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SZENDVICSSÜTŐ 

MŰSZAKI ADATOK 

Névleges feszültségtartomány: 220-240 V 

Névleges frekvencia: 50/60 Hz 

Felvett teljesítmény: 700 W 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK - OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TÁROLJA 

EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT ÚGY, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS HASZNÁLNI TUDJA. 

 Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén

szereplő műszaki adatok megfelelnek-e az aljzat elektromos feszültségének.

 Csak megfelelően földelt aljzatba csatlakoztassa a készüléket.

 A készülék beltéri használatra készült. Ne használja kereskedelmi célokra. Ne használja a

készüléket ipari környezetben vagy kint a szabadban.

 Ne használja a készüléket más célra, mint amire szánták.

 Ne helyezze a készüléket elektromos tűzhelyre, gáztűzhelyre vagy más hőforrásra illetve

ezek közelébe.

 Ne helyezze a készüléket a használható felület szélére vagy instabil felületre. A

készüléket stabil és egyenletes felületen kell elhelyezni.

 Miután a készüléket elektromos áramforráshoz csatlakoztatta, a sütőfelület és a készülék

külső felülete felmelegszik. Ne érjen a forró felülethez. A felső sütőlap becsukásához vagy

felnyitásához használja a hőszigetelt fogantyút, és a szendvics eltávolítására fa vagy

hőálló műanyag spatulát használjon.

 Használat közben hagyjunk megfelelő légáramlást a készülék körül. Ne helyezzen

semmilyen tárgyat a készülék fűtött felületére.

 Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati aljzatból, ha azt felügyelet nélkül

hagyja, vagy ha nem használja, és a tisztítások előtt.

 Hagyja a készüléket teljesen kihűlni mielőtt mozgatná, tisztítaná vagy tárolná.

 Minden használat után tisztítsa meg a grillező felületeket, lásd a Tisztítás és karbantartás

fejezetet.

 Az áramütés elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, és ne merítse

vízbe vagy más folyadékba.

 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik vízzel, nedvességgel vagy fűtött

felületekkel.

 Soha ne a tápkábelt fogva húzza ki az eszközt a hálózati aljzatból. Ez károsíthatja a

tápkábelt vagy a hálózati aljzatot. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést

óvatosan a hálózatból.

 Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizközpontba. Tilos a készüléket

használni, ha sérült a tápkábel vagy a tápcsatlakozó.

 Az áramütés okozta sérülésveszély elkerülése érdekében ne javítsa saját maga a

készüléket, és ne módosítson a készüléken. A készülék javítását vagy beállításait

hivatalos szervizközpontban végezze. A készülék garanciális időszak alatt történő

felnyitása a garancia érvénytelenítését okozhatja.



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

1) Távolítsa el a szendvicssütőt a csomagolóanyagból.
2) Törölje le a sütőlapokat nedves ruhával vagy szivaccsal, majd teljesen szárítsa meg

papírtörlővel vagy száraz ruhával.
3) Csatlakoztassa a szendvicssütőt a tápegységhez, és hagyja bekapcsolva legalább 5-7

percig, hogy megsemmisítsen minden szagot.
Megjegyzés: Amikor először bekapcsolja, előfordulhat, hogy füst keletkezik. Ez a belső 
alkatrészek melegítésének köszönhető, és rövid időn belül elmúlik. 

A SZENDVICSSÜTŐ MŰKÖDTETÉSE 

1) Kenje be a sütőlapokat vajjal vagy étolajjal.
2) Csatlakoztassa a szendvicssütőt egy tápegységhez. A felső panelen található mindkét

jelzőfény kigyullad. A piros jelzőfény az elektromos hálózathoz való csatlakozást jelzi. A
zöld jelzőfény a sütőlapok melegítését jelzi.

3) Zárja le a szendvicssütőt a sütőlapok hatékonyabb előmelegítéséhez.
4) Miközben a sütőlapok felmelegednek, készítse elő a szendvicset. Egy szendvicshez két

szelet kenyérre és a töltelékre lesz szüksége. Helyezze a tölteléket pontosan a
kenyérszeletek közé. A túl sok töltelék lehet, hogy nehezen zárhatóvá teszi a
szendvicssütőt. Ebben az esetben szükség lehet a töltelék egy részének eltávolítására.
Ne erőltesse a szendvicssütő lezárását, mert ez károsodáshoz vezethet.

5) Amikor a sütőlapok az üzemi hőmérsékletre melegedtek, a zöld jelzőfény kialszik. Nyissa
ki a szendvics készítőt, és helyezzen egy vagy két szendvicset az alsó sütőlapra. A
fogantyú segítségével csukja be és nyomja a felső sütőlapot az alsó sütőlaphoz.
Biztosítsa a fogantyúkat a zárral.
Megjegyzés: A fűtés jelzőfénye be- és kikapcsol. Ez azt jelzi, hogy a fenntartja a sütőlapok
működési hőmérsékletét.

6) 2 - 3 perc elteltével oldja ki a zárat, nyissa ki a felső sütőlapot és távolítsa el a
szendvicseket vagy folytassa a sütést, ha szükséges. A szendvicsek eltávolításához
használjon fa vagy hőálló műanyag spatulát.
Ne használjon villát, kést vagy bármilyen fém eszközt. Ellenkező esetben a
tapadásmentes bevonat károsodhat.
Megjegyzés: A sütési idő a kenyér típusától, a tölteléktől és az Ön ízlésétől függ.

7) Mielőtt másik szendvicset sütne, zárja le a szendvicssütőt, és várja meg, amíg a zöld
jelzőfény kialszik.

8) Miután befejezte a szendvicssütő használatát, húzza ki a tápkábelt az elektromos
hálózatról.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, és hagyja lehűlni.

 Minden használat után tisztítsa meg a sütőlapok tapadásmentes felületét. Ez

megakadályozza az égetett ételmaradvány darabok felhalmozódását. A tisztításához

használjon egy nedves, puha ruhát. Ha a sütőlapokon maradt néhány égetett

ételmaradvány, szórja le vízzel és enyhe tisztítószerrel. Törölje tisztára ezt követően egy

tiszta, nedves ruhával.

Tipp: A sütőlapok könnyebben tisztíthatók, ha langyosak. 

 Törölje le a szendvicssütő külső felületét egy puha, nedves ruhával és hagyja teljesen

megszáradni.

 Soha ne öblítse le a szendvicssütőt folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más

folyadékba.

 Ne használjon súroló tisztítószereket, benzint vagy oldószereket a tisztításhoz.



TÁROLÁS 

 Ha a sütőlapok hidegek, csukja be a felső lapot és rögzítse a fogantyúkat a zárral. Tekerje

fel a tápkábelt a szendvicssütő alján lévő tartó körül.

 A készüléket tiszta, száraz helyen tartsa, távol gyermekektől.

Tipp: A szendvicssütő függőleges tárolásával helyet takaríthat meg a konyhában.



SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133,

05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem,

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia

alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál

használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket

kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási

bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia

kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül

válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a

hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez

az idő meghosszabbítható.

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai

paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön

egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére

vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat

vagy egyéb veszteségért.

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva

használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a 

fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). 

Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a 

vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal 

rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 
2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a 
háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, 
hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és 
csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. 
A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy 
ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés 
érdekében. 



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 

Termék fajtája (kind of product): SZENDVICSSÜTŐ 
Típusmegjelölés (type designation): MOZZARELLA 
Cikkszám (item No): TKT001W 
Opciók (options): 

Megfelel az alapvető követelményeknek és alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 

EMC 2004/108/EC 
KISFESZÜLTSÉGŰ TERMÉKEK IRÁNYELVE 2006/95/EC 
Kibocsátási év (utolsó két számjegye): 15 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 

EN 55014-1:2006 + A1:2009+A2:2011 
EN 61000-3-3:2008 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 +A2:2009 

Gyártó/Meghatalmazott képviselő 

Termékmenedzser / Product Manager 

Ozarów Mazowiecki 2015.08.15. 






