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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1.  OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST
2. A készülék csak háztartási használatra 

alkalmas.
3.  Ne érintse meg a forró felületeket, használja 

a fogantyúkat vagy gombokat.
4.  Az áramütés veszélyének elkerülése 

érdekében ne tegye az elektromos kábelt, a 
csatlakozódugaszt vagy az egységet vízbe 
vagy más folyadékba.

5.  Ha a készüléket gyerekek közelében, vagy 
gyerekek használják, szigorú felügyeletre van 
szükség.

6.  A készüléket mindig csatlakoztassa le a 
hálózati feszültségről, ha nincs használatban, 
vagy tisztítani szeretné. Ilyenkor mindig a 
csatlakozót és ne a kábelt fogja meg.

7.  Semmilyen módon ne használja a készüléket, 
ha sérült, vagy nem megfelelően működik. 
Az áramütés elkerülése érdekében ne 
próbá l ja  meg jav í tan i  a  készü léket .  
Szakszervízben vizsgáltassa meg és javíttassa 
meg. A helytelen összeszerelés áramütést 
okozhat a készülék használata közben.

8.  A gyártó által nem javasolt kiegészítők 
    használata tüzet, áramütést, vagy személyi 

sérülést okozhat.
9.  Ne használja a készüléket a kültéren és 

kereskedelmi célokra.
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10.Ne hagyja, hogy a hálózati kábel lelógjon az 
asztal vagy a pult szélén, vagy forró felülettel 
érintkezzen.

11.Ne helyezze forró gázégő vagy elektromos 
főzőlap közelébe, illetve működő sütő 
közelébe, vagy ilyen készülékre.

12.Használat után azonnal csatlakoztassa le a 
hálózati feszültségről.

13.A készüléket ne üzemeltesse külső időzítővel 
vagy külön távvezérlő rendszerrel.

14.Óvatosan mozgassa a készüléket.
15.Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermek, 

valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel bíró, illetve nem 
megfelelő tapasztalatú és tudású személyek 
csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt 
á l lnak ,  vagy a készülék biztonságos 
használatáról ki lettek oktatva, és a készülék 
h a s z n á l a t á b ó l  a d ó d ó  v e s z é l y e ke t  
megértették. Gyerekek ne játsszanak a 
berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói 
karbantartást a gyerekek csak felügyelettel 
végezhetik.
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Modellszám

Feszültség

Frekvencia

Hálózati áramellátás

300000HHH

220-240V ~

50-60 Hz

750 W

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

Fogantyú

Készenlét jelzőfénye (piros)

Alsó készülékház
Kapcsolja be a 
fogantyú rögzítéséhez

Felső 
készülékház
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1.Távolítson el minden csomagolóanyagot.
2.A sütőlapot nedves ruhával tisztítsa, majd hagyja megszáradni.

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKET NE MERÍTSE VÍZBE ÉS A SÜTŐLAPOT NE 
TEGYE FOLYÓ VÍZ ALÁ.

A panini-sütő a bekapcsolás után azonnal megkezdi a melegítést, amit a jelzőfény 
is jelez. Az adott hőmérséklet elérése után a jelzőfény kialszik, és a készülék hűlni 
kezd, amíg egy adott hőmérsékletet el nem ér, majd újra fűteni kezd. és ez így 
ismétlődik.

1.Csukja le a panini-sütőt, csatlakoztassa a hálózati feszültségre, a jelzőfény 
világítani kezd és jelzi, hogy a sütő melegszik.

2.A sütési hőmérséklet elérése kb. 3 percig tart, ekkor a jelzőfény kialszik.

3.Emelje fel a fedelet, tegye a sütőlapra a szendvicset, húst, vagy más élelmiszert.

FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülés veszélye. A készülék külső felülete felforróso-
dik. A használata közben használjon sütőkesztyűt.

A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

HASZNÁLAT
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3.A legjobb eredmény eléréséhez a sütőlapokat vékonyan kenje be kevés étolajjal 
vagy használjon étolaj-sprayt.

Megjegyzés: A panini-sütő az első használatba vételkor füstöt vagy szagot 
bocsáthat ki. Ez minden fűtéssel rendelkező készülék esetén normális, és nem 
befolyásolja a készülék biztonságos működését.
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1.Tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és 
hagyja lehűlni. A készüléket könnyebb tisztítani, ha kissé meleg. A tisztításhoz 
nem kell szétszerelni a készüléket. A készüléket ne merítse vízbe és ne tegye 
mosogatógépbe.

2.A sütőlapokról nedves ruhával távolítsa el az ételmaradékot. A makacs ételmar-
adványok eltávolításához öntsön rá kevés meleg vízben oldott mosogatószert, 
majd karcolásmentes műanyag súrolópárnával törölje le, vagy helyezzen rá 
megnedvesített konyhai törlőkendőt.

3.Ne használjon olyan súroló hatású tisztítószert és eszközt, ami megsértheti a 
tapadásmentes bevonatot.

4.Az ételmaradékok eltávolításához ne használjon fémből készült eszközöket, 
mert ezek megsérthetik a tapadásmentes bevonatot.

5.A készülék külsejét csak nedves ruhával törölje le. A külső felületet ne tisztítsa 
karcoló hatású tisztítópárnával vagy acélszivaccsal, mert ezek megsérthetik a 
festést.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
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4.Csukja le a panini-sütőt, és a kapcsot befelé nyomva rögzítse a fogantyút.

5.Várjon 3-8 percig, húzza kifelé a kapcsot, majd sütőkesztyűt viselve óvatosan 
emelje fel a fedelet és ellenőrizze, hogy a sütési állapot megfelelő-e. Ha folytatni 
kell a sütést, ismét csukja le és rögzítse a fedelet.

6.Ha az étel elkészült, oldja ki a fogantyút, a fogantyúval emelje fel a fedelet és 
egy műanyag spatulával vegye ki az ételt. Ne használjon fémből készült 
eszközöket vagy kést, mert ezek megsérthetik a sütőlap tapadásmentes 
bevonatát.

7.A sütés befejezése után csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről, 
nyissa fel és hagyja lehűlni.
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HULLADÉKKEZELÉS

JÓTÁLLÁS: 2 ÉV

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási 
hulladékkal együtt elhelyezni EU területén. Az ellenőrizetlen 
hulladékkezelés következtében a környezetre vagy az emberi 
egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése 
érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket, 
elősegítve az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A 
használhatatlanná vált készüléket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, 
vagy lépjen kapcsolatba a készülék eladójával. Ők átveszik és 
gondoskodnak a környezetbarát újrahasznosításról.

• Tárolás előtt mindig csatlakoztassa le 
a készüléket a hálózati feszültségről.

• Tárolás előtt mindig hagyja lehűlni és 
megszáradni a készüléket.

TÁROLÁS
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