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Használati, karbantartási és termék telepítési útmutató: a saját
biztonsága érdekében kérjük, olvassa el a biztonsági útmutató
minden bekezdését az ezzel kapcsolatos piktogramokat is
beleértve.
Ez a készülék kizárólag beltéri, háztartási használatra készült. Nem alkalmas
az alábbiakban felsorolt használatokra, amelyekre a garancia nem terjed ki:
- személyzeti konyhába üzletekben, irodákban és más munkahelyi
környezetben
- lakóépületekhez;
- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei általi használatra
- szoba reggelivel típusú környezethez;
Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot, matricát
és valamennyi tartozékot a készülék belsejéből és külsejéről.
Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is
beleértve), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással,
kivéve azt az esetet, ha az említett személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a
berendezés használatára vonatkozóan. A gyerekeket szemmel kell tartani,
hogy ne játsszanak a készülékkel, és ne használják játékszerként.
Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek,
illetve csökkent csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel
rendelkező, vagy kellő tudással és belátással nem rendelkező személyek is,
ha az említett személyek a biztonságukért felelős, a készülék biztonságos
használatának módjával és az esetleges veszélyekkel tisztában lévő
személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást
a berendezés használatára vonatkozóan. Gyermekek nem végezhetik a
készülék tisztítását és karbantartását, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és
felnőtt felügyeli őket.
A készüléket és annak kábelét tartsa távol a 8 évesnél kisebb gyermekektől.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
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 Az elérhető felületi hőmérséklet magas lehet, amikor a
készülék üzemel. Soha ne érjen a készülék felületeihez.
A készüléket nem külső időkapcsolóról vagy külön távvezérlő rendszerről
történő üzemeltetésre tervezték.
Teljesen tekerje le a hálózati vezetéket a készülék csatlakoztatása előtt.
Ha a hálózati vezeték megsérült, az áramütés megelőzése érdekében a
cserét kizárólag a gyártóval vagy a vásárlás utáni szerviz által végeztesse el.
Ne használjon hosszabbító kábelt. Ha vállalja a felelősséget azért, ha
mégis ezt teszi, akkor csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely
jó állapotban van, földelt csatlakozódugóval rendelkezik, és megfelel a
készülék teljesítményének. Tegyen meg minden biztonsági óvintézkedést,
hogy senki ne tudjon megbotlani a hosszabbító kábelben.
A készüléket mindig földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék névleges
adatait tartalmazó címkéjén feltüntetett értékeknek.
A sütőlapok tisztításához használjon szivacsot, meleg vizet és folyékony
mosogatószert.
Soha ne merítse a készüléket vagy a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót
vízbe vagy bármely más folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS: Ne melegítsen vagy előmelegítsen, ha a 2 sütőlap
nincs a grillsütőben.

Teendők

• Alaposan olvassa el a használati utasításokat a különböző változatokhoz a készülékéhez mellékelt
tartozékoktól függően, és tartsa elérhető helyen.
• Amennyiben baleset történik, azonnal engedjen hideg vizet az égett felületre, és szükség esetén forduljon
orvoshoz.
• Az első használat előtt mosogassa el a sütőlapokat (lásd 5. bekezdés), öntsön egy kevés sütőolajat a sütőlapokra, és
törölje le egy puha ruhával vagy konyhai papírtörlővel.
• Óvatosan úgy helyezze el a hosszabbító kábelt, akár használ hosszabbító kábelt, akár nem, hogy a vendégek
szabadon tudjanak az asztal körül mozogni, anélkül, hogy megbotlanának benne.
• A sütés közben keletkező gőzök veszélyesek lehetnek főleg azon állatokra nézve, amelyek légzőrendszere érzékeny,
például a madaraké. Javasoljuk a madár tulajdonosoknak, hogy tartsák őket távol a sütési területtől.
• Gyermekektől mindig elzárva tárolja a készüléket.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy mindkét sütőlap tiszta-e.
• A sütőlapok sérülésének elkerülése érdekében csak azon a készüléken használja őket, amelyre tervezték (pl. Ne
helyezze sütőbe, gázrózsára vagy elektromos sütőlapra stb.).
• Ellenőrizze, hogy a sütőlapok stabilan és megfelelően vannak-e a készülékbe helyezve. Csak a készülékkel mellékelt
vagy hivatalos márkaszervizben vásárolt sütőlapokat használja.
• A sütőlapok sérülésének elkerülése érdekében mindig használjon fa vagy műanyag lapátot.
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• Csak a készülékkel mellékelt vagy hivatalos márkaszervizben vásárolt alkatrészeket vagy tartozékokat használja. Ne
használja más készülékekben vagy más célra.

• Ne használja a készüléket kültéren.
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott vagy működésben lévő készüléket.
• A készülék túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne helyezze sarokba vagy fali szekrény
alá.
• Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül törékeny felületre (üvegasztal, asztalterítő, lakkozott
bútorok stb.), vagy puha felületre, pl. konyhakendőre.
• Soha ne helyezze a készüléket falra szerelt szekrény vagy polc alá, vagy gyúlékony anyagok mellé,
pl. reluxa, függönyök vagy faliszőnyegek.
• Soha ne helyezze a készüléket forró vagy csúszós felületekre; a hálózati kábel soha ne legyen közel
a készülék forró alkatrészeihez, forró felületekhez közel, és ne lógjon át éles széleken.
• Ne helyezzen főzőedényeket a készülék sütőfelületeire.
• Soha ne vágjon közvetlenül a sütőlapokon.
• Ne használjon fém súrolószivacsot, súroló hatású acélforgácsvattát vagy durva súrolószert, mivel
az megrongálhatja a tapadásmentes bevonatot.
• Működtetés közben ne mozgassuk a készüléket.
• Ne vigye a készüléket a kábelnél vagy a fémes vezetékeknél fogva.
• Soha ne működtesse üresen a készüléket.
• Ne használjon alumínium fóliát vagy más tárgyakat a sütőlap és a sütendő étel között.
• Sütés közben ne távolítsa el a zsírfelfogó tálcát. Ha a zsírfelfogó tálca megtelik sütés közben:
kiürítés előtt hagyja a készüléket kihűlni.
• Ne helyezze a forró sütőlapot törékeny felületekre vagy víz alá.
• A tapadásmentes tulajdonságok megőrzése érdekében ne melegítse elő túlzottan az üres
készüléket.
• A sütőlapokat soha ne kezelje forró állapotban.
• Ne süssön ételt alumínium fólián.
• A készülék sérülésének elkerülése érdekében ne alkalmazzon flambírozást tartalmazó recepteket.
• Ne helyezzen alumínium réteget vagy egyéb más tárgyat a sütőlapok és a fűtőelem közé• Soha ne melegítsen vagy süssön, amíg a grillező nyitva van.
• Soha ne melegítse fel a készüléket a sütőlapok nélkül.

Tippek/információ
• Köszönjük, hogy megvásárolta a készüléket, amely kizárólag háztartási használatra készült.
• Az Ön biztonsága érdekében a készülék megfelel a megfelelő szabályoknak és szabványoknak – az alacsonyfeszültségi
irányelvnek – az elektromágneses interferenciáról szóló szabványnak – A környezeti előírásoknak – az ételekkel
érintkező anyagokról szóló előírásoknak .
• Az első használatkor enyhe szag és kevés füst keletkezhet az első pár percben.
• A cégünk folyamatosan végez kutatás-fejlesztést, és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a termékeket.
• Ne fogyasszon olyan ételeket, amelyek a
logóval ellátott alkatrészekkel érintkeznek.
• Ha az étel túl vastag, akkor a biztonsági rendszer nem engedi működni a készüléket.

Környezet
A környezetvédelem az első!
A készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy
újrahasznosíthatók.
Adja le a készüléket a helyi önkormányzati hulladékgyűjtő telepen.
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