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Ez a készülék csak háztartási, és nem iparszer
használati útmutatót

használatra készült. Gondosan

rizzük meg a

Biztonsági tudnivalók
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A készüléket csak a típustáblán lév adatoknak megfelel en szabad csatlakoztatni és használni.
Csak akkor szabad használni, ha vezetéken és készüléken nem látszik sérülés. Minden használat el tt ki
kell próbálni.
Soha ne használjuk morzsatálca nélkül.
A gyerekeket ne engedjük a készülék közelébe. Égési sérülés veszélye!
Minden használat után illetve hiba esetén húzzuk ki a csatlakozó dugót.
A hálózati vezetéket ne rántgassuk, ne húzzuk éles sarkokon át, ne csípjük be.
A forró részekt l tartsuk távol a vezetéket.
Soha ne hagyjuk a készüléket használat közben felügyelet nélkül.
Semmit ne tegyünk rá a készülékre.
Ne tartsuk a készüléket a szabadban.
Ne merítsük a készüléket vízbe.
Soha ne használjuk a készüléket valamilyen hiba után, pl. ha leesik, vagy más módon megsérült.
A gyártó nem vállal felel séget helytelen használat esetén, ami a használati útmutató figyelmen kívül
hagyásából fakad.
A veszélyek elkerülése érdekében javításokat, pl. egy sérült vezeték kicserélését csak a vev szolgálat
végezheti.
A készülék felforrósodik, csak leh lés után szállítható.
Az els használatot megel
en: Minden részt – a f felület kivételével alaposan meg kell tisztítani. A
készülék új szagának megszüntetésére kb. 15 percig kapcsoljuk f tésre.
Figyelem! A ház és az üvegajtó felforrósodik. Égési sérülés veszélye!
A készüléket állítsuk sima, nem érzékeny felületre (pl. lakkozott bútor) és állítsuk, legalább 70 cm
távolságra gyúlékony anyagoktól (pl. függöny).

A készülék használatba vétele
Fontos! A készüléket süt illetve grill üzemmódban mindig melegítsük el kb. 10 percen át. Kezdetben
enyhén füstölhet a készülék. Az anyagok új szagának eltávolítására el ször üresen f tsük fel a süt t.
Tulméretes étel nem helyezhet a süt térbe, hogy ne érjen az étel közvetlen a f szálakhoz.
Nagyon zsíros étel esetén ajánlatos alulról a 1-3 szintre tenni a tálcát és a termosztátot alacsony fokozatra
állítani.

Termoszát süt höz
Termosztát a bal f

laphoz

Termosztát a jobb f
laphoz
Fels sütés / légkeverés kapcsolója
Alsó sütés kapcsolója
A kapcsolók be és ki kapcsolják az alsó és fels sütés funkciót. A kívánt h mérséklet beállításához a
termosztátot kell beállítani.
A légkeverés funkció csak a fels sütés vagy fels és alsó sütési funkciónál m ködik.
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Süt üzemmód
Kapcsoljuk be mindkét kapcsolót, mind két visszajelz lámpa világít.
Állítsa be a termosztátot a kívánt h mérsékletre. A légkeverés ventillátora m ködik. A f
felmelegedés folyamán izzanak és a színük elváltozhat. Ez normális.

elemek

Alsó sütés
Ha például a Pizza nem elég ropogós, akkor kapcsolja be az alsó sütés funkciót.
Fels sütés
Kapcsolja be a fels sütés funkciót és állítsa be a süt termosztátot a kívánt h mérsékletre, a ventilátor
ködik.
A rácsot vagy a tálcát tegye a süt be a kívánt szintre.
Kérjük mindig használja a tálca vagy rács kivételéhez a mellékelt fogót.
Vegye figyelembe a grill használatakor az esetleges lecsepeg zsírok, olajok összegy jtéséhez használja a
tálcát.
lap
Kérjük használjon megfelel méret fazekat vagy lábast az esetleges energia veszteség elkerüléséhez.
0
=kikapcsol
1 és 2
=melegen tartás,
3
=egyenletes f zés
4
=párolás
5 és MAX
=nagyon er s f zés
Af
lapok egyid ben használhatóak a süt vel. Ilyen esetben figyeljen arra, hogy ilyenkor a készülék 3100
Wattot használ és a biztosítékot lecsaphatja.
Fontos: Minden használat után állítson minden kapcsolót a 0 pozícióba és húzza ki a konnektorból a
készüléket.
Tisztítás és karbantartás
• Bizonyosodjunk meg róla, hogy a hálózati csatlakozó ki van húzva, és a tisztítás vagy karbantartás el tt
hagyjuk a készüléket leh lni.
• A üvegajtóra ne engedjünk vizet fröccsenni, amíg le nem h l.
• Az ajtót, a bels tér fém részeit és a felületeket nedves szivaccsal tisztítsuk. Hagyjunk mindent jól
megszáradni.
• Ne használjunk súrolószereket, savtartalmú vagy karcoló tisztítószereket, acélgyapotot.
• Minden más részét a készüléknek egy nedves ronggyal tisztítsuk
Szerviz:
Minden termékünk magas min ségi színvonalat képvisel. Amennyiben kérdése van a termékkel kapcsolatban,
kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
Hulladékkezelés:
A Steba villamos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A dobozok és
csomagolópapír a hulladékpapír gy jt kbe tehet k. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszer en a
szemétbe, mert anyaguk újrahasznosítható.
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi el írások
szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehet séget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a
háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék
nem helyezhet el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve történik a vonatkozó
környezetvédelmi el írásoknak megfelel en

