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Kétszemélyes raclette 

hu   Használati útmutató
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Kedves Vásárlónk!
Ez a kompakt raclette készülék ideális két ember számára.

A tapadásmentes bevonattal ellátott két kis serpenyőben finom 
 ételeket süthet a választása szerinti hozzávalókkal, miközben a  
grill-lapon húst, halat vagy zöldséget készíthet.

A grill-lap a könnyebb tisztítás érdekében levehető.

Ha vendégek érkeznek, a mellékelt csatlakozókábel segítségével 
 kibővítheti a raclette készülékét akár három további, azonos gyárt-
mányú készülékkel!

Jó étvágyat kívánunk!

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére 
olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és az esetleges sérülé
sek és károk megelőzése érdekében csak az útmutatóban leírt módon 
használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja 
olvasni.  
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új  
tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.

 Ez a jel az elektromos áram használatából adódó 
 sérülés veszélyre figyelmeztet.  

A VESZÉLY szó lehetséges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyel
meztet.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra figyelmeztet.

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra figyel
meztet.

 Így jelöljük a kiegészítő információkat.
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Biztonsági előírások 

Rendeltetés

A termék az adott célra megfelelő élelmiszerek elkészítésé
re szolgál. A készüléket háztartásokban előforduló mennyi
ségekre tervezték. Nem alkalmas kereskedelmi vagy háztar
táshoz hasonló környezetben való használatra, pl. üzletek, 
irodák és hasonló helyek dolgozói konyhájában, mezőgaz
dasági telepekben, illetve szállodák, motelek vagy hasonló 
 létesítmények vagy reggelizős panziók vendégei által.
VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott  
mértékben képes személyek esetében

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe  
kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 

• Ezt a készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és korláto
zott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve 
megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező 
személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha  
a készülék biztonságos használatáról felvilágosítást kaptak 
és az ebből eredő veszélyeket megértették. A tisztítást és  
a karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 
évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.  
 

A készüléknek és a hálózati kábelnek a csatlakoztatástól a 
hálózati csatlakozó kihúzásáig és a teljes lehűlésig 8 éves
nél fiatalabb gyerekek által nem elérhető helyen kell lenni.

• A készülék felforrósodik. Ügyeljen a gyermekekre, hogy  
a használat és a lehűlés közben ne nyúljanak a készülék 
forró részeihez.

VESZÉLY elektromos áram következtében

• Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati 
csatlakozót vízbe, ellenkező esetben áramütés veszélye áll 
fenn. Óvja az összes részt a csepegő és fröccsenő víztől.

• Ne érjen nedves kézzel a készülékhez és ne üzemeltesse  
azt a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.  
Ne használja a készüléket mosogató vagy mosdókagyló  
közvetlen közelében sem.

• Ha a készülék nedves vagy vizes lett, azonnal húzza ki a 
 hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. Soha ne nyúljon  
a nedves részekhez, amíg a csatlakozódugó a csatlakozó
aljzatban van.
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• Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott 
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek 
hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival. 

• Ha hosszabbító kábel használata szükséges, akkor meg kell, 
hogy feleljen a készülék műszaki adatainak. Kérjen tanácsot 
a hosszabbító kábel vásárlása esetén.

• Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ... 
... ha nem használja a készüléket, 
... ha működés közben üzemzavar lép fel, 
... a készülék tisztítása előtt.  
Mindig a csatlakozódugót húzza, ne a vezetéket.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy 
szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a csatlakozódugót. 

• Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne lehessen meg
botlani benne, és a készüléket ne lehessen lehúzni vele 
 véletlenül a tárolófelületről.

• A hálózati kábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. 
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, olajtól, a készülék forró 
részeitől vagy egyéb hőforrástól.

• Ne csatlakoztasson egymáshoz több, mint 4 azonos gyárt
mányú készüléket.

• Ne helyezze üzembe a készüléket, ha a készüléken vagy  
a hálózati kábelen látható sérülések vannak, vagy ha  

a készülék leesett. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket  
és a kábelt, hogy nincseneke megsérülve. 

• Ne változtasson meg semmit a terméken. Csak a mellékelt 
hálózati kábellel használja a készüléket. A készüléket csak 
szakszervizben javíttassa. Ha a hálózati kábel sérült, akkor  
a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak 
 ügyfélszolgálata vagy hasonlóan szakképzett személy 
 cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

•  Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés 
közben!

•  A készüléket tilos időzítő kapcsolóval vagy különálló 
távirá nyító rendszerrel üzemeltetni.

• A működtetéshez állítsa a készüléket az asztalra úgy, hogy 
az szabadon álljon, semmiképpen ne  állítsa közvetlenül fal 
mellé vagy egy sarokba, szekrénybe, függöny vagy hasonló 
közelébe.  
A készüléktől tartsa távol a gyúlékony anyagokat, és ne ta
karja le. Állítsa a készüléket egy hőálló felületre és ügyeljen 
arra, hogy ne akadályozzák tárgyak szellőzését. A hálózati 
kábel teljesen szabadon helyezkedjen el, nem érhet hozzá 
a készülék forró részeihez.
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• A készülék működés közben nagyon felforrósodik! Ne nyúl
jon a forró felületekhez. Ügyeljen arra, hogy a használat és 
a hűlés közben senki ne nyúljon a készülék forró részeihez.

• Soha ne használja a készüléket grilllap nélkül, ellenkező 
esetben az izzó fűtőtekercs szabadon marad.

• Semmiképpen ne használja a készüléket szénnel vagy  
más tüzelőanyaggal!

• Hagyja teljesen lehűlni a készüléket mielőtt megtisztítja,  
szállítja vagy elteszi. 

FIGYELEM – anyagi károk

• Helyezze a készüléket egy sima, csúszásmentes felületre, 
amely hőálló, ellenáll a fröccsenő zsírnak és könnyen tisztít
ható, mivel használat közben a fröccsenés elkerülhetetlen. 

• Ne tegye a készüléket olyan felületekre, amelyek felforró
sodhatnak, pl. főzőlapra, és tartson biztonságos távolságot 
a hőforrásoktól.

• Kizárólag a mellékelt tartozékokkal működtesse a raclette 
készüléket. 

• Ne tolja mélyebbre a kis serpenyőket a készülékbe műkö
dés közben, mint ahogy azt a leengedett befogófelület 
meghatározza. A serpenyők megrongálódhatnak.

• Ne hagyjon üres serpenyőket a készülékben felfűtés és 
használat közben.

• Az elkészíteni kívánt élelmiszert közvetlenül a grilllapra 
helyezze. Ne használjon edényeket, serpenyőket, grill
edényt vagy alufóliát, mivel ezek ellenkező esetben hőtor
lódást, és ezáltal a készülék meghibásodását okozhatják 
(túlmelegedés elleni védelem). Ebben az esetben forduljon 
egy szakszervizhez.

• Ne vágjon fel ételeket a grilllapon és a kis serpenyőkben. 
Csak a mellékelt műanyag kaparót vagy hőálló műanyag 
vagy fa evőeszközöket használjon, hogy ne karcolja meg  
a grilllap és a kis serpenyők tapadásmentes bevonatát.

• Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a tapadásmentes 
bevonat, ne használjon a tisztításhoz súrolószert, sütőtisz
títót vagy karcoló segédeszközt.

• Nem zárható ki teljesen, hogy néhány festék, műanyag  
és bútorápolószer kárt tesz a csúszásgátló készüléklábak 
anyagában, illetve felpuhítja azt.  
Adott esetben helyezzen a készülék alá egy csúszásmen
tes, hőnek és fröccsenésnek ellenálló alátétet. Ezzel meg
előzheti, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.



6

Amit a racletteről tudni érdemes

A raclette eredetileg Svájcból származik, és olyan társaságban elfogyasz
tott étel, amelyre időt kell szánni. 

A hagyományos raclette esetében kis serpenyőkben raclette sajtot ol
vasztanak a „Gschwellti”re (héjában főtt burgonya). Számoljon fejenként  
kb. 20 dkg puha, szeletelt sajtot. A raclette sajton kívül az Appenzeller 
vagy a Tilsiter is megfelelő. Köretként pl. kis savanyú uborka, vegyes  
savanyúság és csemegeuborka kínálható.  
Töltse meg a kis serpenyőket héjában főtt burgonyával és körettel, majd 
az egészet fedje le 3–5 mm vastag sajtszeletekkel. Fűszerezze ízlés 
 szerint, pl. borssal vagy paprikával. Az ételhez jól illik egy könnyű rozé 
vagy fehér bor. 

A hozzávalók és köretek választéka a raclette esetében kedvtől és kre ati
vitásától függően mindennel bővíthető, ami alkalmas arra, hogy sajtot  
olvasszunk rá. Ugyanez vonatkozik a fűszerek választékára is.

Íme néhány javaslat az alkalmas hozzávalókra: hagyma – paradicsom – 
cukkini – póréhagyma – szárzeller – paprika – édeskömény – gomba  
 salátauborka  főtt sonka – grillezett pulykamell – szalámi

Tippek:
• A sütési idő az egyes hozzávalók vastagságától és fajtájától függ.  

A rövid sütési idejű élelmiszerek különösen alkalmasak. Vágjon fel 
előre 12 cm vastag, legfeljebb serpenyő méretű adagokat. 

• Az apróra vágott hozzávalóknak körülbelül azonos méretűnek kell 
lenniük, hogy minden egyszerre süljön meg.

• A sajt és a sonka már természeténél fogva sós.  
Ezért óvatosan sózzon.

• Vásároljon tömbsajtot és csak akkor vágja kicsi darabokra, ha szükség 
van rá. Ily módon hosszabb ideig marad friss.

• Az asztalnál felmelegíteni kívánt zöldségeket és gyümölcsöket csak 
közvetlenül az étkezés megkezdése előtt mossa meg, tisztítsa meg  
és darabolja össze.

• A raclette készülék sok hőt bocsát ki működés közben.  
Ezért ne tegyen friss hozzávalókat túl közel a készülékhez.

• Ha a grilllapon grillezett vagy sütött hozzávalókat a raclette serpe
nyőben is szeretné utólag megsütni sajttal, akkor már a grillezés  
előtt vágja össze a hozzávalókat falatnyi méretű darabokra.

• Csak kevés zsírt vagy olajat használjon a grilllapon. Szurkálja meg  
a zsíros kolbászokat a sütés előtt a fröccsenő zsír csökkentése 
 érdekében.
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Recept ötletek

Sonkás raclette
  M  Süsse meg kissé a vékonyra szeletelt sonkát, majd tegye a kis  
serpenyőkbe. 

  M  Olvasszon rá egy szelet sajtot.  
Fűszerezze ízlés szerint.

Sajt pizza
  M Helyezzen egyegy 2–3 mm vastag sajtszeletet a kis serpenyőkbe. 

  M Darabolja kockára a paradicsomot és a paprikát, majd tegye a kis  
serpenyőkbe.

  M Olvassza meg a sajtot. 

  M Végül tegyen rá egy szelet szalámit.

Gombás raclette
  M Párolja puhára a vékonyra darabolt friss gombát kevés vajjal a kis 
serpenyőkben. 

  M Vegye ki a serpenyőket, esetleg kicsit sózza meg a gombát, majd tegyen 
rá egy szelet sajtot. 

  M Tegye vissza a kis serpenyőket a készülékbe és olvassza meg a sajtot. 

  M Ezt követően kissé borsozza meg.  
Hosszú fehér kenyérrel tálalja.
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Termékrajz (tartozékok)

levehető  
grilllap

csatlakozóaljzat 
a bővítéshez

be/ki  
billenőkapcsoló

serpenyőbefogó

grilllap tartó

fűtőszál

hálózati kábel 
csatlakozóaljzata

2 kis serpenyő

2 kaparó

hálózati kábel 
(összekötőkábelként használható 
egy második készülékkel történő 
bővítés esetén)
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Kicsomagolás

  M Távolítson el minden csomagolóanyagot és azonnal ártalmatlanítsa  
(a doboz kivételével). 

A kis serpenyők és a kaparók a készü
lék alján vannak elhelyezve helytaka
rékosság céljából, és 2 rögzítőszárny 
tartja azokat a helyükön.

  M  A kis serpenyők és a kaparók kivé
teléhez tolja a két rögzítőszárnyat 
oldalra.

 
 

Ügyeljen a helyes sorrendre,  
ha használat után visszateszi  

a helyére a kis serpenyőket és a kapa
rókat! Csak így illik be az összes rész,  
és csak így lehet azokat a rögzítőszár
nyakkal rögzíteni.

Az első használat előtt

  VESZÉLY gyermekek esetében –  
életveszély fulladás/félrenyelés következtében

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.  
Azonnal távolítsa el. 

 VIGYÁZAT – égési sérülések/tűzveszély 

• A működtetéshez állítsa a készüléket az asztalra úgy, hogy az szaba
don álljon, semmiképpen ne  állítsa közvetlenül fal mellé vagy egy 
 sarokba, szekrénybe, függöny vagy hasonló közelébe.

• Ügyeljen arra, hogy a használat és a lehűlés közben senki ne nyúljon  
a készülék forró részeihez.

FIGYELEM – anyagi károk
• Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a tapadásmentes bevonat,  

ne használjon a tisztításhoz – különösen a kis serpenyők és a grilllap 
tisztításához – súrolószert, sütőtisztítót vagy karcoló segédeszközt.

A gyártásból esetlegesen visszamaradt szennyeződések eltávolításához  
a készüléket az első használat előtt meg kell tisztítani, és egyszer fel kell 
melegíteni élelmiszer nélkül. 

Az első felmelegítés során enyhe szagképképződés alakulhat ki, 
ami  azonban veszélytelen. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

1.  Tisztítsa meg a kis serpenyőket és a műanyag kaparókat enyhén  
mosogatószeres meleg vízben, majd minden részt alaposan töröljön 
szárazra.
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2.  Tisztítsa meg a grilllapot enyhén mosogatószeres meleg vízben.  
Ezután alaposan törölje szárazra a grilllapot, mielőtt visszahelyezi  
a készülékre. A grilllapnak megfelelően fel kell feküdnie az erre  
a célra kialakított tartóra.

A kis serpenyők, a kaparók és a grilllap mosogatógépben is  
tisztíthatók.

3.  Törölje át a serpenyőbefogót egy enyhén nedves, puha törlőkendővel. 
Ezután alaposan törölje szárazra a befogót.

4.  Helyezze a készüléket kis 
 serpenyők nélkül egy sima 
hőálló felületre, szabadon 
hagyva a készülék környékét.

5.   Csatlakoztassa a hálózati ká
belt a készülék oldalán lévő 
csatlakozóaljzathoz, majd dug
ja be a hálózati csatlakozót a 
csatlakozóaljzatba. Úgy helyez
ze el a hálózati  kábelt, hogy ne 
érjen a készülékhez.

6.  A készülék bekapcsolásához billentse a be/ki billenőkapcsolót  
az I állásba. A billenőkapcsolóba épített működést jelző lámpa  
pirosan világít és azt jelzi, hogy a készülék melegszik.

7. Hagyja a készüléket kb. 10 percig bekapcsolva.

8.  Ezt követően kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a be/ki billenőkap
csolót az O állásba billenti. A beépített működést jelző lámpa  
kialszik.

9.  Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja telje
sen lehűlni a készüléket.  
Ügyeljen arra, hogy ez idő alatt senki ne nyúljon véletlenül a készülék 
forró részeihez.

10.  Törölje át még egyszer a készülék felületét, valamint a grilllapot egy 
enyhén nedves törlőkendővel, majd törölje szárazra.

A készülék készen áll a használatra!

Használat

  M A használat előtt vegye figyelembe „Az első használat előtt” fejezet
ben lévő biztonsági előírásokat. 

  VIGYÁZAT – égési sérülések/tűzveszély 

• A készülék és a kis serpenyők a használat közben nagyon felforrósod
nak. Ügyeljen arra, hogy senki ne nyúljon a készülék forró részeihez. 
Különösen a gyermekeket kell felügyelni a raclettekészítés közben.

• A forró serpenyőket csak a fogantyúnál fogja meg.

• Ne használja a készüléket úgy, hogy a grilllap nincs felhelyezve.
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FIGYELEM – anyagi károk

• Ne töltse túl a kis serpenyőket. A betolt kis serpenyők tartalma nem 
érhet a fűtőszálhoz.

• Ne tegye vissza az üres kis serpenyőket a még forró készülékbe.  
Ellenkező esetben ráéghetnek az ételmaradékok, amiket csak nehezen 
lehet eltávolítani.

• Ne daraboljon ételeket közvetlenül a kis serpenyőkben vagy a grill 
lapon. Annak érdekében, hogy ne keletkezzen kár a tapadásmentes 
bevonatban, csak a mellékelt kaparókat, ill. fa vagy műanyag evőesz
közöket használjon a kis serpenyőkben és a grilllapon.

Bekapcsolás és felfűtés
1.  Helyezze a készüléket kis serpenyők nélkül egy sima hőálló felület

re, szabadon hagyva a készülék környékét. Ha szükséges, helyezzen 
alá egy hőálló, könnyen tisztítható alátétet, mivel a zsír fröccsenése 
általában nem kerülhető el.

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék oldalán található csatlako
zóaljzathoz, majd dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba. 
Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne érjen a készülékhez.

3. A készülék bekapcsolásához billentse a be/ki billenőkapcsolót az I 
 állásba. A billenőkapcsolóba épített működést jelző lámpa pirosan 
 világít és azt jelzi, hogy a készülék melegszik. A készüléknek nincs 
 hőmérsékletszabályozója. 

4. Hagyja a készüléket kb. 20 percig felmelegedni, amíg el nem éri az 
üzemi hőmérsékletet. Ekkor elkezdheti a raclettekészítést.

Raclette-készítés
1. Töltse meg a kis serpenyőket az előkészített hozzávalókkal, majd tolja 

be a kis serpenyőket a grilllap alatti befogóba.

   Annak érdekében, hogy semmi ne égjen le: Ha szükséges, enyhén 
kenje meg a kis serpenyőket.  
Ne töltse túl magasra a kis serpenyőket, hogy a hozzávalók ne érje
nek hozzá a fűtőszálhoz! Mindig tartsa szemmel a behelyezett kis 
 serpenyőket.

2. Amint elérte a kívánt sütési fokot, húzza ki a kis serpenyőket a befo
góból, majd tolja a serpenyők tartalmát egy tányérra a mellékelt 
műanyag kaparókkal. 

3. Ha nem akarja azonnal megtölteni a kis serpenyőket, helyezze őket 
egy megfelelő hőálló felületre. Soha ne toljon vissza üres kis  
serpenyőt a forró készülékbe!

  Ha hosszabb szüneteket tart a raclettekészítés közben, akkor  
azt javasoljuk – amennyiben ugyanakkor nem használja a grill 
lapot is –, hogy kapcsolja ki és szükség esetén újra kapcsolja be  
a készüléket, hogy megelőzze a túlzott hőképződést és ezáltal  
a szükségtelen energiafogyasztást.

Grillezés
A raclette mellett hozzávalókat, pl. húst, halat vagy zöldségeket készíthet 
a grilllapon. Vegye figyelembe a következő utasításokat:

  M Mindig hagyja felolvadni a fagyasztott hozzávalókat a grillezés előtt!

  M Ha szükséges, vágja fel a hozzávalókat egyforma méretű, falatnyi dara
bokra.

  M Felmelegedés után szükség esetén kissé kenje meg a grilllapot  
megfelelő étkezési olajjal.
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Kikapcsolás a használat után
1. A készülék kikapcsolásához a használat után billentse a be/ki billenő

kapcsolót az O állásba. A beépített működést jelző lámpa kialszik.

2. Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

3. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt a „Tisztítás és tárolás”  
fejezetben leírtak szerint megtisztítja.

Több készülék összekapcsolása

> 300 mm

A készüléket kibővítheti további 3 azonos gyártmányú készülékkel –  
ideális egy baráti társaság vagy család részére! 

1.  Csatlakoztassa egymáshoz a készülékeket az ábrán látható módon  
a mellékelt hálózati kábelekkel.

2.  Helyezze az egymáshoz csatlakoztatott készülékeket megfelelő  
távolságra egymástól (legalább 30 cm).

Tisztítás és tárolás

VESZÉLY– életveszély áramütés következtében

• A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozó
aljzatból.

• Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati csatla 
kozót vízbe, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja az 
 összes alkatrészt a csepegő és fröccsenő víztől is.

FIGYELEM – anyagi károk

• Annak érdekében, hogy ne sérüljön meg a tapadásmentes bevonat,  
ne használjon a tisztításhoz – különösen a kis serpenyők és a grilllap 
tisztításához – súrolószert, sütőtisztítót vagy karcoló segédeszközt.

1. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt tisztítás céljából leveszi  
a grilllapot a készülékről.

2. Szükség esetén áztassa be vízbe egy kicsit a ráégett ételmaradékokat.

3. Tisztítsa meg a grilllapot, a kis serpenyőket és a kaparót enyhén  
mosogatószeres vízben. Ezt követően alaposan szárítson meg minden 
részt. A grilllap, a kis serpenyők és a kaparó mosogatógépben is 
 tisztítható.

4. Törölje át a serpenyőbefogót és a készülékházat egy enyhén nedves, 
puha törlőkendővel. Alaposan törölje át egy száraz törlőkendővel.
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5.  Helyezze a kaparókat és a kis 
 serpenyőket a készülék aljába  
az ábrázolt sorrendben.  
Ezt követően reteszelje le a két rög
zítőszárnyat, hogy mindegyik rész  
a helyén maradjon, ha a készüléket 
ismét megfordítja. 

6. Helyezze vissza a grilllapot.

7.  Ha lehetséges, tárolja a készüléket 
az eredeti csomagolásban, hogy 
megvédje azt a sérülésektől. 

8. Tárolja a készüléket száraz, nedvességtől és magas hőmérséklettől 
védett helyen.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nem működik  
a  készülék.

• Megfelelően van csatlakoztatva a hálózati kábel 
a hálózati csatlakozóaljzatba és a készülék  
csatlakozóaljzatába?

• Az I állásban van a be/ki billenőkapcsoló?

• Túlmelegedett a készülék? A hőmérsékletbizto
síték kioldott és a készülék kikapcsolt. Semmi
képpen ne próbálja meg ismét üzembe helyezni 
a készüléket! Forduljon szakszervizhez a biztosí
ték kicserélése céljából.

A hozzávalók rára
gadnak/ráégnek a 
grilllapra.

• Szükség esetén kenje meg a grilllapot kevés  
étkezési olajjal.
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Műszaki adatok

Modell:   BC02GA0400

Cikkszám:   601 396

Hálózati feszültség:   230 V ~ 50/60 Hz

Teljesítmény:  400 watt

Érintésvédelmi osztály: I 

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó:    DS Direct GmbH, Stormarnring 14,  
22145 Stapelfeld, Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki  
és optikai változtatásokat hajtsunk végre a terméken.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. 
Ez csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagot a szelektív hulladékgyűjtés alapján távolísa el. 
Használja a papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtésére  
szolgáló helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a szimbólummal jelölt készülékek nem kerülhetnek  
a háztartási hulladékba!   
 Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási 
hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Régi  készülékeket 
 díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes 
települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.
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Cikkszám: 601 396

Gyártó: DS Direct GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany (Németország)


