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Sikkerhetsinstruksjoner 

Det er viktig å følge instruksjoner gitt her i bruksanvisningen for å unngå skade eller fare 
pga uriktig bruk. Ta godt bare på bruksanvisningen for senere referanse. Dersom du gir 
produktet videre til noen andre, sørg for at bruksanvisningen følger med.  
Tiltenkt bruk: Dette produktet er ment for tilberedning av mat i privat husholdning. Det er 
ikke beregnet for kommersiell bruk. Produktet skal bare brukes som tiltenkt og på en slik 
måte som beskrevet i denne bruksanvisning.  
 
 Sørg for at spenningen i veggen samsvarer med det som er angitt på merkingen

plassert på produktet.
 Produktet må alltid plasseres på et flatt, tørt og varmebestandig underlag. Kontroller at

produktet ikke lett kan falle ned. Sørg for at ledningen ikke ligger i klem eller er utsatt
for muligheter for skade på annen måte. Produktet må ikke flyttes ved å dra i
ledningen. Ledningen må heller ikke snurres rundt produktet eller legges i skarp bøy.
Ledningen bør kontrolleres for skader med jevne mellomrom. Dersom denne er
skadet, skal produktet ikke brukes mer.

 Ekstra sikkerhet for ditt produkt kan oppnås ved å installere en jordfeilbryter. Ta i så
fall kontakt med kvalifisert elektriker.

 Produktet må ikke benyttes dersom:
- Strømledningen er skadet
- Dersom det oppstår feilfunksjoner eller om produktet har falt ned eller er skadet på

en annen måte.
 Skulle ledningen være skadet, må denne erstattes av kvalifisert personale. Ta evt.

kontakt med forhandler eller produsent for å sikre kvalifisert reparasjon som forhindrer
farer som skyldes elektrisk feil. Det trengs spesialverktøy for å reparere dette
produktet og man bør alltid kontakte fagfolk for kontroll og reparasjon.
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 Advarsel! Et elektrisk produkt er ikke en leke! Dette produktet må ikke brukes av 
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som 
mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de 
ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er 
ansvarlige for deres sikkerhet. Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som 
et leketøy. Ikke forlat produktet ubevoktet når det er i bruk.  
Forklar dine barn de farer som kan oppstå ved bruk av produktet: 
- Fare som følge av berøring på varme overflater eller damp 
- Fare forårsaket av elektrisk strøm 
Sørg for at produktet er utenfor rekkevidde for små barn eller andre personer som ikke 
kan håndtere produktet på en trygg måte.   

 Rydd vekk emballasje (papp, pose, polystyren osv.) slik at barn ikke kan leke med det 
da dette kan medføre fare. Barn må ikke leke med plast da dette kan føre til fare for 
kvelning! 

 
 Advarsel! Fare for elektrisk støt! Produktet, ledningen eller kontakten må aldri 

komme i kontakt med vann eller annen væske da dette medføre fare for støt:  
- Produktet må ikke senkes i vann, heller ikke ledningen eller kontakten  
- Ledningen må ikke bli våt eller komme i kontakt med flytende væske  
- Produktet må ikke brukes i nærheten av en vask, badekar eller lignende for å unngå 

fare for at det skal kunne falle ned i væske 
- Produktet må ikke berøres med våte hender eller når man står på vått underlag 
- Produktet på ikke plasseres på vått underlag 

 
 Advarsel! Høy varme! Dette produktet blir veldig varmt ved bruk. Det må ikke 

forlates under bruk. Vær varsom når produktet er i bruk. Berør kun håndtak og 
bruk helst grytevott ved åpning og lukking! Vær aktsom slik at ikke varme deler 
av produktet blir berørt under bruk.  

 Advarsel! Fare for brannskader! Det kan komme varm damp fra 
produktet som kan forårsake brannskader. Produktet må ikke brukes 
uten lokket. Vær varsom når lokket tas av og settes på. Åpne alltid 
lokket vekk fra deg. Varm damp må ikke inhaleres.  

 Løft lokket forsiktig vekk fra deg. Før lokket tas av, bør produktet slås av av 
sikkerhetshensyn.  

 Advarsel! Fare for brann! Produktet må ikke plasseres på eller i umiddelbar 
nærhet til brennbart materiale. Sørg for tilstrekkelig avstand til vegger, møbler eller 
lignende for å unngå skade forårsaket av varm damp. Produktet må ikke plasseres på 
eller i nærheten av gass, elektriske enheter eller varmeovn.  

 Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med en varm overflate på produktet.   
 Vær ekstrem forsiktig ved bruk av oljer eller fett da slike produkter kan ta fyr dersom 

de blir for varme. Sørg for tilstrekkelig utlufting ved bruk av produktet.   
 Produktet må være helt avkjølt før rengjøring og lagring. 
 Produktet skal alltid kobles fra strømtilførsel når det ikke er i bruk.   
 Regulatoren for temperatur skal alltid kobles til før strøm. Når man er ferdig med å 

bruke produktet, sett knappen for regulering av temperatur til «OFF» før strømmen 
kobles fra.   

 Produktet skal kun brukes til tilbereding av mat. Det er helt nødvendig at produktet 
holdes rent til enhver tid da det er i direkte kontakt med mat.  
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 Produktet må alltid slås av og kobles fra strøm før bytte av tilbehør eller rengjøring. 
Produktet må ikke flyttes på når det er i bruk og det er varmt.  

 Etter bruk kobles produktet alltid fra strøm for å forhindre fare for skader som følge av 
et ikke overvåket elektrisk apparat. La alltid produktet bli helt avkjølt før rengjøring og 
lagring.    

 Produktet må ikke benyttes utendørs og må kun brukes i tørre omgivelser for å 
forhindre skader som skyldes fuktighet. Produktet er ikke beregnet for utendørs bruk. 

 For å unngå skade og fare for skade, bruk kun tilbehør som leveres med produktet.  
 Med jevne mellomrom må ledningen kontrolleres for skader. Bruk aldri produktet 

dersom ledningen eller produktet har tegn til skader.  
 
 Koble produktet fra strømtilførsel 

- Dersom det oppstår feil ved bruk 
- Før du skifter tilbehør eller rengjør produktet  
- Etter bruk 

 Når produktet skal kobles fra strøm, må man holde i kontakten og ikke dra i ledningen 
da dette kan forårsake skade på ledningen.  

 Dersom ledningen skulle bli skadet, på denne erstattes av kvalifisert service 
personell(*). Før rengjøring må produktet alltid kobles fra strømtilførsel. Alle typer 
reparasjon av produktet, skal overlates til kvalifisert service personell.  

  
(*) Kvalifisert service personell: forhandler, importør eller annet kvalifisert personell som er 
godkjent for denne type reparasjon.  
 

Beskrivelse 

 
Multipanne 
 
 

 
 

   Håndtak  

Håndtak 
for å løfte  

Multipanne  

Glass lokk 

Kontakt for   
temperatur- 
regulator 

Varmeplate 

Temperatur- 
regulator 
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Regulator for temperatur: 
 

 
 

Innhold i pakken 

 Multipanne 
 Glasslokk 
 Håndtak til glasslokk 
 Pakning til glasslokkets håndtak 
 Festemateriale til glasslokkets håndtak 
 Regulator for temperatur med ledning og kontakt 
 Bruksanvisning 
 Garantikort 

 

Før første gangs bruk 

 Fjern all emballasje og folie. Legg pakningen til glasslokket midt over hullet som er 
midt oppå lokket. Legg deretter håndtaket over pakningen og fest det til glasslokket 
med skruen og skiven som følger med. Kontroller at håndtaket er ordentlig festet til 
glasslokket.   

 Rengjør pannen og lokket slik det er beskrevet under Instruksjoner for rengjøring 
samt Viktig info for vedlikehold og bruk av ikke-klebende overflater.  

 Når pannen er slått på og begynner å bli varm, kan det skje at det lukter litt og 
kommer litt røyk. Dette er normalt da det er rester fra produksjonen som brennes 
bort. På grunn av dette anbefaler vi at pannen varmes opp og står med varme i noen 
få minutter uten mat (sørg for god lufting mens du gjør dette).  

 Tørk den ikke-klebende overflaten forsiktig med litt matolje.  
 

      Kontrollys 

Temperatur sensor 
(måler temperature på 
varmeplaten) 
  

Temperatur regulator 

Ledning 
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Hvordan bruke pannen og gode tips 

 Kontroller at regulatoren for temperatur står i 
posisjon «OFF» og sett deretter støpselet inn i 
kontakten. Kontakten må stå ordentlig i for å 
unngå fare for ulykker eller skade. 

 Koble støpselet kun til en korrekt installert og 
jordet kontakt.   

 (230V ~ 50Hz). 
 Juster regulatoren for temperatur til ønsket 

innstilling for temperatur i henhold til hvilken mat 
du ønsker å tilberede.  

 Pannen er ferdig forvarmet når lyset på 
regulatoren for temperatur, slår seg av.  
Denne lampen kan slå seg på innimellom under tilberedning av mat for å vise at 
pannen holder temperaturen.  

 
Tilberedning av mat med multipannen 
Pannen bør forvarmes i 2-5 minutter. Når kontrollampen slår seg av, har pannen 
oppnådd ønsket temperatur. 
 
Merk: Tiden det tar å tilberede avhenger av hvilken type mat man lager. Mengde og 
ønsket sluttresultat på tilberedningen må nesten erfares da det varierer etter eget ønske.   
Merk: Det bør kun brukes kjøkkenredskaper av nylon, plast eller tre for å unngå riper 
og skader i den ikke-klebende overflaten. Brukes med omtanke og forsiktighet.  
 
Advarsel! Sterk varme og brannfare! Dette produktet blir veldig varmt ved bruk og det 
bør derfor brukes med omhu. Berør kun håndtak og bruk grytevotter når lokket tas av 
og på. De varme delene av pannen må ikke berøres! 
 
Etter maten er ferdig tilberedt, kan den holdes varm ved å sette 
regulatoren til nivå merket med «MIN». 
 

MIN Holde maten varm 
1 Minimum varme 
2 Steke godt, hamburger  
3 Pannekaker, eggerøre 
4 Skinke, bacon 
5 Pizza 

Vennligst legg merke til at det er hull i glasslokket for å slippe ut damp. 
Advarsel: Vær aktsom mot damp når glasslokket tas av!  
 Ved bruk av pannen kan det komme kneppelyder. Dette er ikke tegn på feil ved 

pannen, men lyder av en termisk ekspansjon av varmeapparatet og varmeplaten.  
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   Reflektoren må ikke berøres på grunn av fare for brannskade, det må heller ikke 
legges brannfarlige materiale på pannen.  

  Varmeelementet (en ring) er plassert under varmeplaten. Direkte over denne 
varmeringen, vil varmeplaten være varmere enn andre steder på varmeplaten.   

 
Etter bruk skal regulatoren for temperatur settes tilbake til 
posisjon «OFF» før du kobler pannen fra strømtilførsel. La 
pannen avkjøles helt før regulatoren kobles fra pannen.  
Viktig: Som en følge av at sensoren for temperatur er plassert 
på regulatoren, vil denne ha en del restvarme etter at pannen 
har vært i bruk. La derfor apparatet kjøles helt ned. 

Instruksjoner for rengjøring 

Fare for elektrisk støt! Apparatet må aldri senkes i vann, dette gjelder også ledning 
og støpsel. Apparatet må alltid kobles fra strømtilførsel før rengjøring for å unngå 
risiko for elektrisk støt. 
Advarsel: Fare for brannskade! La alltid apparat kjøles helt ned før rengjøring og 
lagring.  
 
MERK: Ingen av delene til dette produktet kan vaskes i oppvaskmaskin! 
 Før rengjøring og lagring er det viktig å koble apparatet fra strømtilførsel og la det 

kjøles helt ned.   
 Det må ikke benyttes sterke rengjøringsmidler eller skrubb for å rengjøre pannens 

overflate!  
 Fjerning av rester av mat etter bruk når det fortsatt er varm, gjøres med en våt klut 

eller papirtørk. Dersom det er fastbrente matrester kan det kokes opp litt vann i 
pannen slik at disse løsner.   

 Det må ikke brukes rengjøringsmidler, nylonbørste eller metallbørste!  
Pannen må ikke legges i vann eller holdes under rennende vann. Vann kan da 
trenge inn i produktet og forårsake skader på de elektriske delene på 
innsiden.  

 Rengjør pannen med en myk svamp som er lett fuktig, evt med en liten mengde 
oppvaskmiddel. Tørk i så fall av med en svamp med kun vann etterpå. Tørk forsiktig 
med en tørr klut til slutt. Etter tørk smøres en liten skje med matolje over stekeflaten.   

 Rengjør lokket med en myk svamp og en liten mengde oppvaskmiddel. Det må ikke 
benyttes fortynningsmidler, bensin, rengjøringsmidler eller kjemisk behandlede kluter, 
da overflaten kan bli skadet. 

 Rengjør regulatoren for temperatur med et mykt papirhåndkle eller en tørr og myk klut. 
Vask aldri regulatoren i vann. Elektrisk støt eller brann kan oppstå dersom denne 
kommer i kontakt med vann eller væske. Dypp heller aldri støpselet eller ledningen 
i vann! 
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Viktig info for vedlikehold og bruk av ikke-klebende overflater 

 
 Det er viktig å kun benytte kjøkkenredskaper av nylon, plastikk 

eller tre for å unngå skader på den ikke-klebende overflater. 
Håndteres med omtanke! 

 Maten må ikke skjæres i når den ligger i pannen. Dette vil kunne 
skade overflaten på den ikke-klebende overflaten.  

 DET MÅ IKKE BENYTTES STÅLULL PÅ PANNENS 
OVERFLATE. 

 Rengjør pannen forsiktig etter all bruk. Vanskelige flekker fjernes 
med en svamp lett fuktet i mildt oppvaskmiddel.   
Matrester som ikke blir fjernet fra pannen vil kunne føre til at de brenner seg fast. 

 

Regulator for temperatur 

 Regulatoren for temperatur er en meget sensitiv del. Som følge av dette bør den 
håndteres med forsiktighet og ikke utsettes for støt, rykk eller fall. 

 Merk: Det er kun den medfølgende regulator for temperatur som skal benyttes. 
Det må ikke brukes annen type regulator! 

 Når man kobler til regulatoren for temperatur, sørg for at denne er korrekt koblet inn. 
Den må ikke fjernes ved å dra i ledningen, men hold godt i selve regulatoren. Det må 
ikke brukes unødvendig makt eller bøyes på.  

 Sørg for at regulatoren og kontakten for denne, er ren til enhver tid.   
 Dersom regulatoren for temperatur er skadet, slå av produktet øyeblikkelig og stopp 

bruken av dette.   
For alle typer reparasjon, lever apparatet til din lokale forhandler. 

 Kontroller at innstillingen på regulatoren er satt til «OFF» før den kobles til eller fra 
produktet. Dersom dette ikke er tilfelle, kan det føre til kortslutning eller 
overopphetning. 

 

Tekniske data 

220-240V~ 50/60Hz 1500W 
Dette produktet er testet i henhold til GS regulativer og er produsert etter CE direktiver. 
 
 

Miljøhensyn 
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Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende 
symbol: 

 

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da 
elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.  
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, 
gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private hushold-
ninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I 
enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, 
under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller 
offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med 
elektrisk og elektronisk avfall. 

 

Garanti (gjelder Norge) 

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser 
om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må 
kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder 
særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den 
forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. 
Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av 
ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. 
For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår 
supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min). 

Markedsføres i Norge av: 
Target United AS 
Postboks 73 
1601 Fredrikstad 
Telefon: 69 35 44 00 
Telefax: 69 35 44 50 
 
 


