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Javaslatok a snack-sütő használatához  
• Az első használatba vétel előtt távolítson el minden csomagolóanyagot, címkét és 

kiegészítőt a sütőlapok külső és belső felületéről.
• A több típusra is érvényes használati útmutatót gondosan olvassa el és tartsa a 

készülék közelében.
• A snack-sütő használatakor vegye figyelembe a használati útmutatóját.
• A használatba vétel előtt a felső sütőlap és a snack-sütő mindkét oldalát alaposan 

meg kell tisztítani.
• A sütőlapok és a készülék megrongálódásának elkerülése érdekében csak ehhez a 

készülékhez használja a kiegészítőt, amelyikhez tervezték (pl. ne tegye kályhába, 
a gázgyűrűre vagy elektromos főzőlapra stb.).

• A snack-sütő kiegészítőt stabilan helyezze a készülékre és megfelelően rögzítse. 
Csak a grillsütővel együtt szállított, vagy a hivatalos szakszerviztől vásárolt snack-
sütő kiegészítőt és tepsiket használja.

• A snack-sütő megrongálódásának elkerülése érdekében mindig műanyag vagy fa 
eszközöket használjon.

• Az élelmiszert ne darabolja közvetlenül a snack-sütőn.
• A forró snack-sütőt ne tegye vízbe vagy törékeny felületre.
• A tapadásmentes bevonat megóvása érdekében üresen ne hevítse túl sokáig.
• A forró snack-sütőt kizárólag a fogantyúknál fogja meg.
• A készüléket csak akkor melegítse fel, ha a 2 sütőlap, vagy a snack-sütő és a felső 

sütőlap is rajta van.
• Az első használatba vétel előtt mossa le a sütőlapokat és a snack-sütőt, a snack-

sütőre öntsön kevés étolajat és nedvszívó konyharuhával törölje le.
• A sütés közben használt eszközöket ne tegye a készülék sütőfelületeire.
• Javasoljuk, hogy a sütőlapokat és a snack-sütőt szivaccsal, forró vízzel és 

mosogatószerrel tisztítsa meg, majd alapos öblítéssel távolítsa el a maradványokat. 
Papírtörlővel alaposan szárítsa meg.

• A készülék tisztításához ne használjon fémet tartalmazó súrolóeszközt vagy 
súroló hatású tisztítószert, kizárólag műanyag vagy nem fémes tisztítóeszközt 
használjon. Ha a tisztítás nehézségekbe ütközik, a sütőlapokat merítse 
mosogatószert tartalmazó forró vízbe.

• A snack-sütő nem sütőedény, ne tegye sütőbe vagy más hőforrásra, kizárólag 
ebbe a készülékbe.

• A snack-sütőt ne hevítse olajjal vagy zsírral, mert ezek meggyulladhatnak.
• A snack-sütőt ne használja pirításra.
• Olajat vagy zsírt igénylő ételek elkészítésére ne használja. A készülék nem 

olajsütő vagy serpenyő. Ezért kifejezetten tilos sült burgonya, donut, vagy más, 
olajat vagy zsírt igénylő étel elkészítéséhez használni.
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11. Nyissa fel a készüléket és a 
fogantyúinál fogva vegye ki 
belőle a snack-sütőt.

VIGYÁZAT: forró felületek, 
javasoljuk hővédő kesztyű 
használatát.

12. A snack-sütőt mosogatógépben 
lehet tisztítani.
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