
 

 

 

 

Használati utasítás 

Asztali olajsütőkhöz 

FE-30 EL (ELT) 

FE-60 EL (ELT) 

FE-66 ELT 

FE-31 ELT 

FE-61 ELT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szabványoknak való megfelelőség 

A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megfelel a CEE 90/396 szabványnak, 22/97 előírásnak, 

valamint a vonatkozó kormányrendeleteknek. A felszerelést az érvényes szabványok szerint 

kell végezni. Figyelem, a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen 

felszerelés, beavatkozás vagy módosítás, nem rendeltetésszerű használat illetve más okok 

következtében közvetlen vagy közvetett kár keletkezik.  A berendezést csak 

rendeltetésszerűen szabad használni, és csak arra alkalmas személy kezelheti.  A gyártó vagy 

általa meghatalmazott személy által beállított és biztosított elemeket nem szabad 

megváltoztatni. 

Műszaki adatok 

A műszaki adatokat tartalmazó címke a berendezés hátoldalán található. Felszerelés előtt 

tanulmányozza az elektromos kapcsolási vázlatot és a következő információkat: 

  V/HZ W Űrtartalom (L) Méret (cm) 

FE-30 EL 230/50 3000 8 33x60x29 

FE-60 EL 230/50 2x3000 2x8 66x60x29 

FE-30 ELT 400/3N/50 6000 8 33x60x29 

FE-60 ELT 400/3N/50 2x6000 2x8 66x60x29 

FE-66 ELT 400/3N/50 9000 16 66x60x29 

FE-31 ELT 400/3N/50 6000 8 33x60x86-92 

FE-61 ELT 400/3N/50 2x6000 2x8 66x60x86-92 

 

Csomagolás és a berendezés ellenőrzése 

A termék megfelelő csomagolásban, jelölésekkel és címkékkel kerül leszállításra A kezelési 

utasítást is tartalmazza. Ha a csomagoláson helytelen kezelés vagy sérülés látszik, azonnal 

írásban meg kell reklamálni a fuvarozónál, és kárjegyzőkönyvet kell felvenni. 

Fontos megjegyzések 

 a jelen kezelési utasítást teljesen és gondosan el kell olvasni, mert fontos 

információkat tartalmaz a biztonsági elemekről, felszerelésről és kezelésről 

 ezek a javaslatok a jelen termékre vonatkoznak 

 a termék megfelel az érvényes szabványoknak 

 a jelen gépkönyvet megfelelően kell tárolni a későbbi elérhetőség érdekében 

 ne hagyja, hogy gyermekek hozzányúljanak a berendezéshez 

 a berendezés eladásakor vagy más helyre való szállításakor győződjön meg róla, hogy 

a személyzet vagy a hivatalos szerviz ismeri a kezelési utasítást.  

 a berendezést csak arra jogosult személy kezelheti 

 a berendezés csak grillezésre és ételsütésre használható 

 bekapcsolt állapotban nem szabad felügyelet nélkül hagyni 



 javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül 

 a javításhoz csak eredeti alkatrészt szabad felhasználni 

 a berendezést nem szabad vízsugárral vagy nagynyomású mosóval tisztítani 

 sérülés vagy hiba esetén minden ellátást (víz, gáz, áram) csatlakoztasson le, és hívjon 

szakembert 

 a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelésből, a 

fenti javaslatok figyelmen kívül hagyásából vagy egyéb használatból kár keletkezik 

 

Beüzemelés 

A berendezést csak szakember szerelheti fel. A következő tevékenységeket csak szakember 

végezheti az érvényes előírások betartása mellett. 

Fontos! 

Bármilyen beállítási tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha a berendezés le van 

csatlakoztatva az elektromos hálózatról. Ha a berendezést a javítás alatt a hálózatra 

csatlakoztatva kell hagyni, legyen nagyon óvatos.  

Elhelyezés 

A berendezést jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ami a berendezés megfelelő 

működéséhez szükséges (a szakembernek be kell tartani az érvényes előírásokat) Ha a 

berendezés a fal mellett helyezkedik el, vagy a mellette lévő bútorfalakkal érintkezik, ezeknek 

a falaknak 60 °C hőmérsékletet kell bírniuk. A felszerelést, beállítást, üzembe helyezést csak 

arra jogosult szakember végezheti az érvényes előírások szerint 

Csomagolja ki a berendezést, és ellenőrizze, hogy a szállítás alatt nem sérült-e meg. Állítsa a 

berendezést vízszintes felületre (max. eltérés 2°)  Állítsa a berendezést páraelszívó alá a pára 

és a kellemetlen szag kiküszöbölése érdekében. A berendezés önállóan, vagy más 

termékünkkel egy csoportban is felszerelhető. A többi berendezéstől legalább 10 cm 

távolságot kell tartani. Meg kell akadályozni, hogy a berendezés gyúlékony anyaggal 

érintkezzen. Ha ez nem lehetséges, hőszigeteléssel kell védeni a gyúlékony részeket.  

Tűzvédelmi biztonsági utasítások 

 a berendezést csak felnőtt személy kezelheti 

 a berendezést biztonságosan kell kezelni a szabvány szerint 

 a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a nem éghető felületen álljon vagy függjön. 

A berendezés önállóan, vagy más termékünkkel egy csoportban is felszerelhető. A többi 

berendezéstől legalább 10 cm távolságot kell tartani. 

 a különböző égésű anyagoktól való biztonsági távolság és az általános építőanyagok 

égési foka a következőkben található: 



 

 

Az anyagok égés szerinti besorolása 

Az építőanyagok égési foka a termékek és anyagok égési foka szerint besorolva : 

A nem éghető    gránit, homokkő, beton, tégla, kerámia burkolócsempe gipsz 

B  nem könnyen éghető  akumin, heraklit 

C1  alig éghető   lombos fák, furnérlemez,  erős papír  

C2  közepesen éghető  pozdorjalemez,  parafatábla, gumi, padlóburkolatok 

C3  könnyen éghető   farost-lemez, polisztirol, poliuretán, PVC 

A berendezéseket biztonságosan kell felszerelni. Felszereléskor a következő vonatkozó 

termék-, biztonsági és egészségügyi rendelkezéseket be kell tartani: 

 Helyi berendezések és hőforrások tűzvédelme 

 Elektromos berendezések környezete 

Elektromos csatlakozás 

Az elektromos csatlakozás felszerelése – a csatlakozót külön biztosítékkal kell védeni az 

elektromos áram nagyságának megfelelően. Ellenőrizze a teljesítményt a berendezés 

hátoldalán található címkén. Csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózatra, de a 

berendezés és a hálózat közé kapcsolót kell beépíteni. A kapcsolót a szabványoknak és a 

terhelésnek megfelelően. az érintkezők közé min. 3 mm távolságban kell elhelyezni. A 

kapcsoló nem szakíthatja meg a földelőkábelt (sárga-fekete). 

Minden esetben a tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy a kábel egyik része se melegedhessen a 

környezeti hőmérsékletet 50 °C-kal meghaladóan. A berendezés csatlakoztatása előtt 

ellenőrizze a következőket: 

 a tápkábel biztosítéka és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke)  

 a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva  

 az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől 

A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmiféle felelősséget nem 

vállal. 



Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát, és tisztítsa mg a berendezést a „Tisztítás és 

karbantartás” pont szerint. Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember 

vizsgálja felül. 

 

Kezelési utasítások 

Figyelem! 

A berendezés első használata előtt mosószeres vízzel mossa le, majd törölje szárazra. Soha ne 

hagyja a berendezést felügyelet nélkül! 

Soha ne használja a berendezést olaj nélkül vagy úgy, hogy az olajszint nem éri el a min. 

értéket. 

Ha az olaj hosszú ideje használt, az túlmelegedést okozhat. 

1 kg-nál több ételt ne helyezzen az olajsütő medencéjébe egyszerre. Az olajszint ne lépje túl a 

max értéket. A főkapcsolóval való bekapcsolást követően, a tekerőgombbal állítsa be a kívánt 

hőfokot. A jelzőfények ekkor világítani kezdenek. A zöld jelzőfény akkor világít, ha a 

berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és be van kapcsolva. A piros 

jelzőfény akkor világít, ha a thermo spirálok elkezdenek működni, majd ha a berendezés eléri 

a beállított hőfokot, akkor a jelzőfény kialszik. A berendezés kikapcsolásához fordítsa a 

tekerőgombot a 0 értékhez és nyomja meg a főkapcsolót. 

Karbantartás 

Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül A 

berendezéshez csak szakember nyúlhat. 

Megjegyzések és javaslatok 

A berendezést csak felügyelet alatt szabad használni. 

Tisztítás és karbantartás 

FIGYELEM A berendezést nem szabad közvetlen vízsugárral vagy nagynyomású mosóval 

tisztítani Naponta tisztítsa meg. A naponta végzett karbantartás megőrzi a berendezés hosszú 

élettartamát és hatékonyságát. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés le van 

csatlakoztatva a hálózatról. Mindig kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját. A rozsdamentes 

acél részeket nem dörzsölő mosószeres vízzel kell megtisztítani, és szárazra kell törölni.  Ne 

használjon agresszív és korrozív mosószert!   

A fűtőelemeket vegye ki a helyéről és nedves ruhával törölje át. 

Az olajcserét csak akkor végezzen, ha az olaj már lehűlt. Az olajcserénél ügyeljen arra, hogy 

az olaj ne fröccsenjen ki, mert balesetveszélyes. Az olajcseréhez helyezze fel az olajleeresztő 

csapot, majd nyissa meg. 


