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FONTOS TUDNIVALÓK 

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen 
olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés 
a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget 
tegyen.

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból
eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• A használati utasítást figyelmesen olvassa el a beüzemelés előtt, mert fontos infor-
mációkat talál benne a használattal kapcsolatban

• A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű hasz-
nálatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és a forgalmazó 
felelősséget nem vállal.

• A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek közvetlenül vagy köz-
vetve a hibás felszerelés, szakszerűtlen, helytelen karbantartás, szakértelem hiánya, 
stb. miatt következnek be

• A gyártó abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a készülék csatlakoztatása 
nem az érvényes előírásoknak megfelelően történt meg

• A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a gép nem sérült
• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adatlapon megadott adatok 

megfelelnek-e az elektromos és a gázhálózat jellemzőinek.
• Biztonsági okok miatt a gyermekeket tartsa távol a berendezéstől, a gépet csak 

felnőttek üzemeltethetik
• A gépet csak rendeltetési céljára használja
• A gépet csak betanított személyzet kezelheti
• Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse a berendezést
• Javítást csak szakszerviz végezhet
• Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használhatóak
• Ne tisztítsa a berendezést közvetlenül nagynyomású vízsugárral
• Beüzemeléskor vegye figyelembe a következőket: EN 061008 tűzvédelem, EN 

332000 elektromos készülékek környezete
• A készülék elektromos biztonsága csak akkor biztosítható, ha megfelelően csatla-

koztatva van földelő rendszerhez, az érvényes elektromos biztonsági szabályoknak 
megfelelően

• A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a földelés hiánya miatt 
keletkeznek

• Abban az esetben, ha a gép megsérül, csatlakoztassa le a mindenféle hálózatról (víz, 

gáz, elektromosság) és hívja a hivatalos szakszervizt
• Bármilyen karbantartás, áthelyezés esetén a berendezést csatlakoztassa le az elekt-

romos hálózatról. Ha a karbantartáshoz szüksége van elektromosságra, abban az 
esetben a sérülések elkerülése érdekében a lehető legnagyobb körültekintéssel vé-
gezze a folyamatot.

MŰSZAKI ADATOK
A berendezés hátsó oldalán találja az adattáblát. Beüzemelés előtt tanulmányozza figyelme-
sen. 

Model Tápfeszültség Felvett teljesítmény (kW) Méret (mm) Űrtartalom (L)

FTH-740 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x936
FTR-740 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x936
FTH-C-740 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x936
FTR-C-740 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x936
FTH-780 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x936
FTR-780 E 400V/3N/50Hz 9 72Ox485 800x730x936
FTHR-780 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x936
FTH-C-780 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x73Ox936
FTR-C-780 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x936
FTHR-C-780 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x936
FTH-704 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x353
FTR-704 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x353
FTH-C-704 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x353
FTR-C-704 E 400V/3N/50Hz 4,5 320x485 400x730x353
FTH-708 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x353
FTR-708 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x353
FTHR-708 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x353
FTH-C-708 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x353
FTR-C-708 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x353
FTHR-C-708 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x353
FTHR-C-708 E 400V/3N/50Hz 9 720x485 800x730x353

ELHELYEZÉS, ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS, HASZNÁLAT

Elhelyezés
• A berendezést jól szellőző helyen üzemelje be

• Ha a készüléket fal, elválasztó panelek, fa bútorok, stb. mellé helyezi, ezeknek tűzálló 
anyagból kell lenniük; ha nem így van, be kell fedni azokat tűzálló anyaggal és a tűzvédelmi 
előírásokat be kell tartani

• A beüzemést, beállítást, használatba vételt csak szakképzett személyek végezhetik
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• Ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg a szállítás közben

• A berendezést vízszintes felületre helyezze el

• Az olajsütőt elszívóernyő alá helyezze, hogy megszüntesse a gőzt és a szagokat

• A gépnek min 10 cm távolságban kell lennie az őt körülvevő faltól, bútoroktól

• Ne helyezzen az olajsütő közelébe semmilyen gyúlékony anyagot

• nem gyúlékony anyagok: gránit, homokkő, tégla, kerámia csempék, gipsz

• közepesen gyúlékony anyagok: parafa, gumi, stb.

• gyúlékony anyagok: PVC, polisztirén, poliuretán, préselt farostlemez

Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatást csak arra jogosult szakember végezheti az előírásoknak megfe-
lelően. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat adatai meg-
egyeznek-e az adattáblán megadott adatokkal. Az elektromos biztonság csak akkor garan-
tálható, ha a készülék hatékony földelőrendszerhez van csatlakoztatva az érvényes előírások 
szerint. A földelő vezetéket soha ne csatlakoztassa le (zöld-sárga). Az elektromos rendszernek 
olyan kapcsolóval kell rendelkeznie, amelynek szabályzó nyílása 3 mm vagy annál nagyobb. 
Szakemberrel ellenőriztetni kell a rendszer alapvető biztonsági állapotát. A gyártó nem vállal 
felelősséget azokért a károkért, amelyek a földelés hiánya miatt keletkeznek. Minden készülé-
ket, amely kábel nélkül lett szállítva, el kell látni kábellel, amelynek keresztmetszete megfelel 
a maximális teljesítménynek. Az elektromos aljzatnak és a kapcsolónak kompatibilisnek kell 
lennie a berendezéssel. Ha a készüléket közvetlenül fal mellé állítják, győződjön meg róla, hogy 
az tűzálló anyagból készült vagy nagy hőállóságú, ennek hiányában hagyjon 100 mm helyet a 
fal mellett vagy helyezzen mellé tűzálló szigetelőréteget.

Használat
Első használat előtt tisztítsa meg a berendezést tisztítószeres vízzel, majd törölje át száraz ru-
hával. Minden tisztítás után olajozza meg növényi olajjal. A berendezést használat közben soha 
ne hagyja felügyelet nélkül. A zsírgyűjtő fiókot rendszeresen ellenőrizze és időnként ürítse. 
Minden kikapcsolás után tisztítsa meg a zsírgyűjtő fiókot.

A dupla sütőfelülettel rendelkező szeletsütőknél a sütőfelületeket külön-külön, egymástól füg-
getlenül lehet szabályozni. Lehet használni csak az egyik sütőfelületet is. A szabályzógombbal 
(A) beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. A (B) jelzőfény akkor kezd világítani, ha a gép csatlakoz-
tatva van az elektromos hálózathoz. A (C) jelzőfény pedig akkor, ha a fűtő elemek elkezdtek 
melegedni. A (C) jelzőfény kialszik, ha a berendezés elérte a beállított hőmérsékletet. A gépet 
a szabályzógomb „0” pozícióba állításával kapcsolhatja ki.
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ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

• Az első használat előtt tisztítsa meg a berendezést
• Évente egyszer ellenőriztesse a berendezést
• Ne tisztítsa közvetlenül nagynyomású vízsugárral, mivel a víz beszivároghat az elektromos 

részekbe és károsíthatja a készülék normál működését és biztonságát.
• Tisztítsa naponta
• A mindennapos tisztítás hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít
• Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a gépet kikapcsolta és lecsatlakoztatta az 

elektromos hálózatról
• A rozsdamentes részeket nedves tisztítószeres ruhával tisztítsa, majd törölje le száraz ru-

hával. Fordítson különös figyelmet a hőfokszabályzó gomb körüli területre, főkapcsolóra, 
kábelekre.

• Ne használjon csiszoló anyagot, illetve korrozív anyagokat a tisztításhoz.
• Minden tisztítás után olajozza meg a sütőlapot növényi olajjal.

  HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a 
szakszerű szétszerelés céljából


