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KÖSZÖNJÜK, HOGY UFESA KÉSZÜLÉKET VÁLASZTOTT, SZERETNÉNK, HA A KÉSZÜLÉK 
AZ ÖN MEGELÉGEDÉSÉRE ÉS ÖRÖMÉRE TELJESÍTENE. 

 
FIGYELMEZTETÉS 
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT. 
TÁROLJA EZEKET BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL. 

 
LEÍRÁS 
1. Készüléktest 

2. Levegő bemenet 

3. Forrólevegő kimenet 

4. Vezérlőpult 

5. 1. serpenyő 

6. 2. serpenyő 

7. Csepptálca 
 

VEZÉRLŐPANEL 
1. Bekapcsológomb 

2. Serpenyőválasztó gombok 

3. Programválasztó 

4. Sütési idő beállítás 

5. Hőmérséklet beállítás 

6. Digitális kijelző 

7. Indító gombok 

8. Leállító gombok 
 

 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Ha a tápkábel megsérült, azt a veszély elkerülése   
érdekében a forgalmazó által kijelölt hivatalos 
szerviznek vagy hasonlóan minősített 
személyeknek kell kicserélniük. 

 
  HASZNÁLAT I  ÚTMUTATÓ 
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A berendezést korlátozott fizikai, érzékelési vagy 
mentális képességgel rendelkező vagy 
tapasztalattal nem rendelkező személyek is 
használhatják, amennyiben a használat 
megfelelő felügyelet vagy a berendezés 
biztonságos használatára vonatkozó utasítások 
mellett történik, és megértik annak veszélyeit.  
 

Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel! 
Tartsa a készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekektől 
elzárva. 
A készüléket nem külső időzítővel vagy külön 
távvezérlő rendszerrel kell működtetni. Húzza ki a 
készülék hálózati csatlakozóját, ha nincs 
használatban. 

Hagyja kihűlni tisztítás előtt vagy mielőtt elrakná. 

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

Ezt a készüléket legfeljebb 2000 m tengerszint 
feletti magasságban való használatra tervezték. 
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték, kereskedelmi vagy ipari 
felhasználása tilos és a garancia azonnali elvesztésével jár. 

A termék helytelen használata vagy nem megfelelő kezelése a garanciát semmissé teszi.  

A termék hálózati csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 
megegyezik-e a termék címkéjén feltüntetett feszültséggel. 

Helyezze a készüléket egyenletes, vízszintes felületre. 

Használat közben a hálózati csatlakozókábelt nem szabad összekuszálni vagy a termék 
köré tekerni. 

Ne használja a készüléket, és ne csatlakoztassa és ne húzza ki a tápkábelt úgy, hogy a 
keze és/vagy a lába nedves legyen. 

Ne használja a csatlakozókábelt a konnektorból való kihúzáshoz vagy fogantyúként való 
használatához. 

FONTOS. A forrólevegős sütő üzemeltetésekor tartson legalább tíz centiméter szabad helyet 
a sütő minden oldalán, hogy lehetővé tegye a megfelelő légáramlást. 

NE helyezze forrólevegős sütőjét szekrények, redőnyök vagy függönyök alá. 

Túlmelegedés / tűzveszély. 

Ne takarja le a sütő egyetlen részét sem ruhával vagy hasonlóval, ez túlmelegedést 

okoz. Tűzveszély. 

Ez egy FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ. A főzéshez nagyon kevés olajra van szükség. Ne töltse fel az edényt 
olajjal vagy zsírral, mert ez lehetséges tűzveszélyt okozhat. 

Ne használjon semmilyen tartozékot, kivéve a gyártó által ajánlott tartozékokat ebben a 

légsütőben. Mindig viseljen védő, szigetelt sütőkesztyűt, amikor tárgyakat helyez be vagy 

távolít el a forró légsütőből. 

A készüléket vízszintes, stabil, hőálló felületen kell használni. Amikor először használja a légsütőt, 
enyhe szag vagy kis mennyiségű füst szabadulhat fel. Ez normális, csak a gyártási 
maradványok égnek le. 

A sütendő összetevőket mindig a kosárba helyezze, hogy ne érintkezzen a fűtőelemekkel. 

Meghibásodás vagy sérülés esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózatból, és 
forduljon a hivatalos szervizhez. A veszély kockázatának elkerülése érdekében ne nyissa ki a 
készüléket. Csak a hivatalos márkaszervíz képzett műszaki személyzete végezhet javításokat 
vagy eljárásokat a készüléken. 

 
B&B TREND SL. kizár minden felelősséget az embereknél, állatoknál vagy tárgyaknál 
esetlegesen felmerülő károkért, amelyek e figyelmeztetések be nem tartása miatt 
következnek be. 
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

1. Távolítson el minden csomagolóanyagot és matricát a légsütő belsejéből, és külsejéről. 
Óvatosan törölje le a külső részt nedves ruhával vagy papírtörlővel. 

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne merítse a légsütőt vagy annak hálózati csatlakozóját vízbe, vagy 
bármilyen más folyadékba. 

2. Húzza meg a kosár fogantyúját, hogy kivegye a kosarat a légsütőből. A tálca közepén lévő 
tálcafogantyúval távolítsa el a tálcát. Használjon szivacsot és meleg, szappanos vizet a kosár 
és a tálca belső- és külső részének mosásához. A kosár és a tálca felültartó 
mosogatógépben mosható. 

3. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon koptató tisztítószereket vagy súrolópárnákat.  

4. Alaposan szárítsa meg. 

 
VEZÉRLŐPULT HASZNÁLATA 
 
1. START gomb 
A készülék hálózatra csatlakoztatása után a START gomb világítani kezd és a készülék készenléti 
módba kerül. Érintse meg a START gombot és a kijelzőn megjelenik az ON felirat, és 
kiválaszthatóvá válik az 1. vagy a 2. serpenyő. 
A sütési folyamat során bármikor megérintheti a STOP gombot ekkor a készülék azonnal 
kikapcsol. 
 
2. Serpenyő választó gombok 
Érintse meg az „1” vagy a „2” gombot és a választott serpenyőhöz tartozó vezérlőgombokkal 
kezdheti a beállítást. 
 
3. Program gombok 
Az előre beállított programok segítenek a hatékony sütés megkezdésében. 
Válassza ki a megfelelő ikont, ez automatikusan beállítja a sütési időt és hőmérsékletet a 
kiválasztott ételtípushoz. A kiválasztott ikon folyamatosan villog, amíg a főzési folyamatot el nem 
indítja. Az előre beállított programokat a lenti táblázat tartalmazza. 
Megjegyzés: A programokhoz hozzárendelt értékek általános, referencia értékek. A tényleges 
sütési idő és hőmérséklet az étel mennyiségétől és méretétől függően változhat. 
 
4. Időbeállító gombok 
A kiválasztott serpenyőnél használja a sütési idő pontos beállításához az időbeállító +/- 
gombokat. Az idő 1 és 60 perc között állíthatja be 1 perces lépésekben. A beállított időt a sütés 
közben is módosíthatja. Ha lenyomja és nyomva tartja a gombot, a beállítás felgyorsítható. 
 
5. Hőmérséklet-szabályozó gombok 
A kiválasztott serpenyőnél használja a sütési hőmérséklet megfelelő beállításához a 
hőmérséklet-szabályozó +-/ gombokat. A beállítható hőmérséklet 80 és 200°C között, 5°C-os 
lépésekben történhet, leolvasztásnál pedig 40 és 70°C közötti hőmérséklet állítható be. 
A beállított hőmérsékletet sütés közben is módosíthatja. Ha lenyomja és nyomva tartja a 
gombot, a beállítás felgyorsítható. 
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6. Digitális kijelző 
A felváltva mutatja az időt és a hőmérsékletet. Beállítás közben megjeleníti az időt és a 
hőmérsékletet, működés közben pedig a hátralévő időt és a beállított hőmérsékletet. 
Ellenőrizheti a megfelelő időt és hőmérsékletet a megfelelő serpenyőhöz. 
 
7. START gombok 
Érintse meg a START gombot a sütés elkezdéséhez. Használja a megfelelő gombot a megfelelő 
serpenyőhöz. 
 
8. STOP gombok 
Érintse meg a STOP gombokat, ha a főzési folyamat során bármikor le szeretné állítani a sütést. 
Használja a megfelelő gombot a megfelelő serpenyőhöz. 
 
 

Ikon 
 

Program 
 

Idő 
 

Hőmérséklet 

 

 
Sültburgonya 20 perc 200ºC 

 

 
Karaj 15 perc 200ºC 

 

 
Tengeri ételek 20 perc 200ºC 

 

 Muffin 6 perc 190ºC 

 

 
Csirke 20 perc 200ºC 

 

 
Steak 20 perc 200ºC 

 

 
Hal 25 perc 170ºC 

 

 
Pizza 25 perc 200ºC 

 

 Bacon 12 perc 200ºC 

 

 
Melegítés 20 perc 150ºC 

 

 
Olvasztás 15 perc 50ºC 
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HOGYAN KELL HASZNÁLNI 
1. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy földelt fali aljzathoz.  

2. Óvatosan húzza ki a kosarat a készülékből. 

3. Tegye az összetevőket a kosárba. 

4. Csúsztassa vissza a kosarat a készülékbe. Soha ne használja a kosarat anélkül, hogy az 
ételtálca ne lenne rajta. 

FIGYELMEZTETÉS: 

Használat közben és közvetlenül használat után ne érintse meg a kosarat, mert nagyon 
felforrósodik. A kosarat csak a fogantyúnál tartsa. 

5. Érintse meg a START gombot. Válassza ki a serpenyőt a sütési folyamat 
beállításához. 

6. Egyes ételek sütéséhez szükség lehet a kosár tartalmának megfordítására vagy kis 
mennyiségű olaj hozzáadására a sütési folyamat során az egyenletes sütés 
biztosítása érdekében. 

Amikor szükségét érzi, nyugodtan kihúzhatja a serpenyőt. A készülék automatikusan 
leállítja a fűtést. Forgatás vagy olaj hozzáadása után helyezze vissza a serpenyőt a 
készülékbe és folytathatja a sütést. 

Megjegyzés: A sütési folyamat során bármikor kiveheti a serpenyőt és ellenőrizheti 
az ételt. Ekkor a készülék leáll. Ha a serpenyőt visszahelyezi, a készülék újra bekapcsol 
és a sütési folyamat folytatódik. 

7. Szükség esetén a sütési folyamat során bármikor módosíthatja az időt és a 
hőmérsékletet. 

8. Amikor két sípolást hall, a beállított idő letelt, és a sütési ciklus befejeződött. A 
készülék készenléti üzemmódban van. 

9. Ellenőrízze, hogy az étel megfelelően elkészült-e. Ha szükséges, állítsa az időzítőt 
még további néhány percre. 

10. Vegye ki a serpenyőt a készülékből. Figyeljen, hogy a csak fogantyúnál fogja meg, mert a 
többi felület átforrósodott. Helyezze a serpenyőt sima, szilárd és hőálló felületre. A sütési 
folyamat során az ételből származó olaj és zsiradék a serpenyő alján gyűlik össze. 

11. A készülék használata után áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót. 

 
 
 



9  

 
 
FŐZÉSI TIPPEK 
• Szinte minden olyan étel, amelyet hagyományosan a sütőben főznek, légsütőben is 

elkészíthető. 

• Az ételek akkor sülnek a legjobban és a legegyenletesebben, ha hasonló méretűek és 
vastagságúak. 

• A kisebb ételek kevesebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.  

• A legjobb eredmény érdekében a legrövidebb idő alatt, kis adagokban készítsük az 
ételeket. Ha lehetséges, kerülje a halmozást vagy a rétegezést. 

• A legtöbb előre csomagolt ételt nem kell olajba dobni a levegő sütés előtt. A 
legtöbb már tartalmaz olajat és más összetevőket, amelyek fokozzák a barnulást és a 
ropogósságot 

• A fagyasztott ételek nagyon jól süthetők. A legjobb eredmény érdekében rendezze őket a 
tálcára egyetlen rétegben. 

• Ha az ételeket rétegezi, feltétlenül rázza meg a kosarat félidőben (vagy fordítsa meg az 
ételt), hogy elősegítse a megfelelő átsülést. 

• Dobja fel a készített ételeket, például hasábburgonyát vagy más zöldséget kis 

mennyiségű olajjal, hogy elősegítse a barnulást és a ropogósságot. 

• Amikor friss zöldségeket süt a légsütőben, teljesen szárazon helyezze őket a kosárba, hogy 
elérje a maximális ropogósságot. 

• A légsütők kiválóan alkalmasak az ételek, köztük pl. a pizza újra melegítésére. Az étel újra 
melegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra legfeljebb 10 percig. 
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HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A légsütő nem 
működik 

 A készülék nincs 
csatlakoztatva / A főzési 
időzítőt nem állította be.  

 
Dugja be a légsütőt egy fali 
konnektorba. 

A légsütővel sütött 
összetevők nem 
sülnek át 
megfelelően.  

A kosár túl tele van.  / A 
beállított hőmérséklet túl 
alacsony. 

Használjon kisebb mennyiségű 
összetevőt a kosárban, így 
egyenletesebb a sütés. / Növelje 
a hőmérsékletet. 

 
Az összetevők 
egyenetlenül sülnek 
át.  

Bizonyos típusú 
összetevőket a főzési 
idő felénél meg   kell 
rázni. 

Az egymás tetején vagy egymáson 
fekvő összetevőket, például a 
krumplit, a főzési idő felénél meg 
kell rázni. 

A sült ételek nem 
ropogósak, 
amikor kijönnek a 
légsütőből.   

A használt étel típusát 
hagyományos sütőben 
kell elkészíteni.  

Használjon sütő snacket, vagy 
enyhén vigyen fel egy kis olajat 
az ételkere a ropogósabb 
eredmény érdekében.   

Nem tudom 
megfelelően 
becsúsztatni a 
kosarat a 
készülékbe  

 
A kosár túl tele van. Ne töltse fel a kosarat a teljesen, 

hagyjon egy kis helyet a tetején. 

 
 

Fehér füst jön ki a 
légsütőből. 

 

Zsíros ételek vannak a 
sütőben. / A sütőkosár 
továbbra is tartalmaz 
korábbi sütésből 
származó 
zsírmaradványokat.  

Amikor zsíros összetevőket süt a 
légsütőben, nagy mennyiségű olaj 
szivárog a sütőkosárba, az olaj fehér 
füstöt termel, és a sütőkosár a 
szokásosnál jobban 
felmelegedhet. Ez nem 
befolyásolja a végeredményt. 
Minden használat után tisztítsa meg 
megfelelően a sütőkosarat. 

A hasábburgonya 
egyenetlenül sül a 
légsütőben. 

A burgonyapálcákat nem 
öblítették le megfelelően. 

 Öblítse le megfelelően a     
burgonyapálcákat, hogy 
eltávolítsa a keményítőt külső 
részről. 

A házi sült krumpli 
nem ropogós, 
amikor kijönnek a 
légsütőből.   

A krumpli ropogóssága a 
krumpliban lévő olaj és 
víz mennyiségétől függ.  

Az olaj hozzáadása előtt 
feltétlenül szárítsa meg, vágja 
kisebbre a burgonyapálcákat, vagy 
adjon hozzá több olajat a 
ropogósabb eredmény 
érdekében. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
• Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a légsütő ki van húzva a konnektorból és lehűlt. 

• Miután a légsütő és a kosár kihűlt, vegye ki a kosarat a légsütőből (ha még nem 
távolították el). A tálca fogantyújával vegye ki a tálcát.  Használjon szivacsot és meleg, 
szappanos vizet a kosár és a tálca belsejének és külső részének mosásához. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
• Ne használjon koptató tisztítószereket vagy súrolópárnákat. 

• A kosár és a tálca mosogatógépben mosható. 

• Óvatosan törölje le a készülék külsejét nedves ruhával vagy papírtörlővel. 

• Soha ne merítse a légsütőt vagy annak hálózati csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba. 

• Tárolás előtt alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt. 

• A légsütőt hűvös, száraz helyen tárolja.  
 
 



 

 

 

 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA 
 

Ez a termék megfelel az elektromos és elektronikus eszközökről szóló 2012/19/EU, 
közismerten WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, azaz Elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló) irányelvnek, amely elektromos és 
elektronikus eszközök eltávolítására és újrafelhasználására vonatkozóan az Európai 
Unióban alkalmazandó jogszabályi kereteket szabja meg. Ne dobja a terméket 
hulladékgyűjtőbe! Keresse fel az önhöz legközelebb eső elektromos és elektronikus 
berendezéseket feldolgozó hulladékgyűjtő központot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

 
FORGALMAZÓ 
Eurowares Trading Kft. 
4030 Debrecen, Gizella u. 6/B 
T.: 0652/526-281 
e.: info@eurowares.hu 


