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FS-730 ELEKTROMOS 
PIZZASÜTŐ 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 
 

Tisztelt Vásárlónk! 
 

  Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás 
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb 
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.  
  A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-
ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót! 

 

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai 

Hálózati feszültség (töltő): 230 V ~ 50 Hz 

Érintésvédelmi osztály: I. 

Teljesítmény: 2 X 920 W 

Hasznos sütőátmérő:                  28 cm 
 

 

Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, 
Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu 
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések 

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a 
használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések 
miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz 
és sérülések veszélyét! 
 
Biztonsági előírások 
 

1. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha 
ezeken sérülést fedez fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a 
készüléket mindaddig, míg a hibát a szakszerviz el nem hárította! 

2. A készüléket csak megfelelő feszültségű áramhálózathoz csatlakoztassa! 
3. A készüléket csak megfelelően földelt hálózathoz csatlakoztassa! A 

gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelően földelt áramvezeték 
használatáért! 

4. Nem javasoljuk hosszabítók és elosztók használatát a készülék 
működtetéséhez! Amennyiben mégis ilyen szközöket használ, győződjön 
meg arról, hogy a hosszabbítók és elosztók rendelkeznek a megfelelő 
tanúsítványokkal, és elbirják a pizzasütő áramigényét! 

5. Fokozott figyelemmel kezelje a készülék áramvezetékét! Ne mozgassa a 
készüléket a kábelnél fogva! Ne feszítse a kábelt az asztal éles sarkaira! 
Ne tegyen a kábelre semmi olyat, amitől megnyomódhat! 

6. Soha ne mártsa a készüléket, sem annak vezetékét és dugaszát 
folyadékba, és ne mossa ezeket mosogatógépben sem! 

7. Ne használja a készüléket szabad ég alatt, és mindig száraz 
munkaasztalra helyezze! 

8. A feszültség alatt levő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha 
gyerekek vagy olyan személyek vannak a közelében, akik nem tudják 
önállóan kezelni az elektromos készülékeket! 

9. Működés közben hagyjon szabad teret a készülék körül, mert a pizzasütő  
felforrósodik! Ne érintse meg a pizzasütő forró felületeit! 

10. A készüléket tartsa távol más hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól! 
11. Ez a pizzasütő házi használatra készült, ezért ne használja üzleti célokra! 
12. Mozgatás, tisztítás és karbantartás esetén a készüléket áramtalanítani 

kell, és meg kell várni, hogy kihüljön! 
13. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, 

míg szakszervizben meg nem vizsgáltatja! 
14. Használat után a pizzasütőt kapcsolja ki, és a vezetékét húzza ki az 

aljzatból! 
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A készülék részei 
 

 

 
 

A – fedő a felső sütőlappal 
B – az alapkészülék az alsó sütőlappal 
C – fogantyúk 
D – időzítő 

 
 
Az első használat előtt törölgesse át belülről a készülék sütőlapjait enyhén 
nedves mosogatóeszközzel, majd hagyja megszáradni a készüléket! Ne 
használjon maró hatású mosogatószert, fémes súroló-eszközt, vagy egyéb olyan 
eszközt, amellyel felsértheti a sütőlapok felületét!  
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A pizzasütő használata 
 
Csukja le a pizzasütő fedelét, és állítsa az időzítőt 10 percre! A jelzőlámpa ekkor 
világítani kezd, és a készülék melegedni kezd. A beállított idő letelte után a 
készülék hangjelzéssel figyelmeztet arra, hogy készen áll a sütésre. Nyissa fel a 
pizzasütő fedelét a fogantyúnál fogva, helyezze a pizzát az alsó sütőfelületre, és 
állítsa az időzítőt 11 percre! Amennyiben fagyasztott pizzát készít, 15 percre 
állítsa a sütőt! Ezek az idők irányadóak, és a tészta vastagságától, a feltétek 
mennyiségétől függenek. 

Amikor a pizzasütő időzítő kapcsolója a nullához ér, a készülék hangjelzéssel 
jelzi, hogy a pizza elkészült. Nyissa fel a sütő fedelét a fogantyúnál fogva, majd fa 
vagy hőálló műanyag eszközzel emelje ki a pizzát a készülékből! Ne használjon a 
pizza kiemeléséhez fémes eszközöket, amelyek felsérthetik a sütő 
tapadásmentes bevonatát! 

Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja kihülni, mielőtt a tisztításához fogna! 
 

A pizzasütő tisztítása 
 

Tisztítás előtt húzza ki a készülék vezetékét az áramból! 

A sütő belsejét papír törlőkendővel vagy puha mosogatóronggyal törölgesse át! 
Ne használjon durva súrolóeszközt, sem agresszív mosogatószert a készülék 
tisztításához!  

Amennyiben a pizzasütő alján odaragadt ételdarabokat észlel, még a sütő 
kihülése előtt öntsön egy kevés vizet az alsó sütőlapra, csukja rá a fedelet, és 
hagyja állni pár percig, majd törölgesse át a sütőlapot! 

A készülék külső felületét előbb enyhén nedves, majd száraz törlőkendővel 
törölgesse át! 

Soha ne mártsa folyadékba a készüléket! 
 
 
 

 

Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket 
tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal 
együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is 
leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen 
szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik. 

 

 


