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HU Forrólevegős fritőz 
Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A  KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE 
MEG!
 ■ A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos 
személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék 
üzemeltetéseinek a  tapasztalataival nem rendelkező személyek csak 
a  készülék használati utasítását ismerő és a  készülék használatáért 
felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék 
nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A  készüléket 8 év feletti 
gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.

 ■ Az áramütések megelőzése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét 
csak márkaszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. 

 ■ A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év 
alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.

 ■ A  készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A  készülék nem 
használható a következő helyeken: 

 – irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 – szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 – mezőgazdasági farmok;
 – éjszakai szállások, teakonyhával.

 ■ A  készülék meleg levegő segítségével készíti el az ételeket. A  készüléket 
a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.

 ■ A  készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, mosogató csepegtető 
tálcájára, vagy más, nem stabil felületre. A készüléket ne állítsa fel tűzhelyre 
és ne tegye hőforrások közelébe. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és 
egyenes felületre helyezze le.

 ■ A  készüléket csak a  típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel 
megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A  készüléket 
csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

 ■ A  készülékből a  hálózati vezeték kihúzható. A  készülékből való kihúzás 
előtt, a hálózati csatlakozódugót előbb a fali aljzatból húzza ki.

Figyelmeztetés!
A  készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel 
vezérelt (távirányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
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 ■ A  készülékhez csak eredeti, illetve a  gyártó által ajánlott tartozékokat 
használjon.

 ■ A  készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, konyharuha, fa 
tárgyak stb.) ne üzemeltesse.

 ■ Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon legalább 15 cm 
szabad helyet a  levegő megfelelő áramlásához és a  készülék hűléséhez. 
A működő készüléket ne takarja le, és arra ne tegyen rá semmilyen tárgyat.

 ■ Ne hajoljon a szellőzőnyílások fölé, azokból forró gőz áramlik ki.
 ■ A sütőtányérra, a pizza tepsire vagy a rostélyra ne tegyen nagy mennyiségű 
élelmiszert Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek hozzá a fűtőtestekhez.

 ■ Használat közben a kezét ne dugja a készülékbe.
 ■ A  készülék tartozékaiba ne töltsön olajat. A  készülékbe helyezett olaj 
veszélyes helyzeteket idézhet elő. A  készülékben az áramló forró levegő 
süti meg a behelyezett élelmiszert, ez a fritőz nem igényli olaj használatát. 
A  recepteknél feltüntetett kis mennyiségű olaj csak az élelmiszerek 
ízesítését szolgálja.

 ■ A készülékben nem lehet magas zsírtartalmú alapanyagokat sütni.

Figyelmeztetés!
Forró felület!

 ■ Ha a  készülék be van kapcsolva, akkor a  készülék külső felülete erősen 
felmelegszik. Ne fogja meg a  forró felületeket. Ellenkező esetben égési 
sérülést szenvedhet. Az tartozékok kivételéhez és mozgatásához használjon 
konyhai kesztyűt.

 ■ A forró tartozékokat csak stabil és hőálló felületekre tegye le. A tartozékok 
készülékből történő kivétele után ügyeljen arra, hogy az élelmiszerekből 
kiáramló gőz ne okozzon égési sérülést. A  készülék bizonyos részei 
a kikapcsolás után egy ideig még forrók maradnak.

 ■ Amennyiben a  készülékben véletlenül tűz keletkezik, akkor a  készüléket 
azonnal kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.

 ■ A készüléket addig ne nyissa ki, amíg a szellőzőnyílásokból füst áramlik ki.
 ■ A forró tartozékokra ne öntsön hideg vizet.
 ■ Ha a  készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani 
szeretné, akkor azt kapcsolja le, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki 
az elektromos aljzatból. Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék 
teljes lehűlését.
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 ■ A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
 ■ A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem 
lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.

 ■ A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzatból, 
a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték 
vagy az aljzat megsérülhet.

 ■ A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
 ■ Ne próbálja megjavítani a  meghibásodott készüléket, illetve azon ne 
hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék 
minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen 
megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
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HU Forrólevegős fritőz
Használati útmutató

 ■ A  készülék első használatba vétele előtt olvassa el a  használati útmutatót, akkor 
is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A  készüléket a  jelen használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. A  használati útmutatót őrizze meg, később is 
szüksége lehet rá.

 ■ Legalább a  termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az 
eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, 
a  termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a  garancialevél 
megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a  készüléket az eredeti dobozába 
csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A1 Érintőképernyő
A2 Készülék
A3 Ajtó
A4 Kémlelő ablak
A5 Fogantyú
A6 Felső fűtőtest
A7 Védőburkolat
A8 Felső sín 
A9 Középső sín 
A10 Alsó sín 
A11 Mikrokapcsoló

A12 Alsó fűtőtest
A13 Közép csatlakozó
A14 Levegő be- és kimenet, valamint 

kerámia szűrő
A15 Hálózati vezeték
A16 25 cm-es pizza tepsi
A17 Rostély
A18 Keverő
A19 Sütő edény
A20 Csirkesütő
A21 Tartozék fogantyú

A KIJELZŐ LEÍRÁSA
B1 Beállított hőmérséklet (°C)
B2 Ventilátor kijelző
B3 Keverés funkció kijelző
B4 Beállított sütési idő (perc)
B5 PREHEATING (előmelegítés) kijelző
B6 FINISHED (kész) kijelző
B7 HEATING (fűtés) kijelző
B8 Hőmérséklet beállító gomb
B9 Sütési idő beállító gomb
B10 Előre beállított programok ikonjai

B11 Keverés be- és kikapcsolás
B12 Sütési idő / sütési hőmérséklet 

növelő gomb
B13 Készülék be- és kikapcsoló gomb
B14 Sütési idő / sütési hőmérséklet 

csökkentő gomb
B15 MENU gomb
B16 Indítás / szünet gomb
B17 Előmelegítés gomb

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd 
arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét.
A készülék külső felületét meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. 
Majd törölje szárazra.
A készülék belsejét meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Majd 
törölje szárazra.
A pizza tepsit A16, a rostélyt A17, a keverőt A18, a sütőtálat A19, a csirkesütőt A20 és 
a fogantyút A21 mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd tiszta vízzel öblítse 
le és törölje szárazra.

A FRITŐZ HASZNÁLATA

Előmelegítés üzemmód
1. A készüléket stabil, vízszintes és tiszta felületre állítsa fel. A hálózati csatlakozódugót 

dugja a  fali aljzatba. Sípszó hallatszik, az érintőképernyőn A1 a  be- és kikapcsolás 
gomb B13 villog.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a B13 gombot, majd nyomja meg az 
előmelegítés B17 gombot. Az érintőképernyő A1 bekapcsol, és megjelenik az 
előmelegítés beállítása: 190 °C  és 5 perc. Az előmelegítés funkció a  készülék belső 
terét fűti elő üzemi hőmérsékletre. A gyári beállítás: 190 °C-os hőmérséklet és 5 perc 
előmelegítés.

3. Nyomja meg az indítás / szünet B16 gombot, a fritőz megkezdi az előmelegítést. Az 
érintőképernyőn A1 az előmelegítési idő visszaszámlálása látható.

4. Az előmelegítés befejezését sípszó jelzi ki. Az érintőképernyő A1 kikapcsol, a készülék 
5 perc nyugalmi helyzet esetén készenléti üzemmódba kapcsol át.

A. Előmelegítési hőmérséklet megváltoztatása
1. A készülék bekapcsolása után az érintőképernyőn A1 az előmelegítési adatok jelennek 

meg: 190 °C és 5 perc. Nyomja meg a hőmérséklet beállító gombot B8, a hőmérséklet 
érték az érintőképernyőn A1 villogni kezd.

2. A  B12 / B14 gombokkal növelje vagy csökkentse a  hőmérséklet értékét. Minden 
egyes gombnyomással 5 °C-kal tudja megváltoztatni a hőmérséklet értékét. A gomb 
benyomva tartásával gyorsíthatja a beállítást. Az előmelegítési hőmérsékletet 60 °C és 
200 °C között lehet beállítani.

3. Amennyiben nem kívánja megváltoztatni az előmelegítés idejét, akkor nyomja meg az 
indítás / szünet B16 gombot, a fritőz megkezdi az előmelegítést.

B. Előmelegítési idő megváltoztatása
1. A készülék bekapcsolása után az érintőképernyőn A1 az előmelegítési adatok jelennek 

meg: 190 °C és 5 perc. Nyomja meg a főzési idő beállító gombot B9, az előmelegítési 
idő az érintőképernyőn A1 villogni kezd.

2. A  B12 / B14 gombokkal növelje vagy csökkentse az előmelegítés idejét. Minden 
egyes gombnyomással 1 perccel tudja megváltoztatni az előmelegítés idejét. A gomb 
benyomva tartásával gyorsíthatja a beállítást. Az előmelegítési időt 01:00 és 60:00 perc 
között lehet beállítani.

3. Nyomja meg az indítás / szünet B16 gombot, a fritőz megkezdi az előmelegítést (az 
újonnan beállított paraméterek szerint).

Megjegyzés 
Ha nem nyomja meg az indítás / szünet B16 gombot 5 percen belül, akkor 
a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol át.

Előre beállított programok
A készüléken 12 program előre be van állítva, így egyszerűen és gyorsan tud különböző 
ételeket készíteni.
1. Az előmelegítés befejezése után nyomja meg a MENU B15 gombot az érintőképernyőn 

A1, az első programikon kapcsol be. A B12 vagy B14 gombbal válassza ki a kívánt 
programot.

2. A készülékbe tegye be a sütni kívánt alapanyagot.
3. Nyomja meg az indítás / szünet B16 gombot, a fritőz a kiválasztott programot fogja 

futtatni. Az érintőképernyőn A1 a  beállított program idejének a  visszaszámlálása 
látható.

Programtáblázat

Ikon Élelmiszer Hőmérséklet 
(°C)

Sütési idő 
(perc)

Ajánlott 
mennyiség Melegítés

Fagyasztott 
hasábburgonya 200 20 1 – 1,2 kg

Használja a sütő 
edényt A19 és 
a keverőt A18.  
Az alsó és felső 

fűtőtest fűt.
Halak / tengeri 

gyümölcsök 180 13 2-szer 0,5 kg

Hamburger 180 13 4-szer 0,2 kg

Fagyasztott pizza 160 9 1 db 1 db 
25 cm

Steak 180 11 2-szer 0,2 kg

Fagyasztott 
csirkehús 180 13 1 kg 

(kb. 6 darab)

Friss 
hasábburgonya 200 25 0,5 kg

Használja a sütő 
edényt A19 és 
a keverőt A18.  
Az alsó és felső 

fűtőtest fűt.

Rántott csirke 180 25 1,5 kg Az alsó és felső 
fűtőtest fűt.

Kalács, sütemény 150 38 0,5 kg

Keksz 160 18 <20 db

Rántott zöldség 170 10 0,5 kg

Az alsó és felső 
fűtőtest fűt. 

Használhatja 
a keverőt A18 is.

Kiolvasztás 50 5 0,5 kg

Megjegyzés 
Ha nem nyomja meg az indítás / szünet B16 gombot 5 percen belül, akkor 
a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol át.

A. Beprogramozott sütési hőmérséklet megváltoztatása
1. A  kívánt program kijelölése után nyomja meg a  hőmérséklet beállító gombot B8, 

a hőmérséklet érték az érintőképernyőn A1 villogni kezd.
2. A  B12 / B14 gombokkal növelje vagy csökkentse a  hőmérséklet értékét. Minden 

egyes gombnyomással 5 °C-kal tudja megváltoztatni a hőmérséklet értékét. A gomb 
benyomva tartásával gyorsíthatja a beállítást. A hőmérsékletet 60 °C és 200 °C között 
lehet beállítani.

3. Amennyiben nem kívánja megváltoztatni a sütési időt, akkor nyomja meg az indítás / 
szünet B16 gombot, a fritőz megkezdi a sütést.

B. Beprogramozott sütési idő megváltoztatása
1. A kívánt program kijelölése után nyomja meg a sütési idő beállító gombot B9, a sütési 

idő érték az érintőképernyőn A1 villogni kezd.
2. A  B12 / B14 gombokkal növelje vagy csökkentse a  sütési időt. Minden egyes 

gombnyomással 1 perccel tudja megváltoztatni a  sütési időt. A  gomb benyomva 
tartásával gyorsíthatja a  beállítást. A  sütési időt 01:00 és 60:00 perc között lehet 
beállítani.

3. Nyomja meg az indítás / szünet B16 gombot, a fritőz megkezdi a sütést (az újonnan 
beállított paraméterek szerint).

Megjegyzés 
Javasoljuk, hogy az előmelegítés hőmérsékletét a használni kívánt program 
hőmérséklete szerint állítsa be. Ha például pizzát kíván 160  °C-on sütni, 
akkor az előmelegítés hőmérsékletét is 160 °C-ra állítsa be.
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EGYEDI SÜTÉSI HŐMÉRSÉKLET ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A sütési hőmérsékletet és időt egyedi módon is beállíthatja.
A. Hőmérséklet beállítása
1. Kapcsolja be a fritőzt a B13 gomb megnyomásával.
2. Nyomja meg a  hőmérséklet beállító gombot B8, a  hőmérséklet érték az 

érintőképernyőn A1 villogni kezd.
3. A  B12 / B14 gombokkal növelje vagy csökkentse a  hőmérséklet értékét. Minden 

egyes gombnyomással 5 °C-kal tudja megváltoztatni a hőmérséklet értékét. A gomb 
benyomva tartásával gyorsíthatja a beállítást. A hőmérsékletet 60 °C és 200 °C között 
lehet beállítani.

B. Sütési idő beállítása
1. Nyomja meg a sütési idő beállító gombot B9, a sütési idő érték az érintőképernyőn A1 

villogni kezd.
2. A  B12 / B14 gombokkal növelje vagy csökkentse a  sütési időt. Minden egyes 

gombnyomással 1 perccel tudja megváltoztatni a  sütési időt. A  gomb benyomva 
tartásával gyorsíthatja a  beállítást. A  sütési időt 01:00 és 60:00 perc között lehet 
beállítani.

3. Nyomja meg az indítás / szünet B16 gombot, a fritőz megkezdi a sütést (az újonnan 
beállított paraméterek szerint).

Megjegyzés 
A fritőz előmelegítését az Előmelegítés üzemmód fejezetben leírtak szerint 
hajtsa végre. Amennyiben előmelegítés nélkül kíván sütni, akkor a  sütési 
időt növelje meg 3 perccel.

Ételek készítése a fritőzben
1. Melegítse elő a  készüléket. Hajtsa végre az Előmelegítés üzemmód fejezetben 

található 1 – 4. lépést.
2. Amíg a  készülék előmelegszik, készítse elő az alapanyagokat. Az alapanyagot tegye 

a megfelelő edényre (pizza tepsi A16, rostély A17, sütő edény A19), majd az edényre 
tegye fel a fogantyút A21.

3. Az előmelegítés befejezése után nyissa ki az ajtót A3, és a  készülékbe tegye be az 
edényt az alapanyaggal együtt. A fogantyút A21 vegye le és zárja be az ajtót A3.

Megjegyzés 
Az edények (pizza tepsi A16, rostély A17, sütő edény A19) mozgatásához 
mindig használja a fogantyút A21.

4. Állítsa be a sütési hőmérsékletet és időt (lásd az Egyedi sütési hőmérséklet és idő 
beállítása fejezetben), vagy válasszon egyet az előre beállított programokból (lásd az 
Előre beállított programok fejezetben), és nyomja meg az indítás / szünet gombot 
B16. A  készülék megkezdi a  sütést, az érintőképernyőn A1 a  beállított sütési idő 
visszaszámlálása látható.

5. Amíg a készülék el nem éri a beállított hőmérsékletet, a felső fűtőtest A6 is működik, és 
megvilágítja a készülék belsejét. A beállított hőmérséklet elérése után a felső fűtőtest 
A6 kikapcsol (nem világítja tovább a készülék belsejét). Amikor a hőmérséklet csökken 
a készülékben, a felső fűtőtest A6 ismét bekapcsol.

6. A sütés befejezését sípszó jelzi ki. Az érintőképernyő A1 kikapcsol, a készülék 1 perc 
után átkapcsol készenléti üzemmódba.

7. Nyissa ki az ajtót A3, és a  fogantyúval A21 fogja meg az edényt, majd húzza ki 
a készülékből. A forró edényt hőálló felületre (pl. fa tálcára, fém rostra stb.) helyezze le.

8. Ha a  készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt a  B13 gombbal 
kapcsolja ki, és a  hálózati csatlakozódugót is húzza ki a  fali aljzatból. A  készüléket 
hagyja lehűlni.

Figyelmeztetés! 
Az A4 kémlelő ablakon keresztül folyamatosan figyelje az 
étel sütését. Ha szükséges, akkor az ajtót A3 nyissa ki, és 
ellenőrizze le az ételt. Az ajtó kinyitásával a sütés megszakad, az 
érintőképernyőn A1 leáll a sütési idő visszaszámlálása. Az ajtó A3 
bezárása után a sütés folytatódik.
A  készülékben található edényt és ételt, valamint a  készülék 
belső falait ne érintse meg. Égési sérülést szenvedhet.

Alapanyagok keverése funkció
1. Hajtsa végre az Ételek készítése a fritőzben fejezetben található 1 – 4. lépést.
2. Nyomja meg a B11 keverés funkció gombot az alapanyagok kézi keveréséhez. A gomb 

ismételt megnyomásával a funkciót kapcsolja ki.

Megjegyzés 
A kézi keverés funkciót csak azoknál a programoknál lehet a B11 gomb 
megnyomásával be- és kikapcsolni, amelyeknél a keverés funkció nincs 
beprogramozva. Amennyiben a programban a keverés funkció is be van 
programozva, akkor ezt kikapcsolni nem lehet.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
A készülékhez mellékelt tartozékok segítségével különböző ételeket készíthet.
1. Pizza tepsi A16
 –  A tepsin 25 cm-es pizzát lehet sütni, továbbá a tepsi használható hús, kolbász, keksz, 

rablóhús stb. készítéséhez is.
 –  Elhelyezés: középső sín A9 vagy alsó sín A10.
2. Sütő edény A19 és keverőt A18
 –  Fagyasztott vagy friss hasábburgonya sütéséhez.
 –  A sütő edény A19 középső részére húzza rá a keverőt A18. Ellenőrizze a felhelyezést.
 –  Elhelyezés: középső sín A9.

3. Pizza tepsi A16 és rostély A17
 –  Csirkehús, steak, borda, melegszendvics stb. sütéséhez.
 –  Elhelyezés: középső sín A9 (rostély A17) és alsó sín A10, vagy mindkettő a középső 

sínen A9.
4. Sütő edény A19 és rostély A17
 –  Hasábburgonya sütéséhez az edényben A19 és egyidejűleg melegszendvics 

készítéséhez a rostélyon A17.
 –  Elhelyezés: felső sín A8 (rostélyA17) és középső sín A9
5.  Sütő edény A19, keverő A18, és csirkesütő A20
 –  Egész csirke sütéséhez.
 –  A sütő edény A19 középső részére húzza rá a keverőt A18. Ellenőrizze a felhelyezést. 

A keverőre A18 húzza rá a csirkesütőt A20.
 –  Elhelyezés: középső sín A9.

Figyelmeztetés! 
A  sütő edénybe A19 a  MAX jelnél magasabban ne tegyen be 
alapanyagokat.
A pizza tepsit A16 vagy a sütő edényt A19 mindig a rostély A17 
alá kell tenni (amennyiben ezeket együtt használja). A rostélyon 
található alapanyagokból kicsepegő zsírt vagy olajat az edény 
vagy a tepsi felfogja.
Ételeket csak a roston A17 ne süssön a készülékben.

Biztonsági kapcsoló
A  készülékbe épített mikrokapcsoló érzékeli az ajtó kinyitását, és készülék vezérlése 
azonnal kikapcsolja az A6 és az  A12 fűtőtesteket, valamint szünetelteti a  sütési idő 
visszaszámlálását, ha az ajtót A3 SÜTÉS KÖZBEN KINYITJA. Az ajtó A3 becsukása után 
a készülék folytatja a sütést és az idő mérését.

Figyelmeztetés! 
Ha a sütés befejezése után a készüléket a B13 gombbal azonnal 
kikapcsolja, akkor a készülékbe épített ventilátor még körülbelül 
1 percig üzemelni fog. Ez normális jelenség. A ventilátor lehűti 
a készülék belsejét.

Túlmelegedés elleni védelem
A  készülékbe túlmelegedés elleni védelem is be van építve. Ha a  készülék túlfűtésére 
kerül sor (pl. hosszú használat miatt), akkor a hőkapcsoló automatikusan bekapcsol. Ez 
a sütés szüneteltetését is eredményezi. A hálózati csatlakozódugó kihúzásával kapcsolja 
ki a készüléket, majd várja meg a készülék lehűlését. Forduljon a márkaszervizhez, a védő 
biztosító cseréje érdekében. A biztosítót a felhasználó nem cserélheti ki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A  tisztítás megkezdése előtt a  készüléket a  hálózati csatlakozódugó kihúzásával 
feszültségmentesítse, majd várja meg a  készülék szobahőmérsékletre való lehűlését. 
A készülék gyorsabban hűl, ha az ajtót A13 kinyitja. Vegye ki a használt edényt és tegye 
félre. Hagyja kihűlni.
A  készülékbe fröccsent vagy leesett élelmiszermaradékokat azonnal távolítsa el 
a készülék lehűlése után. A rászáradt maradványokat nehezebben lehet eltávolítani.
A készülék belsejét és a használt tartozékokat előbb papírkendővel törölje meg.
Majd az edényt mosogatószeres meleg vízben mosogassa el (puha szivaccsal vagy 
ruhával). Öblítse le és szárítsa meg. A készülék tartozékait mosogatógépben is el lehet 
mosogatni.
A  készülék külső és belső felületeit meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával 
törölje meg. Majd puha ruhával törölje szárazra.
A készülék és tartozékainak a tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. 
tartalmazó tisztítószereket használni tilos.
A készüléket száraz és jól szellőző helyen tárolja. A készülékre ne helyezzen tárgyakat.

FIGYELMEZTETÉS!
A  készüléket, a  hálózati vezetéket és a  csatlakozódugót vízbe 
vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés 
érheti.

HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a készülék nem működik a használati útmutatóban leírt módon, akkor előbb olvassa 
el az alábbi táblázatot, hátha megoldást talál az adott problémára. Amennyiben 
a problémát nem tudja megszüntetni az alábbi tanácsok felhasználásával, akkor a szűnt 
meg, akkor a készüléket kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, majd 
forduljon a márkaszervizhez. Ne próbálja meg a készülék javítását!
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
A fritőz nem 
működik.

A fritőz nincs a hálózathoz 
csatlakoztatva.

Ellenőrizze le, hogy 
a csatlakozódugó be 
van-e dugva a fali aljzatba.

Nem kapcsolta be a készüléket, 
nem állította be a sütési 
hőmérsékletet és/vagy sütési 
időt.

A készülék bekapcsolásához 
nyomja meg a B13 gombot. 
A B15 gombbal válasszon 
egyet az előre beállított sütési 
programok közül, vagy egyedi 
módon állítsa be a készüléket. 
Nyomja meg a B16 gombot, 
a készülék megkezdi a sütést.

A készüléket véletlenül 
lekapcsolta. Ha használat 
közben megnyomja a B13 
gombot, akkor a készülék 
kikapcsol.

A készülék bekapcsolásához 
nyomja meg a B13 gombot. 
A B15 gombbal válasszon 
egyet az előre beállított sütési 
programok közül, vagy egyedi 
módon állítsa be a készüléket. 
Nyomja meg a B16 gombot, 
a készülék megkezdi a sütést.

Az ajtó A3 rosszul van bezárva. Az ajtót csukja be, kattanás jelzi 
a záródást.

Az étel 
kemény, nem 
sült meg.

A sütő edénybe A19 túl sok 
alapanyagot tett bele.

Tegyen kevesebb alapanyagot 
az edénybe.

Túl alacsony hőmérsékletet 
állított be.

A B12 gomb segítségével 
állítson be magasabb 
hőmérsékletet, és folytassa 
a sütést.

A étel nem 
sült át 
egyenletesen.

Nem használta a keverőt A18 
vagy az leblokkolt.

Tegye az edénybe a keverőt A18.
Ha a keverő A18 leblokkolt, 
akkor az edényt a keverővel 
együtt vegye ki a készülékből, 
öntse ki az ételt egy tálba, 
helyesen tegye az edénybe 
a keverőt, és a tálból kisebb 
mennyiségű ételt töltsön vissza 
az edénybe, majd folytassa 
a sütést.

Az étel nem 
ropogós.

Olajjal sütő fritőzbe készült 
alapanyagokat használt.

A készülékben sütőben süthető 
alapanyagokat lehet sütni, az 
alapanyagot vékonyan kenje be 
olajjal, így az étel ropogós lesz.

A készülékből 
fehér füst 
száll ki.

Túl zsíros vagy túl olajos 
alapanyagot süt a készülékben.

A túl zsíros vagy olajos 
alapanyagokból a zsír vagy 
az olaj kicsepeg, és az edény 
alján megég, ez okozza a fehér 
füstöt. A zsíros vagy olajos 
edény gyorsabban felmelegszik, 
túlmelegedést is okozhat. 
Ez azonban nincs hatással 
a készülék normál működésére.

Az edényben az előző 
sütésekből visszamaradt 
lerakódások vannak.

A lerakódások megégnek és 
füstöt képeznek. A használt 
tartozékokat mindig alaposan 
mosogassa el.

A friss 
hasábburgonya 
nem sült át 
egyenletesen.

Nem megfelelő burgonya fajtát 
választott a hasábburgonyához.

Friss és kemény burgonyából 
készítse a hasábburgonyát.

Rosszul öblítette le 
a hasábburgonyát.

A felszeletelt hasábburgonyát 
alaposan öblítse le és mossa le 
a felületéről a keményítőt.

A friss 
hasábburgonya 
nem ropogós.

A ropogósság függ az olaj 
mennyiségétől és a burgonya 
víztartalmától.

A hasábburgonyát alaposan 
szárítsa meg a sütés előtt. 
A burgonyát szeletelje 
vékonyabbra és használjon 
több olajat.

Hibaüzenetek Ha a kijelzőn A1 az E1 
hibaüzenet jelenik meg: 
a készülékbe épített hőmérő 
meghibásodott.

Forduljon a márkaszervizhez.

Ha a kijelzőn A1 az E2 
hibaüzenet jelenik meg: 
a készülékbe épített hőmérő 
vagy a vezérlő egység zárlatos

Gyakran feltett kérdések
1. A forrólevegős fritőzben csak kirántott ételeket lehet sütni?
 Nem, a  forrólevegős fritőzben hagyományos módon sütött ételeket (steak, sült hús 

stb.) is lehet sütni (lásd a programtáblázatot).
2. A forrólevegős fritőzben meg lehet melegíteni a levest?
 Nem, a forrólevegős fritőzben nem lehet folyadékokat melegíteni vagy forralni.
3. A forrólevegős fritőz bármikor kikapcsolható?
 A  forrólevegős fritőzt bármikor kikapcsolhatja a  B13 gomb megnyomásával, vagy 

a sütést szüneteltetheti az ajtó A3 kinyitásával.
4. Mit tegyek, ha a forrólevegős fritőz hirtelen kikapcsol?
 A  készülék túlmelegedett és automatikusan lekapcsolt. A  sütés automatikusan 

szünetel. A hálózati csatlakozódugó kihúzásával kapcsolja ki a készüléket, majd 
várja meg a készülék lehűlését. Forduljon a márkaszervizhez, a védő biztosító cseréje 
érdekében. A biztosítót a felhasználó nem cserélheti ki.

5. A forrólevegős fritőzt elő kell melegíteni?
 Nem szükséges, a  sütést előmelegítés nélkül is meg lehet kezdeni, de a  sütési időt 

legalább 3 perccel hosszabbra állítsa be. Azonban az előmelegített fritőzzel jobb 
eredményt lehet elérni.

6. A forrólevegős fritőzt el lehet mosogatni mosogatógépben?
 Kizárólag csak a mellékelt tartozékok mosogathatók el! A készüléket mosogatni, vagy 

vízbe mártani tilos!

MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség ..............................................................................................................220 – 240 V~
Névleges frekvencia .....................................................................................................................50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ......................................................................................................1800 W
Védelmi osztály ...............................................................................................................................................I 
(a  hálózati csatlakozódugót csak szabályszerűen leföldelt fali aljzathoz szabad 
csatlakoztatni)

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A  HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja 
le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban arra hívja fel 
a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható 
a  háztartási hulladék közé. A  megfelelő ártalmatlanításhoz és 
újrafelhasználáshoz a  terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A  fentiek 
alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, 
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is 
leadható.
A  termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti 

megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-
megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások 
megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi 
hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi 
előírások értelmében bírság szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a  jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a  terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati 
hivatal illetékes osztályához.

A  termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós 
műszaki és egyéb előírásnak.


