant of een geautoriseerde 
deskundige elektricien worden geïnstalleerd.  

► Gebruik het apparaat niet, indien de elektriciteitskabel of de stekker 
beschadigd is, als het apparaat niet correct functioneert of als het 
beschadigd of gevallen is. Indien de elektriciteitskabel beschadigd is, 
dient deze om gevaren te vermijden te worden vervangen door de 
fabrikant, de leverancier of een gelijkwaardig gekwalificeerde 
persoon.  

► Raak het apparaat of de stekker niet met natte handen aan.  
► Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Bij 

aanraking van onder spanning staande aansluitingen is het risico op 
stroomschokken zeer groot.  

► De kabel mag niet in contact komen met hete oppervlakken.  
► Niet in de buurt van hete gas- of elektrische branders of in een hete 

oven plaatsen.  

3. Ingebruikname 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over het in gebruik nemen van 
het apparaat. Houdt u aan de instructies om gevaren en schade te 
voorkomen.  

3.1 Veiligheidsinstructie 

 
Bij de ingebruikname van het apparaat kunnen letsel en materiele 
schade ontstaan!  
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om deze gevaren te 
voorkomen: 
► Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Verstikkingsgevaar.  

3.2 Inhoud en de verpakking 

Het apparaat wordt standaard geleverd met de volgende onderdelen:  

 Party pan  

 Glasdeksel 

 Gebruiksaanwijzing 
 

 
► Controleer de inhoud op volledigheid en op zichtbare 

beschadigingen.  
► Meld een onvolledige inhoud of beschadigingen als gevolg van 

gebrekkige verpakking of door transport onmiddellijk aan de 
vervoerder, de verzekering en de leverancier.  

  



3.3 Uitpakken 

Als u het apparaat uitpakt neemt u het apparaat uit de doos en verwijdert 
al het verpakkingsmateriaal. 

3.4 Recyclen van de verpakking 

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportbeschadigingen. De 
verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van milieuvriendelijkheid 
en kunnen dus worden gerecycled.  
het recyclen van de verpakking bespaart grondstoffen en verminderd de 
productie van afval. Geef ongewenste verpakkingsmateriaal af op een 
verzamelpunt voor recycling »Groene Punt«.  
 

 
► Bewaar de originele verpakking tijdens de garantieperiode zodat, 

indien het apparaat mankementen vertoont dit weer naar behoren 
verpakt kan worden om het aan de leverancier te retourneren. 

3.5 Plaatsen 

3.5.1 Eisen aan de installatielocatie 

Voor een veilig en correct gebruik van het apparaat, dient de plaats van 
installatie aan de volgende eisen voldoen:  

 Gebruik het product alleen op hittebestendige, stabiele en horizontale 
oppervlakken. Plaats het apparaat nooit in de buurt van hete 
oppervlakken of open vuur.  

 Kies de installatieplaats zodanig, dat kinderen niet aan de hete 
oppervlakken van het apparaat kunnen komen.  

 Het apparaat moet voldoende luchtcirculatie hebben (minimale afstand 
15 cm).  

 Het stopcontact dient eenvoudig toegankelijk te zijn, zodat het 
elektriciteitssnoer in geval van nood heel simpel kan worden verwijderd.  

 De positionering van het apparaat, op niet stationaire locaties (bijv. 
schepen), mag slechts door gespecialiseerde bedrijven/personeel 
worden uitgevoerd, wanneer zij zorgen dat de voorwaarden voor het 
veilige gebruik worden nageleefd.  

 Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is slechts voor het 
gebruik binnenshuis bestemd. 

 

3.6 Elektrische aansluiting 

Voor een veilig en foutloos gebruik van het apparaat dient met bij het 
elektrisch aansluiten op de volgende instructies te achten:  

 Vergelijk voor het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens 
(spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het 
elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat er geen 
schade aan het apparaat kan ontstaan. In twijfelgevallen, vraag uw 
elektricien.  



 Het stopcontact moet beveiligd zijn door een 16-A-aardlekschakelaar. 

 De aansluiting van het apparaat mag maximaal via een 3 meter lang, 
afgewikkelde verlengsnoer geschieden met een doorsnede van ten 
minste 1,5 mm². Het gebruik van verlengsnoeren met meerdere 
contacten of stopcontactgroepen is vanwege het brandgevaar verboden.  

 Zorg ervoor dat het elektriciteitssnoer onbeschadigd is en niet over of 
onder het apparaat of via hete en/of scherpe oppervlakken geleid wordt.  

De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als 
deze is aangesloten op een correct geïnstalleerd aardleksysteem. Het 
gebruiken aan een niet geaard stopcontact is verboden. Laat in geval van twijfel 
de huisinstallatie door een elektricien controleren. De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door een ontbrekende of niet 
verbonden aardlekzekering.  

4. Montage en functies 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over de montage en de 
functies van het apparaat. 

4.1 Onderdelennaam montage v.d. dekselknop 

 
 

a Dekselknop  
b Plasticring  
c Glasdeksel  
d Sluitring 
e Schroef  
1 Dekselgreep  
2 Deksel  
3 Braadvlak van de pan  
4 Greep van de partijman  
5 stekkeraansluiting 
6 Thermostaat  

 

 

 
► Draai de schroef van de greep niet te vast aan, om het breken van 

het glas te vermijden. 

4.2 Automatische thermostaat 

 

1 Thermostaatsensor  
2 Elektriciteitsstekker  
3 Elektriciteitskabel 
4 Temperatuurregelaar 

 
 
 

 De automatische thermostaat is een zeer nauwkeurig onderdeel, dus zorg 
ervoor dat het niet valt of onder hevige schokken lijdt.  



 Gebruik altijd de meegeleverde thermostaat. Nooit een andere thermostaat 
inzetten. 

 Zorg ervoor dat de automatische thermostaat juist geplaatst wordt. Trek 
altijd aan de stekker, en nooit aan de kabel voor het verwijderen uit het 
stopcontact. Geen overdadige druk uitoefenen en de thermostaat niet 
buigen. 

 Temperatuurvoeler en de houder van de stift schoon houden. 

 Indien de automatische temperatuurvoeler beschadigd of oververhit is, dient 
u deze direct uit te schakelen en het gebruik van het apparaat beëindigen. 
Repareer het apparaat nooit zelf. Neem voor een eventuele reparatie van 
het apparaat contact op met de leverancier. 

 Zorg ervoor dat u voor het plaatsen of verwijderen van de automatische 
thermostaat overtuigd bent dat de schaal van de temperatuurregelaar op 
“OFF” staat. Het verwijderen in ingeschakelde toestand kan tot 
oververhitting of storing leiden.  

 De temperatuurregelaar mag niet in contact komen met het apparaat! 
Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de thermostaat 
uit het apparaat neemt!  

4.2.1 Typeplaatje 

Het typeplaatje met de aansluitings- en vermogensgegevens bevindt zich 
aan de onderzijde van het apparaat. 

5. Bediening en werking 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke instructies voor de bediening van het 
apparaat. Let op de instructies om gevaren en beschadigingen te 
vermijden. 

 
► Laat het apparaat tijdens het functioneren niet zonder toezicht en 

trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Zo voorkomt u onnodig 
energieverbruik en ongelukken. 

5.1 Bediening van het apparaat 

5.1.1 Inschakelen 

Eerst de temperatuurinstelschaal op “OFF” zetten en de 
automatische thermostaat vast op de aansluithouder “A” 
steken.  
Als de thermostaat niet correct geplaatst is, kan er een 
abnormale hitte ontstaan. Dit kan tot lichamelijk letsel of 
beschadiging van het apparaat leiden. Zorg ervoor dat 
de temperatuurregelaar correct geplaatst wordt.  
Dan de stekker in een 230 volt geaard stopcontact.  

 
De thermostaat op de gewenste temperatuur 
instellen. 
De temperatuurvoeler zorgt ervoor dat de 
temperatuur constant blijft. 
 



Schaalindeling op de regelaar: 
MIN = laagste temperatuurstand = warmhoudfunctie 
1-2 = temperatuurbereik t/m ca. 100 °C  
3-4 = temperatuurbereik t/m ca. 200 °C  
5 = maximaal temperatuurbereik t/m ca. 240 °C  
OFF  = verwarming is uitgeschakeld. 
Voorzichtig bij de instelling “OFF”: de Party pan kan gedurende een 
langere tijd nog zeer heet zijn. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opmerking: De bovenstaande temperaturen zijn die van de bakplaat van 
de pan tijdens het toebereiden. 
 

5.1.2 Toebereiden  

Na het inschakelen ca. 5 á 10 minuten wachten. Zodra het 
controlelampje uitgaat, kan met het toebereiden worden begonnen. Om 
de toebereide etenswaren warm te houden, draait u de 
temperatuurregelaar terug in de richting van de “MIN”.  
Tijdens het gebruik kunnen er knakgeluiden ontstaan. Dit is geen defect. 
De geluiden ontstaan door de thermische expansie van de verwarming 
en de bakplaat van de pan.  
Nooit een hand onder de pan leggen en geen brandbare stoffen op de 
Prof-Party-Pan leggen.  
 

5.1.3 Gebruik van het deksel 

U kunt het glasdeksel tijdens het 
toebereiden van alle levensmiddelsoorten 
gebruiken. Het voorkomt de verbreiding 
van luchtjes en verminderd de 
toebereidingstijd.  
 

5.1.4 Na het gebruik  

Zet de temperatuurregelaar op de stand “0” en trek de 
stekker uit het hoofdstopcontact.  

  

Warmte-
instellingen 

Temperatuur in °C  Levensmiddel  

1 & 2  ca. 100 °C  Gebraden 
levensmiddelen, 
vlees, etc.  

3 & 4  ca. 150- 200 °C  Pannenkoeken, 
omelet, spek, 
etc.  

5  ca. 240 °C  Gegrilde 
levensmiddelen, 
pizza, etc. 

Thermostaat warmhoudfunctie 



6. Reiniging en onderhoud 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke instructies voor de reiniging en het 
onderhoud van het apparaat. Let op de instructies om beschadiging door 
verkeerde reiniging van het apparaat, te voorkomen.  

6.1 Veiligheidsinstructies  

 
Let op de volgende veiligheidsinstructies, voordat u met de reiniging van 
het apparaat begint: 
► Reinig voor het eerste gebruik voorzichtig het apparaat en het 

glasdeksel.  
► Laat voor het reinigen het apparaat zorgvuldig afkoelen.  
► Het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen en 

niet in de vaatwasser plaatsen.  
► Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en 

oplosmiddel-houdende middelen. 
► Vermijdt beschadiging van de antiaanbaklaag. Maak het apparaat na 

het reinigen zorgvuldig droog.  
► Gebruik geen oplosmiddel-houdende reinigingsmiddelen, zoals bijv. 

benzine, zodat de kunststofonderdelen niet beschadigen. 
 

6.1.1 Reiniging en onderhoud na het gebruik  

Na het gebruik dient u de Party pan als volgt te reinigen: 
 

Omschrijving  Methode  Opmerking  

Verwarmings-
plaat  

Bakresten na gebruik van 
de pan – in warme 
toestand – met een 
zachte doek of een stuk 
keukenpapier 
verwijderen. 

Gebruik geen 
reinigingsmiddel 
(behalve afwasmiddel), 
geen nylonborstel of 
metaalborstel. De 
verwarmingsplaat kan 
daardoor worden 
beschadigd.  

Overmatige 
vervuiling  

Na het afkoelen de 
houder afdekken, om te 
voorkomen dat er water 
in de verwarmingsplaat 
komt en dan met een 
zachte doek en een 
beetje afwasmiddel met 
weinig water reinigen.  

De verwarmingsplaat 
niet in het water 
onderdompelen. Als de 
plaat nog heet is, deze 
ook niet met water 
afspoelen (gevaar voor 
ongevallen en letsel)  

Deksel  Met een zachte spons en 
weinig afwasmiddel 
reinigen.  

Geen verdunner, 
benzine, 
reinigingsmiddel 
(behalve afwasmiddel) 
of chemisch behandelde 
doeken gebruiken. Het 
oppervlak wordt anders 
beschadigd. 



Automatische 
temperatuur-
regelaar 
 

Met zacht keukenpapier 
of droge zachte doek 
reinigen.  

Het complete gedeelte 
van de automatische 
temperatuurregelaar 
nooit reinigen. Gevaar 
voor brand en 
elektrische schokken.  

 

7. Beperkende instructies voor afvalverwijdering 

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het 
huishoudelijk afval deponeren, maar milieuvriendelijk afvoeren.  
 
 Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, gescheiden en 
milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een depot 
voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie 
hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor 
de afvalverwijdering. 
 
In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kan dit apparaat 
de menselijke gezondheid en het milieu schade berokkenen. Deponeer 
uw afgedankte apparaat dus nooit bij het huishoudelijk afval.  
 
Milieuvriendelijke afvalverwijdering 
 
De eigenaar van oude apparatuur, is verplicht dit bij een depot of een 
conforme afvalverzameling af te geven. Met deze kleine persoonlijke 
inspanning draagt u een steentje bij aan het recyclen van waardevolle 
grondstoffen en het voorkomen van verontreinigende stoffen in het 
milieu.  
 

 
► Maak gebruik van het in uw gemeente aanwezige verzamelpunt voor 

het afgeven en recyclen van elektrische- en elektronische 
apparatuur. Informeer bij uw gemeente bevoegde instanties waar u 
de oude apparatuur kunt inleveren.  

► Zorg ervoor dat uw oude apparatuur, totdat het afgehaald wordt veilig 
voor kinderen is.  

8. Garantie  

Voor dit product geldt vanaf de verkoopdatum 24 maanden garantie voor 
gebreken die het gevolg van fabricage- of materiaalfouten zijn.  
Uw wettelijke garantieclaim §439 ev. BGB-E wordt niet beïnvloed. 
De garantie geldt niet voor schade die veroorzaakt is door ondeskundig 
gebruik of gebruikssporen, evenals gebreken die de functie of de waarde 
van het apparaat slechts minimaal beïnvloeden. Bovendien vallen niet 
onder de garantie: onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, 
transportschade (voor zover deze buiten onze verantwoording vallen) en 
schade die door niet door ons uitgevoerde reparatie is ontstaan.  
 



Dit apparaat is slechts voor de privédoeleinden (huishoudelijk gebruik) 
ontworpen en aan dit prestatieniveau aangepast.  
 
Elk gebruik in commerciële situaties valt slechts dan onder de garantie, 
als het gebruik vergelijkbaar is met het normale privégebruik. Het 
apparaat is niet voor het regelmatige professionele gebruik bestemd. 
 
Bij gegronde klachten zullen wij het defecte apparaat naar onze keuze, 
repareren of tegen een probleemloos apparaat vervangen.  
 
Zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de 
levering worden gemeld. 
 
Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.  
Voor het indienen van een garantieclaim of een omruil neemt u voor het 
terugzenden van het apparaat (samen met het retourformulier) contact 
met ons op. 

9. Service-afwikkeling 

Indien een klacht over het product heeft of het product is defect, neem 
dan contact met uw leverancier op. 
 
Hoofdkantoor 
Eurotops Versand GmbH 
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 
3736 333 of info@eurotops.nl.Voor meer informatie over het uitgebreide 
assortiment van de producten van Eurotop, kunt u terecht op: 
www.eurotops.nl 
 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan 
het retouradres vermeld op uw factuur. 
 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek 
bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering 
van de apparatuur voorbehouden. 
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10. Technische gegevens 

Apparaat ELLRONA Party pan  

Artikelnummer  ET 25650  

Aansluiting  220-240 Volt, 50/60 Hertz 

Vermogen 1500 watt 

Temperatuur 240 °C (maximaal) 
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