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Kedves Vásárlónk!

Sütés mint a fritőzben, majdnem teljesen zsiradékmentesen – csak forró levegő-
vel! Új forrólevegős sütőjében kímélő és zsírszegény módon készíthet percek 
alatt finomságokat – emellett még energiatakarékos is, hiszen sütőjét nem kell 
bekapcsolnia.

Jó étvágyat kívánunk! 
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Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megol
dásokkal rendelkezik. Ennek ellenére 
figyelmesen olvassa el a biztonsági 
előírásokat, és az esetleges sérülések 
és károk elkerülése érdekében, csak  
az útmutatóban leírt módon használja 
a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy 
 szükség esetén később ismét át tudja 
olvasni. Amennyiben megválik a ter
méktől, 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 esetleges súlyos 
 sérülésekre és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos 
anyagi károkra utal.

A FIGYELEM szó könnyebb sérülések
re vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így 
jelöljük.
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Biztonsági előírások 

Rendeltetés

A forrólevegős sütő élelmiszerek sütésé
re alkalmas. A termék magánháztartá
sokban előforduló mennyiségekhez  
alkalmas, ipari célokra nem használható.
A készülék nem használható pl. üzleti, 
ipari létesítmények, mezőgazdasági 
 telepek dolgozói konyháiban, reggelizős 
panziókban vagy szállodák, motelek és 
hasonlók vendégei által, valamint keres
kedelmi célokra.
VESZÉLY gyermekek és készülékek 
kezelésére korlátozott mértékben 
képes személyek esetében

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

•   A készüléket 8 évesnél idősebb gyer
mekek és olyan személyek, akiknek 
 fizikai, szellemi vagy érzékeléssel 
 kapcsolatos képességeik korlátozottak, 
illetve akik nem rendelkeznek kellő 
 tapasztalattal és/vagy megfelelő isme
retekkel, csak felügyelet mellett, vagy 
csak akkor használhatják, ha annak 
biztonságos használatáról útmutatást 
kaptak, és az abból eredendő lehetsé
ges veszélyeket megértették.  
A tisztítást és karbantartást gyermekek 
felügyelet nélkül nem végezhetik.  
Gyermekek nem játszhatnak a készülék
kel. A készüléket és a hálózati vezetéket 
tartsa távol 8 év alatti gyermekektől a 
készülék bekapcsolásától egészen  
a teljes kihűléséig.

• A készülék felforrósodik, ezért úgy üze
meltesse, hogy gyermekek ne érjék el.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték 
ne lógjon le a munkafelületről, nehogy 
kisgyermekek leránthassák vele  
a készüléket. 

VESZÉLY elektromos áram 
 következtében

• Soha ne tegye vízbe a készüléket, a há
lózati vezetéket és a hálózati csatlako
zót, mivel ebben az esetben áramütés 
veszélye áll fenn. Óvja a készüléket 
csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

• Ne érjen nedves kézzel a készülékhez, 
és ne üzemeltesse a szabadban vagy 
magas páratartalmú helyiségekben.

• Csak olyan szakszerűen beszerelt, 
 védőérintkezővel ellátott csatlakozó
aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, 
amelynek a hálózati feszültsége meg
egyezik a készülék műszaki adataival. 

•  Ha hosszabbítókábelt kell használnia, 
olyan kábelt használjon, amely meg
felel a készülék műszaki adatainak. 
Hosszabbítókábel vásárlásakor kérjen 
tanácsot szakembertől.

• Húzza ki a hálózati csatlakozót  
a csatlakozóaljzatból ...,  
... ha használat közben üzemzavar  
 lép fel,  
... minden használat után,  
... mielőtt megtisztítja a készüléket. 
Mindig a hálózati csatlakozót húzza,  
ne a hálózati vezetéket.
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•  A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhe
tőnek kell lennie, hogy szükség esetén 
gyorsan ki tudja húzni a hálózati csat
lakozót. 

• A hálózati vezetéket nem szabad meg
törni vagy összenyomni. A hálózati  
vezetéket tartsa távol éles szegélyek
től, olajtól, a készülék forró részeitől 
vagy más hőforrásoktól.

•  Rendszeres időnként ellenőrizze, hogy 
nem láthatóe sérülés a készüléken és 
a hálózati vezetéken. Ne használja  
a készüléket, ha a készüléken vagy  
a hálózati vezetéken sérülést észlel,  
illetve ha a készülék leesett.

•  Semmilyen változtatást ne hajtson vég
re a terméken. A hálózati vezetéket is 
csak szakember cserélheti ki. A készülé
ken vagy a hálózati vezetéken szüksé
ges javításokat bízza szakszervizre 
vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.  
A szakszerűtlenül végzett javítások  
jelentős veszélyforrássá válhatnak a 
terméket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - égési sérülések

• Használat közben a készülék belsejé
ben hozzáférhető részei is felforrósod
hatnak. Ügyeljen arra, hogy használat 
közben és a lehűlés ideje alatt (min. 
30 perc) senki ne érjen a készülék  
forró részeihez. Hagyja kihűlni a készü
léket, mielőtt megtisztítja, szállítja,  
elrakja, vagy mielőtt kiveszi a sütőe
dényt és a kosarat a tisztításhoz.

•   Az étel is nagyon felforrósodik.  
Legyen óvatos, amikor kiveszi.

• Sütés közben gőz távozik a szellőző
nyílásokon. Tartsa távol kezeit és arcát 
a gőztől – forrázásveszély áll fenn!  
Különösen a készülék kinyitásakor 
ügyeljen a távozó gőzre.

• Soha ne öntsön vizet közvetlenül a 
még forró sütőedénybe. A felszálló  
gőz miatt forrázási sérülések veszélye 
áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

•  Soha ne üzemeltesse a készüléket  
felügyelet nélkül.

•  A készüléket időzítő kapcsolóval vagy 
elkülönített távirányítású rendszerrel 
használni tilos.

• Soha ne takarja le üzemeltetés közben, 
vagy a lehűlés ideje alatt a szellőzőnyí
lásokat. 

•  Kerülje a tűz és odaégés veszélyét:  
A készüléket az üzemeltetéshez helyez
ze el úgy, hogy elegendő szabad hely le
gyen körülötte. Semmiképpen ne állítsa 
fal mellé vagy sarokba, függöny vagy 
hasonló közelébe. Faltól, bútoroktól  
stb. (oldalt és felette) tartson legalább 
10 cmes távolságot.  
Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony 
anyagokat, és ne takarja le a készüléket.
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•  A használathoz teljesen tekerje le a há
lózati vezetéket. Ügyeljen arra, hogy  
a letekert hálózati vezeték egyáltalán  
ne érjen hozzá a készülékhez.

•  Soha ne üzemeltesse a készüléket  
a kosár nélkül.

• Az alapanyagokat mindig a kosárba 
helyezze, soha ne közvetlenül a sütőe
dénybe.  
Az élelmiszerek nem érhetnek hozzá  
a fűtőelemekhez. 

• Soha ne öntsön olajat a sütőedénybe, 
mert meggyulladhat.

• Soha ne süssön a készülékben becso
magolt élelmiszereket.

• Ha sötét füst távozna a készülékből, 
kapcsolja ki azonnal, és húzza ki a há
lózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. 
Várja meg, amíg már nem távozik füst, 
csak azután húzza ki a sütőedényt  
a készülékből. Vegye figyelembe:  
A világos füst általában veszélytelen.

FIGYELEM – anyagi károk

• A megsült élelmiszereket csakis hőálló, 
fa vagy műanyag evőeszközzel vegye 
ki, hogy a kosár tapadásmentes bevo
natát ne karcolja meg.

• A termék tisztításához soha ne használ
jon súroló hatású tisztítószert, sütőtisz
títót vagy érdes felületű eszközöket. 
Megsérülhet a tapadásmentes bevonat.

• A készüléket mindig stabil, vízszintes 
és hőálló felületre állítsa.  

•  Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, 
műanyagok vagy bútorápoló szerek a 
készülék csúszásgátló talpait felpuhít
ják vagy károsítják. Ezért szükség ese
tén tegyen egy csúszásbiztos alátétet  
a készülék alá.

Biztonsági megoldások

• A készülék belsejében érintőkapcsoló 
található, amely a sütőedény kivétele 
során automatikusan lekapcsolja a lég
keverést, és újra bekapcsolja, ha vissza
teszi a sütőedényt. A sütőedény behe
lyezése nélkül a készülék nem fűt.

• A készülék túlhevülés elleni védelem
mel rendelkezik. Ez automatikusan  
kikapcsolja a készüléket, ha a beépített 
hőfokszabályozó nem működne.  
A készüléket nem lehet újra beüzemel
ni. Húzza ki a hálózati csatlakozót,  
várja meg, amíg lehűl a készülék, és  
a készülék megjavításához forduljon 
az ügyfélszolgálathoz vagy egy  
szakszervizhez.  

• A készülék CoolTouch felülettel  
rendelkezik, ezért üzemelés közben  
a külseje nem forrósodik fel. 
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„Akrilamid“

• Az akrilamid leginkább keményítőtar
talmú élelmiszerekben képződik erős 
felhevítés (sütés, olajban sütés, pirítás 
stb.) során.  
Még nem állapítható meg, hogy az  
akrilamid milyen formában veszélyes 
az emberi szervezetre.  
Elővigyázatossági okokból az élelmi
szerek túl hosszan történő sütése nem  
javasolt, mivel a túlságos barnulás  
fokozhatja a káros hatást. A következő 
alapelv érvényesüljön: „Inkább arany
barna, mint koromfekete". Mivel a kuta
tások a jelen használati útmutató  
létrehozása idején is folynak, kövesse 
a sajtót ezzel a témával kapcsolatban.  
Az interneten is sok információt talál.

A készüléken található szimbólumok

Ez a jel forró felületekre  
(a készülék belsejében) és a 
felszálló forró gőzre (szellő

zőnyílások a hátoldalán) figyelmeztet.
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Termékrajz (tartozékok)

Szimbólum a készülékben
  A készülék belseje a használat  

közben nagyon felforrósodik.   
Ne érintse meg a forró felületeket! 

kijelző funkció
gombokkal

működésjelző  
kontrolllámpa 

kosárkioldó  
védőborítással

fogantyú

kosár

sütőedény

fűtőtér

 szellőzőnyílások  
a hátoldalon 

A készüléken  
 található jel
   Felszálló forró gőz! 
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kijelzések

funkciógombok
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Kijelző

Funkciógombok
  sütési folyamat elindítása /  

szüneteltetése / folytatása

 sütési program kiválasztása

 hőmérséklet növelése

 hőmérséklet csökkentése

 sütési idő növelése

 sütési idő csökkentése

Kijelzések

  sütési program „sültkrumpli“

 sütési program „BBQ“

  sütési program  
„csirkecombok/szárnyak“

  sütési program  
„tenger gyümölcsei“

  sütési program „steak“

  sütési program „sütemény“

  sütési program „zöldség“

  sütési program „hús“

 szellőzés bekapcsolása

 készülék melegszik

 hőmérséklet

 főzési idő
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Az első használat előtt

Az első használat előtt meg kell tisztí
tani és üresállapotban „fel kell avatni” 
a készüléket – különös tekintettel  
a kosárra és sütőedényre –, így eltávo
líthatók az esetleges gyártási szennye
ződések.  
Eközben rögtön ki is tapasztalja, hogy 
hogyan rakható össze és hogyan kezel
hető a készülék.

Tisztítás

VESZÉLY gyermekek esetében –  
életveszély fulladás/kisméretű 
tárgyak lenyelése következtében

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

VESZÉLY – életveszély  
áramütés következtében

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

• A termék nem érintkezhet nedves
séggel. Óvja csepegő és spriccelő 
víztől egyaránt.

FIGYELEM – anyagi károk

• A termék tisztításához ne használ
jon maró vegyszert, illetve agresszív 
vagy súroló hatású tisztítószert. 

1.  Távolítsa el az összes csomagoló
anyagot.

2. Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

3. Húzza ki a sütőedényt (a kosárral 
együtt) a fogantyújánál fogva  
a készülékből, enyhe ellenállást  
érez majd. 

MAX

VIGYÁZAT – sérülésveszély 

• Soha ne nyomja meg a kosár kioldó
gombját, ha a kosarat a sütőedény
nyel a kezében tartja. 
A sütőedény szabadon leesne. 

4. Állítsa le a sütőedényt és a kosarat. 
A kosár kioldógombja feletti burko
latot tolja előre, és nyomja meg  
a kosár kioldógombot. 
A sütőedény leválik a kosárról, így 
kiveheti a kosarat. 
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5.  Törölje tisztára a készüléket kívülről 
és belülről egy enyhén nedves  
kendővel. Végül gondosan törölje  
a készüléket szárazra.

6. Mosogassa el alaposan a kosarat  
és a sütőedényt meleg vízzel,  
hagyományos mosogatószerrel  
és puha szivaccsal.  
A kosár és a sütőedény nem tisztít
ható mosogatógépben. 

7. A tisztítást követően alaposan  
törölje szárazra a részeket, mielőtt 
használni kezdi a készüléket.  
Egy kevés nedvesség sem maradhat 
rajtuk.

Üzembe helyezés
A készülék ételek sütésére szolgál 
olaj és zsiradék hozzáadása nél

kül, csak forró levegővel. Ezért a sütőe
dénybe ne tegyen olajat, zsírt vagy más 
folyadékot. 

VIGYÁZAT – tűzveszély 

• Csak akkor csatlakoztassa a hálózati 
csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha 
teljesen összeállította a készüléket.

• Ne helyezze a készüléket felső  
szekrényrész alá, gyúlékony tárgy 
közelébe, közvetlenül fal mellé vagy 
sarokba. Ügyeljen arra, hogy a háló
zati vezeték ne lógjon le a munkafe
lületről.

• Hagyja szabadon a szellőzőnyíláso
kat. 

• Soha ne használja a készüléket  
a behelyezett kosár nélkül. 

Az első melegítés során enyhe 
szagképződés fordulhat elő, ami 

nem jelenti a készülék hibás működését. 
Szellőztesse ki jól a helyiséget.

1.  Helyezze a készüléket hőálló, 
csúszásmentes, vízszintes és stabil 
munkafelületre.

2. Helyezze a kosarat a sütőedénybe. 
Hallhatóan és érezhetően kell  
kattannia. 

Click !

3. Tolja vissza a védőburkolatot  
a kosár kioldógombra.

4. Tolja a sütőedényt a készülékbe. 
Mindkét oldalon megfelelően be  
kell kattannia.  

MAX

A sütőedény legyen ütközésig be
nyomva a készülékbe, ezzel kezeli 

az érintőkapcsolót. Ellenkező esetben  
a készülék nem fűt.

5. Dugja be a hálózati csatlakozót egy 
könnyen elérhető, védőérintkezővel 
ellátott csatlakozóaljzatba.

  Egy jelzőhang hallatszik és elöl az 
üzemmód kontrolllámpa felgyullad. 
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  A kijelző röviden teljesen felgyullad, 
majd csak a start/szünet gomb  
világít. A készülék készenléti üzem
módban van.

Minden gombnyomásnál egy 
 jelzőhang hallatszik.

6. A készülék bekapcsolásához tartsa 
lenyomva kb. 3 másodpercig a  
gombot.

  Előre beállítva: 200 °C és 15 perc 
 sütési idő. A percek néhány másod
percig villognak a kijelzőn. Ezután  
a hőmérséklet  és a sütési idő  
felváltva kerülnek  kijelzésre. 

7. A sütési időt 10 percre csökkentheti, 
ha megnyomja vagy lenyomva tartja 
a  gombot, amíg a kijelzőn a 10  
látható. 

8. A sütési folyamat leállításához 
koppintson a ra. 

  A kijelzőn kigyulladnak a „felfűtés“ 
 és a „szellőzés“  jelzések.  

A készülék melegszik.

  Amint a készülék elérte a beállított 
hőmérsékletet, kialszik a  jelzés. 

  Az időkijelzés  most mindig  
a  hátralévő időt mutatja.

9.  A beállított idő leállta után 5 hang
jelzés hallatszik, a 00 percek és  
a  gomb is 5ször villognak. 

  A készülék automatikusan készenlé
ti üzemmódba kapcsol. Már csak  
a  gomb világít folyamatosan.

10.  Húzza ki a hálózati csatlakozót  
a csatlakozóaljzatból.

  Az üzemmód kontrolllámpa kialszik.

11.  Hagyja lehűlni a készüléket. 

12. Ha szeretné, hogy gyorsabban kihűl
jön, kiveheti a sütőedényt és a kosa
rat a készülékből, és egy hőálló felü
letre teheti őket. Szükség esetén 
használjon ehhez edényfogót.

13.  Ha kihűlt a készülék, törölje ki a bel
sejét egy papírtörlővel, és öblítse el 
a sütőedényt és a kosarat. 

  M Ha egy kis időre le szeretné  
állítani a sütési folyamatot, akkor 
koppintson a  gombra.

  A  villog, és a többi kijelzés  
tovább világít.

  M A sütés folytatásához koppintson  
ismét a ra.

  Ha kb. 60 másodpercig nem nyom 
meg egy gombot sem, akkor a készü
lék automatikusan készenléti üzem
módba kapcsol, és estleg teljesen újra 
kell indítania a sütési folyamatot.

  M A sütési folyamat megszakításához,  
tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig 
a   gombot. A készülék készenléti 
üzemmódba vált.
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Mit jelent a forrólevegős sütés, és  
milyen élelmiszerek alkalmasak?

Az élelmiszerek forrólevegős sütése – 
ahogy már a nevében is benne van – 
csak forró levegővel történik, olaj,  
zsír vagy víz nélkül.

• Alapvetően minden élelmiszer alkal
mas rá, amelyet sütőben el lehet  
készíteni.

• Ne süssön benne magas zsírtartal
mú élelmiszereket, pl. kolbászt.

• Ha töltött tésztatáskákat készít, le
hetőleg előre gyártott tésztalapokat 
használjon. Ezek elkészítési ideje 
rövidebb, mint a saját készítésűeké.

• A nagyobb élelmiszereket vágja  
kisebb darabokra, hogy lerövidítse 
az elkészítési időt, és jobb sütési 
eredményt érjen el.

• A nagyobb mennyiségű sütnivaló  
elkészítése nem tart sokkal tovább, 
mint a kisebb mennyiségé. A kosa
rat viszont ne töltse túl! Nem sza
bad a tetejéig megtölteni, mert úgy 
nem lesz egyenletes a sütési ered
mény. Tartsa be a következő táblá
zatban megadottakat.

• Kisadagos ételek esetén az elkészí
tési idő felénél meg kell az ételt  
rázogatni, hogy egyenletes ered
ményt kapjunk (lásd táblázat).

• Ha pl. quichet készít, vagy kisebb, 
sütésre érzékeny vagy töltött dara
bokat, helyezzen a kosárba egy kis 
sütőformát vagy felfújt formát  
(sütőben használhatót).

• A készülék alkalmas ételek felme
legítésére is. Ehhez állítsa a hőmér
sékletet 10 percre 150 °Cra.

Például: Sültkrumpli készítése
• Az optimális mennyiség a sütéshez 

kb. 500 g burgonya.

• Ha fagyasztott hasábburgonyát  
kíván kisütni, ügyeljen arra, hogy  
sütőben elkészíthető legyen, és ne 
csak fritőzben.

• A friss burgonya nem szétfővő le
gyen, nehogy szétessenek az elké
szítés közben. Hasábburgonya friss 
burgonyából való elkészítésénél  
a következőképpen járjon el:

1. Hámozza meg a burgonyát, és vágja 
vékony hasábokra. Általános sza
bály: minél vékonyabb a hasáb,  
annál ropogósabb lesz az eredmény.

2. Mossa meg alaposan a burgonyaha
sábokat, hogy minél több keményí
tőt kimosson belőle. A keményítő 
megakadályozza a hasábburgonya 
egyenletes pirulását. Ezután alapo
san törölje meg papírtörlővel.  
A hasábok nem lehetnek nedvesek, 
amikor a készülékbe teszi őket.

3. Tegyen 1/2 tk növényi olajat, pl. 
napraforgóolajat egy tálba. Ezáltal 
a sültkrumplik ropogósak lesznek. 
Ne használjon vajat vagy margarint. 
Ezek a zsiradékok nem alkalmasak 
az olajos sütéshez.

4. Tegye bele a burgonyahasábokat. 
Óvatosan forgassa őket az olajban, 
amíg minden oldaluk olajos lesz.

5. Óvatosan vegye ki a tálból a hasá
bokat, közben csepegtesse le  
a felesleges olajat. Szükség esetén 
itassa fel papírtörlővel a felesleges 
olajat. Helyezze a hasábokat a ko
sárba.  
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Figyelem: Ne rázza a hasábokat 
közvetlenül a tálból a kosárba,  
mert közben olaj csepeghet  
a sütőedénybe. 

Készítse el a hasábburgonyát a táblá
zat adatai szerint.

Elkészítési idő táblázat

Vegye figyelembe, hogy a táblázat adatai irányértékek.  
Mérettől, formától, fajtától stb. függően az elkészítési idő változhat.

Mennyiség  
min.max. (g)

Idő* 
(percek)

Hőmérséklet 
(°C)

Félidőben  
megrázni? További információk

burgonya
fagyasztott hasábburgonya, 
vékony 400–500 18–20 200 igen
fagyasztott hasábburgonya, 
vastag 400–500 20–25 200 igen
friss hasábburgonya,  
Ø~8 mm 300–800 18–24 200 igen lásd az előző  

fejezetet
csőben sült burgonya 500 15–18 200 igen

hús & szárnyas

steak 100–600 10–15 180

sertésszelet 100–600 10–15 180

hamburger 100–600 10–15 180

kolbász leveles tésztában 100–600 13–15 200

csirkecomb 100–600 25–30 180

csirkemell 100–600 15–20 200

snack

tavaszi tekercs 100–500 8–10 200 igen késztermék

fagyasztott csirke nuggets 100–600 6–10 200 igen késztermék

halrudacskák 100–500 6–10 200 késztermék

fagyasztott rántott sajt 100–500 8–10 160 késztermék

töltött zöldség 100–500 10 160

sült tészták

sütemény 400 20–25 160 használjon  
sütőformát

quiche 500 20–22 180 használjon  
sütőformát/tepsit

muffin 400 15–18 200 használjon  
sütőformát

snack 500 20 160 használjon  
sütőformát/tepsit

*  A megadott idők előmelegített készülékre érvényesek (lásd az „Előmelegítés“ részt a „Használat“ fejezetben). 
Ha nincs előmelegítve a készülék, számoljon hozzá kb. 3 percet.
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Használat

VIGYÁZAT – tűzveszély 

• Csak akkor csatlakoztassa a hálózati 
csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, 
ha teljesen összeállította a készülé
ket.

• Ne helyezze a készüléket felső  
szekrényrész alá, gyúlékony tárgy 
közelébe, közvetlenül fal mellé vagy  
sarokba. Ügyeljen arra, hogy a háló
zati vezeték ne lógjon le a munkafe
lületről.

• Hagyja szabadon a szellőzőnyíláso
kat. 

• Soha ne használja a készüléket  
a behelyezett kosár nélkül. 

• Soha ne öntsön olajat vagy más  
folyadékot a sütőedénybe.

• Az alapanyagokat soha ne tegye 
közvetlenül a sütőedénybe. Azokat 
mindig a behelyezett kosárba kell 
helyezni. 

Előmelegítés
A sütési táblázat értékei előmelegített 
készülékre vonatkoznak. Ahhoz, hogy 
pontosan el tudja készíteni az ételt,  
javasoljuk, hogy melegítse elő a készü
léket. Ilyenkor indítsa be a készüléket 
először az étel nélkül, de legyen benne 
a kosár és a sütőedény. Csak akkor  
tegye bele az ételt, ha a „felfűtés”  
jelzés  kialszik (hőmérséklettől  
függően max. 3 perc múlva).

Sütés – manuális indítás
1.  Helyezze a készüléket hőálló, 

csúszásmentes, vízszintes és stabil 
munkafelületre.

2. Húzza ki a sütőedényt (benne a ko
sárral) a markolatánál fogva a készü
lékből  enyhe ellenállást érez majd. 

MAX

VIGYÁZAT – sérülésveszély 

• Soha ne nyomja meg a kosár kioldó
gombját, ha a kosarat a sütőedény
nyel a kezében tartja. A sütőedény 
szabadon leesne. 

3. Töltse a sütnivalót a kosárba.  
Vegye figyelembe a táblázatban 
megadott mennyiségeket. A kosarat 
nem szabad a teljesen megtölteni.

4. Tolja a sütőedényt a készülékbe. 
Minkét oldalon megfelelően be kell 
kattannia.  

MAX
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A sütőedény legyen ütközésig be
nyomva a készülékbe, ezzel kezeli 

az érintőkapcsolót. Ellenkező esetben  
a készülék nem fűt.
5. Dugja be a hálózati csatlakozót egy 

könnyen elérhető, védőérintkezővel 
ellátott csatlakozóaljzatba.

  Egy jelzőhang hallatszik és elöl az 
üzemmód kontrolllámpa felgyullad. 

  A kijelző röviden teljesen felgyullad, 
majd csak a start/szünet gomb  
világít. A készülék készenléti üzem
módban van.

6. A készülék bekapcsolásához tartsa 
lenyomva kb. 3 másodpercig a  
gombot.

  Előre beállítva: 200 °C és 15 perc  
sütési idő. A percek néhány másod
percig a kijelzőn. Ezután a hőmér
séklet  és a sütési idő  felváltva 
kerülnek kijelzésre.

A hőmérsékletet 80 °C és 200 °C 
között (5°Cos lépésekben), a fő

zési időt 0 és 60 perc között (1 percen
ként) lehet beállítani.

7. Állítsa be a hőmérsékletet a sütési 
táblázat alapján úgy, hogy a  ill.  
gombokra koppint, ill. azokat lenyom
va tartja.

8. Állítsa be a sütési időt a sütési táb
lázat alapján  úgy, hogy a  ill.    
gombokra koppint, ill. azokat le
nyomva tartja.  
Ha nem  melegítette elő a készüléket, 
adjon az időhöz +3 percet.

9. A sütési folyamat elindításához 
koppintson a  gombra. 

  A kijelzőn kigyulladnak a „felfűtés“ 
 és a „szellőzés“  jelzések.  

A készülék melegszik.
  Amint a készülék elérte a beállított 

hőmérsékletet, kialszik a  jelzés.

  Az időkijelzés  most mindig a hát
ralévő időt mutatja.

Sütés közben
  M Némely ételt érdemes félidőben 
egyszer megrázogatni (lásd táblá
zat). Ehhez egyszerűen húzza ki a 
sütőedényt a készülékből, és rázza 
meg egy kicsit úgy, hogy az étel  
átrétegződjön. 

  M Ha egy kis időre le szeretné állítani  
a sütési folyamatot, akkor koppint
son a  gombra a 

   villog:
  M A sütés folytatásához koppintson  
ismét a ra.

  Ha kb. 60 másodpercig nem nyom 
meg egy gombot sem, akkor a ké
szülék automatikusan készenléti 
üzemmódba kapcsol, és esetleg  
teljesen újra kell indítania a sütési 
folyamatot.

  M Ha előbb le akarja állítani a sütést, 
tartsa lenyomva a  gombot kb.  
3 másodpercig. A készülék készen
léti üzemmódba vált.

Sütés vége
1.  A beállított idő eltelte után 5 hang

jelzés hallatszik, a 00 percek és  
a  is 5ször villognak. 

  A készülék automatikusan készenlé
ti üzemmódba kapcsol. Már csak  
a  világít folyamatosan.

VIGYÁZAT – sérülésveszély 

• Használjon mindig edényfogót, vagy 
hasonlót, ha a forró sütőedénnyel / 
kosárral foglalatoskodik.

• A kivételnél forró gőz szállhat fel. 
Tartsa tőle távol kezeit és arcát.

• Vegye figyelembe: Soha ne nyomja 
meg a kosár kioldógombját, ha a ko
sarat a sütőedénnyel a kezében tart
ja. A sütőedény szabadon leesne.
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2. Húzza ki a sütőedényt a kosárral  
a készülékből, és helyezze hőálló, 
csúszásmentes, egyenes, stabil  
felületre. 

3. Ellenőrizze, hogy megfelelően meg
sülte az étel. Ha nem, akkor tolja  
a sütőedényt újra a készülékbe, és 
állítsa be még néhány percre.

4. Az elkészített étel kivételéhez, … 
… nyomja meg a kosár kioldógombját. 
A sütőedény leválik a kosárról, így  
kiveheti a kosarat, és az ételt átborít
hatja egy tálba vagy más edénybe.

 

  … soha ne borítsa a kosarat közvet
lenül a sütőedénnyel, mert a lecse
pegő zsír, ami a sütőedényben  
összegyűlt, szintén kiborulna.

  … nagy vagy törékeny ételnél hasz
náljon konyhai fogót vagy hasonlót. 
Ne használjon fém eszközöket az 
étel kiszedéséhez. Ellenkező eset
ben megsérülhet a tapadásmentes 
bevonat.  Használjon fából vagy szi
likonból készült konyhai eszközöket.

  M Most azonnal betehet egy további 
adagot sütésre, vagy …

  ... hagyja lehűlni a készüléket.  
Húzza ki a hálózati csatlakozót  
a csatlakozóaljzatból.  
Az üzemmód kontrolllámpa kialszik.

  Ügyeljen arra, hogy a lehűlés ideje 
alatt senki ne érjen a készülék forró 
részeihez.

5.  Tisztítsa meg a lehűlt készüléket  
a „Tisztítás“ fejezetben leírtak  
szerint.  

Előre beállított sütési programok 
használata
Válassza ki az egyiket a 8 előre beállí
tott sütési programból a sütni kívánt 
élelmiszerhez (lásd a „Termékrajz“  
fejezet, „Funkciógombok“ bekezdést).

1. Koppintson többször a programvá
lasztó gombra , amíg meg nem je
lenik a kívánt program szimbóluma. 

2. A sütési folyamat elindításához 
koppintson a  gombra. 

3. Ha nem  melegítette elő a készülé-
ket, adjon a megadott sütési idő-
höz +3 percet.

  M Ha változtatni kíván a sütési időn, 
koppintson a  ill.  gombra,  
illetve tartsa a gombot lenyomva.

  M Ha változtatni kíván a hőmérsékle
ten, koppintson a  ill.  gombra, 
illetve tartsa a gombot lenyomva.
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Tisztítás

VESZÉLY – életveszély  
áramütés következtében

• A készülék tisztítása előtt húzza  
ki a hálózati csatlakozót a csatlako
zóaljzatból.

• A termék nem érintkezhet nedves
séggel. Óvja csepegő és spriccelő 
víztől egyaránt.

VIGYÁZAT - égési sérülések 

• Tisztítás előtt hagyja a készüléket és 
minden tartozékát teljesen lehűlni. 

FIGYELEM – anyagi károk

• A termék tisztításához ne használ
jon maró vegyszert, illetve agresszív 
vagy súroló hatású tisztítószert. 

• Ne használjon fém eszközöket a  
sütőedény és a kosár  tisztításához. 
Ellenkező esetben megsérülhet  
a tapadásmentes bevonat. 

1.  Törölje tisztára a készüléket kívülről 
és belülről egy enyhén nedves  
kendővel. Végül gondosan törölje  
a készüléket szárazra.

2. Mosogassa el alaposan a kosarat  
és a sütőedényt meleg vízzel,  
hagyományos mosogatószerrel  
és puha szivaccsal.  
A kosár és a sütőedény nem tisztít
ható mosogatógépben. 

3. Makacs szennyeződés esetén  töltsön 
vizet a sütőedénybe, és hagyja egy 
kicsit ázni .

4. A tisztítást követően alaposan  
törölje szárazra az egyes részeket, 
mielőtt összerakja és elpakolja  
a készüléket. Egy kevés nedvesség 
sem maradhat rajta.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik. • Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlako
zóaljzatba?

• A sütőedény a kosárral együtt megfelelő  
módon van behelyezve a készülékbe?

A sütőedényt nem lehet meg
felelően a készülékbe tolni.

• Túlságosan meg van töltve a kosár?

• A kosár megfelelő módon van a sütőedény
ben?

Az étel nem főtt meg. • Túl nagy mennyiség van a kosárban?

• Az egyes darabok túl nagyok. Szükség esetén 
vágja fel kisebb darabokra.

• Túl alacsonyra állította a hőmérsékletet?

• Túl rövid sötési időt választott?
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Az étel nem egyenletesen 
sült meg.

• Az olyan sütnivalókat, mint pl. a hasábburgo
nya, amelyek a kosárban egymáson feksze
nek, a sütési idő felénél meg kell rázogatni, 
hogy máshogy helyezkedjenek el.

 A friss burgonya nem  
egyformán sült meg.

• Megfelelő burgonyafajtát választott?  
A burgonyának nem szétfővőnek kell lennie.

• Megfelelően megmosta a burgonyát?  
A túl sok keményítő akadályozza az egyenle
tes sülést.

A snack nem ropogós. • A felhasznált snack alkalmas sütőben sütésre? 
Az olajban sütéshez készült snackek nem 
lesznek ropogósak a forrólevegős sütőben.

• Szükség esetén adjon egy kevés olajat a süt
nivalóhoz, mielőtt a kosárba tenné azokat.  
Lehetőleg ne csepegjen felesleges olaj  
a sütőedénybe.

•  A friss burgonya legyen jól szárazra törölve, 
mielőtt hozzáadná az olajat.

• Szükség szerint vágjon vékonyabb burgonya
hasábokat.

Fehér füst távozik a készü
lékből.

• Olaj vagy zsír csöpögött az ételekből a sütőe
dénybe. Ezáltal a sütőedény valamivel világo
sabbá válhat. Ennek azonban nincs jelentősé
ge, és nincs hatása az eredményre. 

• Lehetőleg zsírszegény hozzávalókat használ
jon. Csak nagyon kevés olajat használjon  
a hasábburgonyához és hasonlókhoz.

• Páclé vagy húslé csöpöghet a sütőedénybe,  
a már kicsöpögött olajba vagy zsírba. Az elké
szíteni kívánt élelmiszert szükség esetén egy 
kissé törölgesse meg, mielőtt a kosárba helye
zi. Panírozott ételeknél kissé nyomkodja meg  
a panírt.

• Minden használat után alaposan tisztítsa meg 
a sütőedényt a zsír és olajmaradványoktól. 
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Műszaki adatok

Modell:        AF–80a 
605 605

Hálózati feszültség:  220–240 V ~ 50/60 Hz 

Érintésvédelmi osztály: I 

Teljesítmény:    kb. 1500 watt

Beállítható hőmérséklet: 80 és 200 °C között

Beállítható sütési idő:  0–60 perc

Űrtartalom:      kb. 3,2 liter

Környezeti hőmérséklet:  +10 és +40 °C között

Gyártó:       Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, 
The Netherlands (Hollandia)

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

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek.  
Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli  
a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.  
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtő
helyeket. 

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztar
tási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.  

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem 
megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az 
egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban 
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 605 605


