
Használati útmutató 

Model: MR716 

A funkcionalitás, a kialakítás és a minőségi szabványoknak való 

megfelelés garantálja Önnek a készülék biztonságos használatát és 

kényelmét. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg 

tájékoztatás céljából a készülék teljes élettartama alatt. 

A készülék ostyák otthoni elkészítésére szolgál. 

Az üzemeltetési és rendeltetésszerű használat szabályainak betartása 

esetén a termék részei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat. 

Technikai paraméterek 

Modell: MR716 

 Energiafelhasználás

 Áram típusa - váltakozó;

 névleges frekvencia 50 Hz;

 Névleges feszültség (skála) 220-240V;

 Névleges teljesítmény: 750W;
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Energiafelhasználás 

 Áram típusa - váltakozó;

 Névleges frekvencia 50 Hz;

 Névleges feszültség (skála) 220-240V;

 Névleges teljesítmény: 750W;

1. Felső fedél;

2. Tápfeszültség LED (piros);

3. Készenléti LED (zöld);

4. Hőmérséklet-szabályozó fogantyúja;

5. Alsó fűtőfelület;

6. Felső fűtőfelület;

7. Fogantyú túlmelegedés ellen zárral szigetelt;

8. Tápkábel csatlakozóval;

9. Gofrikúp gördülő kúp

Áramütési- és érintés védelemmel rendelkezik. 

Óvintézkedések 

Tisztelt felhasználó! A jelen kézikönyvben ismertetett általánosan 

elfogadott biztonsági szabályok és feltételek betartása rendkívül 

biztonságossá teszi a készülék használatát. 

Soha ne hagyjon felügyelet nélkül bekapcsolt elektromos készüléket! 

 

 

 

 Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket már nem

használja, valamint tisztítás és tárolás előtt.

 Tilos a készüléket a hálózati csatlakozódugónak az aljzatból történő

kihúzásával a kábelnél fogva leválasztani.

 A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken

feltüntetett hálózati feszültség megegyezik az otthonában lévő hálózati

feszültséggel.

 A készüléket csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. Győződjön

meg arról, hogy otthonában az aljzatok feszültsége megfelel a készülék

energiafogyasztásának.

 Az elektromos hosszabbító kábelek vagy hálózati

adapterek használata károsíthatja a készüléket és tüzet

okozhat.

Figyelem! Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba az elektromos 

készüléket, annak tápkábelét és dugóját. - Ne engedje, hogy víz és 

nedvesség kerüljön a készülék elektromos részeire. - Ne vegye fel a 

készüléket nedves kézzel. 

A szabályok be nem tartása esetén áramütés veszélye áll fenn! 

www.gravicom.hu

https://gravicom.hu/
https://gravicom.hu/


 Ha a készüléket hidegről meleg helyiségbe viszik, kérjük, 2 órán belül ne

kapcsolja be a készüléket, hogy elkerülje a készülék belsejében képződő

páralecsapódás okozta károkat.

 Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a

csatlakozódugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, ha a

készülék sérült vagy vízbe esett. Kérjük, ne saját maga javítsa meg a

készüléket, hanem forduljon a legközelebbi szervizhez.

 Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek és csökkent fizikai vagy

szellemi képességű személyek, valamint olyan személyek, akik nem

rendelkeznek ismeretekkel és tapasztalatokkal a háztartási készülékek

használatában, ha nem a biztonságukért felelős személyek felügyelik

vagy képezik ki őket.

 Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással.

 Ne engedje, hogy a tápkábel felforrósodott és éles felületekhez érjen.

 Ne engedje meg az erős áramerősséget, az asztal szélén való lógást, az

erős hajlításokat és a tápkábel csavarodását.

 Ne ejtse le a készüléket.

 Ne használja a készüléket a szabadban.

 Ne használja a készüléket vihar vagy erős szél idején. Ebben az

időszakban áramingadozások lehetségesek.

Teendők szélsőséges helyzetekben: 

 Ha a készülék vízbe esett, azonnal húzza ki a csatlakozódugót anélkül,

hogy hozzáérne a készülékhez vagy a vízhez.

 Ha füst, szikra vagy égett szigetelés erős szaga érződik a készülékből,

azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a csatlakozódugót a

konnektorból, forduljon a legközelebbi szervizhez.

 

 

 

 A szendvicssütőben lévő ostyák megéghetnek, ezért ne

használja a készüléket gyúlékony tárgyak közelében (például

függöny közelében).

 A készülék és a bútorok, függönyök és egyéb gyúlékony tárgyak

közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.

 Ne helyezze a gofrisütőt radiátorra vagy közelébe, ne tegye

forró tűzhelybe vagy sütőbe.

 Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.

 Csak otthoni használatra javasolt.

A készülék kezelése Üzemeltetés előkészítése 

 Távolítsa el a csomagolást és a reklámmatricákat. Tekerje le

teljesen a tápkábelt. Vizsgálja meg részletesen a készüléket,

győződjön meg arról, hogy a készülék részein, a tápkábelen és

a csatlakozón nincsenek mechanikai sérülések.

 Helyezze a gofrisütőt sima, hőálló, csúszásmentes felületre,

minden oldalon szabad teret biztosítva a megfelelő

légáramláshoz. A készülék és a bútorok, függönyök és egyéb

gyúlékony tárgyak közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell

lennie.

 A hő által károsodott felületeknél javasolt a túlmelegedés ellen

szigetelő alap használata, nem gyúlékony.

Figyelem! - A készülék belső részei működés közben nagyon 

felforrósodnak. Legyen óvatos, mert égési sérüléseket szenvedhet a 

forró felületek megérintésekor. - A készüléket csak száraz, stabil, 

vízszintes, csúszásmentes felületre helyezze. 

A fenti szabályok be nem tartása esetén égésveszély áll fenn. 

www.gravicom.hu

https://gravicom.hu/
https://gravicom.hu/


 Kérjük, törölje le a készülék fűtőfelületeit egy nedves ruhával vagy szivaccsal.

 Enyhén kenje be a fűtőfelületeket kevés étolajjal.

 Állítsa a hőszabályozót «MIN» állásba, csatlakoztassa a készüléket a

hálózathoz. Mindkét LED világít: a piros tápellátás LED és a zöld készenléti LED

(fűtési felület hőmérséklete).

 A bemelegítéshez állítsa a hőszabályozó fogantyúját «MAX» állásba, ekkor a

zöld készenléti LED kialszik. Hagyja a készüléket körülbelül 10 percig

felmelegedni. A gofrisütőt melegítés közben le kell csukni.

 Amikor a zöld LED újra világít, a készülék használatra kész. A hőszabályozó

fogantyújával kiválaszthatja a fűtőfelületek magasabb vagy alacsonyabb

hőmérsékletét is, amely az előkészítés során automatikusan megmarad. Ehhez

állítsa a «MIN» és «MAX» közé. Ha az ostyák elsötétednek, forgassa el a

hőszabályozó fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányban a «MIN»

irányába. A zöld készenléti LED kigyullad, ha elérte a kívánt felületi

hőmérsékletet.

 

 

Az első adag elkészített ostya nem alkalmas fogyasztásra. 

Ostyák készítése 

 Egyforma méretű ostyák sütéséhez egyenletesen oszlassuk el a tésztát a

fűtőfelületen. Öntsön bele annyi tésztát, amennyi szükséges, hogy a

fűtőfelületet teljesen ellepje. Gyorsan ki kell önteni a tésztát, különben az

ostyák egyenetlen színűek lesznek.

 Kérjük, szorosan zárja le a fedelet, és rögzítse a reteszt. Tartsa

zárva. Az elkészítési folyamat során gőz jön ki a gofrisütőből.

Amikor a gőz megszűnik, az ostyák készen állnak.

 

 

Figyelem! 

A készülék első bekapcsolásakor speciális szag vagy kis mennyiségű füst 

jelenhet meg, amelyet a fűtőelemekre kerülő por vagy zsír okoz. Ez 

normális jelenség, néhány percnyi használat után el kell tűnnie.

Figyelem! 

Legyen óvatos a kiáramló gőzzel vagy a fűtött felületekkel – megéghet. 

Szükség esetén használjon fogantyút vagy kesztyűt. 

 Gofrikúp elkészítéséhez nyissa ki a gofrisütőt,

és csavarja meg a kúpot egy kúp és egy fa

spatula segítségével.

 Hagyja kihűlni, mielőtt a tölcsért megtöltené

a töltelékkel.

Figyelem! 

Soha ne tisztítsa a hálózatra csatlakoztatott készüléket. 

 Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.

 Ne használjon maró hatású és erős tisztítószereket.

 Ne dörzsölje vagy kaparja meg a készüléket fémszivacsokkal vagy éles

tárgyakkal.

 Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, annak

tápkábelét és csatlakozóját.

 Ne engedje, hogy víz
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A tisztításhoz törölje le a készülék felületeit semleges tisztítószerbe mártott, 

majd tiszta vízzel megnedvesített puha ruhával vagy szivaccsal. Ezután törölje 

le száraz ruhával, és hagyja teljesen megszáradni a készüléket. Ha a termékek 

megégtek a fűtőfelületen, ajánlatos tisztítás előtt olajozni, és néhány percig 

hagyni, hogy megpuhuljanak. 

Tárolás 

Tárolás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból, és hagyja kihűlni. 

 Tárolás előtt tisztítsa meg, törölje szárazra és szárítsa meg.

 Ne tekerje a hálózati kábelt bekapcsolt vagy még forró készülék köré.

Tároláshoz hajtsa a kábelt laza tekercsbe. 

 A készüléket zárva, száraz, hűvös, pormentes helyen tárolja, gyermekektől

és korlátozott fizikai és szellemi képességű személyektől elzárva.

Újrahasznosítás 

Ezt a terméket és alkatrészeit nem szabad semmiféle hulladékkal együtt 

kidobni. Ha úgy döntött, hogy kidobja a készüléket, kérjük, használja a 

speciális visszavételi és tárolási rendszereket 
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