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A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról.
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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
Az elektromos készülék használata során mindig tartsa be az 
alapvető biztonsági útmutatásokat, főképp az alábbiakban közölt 
óvintézkedéseket:
1. Olvassa el figyelmesen a használati útmutót. 
2. A készülék kizárólag beltéri használatra kifejlesztett. 
3.  Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha már nem használja azt, ha az egyes tartozékokat szeretné kicserélni, 

bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet szeretné végezni a készüléken, vagy ha a készülék működésé-
ben bármilyen rendellenességet észlel. A kábelt mindig a kábeldugónál megfogva húzza ki a fali aljzatból, soha 
ne a kábelt rángassa. A készülék egyes tartozékainak cseréje vagy behelyezése előtt várja meg, míg a készülék a 
használatot követően teljesen kihűl.

4.  A készüléket nem üzemeletethetik gyermekek, mentálisan sérült vagy olyan személyek, akik nem ismerik a 
készülék használatára vonatkozó biztonsági útmutatásokat. Mindig ügyeljen a bekapcsolt készülék közelében 
tartózkodó személyekre.

5.  A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne érintkezzen éles peremekkel, sarkakkal, forró felületekkel. 
6.  Ha az elektromos kábel megsérült, ne használja tovább a készüléket. A kábelt mindig szakszervizben cseréltesse 

ki. Kerülje az áramütés kockázatát!
7.  A készülékhez kizárólag az eredeti tartozékokat használja. A nem megfelelő tartozékok és sajátkezű átalakítások 

balesetveszélyessé tehetik a készülék használatát.
8. Az ételek elkészítésekor legyen nagyon óvatos, nehogy odaégjenek.
9. Ne helyezze a sütőt gyúlékony tárgyak közelébe.
10. A forró ételekkel teli készülék áthelyezésénél legyen nagyon óvatos és körültekintő.
11.  A készüléket és a kábelt tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles peremektől...
12. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
13. Ne használja a készüléket kültéren.
14.  Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket. Ne nyúljon nedves kézzel a készülékhez.
15. Ha a készülék vízzel, nedvességgel érintkezett, azonnal húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. 
16. SOHA NE MERÍTSE vízbe a készüléket.
17. Ne használja a rendeltetéstől eltérő célokra a készüléket. 
18. A kábeldugó fali aljzathoz csatlakoztatása előtt vegyen le minden csomagolóanyagot a készülékről.
19. Ne hagyja üresen bekapcsolva a sütőt.

TARTSA BE A FENTI ÚTMUTATÁSOKAT
KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLOKRA KIFEJLESZTVE

ALKATRÉSZEK
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SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. Ne érintse meg a forró sütőlapokat használat közben, sem a használat után, amíg azok teljesen ki nem hűltek.
2. A sütőt mindig hőálló felületre helyezve üzemeltesse. 
3.  Ne helyezze a sütőt konyhaszekrény alá, amelynek felületében a sütőből felszálló forró gőz kárt tehet.
4. A sütő felnyitásakor legyen nagyon óvatos a kiáramló forró gőz miatt.
5.  Kerülje a tűzveszélyes helyzetek kialakulását. Ne használja a sütőt gyúlékony anyagok közelében. Ügyeljen rá, 

hogy a sütő közelében ne legyenek egyéb tárgyak, amelyek meggyulladhatnak (függönyök, stb.). 
6.  Mindig tartsa be a biztonsági útmutatásokat, hogy elkerülje a tűz- és áramütés veszélyes helyzeteket.
7. A készülékbe soha ne helyezzen gyúlékony anyagokat.
8. Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
 

AZ ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR A TAPADÁSMENTES FELÜLETNEK „KI KELL ÉGNIE“. 
MEGJEGYZÉS:  Az első használat előtt végezze el az alábbi műveletetí:
1. Törölje át a tapadásmentes felületet (az étellel érintkező felület) kevés olajjal vagy vajjal.
2. Csatlakoztassa a kábeldugót a fali aljzatba, tegyen a sütőlapra egy szendvicskenyeret és zárja le. 
3. 10 perc elteltével áramtalanítsa a készüléket, vegye ki a szendvicskenyeret, és hagyja kihűlni a sütőlapokat.
4.  Vegye ki a sütőlapokat és mosogatószeres vízben mossa tisztára. Ismételje meg a folyamatot az összes 

sütőlappal.

SÜTŐLAPOK CSERÉJE 
FIGYELMEZTETÉS: 
Mielőtt kicserélné a sütőlapot, várja meg, hogy a bent lévő sütőlap teljesen lehűljön.

A sütőlapok cseréjekor: 
1. A sütőlap kiemeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldó gombot, majd vegye ki a sütőlapot.
2. Vegye ki a sütőlapot és helyezze be a megfelelő új sütőlapot.
 

ÜZEMBE HELYEZÉS 
1.  Csatlakoztassa a készüléket a 230V ~ 50Hz elektromos fali aljzathoz. Zárja le a felső részt és melegítse elő a 

sütőlapokat. A piros kontrollégő (POWER) jelzi a készülék áram alá helyezését. A zöld kontrollégő (READY) világí-
tása jelzi, hogy a sütőlapok felmelegedtek és használatra készek.

2.  Hagyja a sütő felső részét lezárva mindaddig, amíg a zöld kontrollégő világítani nem kezd.  
• Amíg a sütőlapok felmelegednek, készítse elő az alapanyagokat.  
• Szendvics készítéséhez 2 szelet szendvicskenyérre és a közéjük helyezni kívánt töltelékre lesz szüksége.  
• A szendvics külső oldalát, amely a sütőlapokkal érintkezésbe kerül, kenje meg kevés olajjal vagy vajjal. 

3.  A zöld kontrollégő felvillanása után helyezze be az előkészített szendvicset a felmelegített alsó sütőlapra.  
• Használhatja egyidejűleg csak az egyik sütőfelületet is.

4. Zárja le a felső részt.
5.  Ha az étel elkészült, vegye ki a sütőből. A kiemeléséhez használjon megfelelő eszközt, amely nem karcolják meg 

a tapadásmentes (fa, szilikon). Ne használjon fémből készült, éles vagy durva eszközöket, amelyek károsíthatják 
a tapadásmentes felületet.

6. További szendvicsek előkészítése közben hagyja lezárva a sütő felső részét.
 

HASZNOS TANÁCSOK
1. A tapadásmentes felületen használhat olajat vagy vajat.
2. Ne használjon túl sok vajat/olajpermetet/olajat, a szendvicsek vagy a waffle nem sülnének át megfelelően.
3. Ne pakolja meg túlságosan a sütőlapokat, az alapanyagok kifolyhatnak.
4.  Helyezze be megfelelően a szendvicseket, hogy a sütőlapokhoz megfelelően illeszkedjenek, nehogy a töltelék 

kifolyjon.
5.  A sütölapok megfelelő illeszkedésének érdekében ne töltse meg túl sok töltelékkel a szendvicseket, azok ne 

lógjanak ki a szendvicsek szélein.
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TISZTÍTÁS & KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sütőlapok kiemelése előtt várja meg, míg azok teljesen lehűlnek. Felületük rendkívül 
forró, súlyos égési sérüléseket okozhat!

1.  Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet szeretné végezni a 
készüléken, és várja meg hogy teljesen lehűljön. 

2. A sütőlap kiemeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldó gombot a fentebb ismertett módon.
3.  A sütőlapokat mosogatószeres meleg vízzel mossa tisztára, majd szárítsa meg. A sütőlapok mosogatógépben is 

tisztíthatóak.
4.  A készülék felületét törölje át puha puha száraz törlőkendővel. Soha ne használjon súroló eszközöket, maró 

hatásó tisztítószereket a készülék tisztítására. 
5.  Ha a fűtőszálak közé zsiradék került, törölje ki benedvesített törlőkendővel, majd alaposan törölje szárazra. Soha 

ne használjon súroló eszközöket, maró hatásó tisztítószereket a készülék tisztítására.

Műszaki jellemzők:
Névleges feszültség:   AC 230V
Frekvencia:   50Hz
Névleges teljesítmény:  750W
Védelmi osztály:   

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazda-
ságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. 

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a hely-
telen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen
vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos
büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és min-
dennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a rendszeres használat során bekövetkező természetes kopására
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, kenés, tárolás stb.)
-  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 

használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
-  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 

fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során 
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfej-
lesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.


