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Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Hinweise genau.

BEDIENUNGSANLEITUNG



ELEKTRISCHER MINIBACKOFEN                              BO-24.46 Deutsch

Bei Verwendung Ihres Minibackofens sind grundlegende 
Sicherheitshinweise zu beachten, einschließlich der Folgenden:
1.  Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets die 
     Griffe oder Regler.
2.  Wird ein elektrisches Gerät von Kindern bzw. in der Nähe von 
     Kindern verwendet, ist es notwendig dies zu beaufsichtigen.
3.  Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie niemals das 
     Netzkabel, den Netzstecker oder jegliche andere Teile des 
     Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4.  Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- bzw. 
     Arbeitsflächenkanten hängen und nicht mit heißen Oberflächen 
     in Berührung kommen.
5.  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der 
     Netzstecker beschädigt ist oder es zu Funktionsstörungen 
     kommt. Wenden Sie sich zur Prüfung und Reparatur an 
     autorisiertes Fachpersonal.
6.  Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Hersteller 
     empfohlen wird, kann gefährlich sein und Verletzungen 
     verursachen.
7.  Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen 
     Gas- bzw. Elektroherden.
8.  Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung des Geräts ein 
     Mindestabstand von 10 cm zu anderen Gegenständen oder zu 
     Wänden eingehalten wird, um eine ausreichende Luftzirkulation 
     zu ermöglichen.
9.  Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den 
     Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, 
     bevor Sie es reinigen bzw. bevor Sie Teile entfernen oder wieder 
     aufsetzen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
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10. Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Zeitregler auf „
       OFF“ und ziehen Sie den Netzstecker. Halten Sie dabei den 
       Netzstecker fest und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
11. Beim Umgang mit einer Tropfschale, die heißes Öl oder andere 
       heißen Flüssigkeiten enthält, ist größte Vorsicht geboten.
12. Bedecken Sie das Gerät nicht mit Metallfolie. Dies könnte zur 
       Überhitzung des Geräts führen.
13. Beim Entnehmen des Backblechs oder Backrosts oder beim 
       Entsorgen von heißem Fett oder anderen heißen Flüssigkeiten, 
       ist größte Vorsicht geboten.
14. Reinigen Sie die Innenseite des Geräts nicht mit einem 
       scheuernden Schwamm, da sich Teile davon lösen und mit 
       elektrischen Komponenten in Berührung kommen können. 
       Dies kann zu einem Stromschlag führen.
15. Legen Sie keine übergroßen Lebensmittel oder Metallutensilien 
       in das Gerät, da sonst die Gefahr eines Stromschlags oder 
       Feuers besteht.
16. Wenn das Gerät während des Betriebs abgedeckt ist oder mit 
       entzündbaren Materialien wie Vorhängen, Gardinen, Wänden 
       oder Ähnlichem in Berührung kommt, besteht Brandgefahr. 
       Legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf dem 
       Gerät ab.
17. Beim Umgang mit Koch- oder Backgefäßen aus anderen 
       Materialien als Metall oder ofenfestem Glas ist höchste 
       Vorsicht geboten.
18. Achten Sie darauf, dass die Ober- und Unterseite des Geräts 
       nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt.
19. Legen Sie keine der folgenden Materialien auf dem Gerät ab: 
       Pappe, Kunststoff, Papier oder Ähnliches.
20. Lagern Sie, abgesehen von vom Hersteller empfohlenen 
       Zubehör, keinerlei Gegenstände im Gerät, wenn es nicht in 
       Betrieb ist.
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21. Benutzen Sie stets schützende, isolierte Ofenhandschuhe, 
       wenn Sie Lebensmittel in das Gerät legen oder aus diesem 
       entnehmen.
22. Das Gerät ist mit einer Tür aus Sicherheitsglas ausgestattet. 
       Dieses Glas ist stabiler und bricht nicht so leicht wie 
       gewöhnliches Glas. Sicherheitsglas kann dennoch an den 
       Kanten brechen.
       Vermeiden Sie ein Zerkratzen der Türoberfläche oder eine 
       Beschädigung der Kanten.
23. Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der Zeitregler auf „OFF“ 
       gestellt ist.
24. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
25. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen 
       Zweck.
26. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit 
       reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen 
       Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet 
       werden, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
       Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit 
       verbundenen Gefahren verstanden haben.
27. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
28. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt 
       werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden 
       beaufsichtigt.
29. Bewahren Sie das Gerät und Netzkabel außerhalb der 
       Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
30. Das Gerät darf nicht mithilfe einer Zeitschaltuhr oder 
       separaten Fernbedienung betrieben werden.
31. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den 
      Hersteller, Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes 
      Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
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BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
Nur für den Haushaltsgebrauch
Machen Sie sich mit Ihrem Minibackofen vertraut

Lieferumfang/ Bestandteile
1  Kontrollleuchte
2  Temperaturregler
3  Funktionsregler
4  Zeitregler
5  Türgriff
6  Glastür
7  Backblech
8  Grillrost
9  Krümelschublade
10  Bedienungsanleitung 
       (nicht abgebildet)

Allgemeines
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie 
sie auf.

              Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. 
              Sie enthält wichtige Informationen zu Inbetriebnahme und 
Gebrauch. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung, insbesondere 
die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät 
bedienen. Die Bedienungsanleitung beruht auf den Normen 
und Vorschriften, die in der Europäischen Union gültig sind. 
Beachten Sie ebenso nationale Richtlinien und Gesetze. 
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung 
auf. Wenn Sie das Gerät Dritten zur Verfügung stellen, geben 
Sie ebenso die Bedienungsanleitung an diese weiter.
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Legende und weitere Informationen 
Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben, sind auf dem Gerät und/oder 
der Verpackung abgebildet oder zur Illustration weiterer 
Informationen verwendet.

             Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!
Wichtige Warnhinweise sind mit diesem Symbol versehen.

WARNUNG! Bezieht sich auf einen Personenschaden.

HINWEIS! Bezieht sich auf einen Sachschaden.

           Wichtige Informationen sind mit diesem Symbol versehen.

             Konformitätserklärung (siehe Abschnitt „
             Konformitätserklärung“): Produkte, die mit diesem Symbol 
versehen sind, entsprechen den Anforderungen der entsprechenden 
EG-Richtlinien.

Allgemeines/ Sicherheit
             Vorsicht, heiße Flächen! Teile des Geräts werden sehr heiß. 
             Verbrennungsgefahr.Dieses Symbol zeigt spezielle 
Bestimmungen für die Entsorgung von Altgeräten an (siehe 
Abschnitt „Entsorgung“).
             
             Dieses Symbol zeigt spezielle Bestimmungen für die 
             Entsorgung von Altgeräten an (siehe Abschnitt „Entsorgung“).

Sicherheit
Verwendungszweck
Dieses Gerät ist ausschließlich zum Grillen, Toasten, Backen oder 
Braten geeignet. Darüber hinaus ist das Gerät nicht für gewerbliche 
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Zwecke, sondern ausschließlich für die Verwendung in privaten 
Haushalten bestimmt. Es ist nicht für Küchen für Angestellte in 
Geschäften, Büros und andere gewerbliche Bereiche und nicht für 
landwirtschaftliche Zwecke geeignet. Es ist ebenso nicht für die 
Verwendung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen 
Wohneinrichtungen und Frühstückspensionen geeignet.
Jegliche andere Verwendung oder Anpassungen des Geräts sind 
strengstens verboten. Sollte das Gerät unsachgemäß oder falsch 
verwendet werden, kann keine Haftung für daraus resultierende 
Schäden übernommen werden.

Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Lesen und befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise. 
Ein Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu einem 
lebensbedrohlichen Unfall, und zu einem Risiko von Verletzungen 
und Sachschäden führen.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit 
   reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
   oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei 
   denn sie werden beaufsichtigt oder wurden bezüglich des 
   sicheren Gebrauchs des Geräts von einer für ihre Sicherheit 
   verantwortlichen Person unterwiesen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt 
   werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden 
   beaufsichtigt. Das Gerät und dessen Anschlüsse sind von Kindern 
   unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät ist außer 
   Reichweite von Kindern zu lagern. Lassen Sie das Netzkabel 
   nicht herunterhängen und ziehen Sie nicht daran.
- Halten sie Verpackungsmaterial von Kindern fern. 
   Erstickungsgefahr!
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Gefahren beim Umgang mit elektrischen Geräten
- Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer ordnungsgemäß 
   installierten und geerdeten Steckdose. Die Netzspannung muss 
   jener des Typenschilds entsprechen.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf es ausschließlich von 
   einer Fachkraft repariert werden. Das beschädigte Netzkabel 
   muss ersetzt werden, um Verletzungen, Gefahrenquellen sowie 
   Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Steckdose in der Nähe des Geräts 
   befindet und, dass sie frei zugänglich ist. Sollte es zu einer Störung 
  kommen, trennen Sie das Gerät schnell vom Stromnetz.
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft 
  durchgeführt werden. Unsachgemäß reparierte Ausrüstung 
  stellen eine Gefahr für den Nutzer dar.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch 
  ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie niemals mehrere 
  Geräte gleichzeitig, beispielsweise mithilfe einer Steckdosenleiste.

STROMSCHLAGGEFAHR BEI KONTAKT MIT WASSER
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Verwenden Sie es nicht 
   im Außenbereich, da von Regen oder sonstiger Feuchtigkeit ein 
   Stromschlagrisiko ausgeht!

- Sollte das Gerät in Wasser gefallen sein, trennen Sie das Gerät 
   zuerst vom Stromnetz. Verwenden Sie das Gerät danach nicht, 
   bis es eine autorisierte Fachkraft überprüft hat. Dies gilt auch 
   dann, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt oder 
   heruntergefallen ist – es besteht 

Stromschlaggefahr!
- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz wenn es nicht in 
   Verwendung ist und bevor Sie es reinigen oder warten. Ziehen

8



Sie niemals am Netzkabel! Es besteht Stromschlaggefahr!
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Netzkabel niemals auf 
  heiße Flächen oder in die Nähe von Wärmequellen gestellt wird. 
  Führen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen oder 
  scharfen Gegenständen in Berührung kommt – es besteht 
  ansonsten Stromschlaggefahr!
- Biegen Sie niemals das Netzkabel und wickeln Sie es niemals um
  das Gerät, da das Netzkabel so bricht – es besteht 
  Stromschlaggefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung, mit nassen 
  Händen oder auf feuchtem Boden – es besteht Stromschlaggefahr!
- Öffnen Sie niemals das Gerät und versuchen Sie niemals mit 
  Metallobjekten in das Gerät zu gelangen – es besteht 
  Stromschlaggefahr!

  Gefahren während des Gebrauchs
- Achten Sie darauf, das Gerät auf eine rutschfeste und 
  hitzebeständige Fläche zu stellen. Um einen Wärmestau zu 
  vermeiden sollte das Gerät nicht unter einen Hängeschrank oder 
  Ähnliches gestellt werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 
  20 cm zu anderen Flächen ein. Decken Sie das Gerät nicht 
  während des Betriebs ab und bewegen sie es nicht. Halten Sie 
  einen angemessenen Abstand zu sämtlichen leicht verformbaren 
  und brennbaren Gegenständen ein, um Gefahren zu vermeiden.
- Auf der Rückseite sind zwei Abstandshalter befestigt. Halten Sie 
  diesen Mindestabstand jederzeit ein.
- Die Bedienung elektrischer Heizgeräte führt zu hohen 
   Temperaturen, die zu Verletzungen führen können. So können 
  beispielsweise Gehäuse, Glastür, Grillrost, Backblech, etc. sehr 
  heiß werden. Berühren Sie niemals heiße Flächen ohne 
  Kochhandschuhe. Verwenden Sie ausschließlich die Griffe - 
  Verletzungsgefahr!
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- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Glastür öffnen oder schließen. 
  Es entweicht heißer Dampf. - Verbrennungsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör 
  reinigen oder austauschen. - Verbrennungsgefahr!
- Entnehmen Sie das Backblech und anderes Zubehör vor dem 
  Aufheizen/Vorheizen aus dem Gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör. Wenn Sie Nicht-
  Originalzubehör oder Utensilien von Dritten verwenden, erhöhen 
  Sie das Unfallrisiko und die Garantie verliert ihre Gültigkeit. 
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Zubereitung von 
  Lebensmitteln. Verwenden Sie es nicht zu anderen Zwecken. 
  Vermeiden Sie es, zu große Lebensmittel oder zu großes Geschirr 
  in das Gerät zu geben.
- Legen Sie das Gerät nicht mit Aluminiumfolie aus, da das Gerät 
  ansonsten überhitzen könnte.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Backofensprays im Garraum, 
  da die Rückstände nicht vollständig vom Heizelement entfernt 
  werden können. Dies kann zu Gesundheitsrisiken oder einer 
  Beschädigung des Geräts führen. 
- Verwenden Sie, soweit möglich, stets wärmeisolierende 
  Kochhandschuhe zum Entnehmen von Zubehör aus dem 
  eingeschalteten bzw. warmen Gerät – Verbrennungsgefahr!
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es 
  mit einer geerdeten Steckdose verbinden oder es vom Stromnetz 
  trennen.
- Das Gerät muss von der Steckdose getrennt werden und 
  angemessen abkühlen, bevor Sie es lagern oder Zubehör 
  austauschen.
- Behalten Sie die Zutaten während der Zubereitung im Auge und 
   wählen Sie eine Zubereitungsdauer, die nicht zu lang und eine 
   Temperatur, die nicht zu hoch ist. Einige Zutaten können schnell 
   überhitzen.
-  Stellen Sie keine Töpfe oder andere Gegenstände auf dem Gerät 
   ab.
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- Das Gerät ist nicht für die Verwendung mit einer externen 
  Zeitschaltuhr oder mit einer Fernbedienung bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät und sämtliches Zubehör vor dem Reinigen 
  vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Beachten Sie die weiteren Hinwiese im Abschnitt „Wartung, 
  Reinigung und Pflege“.

Vor dem ersten Gebrauch
WARNUNG!
Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit 
und mögliche Transportschäden, um Gefahren zu vermeiden. 
Sollten Zweifel bestehen, verwenden Sie das Gerät nicht und 
wenden Sie sich an den Kundendienst. 
Das Gerät ist so verpackt, dass es vor Transportschäden geschützt ist.
• Entnehmen Sie es vorsichtig aus den Verpackung.
• Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
• Reinigen Sie das Gerät und sämtliches Zubehör von 
   Verpackungsrückständen, wie in Abschnitt „Wartung, Reinigung 
   und Pflege“ beschrieben.

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Gerät und dem 
Zubehör vertraut, wenn diese kalt sind.
So können mögliche Verletzungsrisiken vermieden werden.
Bevor das Gerät das erste Mal in Betrieb genommen werden kann, 
muss das Gerät, wie im Abschnitt „Allgemeine Bedienung“ 
beschrieben, 20 Minuten lang im leeren Zustand erhitzt werden, 
um Produktionsrückstände von den Heizelementen zu entfernen.

• Drehen Sie den Temperaturregler  im Uhrzeigersinn 
   auf die höchste Einstellung.
• Drehen Sie den Funktionsregler         auf Ober- und Unterhitze.
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• Öffnen Sie die Glastür    und halten Sie während des Prozesses 
   geöffnet.
• Entfernen Sie das Zubehör aus dem Garraum.
• Stellen Sie den Zeitregler  auf eine Dauer von 20 Minuten ein.
               Es kann zu einer leichten Geruchs- und Rauchentwicklung 
               kommen. Dies ist völlig normal und dauert nicht lange an. 
               Es stellt keine  Störung des Geräts dar. Achten Sie auf 
ausreichende Belüftung, z.B. durch Öffnen eines Fensters.

Das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 20 Minuten aus.
Um diesen Prozess frühzeitig abzubrechen, gehen Sie wie folgt vor.

• Drehen Sie den Temperaturregler  bis zum Anschlag gegen 
   den Uhrzeigersinn. Stellen Sie dazu den Temperaturregler        auf 
   Null und den Zeitregler      auf „OFF“.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das 
   Gerät vollständig abkühlen.
• Reinigen Sie das Gerät wie im Abschnitt „Wartung, Reinigung und 
   Pflege“ beschrieben.

Bedienung
Allgemeine Bedienung 

Gehen Sie zur Verwendung des Geräts wie folgt vor.
• Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf. Achten 
   Sie darauf, dass die Stellfläche eben, trocken, rutschfest und 
   hitzebeständig ist. Die Fläche muss fettundurchlässig und leicht zu 
   reinigen sein, da Verschmutzungen nicht immer vermeidbar sind.
• Verbinden Sie das Gerät nun mit einer geerdeten Steckdose.
               Das Gerät heizt erst, wenn Funktions-         und Zeitregler   
               eingestellt wurden.

• Stellen Sie die Temperatur mithilfe des Temperaturreglers        ein.
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• Drehen Sie den Funktionsregler    3    auf die gewünschte Funktion.
   Die folgenden Funktionen         können eingestellt werden

• Drehen Sie den Zeitregler        auf die gewünschte 
   Zubereitungszeit.
   Die Kontrollleuchte          schaltet sich ein und zeigt so den 
   Heizprozess an.
   Heizen Sie das Gerät wenn nötig vor. Wenn Sie ölige oder fettige 
   Speisen zubereiten, setzen Sie das Backblech         ein. So kann Fett 
   direkt auf das Blech tropfen.
               Drehen Sie den Zeitregler stets über die gewünschte 
               Zubereitungszeit hinaus und dann wieder zurück auf  die 
               gewünschte Zeit. So kann sichergestellt werden,  dass die 
Zeit genau eingestellt ist.
             Während des Betriebs werden Gehäuse und Glastür sehr 
             heiß. Berühren Sie diese Flächen niemals ohne 
wärmeisolierte Kochhandschuhe und verwenden Sie den Griff. 
Verbrennungsgefahr!

WARNUNG!
Verwenden Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe zum 
Austauschen von Zubehör im warmem Gerät.

HINWEIS!
Geben Sie niemals Utensilien oder Zubehör direkt auf die 

Symbol Funktion
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Ausschalten

Oberhitze

Unterhitze

Ober- und Unterhitze

OFF



Heizelement und achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel mit den 
Heizelementen in Berührung kommen. Verwenden Sie das Backblech, 
um Speisen zuzubereiten, die Flüssigkeiten enthalten.
                 
                 Die Wahl der Temperatur und Zubereitungszeit hängt von 
                 den Lebensmitteln ab. Das Gerät sollte 10 Minuten vor der 
                 Zubereitung aufgeheizt werden.

                 Wenn Sie den Grillrost          verwenden, achten Sie darauf, 
                 diesen richtig in das Gerät einzusetzen. Achten Sie darauf, 
                 dass die 4 Füße am Rost nach unten zeigen.
• Sobald die eingestellt Temperatur erreicht ist, öffnen Sie die 
   Glastür          und geben Sie die Lebensmittel auf den Grillrost          
   oder das Backblech.
• Nachdem die eingestellt Zeit verstrichen ist, schaltet der 
   Zeitregler          das Gerät automatisch aus.  Sie können den 
   Prozess auch vorher manuell unterbrechen.
• Drehen Sie dazu den Funktionsregler          auf „OFF“ und den 
   Zeitregler          gegen den Uhrzeigersinn auf „OFF“ bzw. Null.
   Ein akustisches Signal ertönt und die Kontrollleuchte          erlöscht.
   Öffnen Sie die Glastür         .
• Entnehmen Sie das Backblech          bzw. den Grillrost          aus dem 
   Garraum.
• Schließen Sie die Glastür         .

Außerbetriebnahme
Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
• Drehen Sie dazu den Funktionsregler         auf „OFF“ und den 
   Zeitregler         auf Null.
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker 
   aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
• Lassen Sie das Gerät vollkommen abkühlen.
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Verwendung
              Bei der Zubereitung von Fertigprodukten oder gefrorener 
              Pizza, kann die Zubereitungszeit variieren. Es empfiehlt sich 
              deshalb, eine niedrigere Temperatur und eine längere 
Zubereitungszeit einzustellen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

               Mit dem Gerät lassen sich auch Brotscheiben toasten. Dazu 
               empfiehlt es sich, den Grillrost zu verwenden. Bitte 
               beachten Sie, dass an der Unterseite der Brotscheiben an 
den Stellen, an denen sie auf den Metallstäben des Grillrosts 
aufliegen, hellere Streifen entstehen. Wenn Sie möchten, dass beide 
Seiten gleich aussehen, können die Brotscheiben nach der Hälfte der 
Zubereitungszeit umgedreht werden.

               Drehen Sie den Zeitregler         stets über 10 Minuten hinaus 
               und drehen Sie ihn anschließend auf die gewünschte Zeit. 
               So kann sichergestellt werden, dass die richtige Zeit 
eingestellt ist. Der Röstgrad hängt von der eingestellten Zeit ab. 
Normalerweise beträgt die Röstdauer wenige Minuten. Nach Ablauf 
der Zeit ertönt ein akustisches Signal und der Zeitregler         schaltet 
das Gerät automatisch aus.

Drehen Sie den Temperaturregler          im Uhrzeigersinn auf die 
höchste Stufe.
• Drehen Sie den Funktionsregler         auf Ober- und Unterhitze.
• Geben Sie die Brotscheiben auf den Grillrost (außerhalb des Geräts).
   Legen Sie die Brotscheiben nicht zu nah an den Rand. Je nach 
   Größe der Scheiben empfiehlt es sich 2-4 Stück auf den Grillrost 
   zu legen.
• Heizen Sie das Gerät ausreichend vor (die Glastür sollte warm 
   sein, ansonsten kann keine gleichmäßige Bräunung garantiert 
   werden). Öffnen Sie die Glastür          und setzen Sie den 
   Grillrost          in die mittlere Schiene.
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• Stellen Sie den Zeitregler          auf die gewünschte Dauer ein. 
   Mithilfe der Glastür          und der Garraumbeleuchtung können 
   Sie den Röstgrad jederzeit überprüfen, ohne die Glastür öffnen 
   zu müssen.

Überbacken von Toasts:
Drehen Sie den Temperaturregler          im Uhrzeigersinn auf die 
höchste Stufe.
• Drehen Sie den Funktionsregler         auf Ober- und Unterhitze.
• Belegen Sie den Toast nach Belieben (z.B. Ei oder Schinken) und 
   geben Sie Käse darauf. Geben Sie das Ganze auf den Grillrost 
   (außerhalb des Geräts). Legen Sie den Toast nicht zu nah an den 
   Rand. Schieben Sie das Backblech         auf die unterste Schiene 
   des Geräts, um heruntertropfende Flüssigkeiten aufzufangen.
• Öffnen Sie die Glastür        nach einer ausreichenden Aufheizzeit 
    und schieben Sie den Grillrost         mit dem Toast in die mittlere 
    Schiene.

Wenn Sie den Grillrost in das Gerät schieben, achten Sie darauf, 
dass die 4 Füße nach unten zeigen.

• Stellen Sie den Zeitregler         auf die gewünschte Dauer ein.
• Drehen Sie den Funktionsregler          auf Oberhitze, kurz bevor 
   der Käse zu schmelzen beginnt, damit die Zutaten einen 
   besonderen Röstgrad erhalten.
• Sobald der gewünschte Röstgrad erreicht ist, schalten Sie das 
   Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entnehmen Sie 
   den Grillrost         .

Braten:
Im Gerät können auch Zutaten wie Fisch oder Fleisch zubereitet 
werden. Sie können etwas Butter hinzufügen.Pinseln Sie dazu die 
Zutaten mit Pflanzenöl ein, um eine bessere Bräunung. Dauer und 
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Temperatur hängen von Art, Größe und Gewicht sowie der Menge 
an Zutaten und Ihren Präferenzen ab.

• Heizen Sie das Gerät ca. 10 Minuten vor, bis die Glastür           
   warm wird.
• Geben Sie die Zutaten auf das Backblech         .
• Drehen Sie den Funktionsregler         auf Ober- und Unterhitze.
• Öffnen Sie die Glastür         und schieben Sie das Backblech mit den 
   Zutaten in die mittlere Schiene.
• Stellen Sie die gewünschte Zeit mithilfe des Zeitreglers         ein.

               Je nach verwendeten Zutaten, können Sie auch den 
               Grillrost mit dem Backblech auf der untersten Schiene 
               verwenden. Verwenden Sie diese Kombination, wenn Sie 
Zutaten mit einem hohen Flüssigkeitsgehalt zubereiten, um die 
Flüssigkeiten so auffangen zu können.

Steaks braten/grillen:
• Bei der Zubereitung von Steaks empfiehlt es sich diese vorher in 
   einer Pfanne anzubraten und im Gerät fertigzugaren. Mit einer 
   relativ niedrigen Temperatur (je nach Fleischsorte 100-150 °C) 
   können saftige Steaks zubereitet werden.
• Zum Braten oder Grillen von rohen Steaks sollte das Gerät auf 
   höchster Stufe vorgeheizt werden. 
• Heizen Sie das Gerät bei Ober- und Unterhitze ca. 10 Minuten 
   vor. Geben Sie anschließend das Backblech mit dem Fleisch in 
   die mittlere Schiene. Öffnen Sie die Glastür         nur, wenn es 
   absolut  notwendig ist, da ansonsten zu viel Hitze entweichen 
   kann.
• Für Fleisch mit einem hohen Flüssigkeitsgehalt, wie beispielsweise 
   Faschiertes, heizen Sie das Gerät 10 Minuten vor und geben Sie 
   dann das Backblech mit dem Fleisch auf die mittlere Schiene. 
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 Um einen Bräunungseffekt zu erzielen, kann das Fleisch am Ende 
 auf oberster Schiene fertiggegart werden.

Backen:
Ihr Gerät eignet sich auch zum Kuchenbacken. Achten Sie darauf, 
dass der Teig nicht an den Heizelementen oder am Inneren des 
Gehäuses klebt. Backzeit und -temperatur sind vom jeweiligen 
Rezept abhängig. Es empfiehlt sich, die obere und unter Schiene 
zum Backen zu verwenden. 

Wartung, Reinigung und Pflege

WARNUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollkommen 
abkühlen, bevor Sie es  reinigen oder verstauen. Stromschlaggefahr!

WARNUNG!
Achten Sie darauf, im Garraum keine Flüssigkeiten zu verschütten. 
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Stromschlaggefahr!

HINWEIS!
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- und Scheuermittel, 
da dies zu irreparablen Schäden am Gerät führen kann.

Reinigung des Gehäuses:
• Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen oder 
   leicht feuchten, gut ausgewrungenen Tuch.
• Reiben Sie die Flächen gut ab. Reinigen des Garraums und der 
    Glastür:
  
HINWEIS!
Um Gefahren zu vermieden, reinigen Sie die Heizelemente nicht 
und verwenden Sie kein Backofenspray im Garraum, da die 
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Rückstände nicht vollständig vom Heizelement entfernt werden 
können.

• Reinigen Sie den Garraum und die Glastür mit einem leicht 
   feuchten Tuch.
• Reiben Sie die Flächen gut ab.

Reinigen der Krümelschublade:
Reinigen Sie die Krümelschublade folgendermaßen nach jedem 
Gebrauch:
• Öffnen Sie die Glastür         , nachdem das Gerät abgekühlt ist.
• Entnehmen Sie die Krümelschublade         , die sich unter dem 
   unteren  Heizelement befindet.
• Reinigen Sie die Krümelschublade         mit einem trockenen oder 
   leicht feuchten Tuch.
• Trocknen Sie die Krümelschublade         gründlich.
• Setzen Sie die Krümelschublade        zurück in das Gerät. 

Reinigen des Zubehörs:
Wenn Sie das Zubehör nach jedem Gebrauch reinigen, können Sie 
vermeiden, dass Reste einbrennen.
• Zubehör kann in Wasser mit Reinigungsmittel gereinigt werden.
• Spülen Sie sämtliches Zubehör anschließend gründlich mit 
   sauberem Wasser und trocknen Sie es gründlich.
• Das Zubehör ist nicht spülmaschinengeeignet.

Aufbewahrung:
Geben Sie nach dem Reinigen des Geräts sämtliches Zubehör 
wieder in das Gerät und lagern Sie das Gerät an einem trockenen, 
für Kinder unzugänglichen Ort.

6
9

9

9
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Störung: Ursache: Behebung:

Störung und Behebung

20

Das Gerät funktioniert 
nicht und die 
Kontrollleuchte 
leuchtet nicht. 

Der Netzstecker ist
nicht mit einer geerdeten
Steckdose verbunden.

Stecken Sie den Netzstecker in 
eine geerdete Steckdose.

Die Kontrollleuchte 
leuchtet, das Gerät 
heizt aber nicht.

Der Funktionsregler 
befindet sich in der 
Position „OFF“.

Drehen Sie den Funktionsregler 
auf die gewünschte Funktion.

Während des 
Gebrauchs kommt es 
zu einer Rauch- und 
Geruchsentwicklung.

Es befinden sich 
Lebensmittel- oder 
Reinigungsmittelrückstände 
auf den Heizelementen.

Entfernen Sie die Rückstände 
und setzen Sie die Zubereitung 
ohne Lebensmittel und mit 
geöffneter Glastür fort, bis kein 
Rauch mehr austritt.

Die Zubereitung 
erscheint zu lange zu 
dauern.

Nennspannung: 230 V Wechselstrom
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 1500 W
Schutzklasse: I

Eventuell ist die Glastür 
nicht richtig geschlossen 
und Hitze entweicht.

Schließen Sie die Glastür stets 
richtig.

Eventuell wurde die Glastür 
während der Zubereitung 
zu oft geöffnet.  

Öffnen Sie die Glastür nur, 
wenn es absolut notwendig ist.

Der Zeitregler wurde 
nicht weit genug gedreht.

Stellen Sie den Zeitregler weit 
genug auf die gewünschte 
Zubereitungszeit und den 
Funktionsregler auf die 
gewünschte Funktion.Stellen Sie 
den Temperaturregler auf die 
gewünschte Temperatur ein.



Konformitätserklärung
              Produkte, die mit dem CE-Symbol versehen sind, 
              entsprechen den Anforderungen der entsprechenden 
              EG-Richtlinien.

Entsorgung 
              Verpackungsentsorgung
              Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren 
              Materialien.Sie kann öffentlichen Wiederverwertunsgsstellen 
              zugeführt werden.

Entsorgung:
              Das hier angeführte und auf dem Gerät angebrachte Symbol 
              bedeutet, dass das Gerät als Elektro- oder Elektronikgerät 
              eingestuft wurde. Es darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
              nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt 
werden. Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte 
(2012/19/EU) wurde eingeführt, um Geräte unter Anwendung der 
optimalen zur Verfügung stehenden Verwertungs- und 
Recyclingverfahren wiederzuverwerten. So werden gefährliche 
Substanzen korrekt gehandhabt, der Umwelteinfluss minimiert und 
Deponien vermieden. Für Informationen über die korrekte 
Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, kontaktieren Sie 
bitte Ihre örtlichen Behörden.
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Olvassa el a teljes használati útmutatót és kövesse pontosan az utasításokat.

ELEKTROMOS MINISÜTŐ
BO-24.46
79070113

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



ELEKTROMOS MINISÜTŐ                                              BO-24.46 Magyar

A minisütő használatakor tartsa be a biztonsági előírásokat, 
beleértve a következőket: 
1.  Soha ne érjen a készülék forró felületeihez. Mindig a fogantyút 
      vagy a szabályzó gombokat használja.
2.  Amennyiben gyermek használja az elektromos készüléket, vagy 
     Ön használja azt gyermek közelében, a készülék mindig legyen 
     felügyelet alatt.
3.  Az áramütések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy 
     egyéb folyadékba a hálózati kábelt, a hálózati csatlakozót vagy 
     a készülék egyéb részeit.
4.  A hálózati kábel ne lógjon le éles peremekről, és ne érjen forró 
     tárgyakhoz vagy nyílt lánghoz.
5.  Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó megsérült, vagy ha működési 
     zavart észlel a készüléken, ne használja azt. Ellenőrzés és javítás 
     céljából forduljon ehhez jogosultsággal rendelkező szakemberhez.
6.  A nem gyártó által ajánlott tartozékok használata veszélyes 
     lehet és sérüléseket okozhat.
7.  Ne helyezze a készüléket gáz- vagy villanytűzhelyre vagy azok 
     közelébe.
8.  A megfelelő szellőzés érdekében ügyeljen arra, hogy használat 
     közben a készülék és más tárgyak illetve a fal között legalább 
     10 cm távolság legyen.
9.  Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót 
      a konnektorból. Tisztítás előtt, illetve mielőtt alkatrészt távolít 
      el vagy szerel be, hagyja a készüléket kihűlni.
10. A készülék kikapcsolásához tekerje "OFF" pozícióba az 
       időszabályzó gombot és húzza ki a hálózati csatlakozót. 
        A hálózati csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelt húzza.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
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11. Az olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó zsírgyűjtő 
       tálcával rendkívül óvatosan bánjon.
12. Ne takarja le a készüléket alufóliával. Ez a készülék 
       túlhevüléséhez vezethet.
13. Fokozott óvatossággal járjon el a sütőtepsi vagy sütőrács 
       kivételekor, illetve forró zsír vagy más forró folyadékok 
       eltávolításakor.
14. Ne tisztítsa a készülék belsejét súrolószivaccsal, mert darabok 
       válhatnak le róla, amelyek érintkezhetnek a készülék 
       elektromos alkatrészeivel. Ez áramütést okozhat.
15. Ne helyezzen túl nagy élelmiszereket vagy fém eszközöket a 
       készülékbe, mert ezek áramütést vagy tüzet okozhatnak.
16. Ha a készülék működés közben le van fedve, vagy gyúlékony 
       anyagokkal, pl. függönnyel, fallal vagy hasonlóval érintkezik, 
       fennáll a tűz keletkezésének veszélye. A készülék működése 
       közben ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.
17. Nem fémből vagy sütőbiztos üvegből készült főző- és 
       sütőedények használata esetén fokozott óvatosság javasolt.
18. Ügyeljen arra, hogy a készülék teteje és alja ne érjen más 
       tárgyakhoz.
19. Ne helyezze a készülékre a következő anyagokat: karton, 
       műanyag, papír vagy hasonlók.
20. A gyártó által ajánlott tartozékokon kívül ne tároljon tárgyakat 
       a készülékben, amikor az nincs használatban.
21. Mindig használjon védő, hőszigetelt sütőkesztyűt, amikor ételt 
       helyez a készülékbe vagy vesz ki abból.
22. A készülék ajtaja biztonsági üvegből készült. Ez az üveg 
      stabilabb és nem törik olyan könnyen, mint a hagyományos 
      üveg.  De a biztonsági üveg is betörhet a szélein. Ne karcolja 
      össze az ajtó felszínét és ne okozzon kárt a széleiben.
23. Amikor az időszabályzó gomb az „OFF” pozícióban van, 
       a készülék ki van kapcsolva.
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24. Ne használja a készüléket szabadban.
25. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
26. A készüléket 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, 
      érzékelési vagy mentális képességű, illetve hiányos tapasztalatú 
      és tudású személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő 
      személy felügyeli őket vagy ha tájékoztatták őket a készülék 
       biztonságos használatáról és a használat veszélyeiről.
27. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
28. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, 
       kivéve, ha 8 éven felüliek és ha közben felügyelik őket.
29. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli 
       gyermekektől.
30. Ne üzemeltesse a készüléket külső időzítővel vagy külön 
       távirányítóval.
31. Ha a hálózati kábel megsérült, a gyártóval, értékesítési partnerrel 
       vagy hasonlóan kvalifikált szakemberrel cseréltesse ki. 

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKALMAS
Ismerkedjen meg a minisütővel

A csomagolás tartalma / alkatrészek
1 Ellenőrzőlámpa
2 Hőfokszabályzó gomb
3 Funkciószabályzó gomb
4 Időszabályzó gomb
5 Kilincs
6 Üvegajtó
7 Sütőtepsi
8 Grillrács
9 Morzsagyűjtő tálca
10 Használati útmutató (nincs az ábrán)
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Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.
               Ez a használati útmutató a készülék részét képzi. Fontos 
               információkat tartalmaz a készülék üzembe helyezésével 
               és használatával kapcsolatban. A készülék használatba 
vétele előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, különös 
tekintettel a biztonsági előírásokra. A használati útmutató az 
Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapszik. 
Vegye figyelembe a nemzeti irányelveket és törvényeket is. Őrizze
 meg az útmutatót későbbi használatra. Ha harmadik fél 
rendelkezésére bocsátja a terméket, a használati útmutatót is adja 
át neki.

Jelmagyarázat és további információk 
A következő szimbólumok és figyelmeztető szavak kerülnek a 
használati útmutatóban leírásra, a készüléken és/vagy 
csomagolásán ábrázolásra vagy szemléltetnek további információkat.
            Olvassa el és kövesse a használati utasításokat!
            A fontos figyelmeztetések ezzel a szimbólummal vannak 
            ellátva.

VIGYÁZAT! Személyi kárt jelent.

FIGYELEM! Tárgyi kárt jelent.

            A fontos információk ezzel a szimbólummal vannak ellátva.

            Megfelelőségi nyilatkozat (ld. a „Megfelelőségi nyilatkozat“ 
            szakaszt): A termékek, amelyek ezzel a szimbólummal vannak 
ellátva, megfelelnek a vonatkozó EK szabványok követelményeinek.
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Általános / biztonság
            Vigyázat, forró felületek! A készülék részei használat közben 
            nagyon felhevülnek. Égésveszély.

            Ez a szimbólum a használt készülékek ártalmatlanítására 
            vonatkozó speciális előírásokat jelzi (lásd az „Ártalmatlanítás” 
            szakaszt).

Biztonság
Felhasználási cél
Ez a készülék csak grillezésre, pirításra és sütésre alkalmas. Ezen 
kívül a készülék nem alkalmas ipari használatra, kizárólag 
magánháztartásban történő használatra. Nem használható üzletek, 
irodák és más munkahelyi környezetek dolgozói konyháiban történő, 
illetve mezőgazdasági használatra. Ezen kívül nem alkalmas szállodák, 
motelek, egyéb szállóhelyek és reggeliző panziók vendégei általi 
használatra.Minden egyéb jellegű felhasználás és a készülék 
átalakítása szigorúan tilos. Az eszköz szakszerűtlen vagy helytelen 
használatából keletkező károkra a garancia nem érvényes.

Biztonsági utasítások
VESZÉY!
Olvassa el és kövesse a következő biztonsági utasításokat. 
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása életveszélyes 
balesetet, sérülésveszélyt és tárgyi károkat okozhat.

Veszélyes gyermekekre és csökkent képességű személyekre
-  A készüléket nem működtethetik olyan személyek (gyermekeket 
   is beleértve) akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális 
   képességekkel rendelkeznek vagy olyan személyek, akik nem 
   rendelkeznek elég tapasztalattal és tudással, kivéve felügyelettel 
   vagy ha a biztonságukért felelős személytől felvilágosítást kaptak 
   a termék biztonságos használatáról.
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- A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, 
  ha elmúltak 8 évesek, és ha közben felügyelnek rájuk. A készüléket 
  és a hálózati kábelt 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol kell tartani.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket 
  gyermekektől távol tárolja. Ne hagyja, hogy lelógjon a hálózati 
  kábel, és ne rángassa azt.
- Tartsa távol a csomagolóanyagot gyermekektől. Fulladásveszély!

Az elektromos készülékek kezelésének veszélyei
- Kizárólag szabályszerűen beszerelt és földelt konnektorhoz 
  csatlakoztassa a készüléket. A hálózati feszültség és a típustáblán 
   jelzett feszültség egyezzen meg.
- Ha a hálózati kábel megsérült, csak szakember szerelheti meg. 
   A sérülések, veszélyforrások és károk elkerülése érdekében a 
  sérült hálózati kábelt ki kell cserélni.
- Győződjön meg róla, hogy a konnektor a készülék közelében van 
  és hozzáférhető. Zavar esetén gyorsan húzza ki a készüléket a 
  konnektorból.
- A készülék javítását kizárólag erre jogosult szakember végezheti.
   Egy szakszerűtlenül megjavított készülék veszélyt jelent a 
   felhasználóra.
- A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja felügyelet nélkül a 
  készüléket, amikor az használatban van. 
- A balesetek elkerülése érdekében soha ne használjon egyszerre 
  több készüléket, pl. elosztósor segítségével.

VÍZZEL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN FENNÁLL AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
- Soha ne merítse vízbe a készüléket. Ne használja szabadban, mert 
  az eső vagy egyéb nedvesség áramütést okozhat!
- Ha a készülék vízbe esett, először válassza le az áramellátásról. 
  Utána ne használja a készüléket, amíg azt jogosultsággal 
  rendelkező szakember nem ellenőrizte. Ez akkor is érvényes, ha a 
  hálózati kábel vagy a készülék megsérült vagy leesett – 
  áramütésveszély!
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- Mindig válassza le a készüléket az államellátásról, ha azt nem 
  használja, illetve karbantartás előtt. Soha ne a kábelt húzza! 
  Áramütésveszély!
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket és a hálózati kábelt soha ne 
  helyezze forró felületekre vagy hőforrások közelébe. Úgy vezesse 
  a hálózati kábelt, hogy az ne érintkezzen forró vagy éles tárgyakkal 
  – különben fennáll az áramütés veszélye!
- Soha ne hajlítsa meg a hálózati kábelt és soha ne tekerje a 
  készülék köré, mert így megtörheti a hálózati kábelt 
  – áramütésveszély!
- Ne használja a készüléket nedves környezetben, nedves kézzel 
  vagy nedves padlón – áramütésveszély!
- Soha ne nyissa fel a készülékházat és ne próbáljon fém tárgyakkal 
  a készülékbe hatolni – áramütésveszély!
  A használat veszélyei
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket csúszásmentes és hőálló felületre 
  állítsa. A hőtolulás elkerülése érdekében a terméket ne helyezze 
  faliszekrény vagy hasonló alá. Tartsa be a 20 cm-es minimális 
  távolságot minden felület és a készülék között. Ne takarja le a 
   készüléket használat közben és ne mozdítsa el. Tartson 
   megfelelő távolságot a készülék és minden könnyen 
   eldeformálódó és éghető felület között a veszélyek elkerülése 
  érdekében.
- A készülék hátulján két távtartó található. Ezt a minimális 
  távolságot mindig tartsa be.
- Az elektromos fűtőeszközök használata magas hőmérsékletekkel 
   jár, amelyek sérülésekhez vezethetnek. Nagyon felhevülhet 
   például a készülékház, az üvegajtó, a grillrács, sütőtepsi, stb. 
  Soha ne érjen forró felületekhez sütőkesztyű nélkül. Kizárólag a 
  fogantyúkhoz érjen - sérülésveszély!
- Legyen óvatos, az üvegajtó kinyitásakor és bezárásakor. Forró gőz 
  száll fel. - Égésveszély!
- Hagyja eléggé lehűlni a készüléket, mielőtt tisztítja vagy tartozékot 
  cserél. - Égésveszély!
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- A készülék elő-/felhevítése előtt vegye ki belőle a sütőtepsit és 
  egyéb tartozékokat. 
- Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. A nem eredeti vagy
  harmadik féltől származó tartozékok vagy eszközök használata 
  növeli a balesetveszélyt és a jótállás érvényét veszti.  
- A készüléket kizárólag ételek elkészítésére használja. 
  Ne használja más célra. Ne tegyen túl nagy élelmiszert vagy 
  edényt a készülékbe.
- Ne bélelje ki a terméket alufóliával, mert a készülék túlhevülhet.
- Kerülje a sütőtérben a sütőtisztító spray használatát, mivel annak 
  maradékait nem lehet teljesen eltávolítani a fűtőszálakról. 
  Ez veszélyt jelenthet az egészségre vagy kárt okozhat a készülékben. 
- Ha lehetséges, mindig hőszigetelt sütőkesztyűt használjon, amikor 
  a bekapcsolt vagy meleg készülékből tartozékot vesz ki 
  – égésveszély!
- Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, mielőtt 
  földelt konnektorba dugja vagy leválasztja az áramellátásról.
- A készüléket húzza ki a konnektorból és hagyja lehűlni, mielőtt 
  elteszi vagy alkatrészt cserél.
- Sütés közben tartsa szemmel az ételeket és ne válasszon túl 
  hosszú elkészítési időt vagy túl magas hőmérsékletet. Egyes 
  hozzávalók gyorsan túlhevülhetnek.
- Ne helyezzen edényeket vagy más tárgyakat a készülékre.
- Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön 
  távirányítóval.
- A készüléket és minden tartozékát tisztítás előtt hagyja teljesen 
  lehűlni.
- Ne használjon agresszív tisztító- vagy súrolószereket.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.
- Tartsa be a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” szakasz további 
   utasításait.

30



Első használat előtt
VIGYÁZAT!
A veszélyek elkerülése érdekében ellenőrizze a készülék 
kicsomagolása után, hogy a készülék összes alkatrésze megvan és 
nincsenek rajta esetleges szállítási sérülések. Kétség esetén ne 
használja a készüléket és forduljon a vevőszolgálathoz. 
A készüléket csomagolása védi a szállítási sérülésektől.
• Óvatosan vegye ki a csomagolásból.
• Távolítson el minden csomagolóanyagot.
• Tisztítsa meg a készüléket és minden tartozékát a csomagolás 
   maradványaitól a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” szakaszban 
   leírt módon.Első használat előtt ismerkedjen meg a készülékkel 
   és tartozékaival, mikor ezek még hidegek. Így elkerülheti az 
   esetleges sérüléseket.Mielőtt először használatba veszi a 
   készüléket, az „Általános használat” szakaszban leírtak szerint 
   20 percig üres állapotban fűtse fel, hogy eltávolítsa a gyártási 
   maradványokat a fűtőszálakról.
• A legmagasabb hőmérséklet beállításához fordítsa a 
   hőfokszabályzó gombot         az óramutató járásával megegyező 
   irányba. 
• Tekerje a funckiószabályzó gombot         a felső vagy alsó sütésre.
• Nyissa ki az üvegajtót         és hagyja nyitva a folyamat végéig. 
• Vegye ki a tartozékokat a sütőtérből.
• Állítsa az időszabályzó gombot         20 percre.
              Enyhe szag és füst keletkezhet. Ez ártalmatlan és nem tart 
              sokáig. Nem a készülék zavarát jelzi. Biztosítson megfelelő 
              szellőzést, pl. ablaknyitással.
A készülék 20 perc után automatikusan kikapcsolódik.
A folyamatot a következőképpen tudja korábban megszakítani: 
• Tekerje a hőfokszabályzó gombot         ütközésig az óramutató 
    járásával ellenkező irányba. Állítsa a hőfokszabályzó gombot 
    nullára és az időszabályzó gombot          „OFF” pozícióba.
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• Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és hagyja teljesen 
   kihűlni a készüléket.
• Tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás és karbantartás" szakaszban 
   leírtak szerint.

Használat
Általános használat 

A készüléket a következőképpen tudja használni:
• Helyezze a készüléket egy konnektor közelébe. Ügyeljen rá, hogy 
   a felület, amelyen elhelyezi, sík, csúszásmentes és hőálló legyen. 
   A felület legyen zsírálló és könnyen tisztítható, mert a 
   szennyeződések keletkezését nem lehet mindig elkerülni.
• A készüléket ezután dugja be egy földelt konnektorba.
               A készülék csak akkor kezd el felmelegedni, ha beállította a 
               funkció- és          időszabályzó         gombokat.

• A hőfokszabályzó gomb         segítségével állítsa be a hőmérsékletet.
• Tekerje a kívánt funkcióra a funkciószabályzó gombot         .

A következő funkciókat         tudja beállítani
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• Fordítsa az időszabályzó gombot         a kívánt elkészítési időre.

Az ellenőrző lámpa          világítva jelzi a melegedést.
Szükség esetén melegítse elő a sütőt. Ha olajos vagy zsíros ételt 
készít, használja a sütőtepsit         . Így a zsír a tepsibe csöpög.

              Mindig tekerje túl az időszabályzó gombot a kívánt elkészítési 
              időn, majd vissza a kívánt időre. Így biztos lehet benne, hogy 
              helyesen állította be az időt.

              Használat közben a készülékház és az üvegajtó nagyon 
              felhevül. Soha ne érintse meg ezeket a felületeket hőszigetelt
              sütőkesztyű nélkül, és használja a fogantyút. Égésveszély!

VIGYÁZAT!
Mindig használjon hőszigetelt sütőkesztyűt, ha a forró készülékben 
tartozékot cserél.

FIGYELEM!
Soha ne helyezze a sütőeszközöket és tartozékokat közvetlenül a 
fűtőszálra és ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen élelmiszer a 
fűtőszálakkal. Használja a sütőtepsit, amikor olyan ételeket készít, 
amelyek folyadékot tartalmaznak.

               Az elkészítési hőmérséklet és idő az élelmiszertől függ. 
               A készüléket sütés előtt melegítse elő 10 percig.

               Amikor a grillrácsot         használja, ügyeljen rá, hogy helyesen 
               helyezze be a készülékbe. Ügyeljen rá, hogy a rács 4 lába 
               lefelé mutasson.
• Miután beállította a kívánt hőmérsékletet, nyissa ki az
   üvegajtót         és helyezze az ételeket a grillrácsra         vagy a 
   tepsibe.
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• Amikor a beállított idő lejár, az időszabályzó gomb          
   automatikusan kikapcsolja a készüléket.  Kézileg korábban is 
   megszakíthatja a sütést.
• Ehhez tekerje „OFF“ pozícióba a funkciószabályzó gombot 
   és tekerje az időszabályzó gombot         az óramutató járásával 
   ellentétes irányban „OFF” illetve nulla pozícióba.

   Hangjelzés szólal meg, és az ellenőrző lámpa          kialszik.

Nyissa ki az üvegajtót         .
• Vegye ki a sütőtepsit         vagy a grillrácsot         a sütőtérből.
• Csukja vissza az üvegajtót         .

Üzemen kívül helyezés
Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
• Ehhez tekerje „OFF“ pozícióba a funkciószabályzó gombot         , 
   az időszabályzó gombot         pedig nullára.
• A hálózati csatlakozót a konnektorból kihúzva válassza le a 
   készüléket az áramellátásról.Ne a hálózati kábelt húzza.
• Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

Használat
               Készételek vagy mélyhűtött pizza készítésekor az 
               elkészítési idő változó lehet. Ezért javasolt alacsonyabb 
               hőmérsékletet és hosszabb elkészítési időt választani.

               A készülékkel kenyérszeleteket is piríthat. Ehhez javasolt 
               a grillrács használata. A kenyérszeletek alján azokon a 
               helyeken, ahol a kenyér a fém grillrácshoz ért, világos 
               csíkok keletkeznek. Ha szeretné, hogy mindkét oldal 
               ugyanúgy nézzen ki, fordítsa meg a kenyérszeleteket az 
               elkészítési idő felénél. 
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               Mindig tekerje 10 percnél tovább az időszabályzó 
               gombot         , majd tekerje a kívánt időbeállításra. Így biztos 
               lehet benne, hogy helyesen állította be az időt. A pirítási 
               fokozat a beállított időtől függ. Normális esetben a pirítás 
               néhány percig tart. Amikor lejár az idő, megszólal egy 
               jelzőhang és az időszabályzó gomb        automatikusan 
               kikapcsolja a készüléket.

Tekerje a hőfokszabályzó gombot         az óramutató járásával 
megegyező irányban a legmagasabb fokozatra.
• Tekerje a funkciószabályzó gombot         a felső és alsó sütésre.
   Helyezze a kenyérszeleteket a grillrácsra (a készüléken kívül).
   Ne helyezze túl közel a kenyérszeleteket a rács széléhez. 
   A kenyérszeletek méretétől függően javasolt 2-4 szelet 
   elhelyezése a grillrácson.
• Melegítse elő megfelelően a készüléket (az üvegajtó legyen 
   meleg, különben nem garantálható az egyenletes barnulás). 
   Nyissa ki az üvegajtót         és helyezze be a grillrácsot          
   a középső sínre.
• Állítsa be az időszabályzó gombbal          a kívánt időt. 
   Az üvegajtó         és a sütőtérvilágítás segítségével bármikor 
   ellenőrizheti a pirítási fokozatot az üvegajtó kinyitása nélkül.

Melegszendvicsek készítése:
Tekerje a hőfokszabályzó gombot          az óramutató járásával 
megegyező irányban a legmagasabb fokozatra.
• Tekerje a funkciószabályzó gombot         felső és alsó sütésre.
• Tegye kedvenc hozzávalóit a melegszendvicsre (pl. tojást vagy 
   sonkát) és tegyen a tetejére sajtot. Helyezze az egészet a 
   grillrácsra (a készüléken kívül). Ne tegye a melegszendvicset túl 
   közel a rács széléhez. Tolja be a sütőtepsit          a készülék legalsó 
   sínére, hogy összegyűjtse a lecsöpögő folyadékot.
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• Miután megfelelő ideig előmelegítette a sütőt, nyissa ki az
    üvegajtót         és tolja be a grillrácsot a melegszendviccsel a 
    megfelelő sínre.

Amikor a grillrácsot a készülékbe tolja, ügyeljen rá, hogy a rács 4 
lába lefelé mutasson.

• Állítsa be a kívánt időt az időszabályzó gombbal         .
• Mielőtt a sajt olvadni kezd, tekerje a funkciószabályzó gombot 
   felső sütésre, hogy a hozzávalók különösen megpiruljanak.
• Amint elérte a kívánt pirítási fokozatot, kapcsolja ki a készüléket, 
   válassza le az áramellátásról és vegye ki a grillrácsot         .

Sütés:
A készülékben halat vagy húst is készíthet. Hozzáadhat egy kis vajat.
Ecsettel kenje be a hozzávalókat növényi olajjal, hogy jobban 
barnuljanak. Az elkészítési idő és hőmérséklet a hozzávalók típusától, 
méretétől, súlyától és mennyiségétől, illetve az Ön ízlésétől függ.

• Melegítse elő a készüléket kb. 10 percig, amíg az üvegajtó 
   felmelegszik.
• Tegye a hozzávalókat a sütőtepsibe        .
• Tekerje a funkciószabályzó gombot         felső és alsó sütésre.
• Nyissa ki az üvegajtót         és tolja be a sütőtepsit        a 
   hozzávalókkal a középső sínre.
• Állítsa be a kívánt elkészítési időt az időszabályzó gombbal         .

               A használni kívánt hozzávalóktól függően a grillrácsot a 
               legalsó sínre helyezett sütőtepsivel is használhatja. Akkor 
               használja ezt a kombinációt, amikor magas 
               nedvességtartalmú hozzávalókat készít, így a tepsi felfogja 
               a folyadékot.
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Steaksütés / -grillezés:
• Amikor steaket készít, ajánlatos azt előbb egy serpenyőben 
   megpirítani és a készülékben készre sütni. Viszonylag alacsony 
   hőmérsékleten (a hús típusától függően 100-150 °C) zamatos 
   steaket készíthet.
• Nyers steakek sütéséhez vagy grillezéséhez a legmagasabb 
   fokozatra kell előmelegíteni a készüléket. 
• Felső és alsó sütésen kb. 10 percig melegítse elő a készüléket. 
   Ezután helyezze be a sütőtepsit a hússal a középső sínre. Csak 
   akkor nyissa ki az üvegajtót, ha ez feltétlenül szükséges, különben 
   túl sok hőt veszít a készülék.
• Ha magas nedvességtartalmú húst, például fasírozottat süt, 
   melegítse elő 10 percig a készüléket és helyezze a húst a középső 
   sínre. Ha azt szeretné, hogy a hús barnára piruljon, a sütés végén 
   tegye fel azt a felső sínre.

Sütés:
               Készüléke sütemény sütésére is alkalmas. Ügyeljen rá, 
               hogy ne tapadjon tészta a fűtőszálakra a készülékház 
               belsejében. A sütési idő és hőmérséklet a recepttől függ. 
               Sütéshez javasolt a felső és alsó sín használata. 

Karbantartás, tisztítás és ápolás

VIGYÁZAT!
Húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja teljesen lehűlni a 
készüléket, mielőtt megtisztítja vagy elteszi. Áramütésveszély!

VIGYÁZAT!
Ügyeljen rá, hogy ne folyjon ki folyadék a sütőtérben.  Soha ne 
merítse a készüléket vízbe.  Áramütésveszély!

37



FIGYELEM!
Ne használjon agresszív tisztító- és súrolószereket, mert ezek 
javíthatatlan kárt okozhatnak a készülékben.

A készülékház tisztítása:
• A készülék házát száraz és enyhén nedves, jól kicsavart kendővel 
   szárítsa.
• Alaposan dörzsölje le a felületeket. A sütőtér és üvegajtó tisztítása:

FIGYELEM!
A veszélyek elkerülése érdekében ne tisztítsa a fűtőszálakat és 
kerülje a sütőtérben a sütőtisztító spray használatát, mivel annak 
maradékait nem lehet teljesen eltávolítani a fűtőszálakról.

• A sütőteret és az üvegajtót          enyhén nedves kendővel tisztítsa.
• Alaposan dörzsölje le a felületeket.

A morzsagyűjtő tálca tisztítása:
A következő módon tisztítsa meg minden használat után a 
morzsagyűjtő tálcát:
• Nyissa ki az üvegajtót         , miután lehűlt a készülék.
• Vegye ki az alsó fűtőszál alatt található morzsagyűjtő tálcát        .
• Száraz vagy enyhén nedves kendővel tisztítsa meg a 
   morzsagyűjtő tálcát         .
• Alaposan szárítsa meg a morzsagyűjtő tálcát.
• Helyezze vissza a morzsagyűjtő tálcát        a készülékbe. 

Tartozékok tisztítása:
Ha minden használat után megtisztítja a tartozékokat, elkerülheti a 
maradékok ráégését.
• A tartozékokat vízben, tisztítószerrel mossa el.
• Végül minden tartozékot alaposan öblítsen el tiszta vízzel és 
   szárítsa meg őket alaposan.
• A tartozékok nem tehetőek mosogatógépbe.
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Tárolás:
A készülék megtisztítása után helyezze vissza az összes tartozékot 
a készülékbe és tegye el azt egy száraz, gyerekek számára 
hozzáférhetetlen helyre.

Zavar:  Ok: Elhárítás:

Zavarok és zavarelhárítás

A készülék nem 
működik és az 
ellenőrző lámpa nem 
világít. 

A hálózati csatlakozó
nincs bedugva egy földelt
konnektorba.

Dugja be a hálózati kábelt egy 
földelt fali konnektorba.

Az ellenőrzőlámpa 
világít, de a készülék 
nem melegszik.

Az ellenőrzőlámpa világít, 
de a készülék nem 
melegszik.

Fordítsa a funkciószabályzó
gombot a kívánt funkcióra.

Használat közben füst 
és kellemetlen szag 
keletkezik.

Étel- vagy tisztítószer-
maradékok vannak a 
fűtőszálakon.

Távolítsa el a maradékokat és 
folytassa a sütést étel nélkül, 
nyitott üvegajtóval, amíg véget 
nem ér a füstölés.

Úgy tűnik, az elkészítés
túl sokáig tart.

Lehet, hogy az üvegajtó 
nincs rendesen becsukva és 
túl sok hő jut ki rajta.

Csukja be rendesen az üvegajtót.

Lehet, hogy sütés közben 
túl gyakran nyitotta ki az 
üvegajtót.  

Csak akkor nyissa ki az 
üvegajtót, amikor az feltétlenül 
szükséges.

Nem tekerte el eléggé az 
időszabályzó gombot.

Tekerje az időszabályzó gombot
 teljesen a kívánt elkészítési 
időig, a funkciószabályzó 
gombot pedig a kívánt 
funkcióra.Állítsa a 
hőfokszabályzó gombot a kívánt
hőmérsékletre. 
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Névleges feszültség:  230 V váltakozó áram
Névleges frekvencia: 50 Hz
Névleges teljesítmény: 1500 W
Védelmi osztály: I.

Megfelelőségi nyilatkozat
               A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a rájuk 
               vonatkozó EK irányelvek követelményeinek.

Ártalmatlanítás 
              A csomagolás hulladékkezelése
              A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készült.
              Juttassa el egy nyilvános újrahasznosító állomásra.

Ártalmatlanítás:
             Az itt és a terméken található szimbólum az jelzi, hogy a 
             készüléket az elektromos és elektronikus készülékekhez 
             sorolták. A terméket élettartama végén nem szabad 
             háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni. Az 
európai irányelv (2012/19/EU), amely az elektromos készülékek 
és tartozékaik megsemmisítését szabályozza, azt hivatott 
biztosítani, hogy a készülékek a rendelkezésre álló legjobb 
újrahasznosítási módszerekkel kerüljenek feldolgozásra. Így a 
veszélyes anyagokat megfelelően kezelik, a környezetre gyakorolt 
hatás csökken, és nem keletkeznek új szemétlerakók. További 
információkért az elektromos és elektronikai készülékek helyes 
ártalmatlanításáról forduljon a helyi hatóságokhoz. 
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