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A termék ismertetése 
Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ SM-C-20 típusú 2 szeletes inox kerámiás 
szendvicssütő a legújabb tervezéseink és műszaki fejlesztéseinknek eredménye. A tervezésnél nagy 
hangsúlyt fordítottunk az esztétikum mellett a biztonságra és a minőségre is A készülék termék-
kategóriájában igazi újdonságnak számító kerámia bevonatos sütőlapjainak köszönhetően valóban 
tapadásmentes felületet, könnyű tisztíthatóságot és egyenletes sütést garantál. Ennek köszönhetően a 
készülék esztétikus külseje mellett megbízható, magas minőséget képvisel. Kezelése és tisztítása 
egyszerű, kis mérete és alakja pedig a praktikum mellett korszerűvé is teszi. 
 

Fontos tudnivalók 

Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a biztonsági 
előírásokra. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy 
részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Őrizze 
meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben 
működik. A készülék rendeltetésszerűen kizárólag szendvics készítésére használható! Háztartási 
célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a 
készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő 
felhasználásból eredő esetleges károkért! 
 
Alapvető biztonsági előírások: 
A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és annak használatakor minden esetben 
tartsa be a következő utasításokat:  
1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata 

balesetveszélyes! 
2. Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az Ön által használt 

feszültsége megfelel-e a készülék címkéjén megadott feszültségi értéknek. Csak szabványos, 230V-
os, földelt kivitelű hálózati aljzathoz csatlakoztathatja a készüléket, ennek betartása életvédelmi 
szempontból kiemelten fontos! 

3. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy más vízforrás mellett. Soha ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba és ne használja szabad ég alatt.  

4. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez 
kisgyermekek nem férnek hozzá. Kérjük ügyeljen rá, hogy készülék körül ne legyen hőre érzékeny 
vagy gyúlékony anyag. Használati tárgyaktól, faltól, szekrénytől biztonságos távolságban üzemeltesse 
a készüléket. 

5. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól illetve hőtől 
könnyen károsodó anyagoktól tartsa távol!  

6. A készüléket működés közben ne mozgassa, és ne takarja le, mert tüzet okozhat! 
7. Ne érjen a forró felületekhez, pl. a sütőfelülethez, mert égési sérüléseket okozhat. Használja a 

fogantyút a szendvicssütő mozgatásához.  
8. Használat után minimum két óráig, ill. működés közben ne takarja le a készüléket! 
9. Tűz keletkezhet, ha használat közben a készülék le van takarva, vagy ha az függöny, asztalterítő és 

fal közelében van.  
10. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol gyermekektől, illetve forró edények szélétől.  
11. A sütőben használat közben gőz keletkezhet, így fokozottan ügyeljen a fedél nyitásakor, mert súlyos 

égési sérüléseket okozhat a kicsapódó gőz.  
12. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül! Ha felügyelet nélkül hagyja a 

készüléket, mindig kapcsolja ki! 
13. Ne hagyja, hogy a vezeték túllógjon az asztalon vagy a munkalapon, mert így a készülék könnyen 

lerántható, ami súlyos sérüléseket okozhat! 
14. Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, szigorú 

felügyelet szükséges.  
15. Ha nem használja, áthelyezi, vagy tisztítja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati aljzatból. Használat 

után a készüléket mindig hagyja teljesen kihűlni mielőtt tisztítja vagy elteszi. 
16. A készülék üzemeltetésekor ne használjon fémből készült eszközöket, kellékeket, mert azok 

megkarcolják a kerámiás sütőfelületet! Ne tisztítsa a készüléket fémszálas tisztítópárnával! 
17. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha 

leejtette, mert balesethez vezethet. Ne szerelje szét a készüléket! Amennyiben a készülék nem 
működik vagy megsérül, vigye szakszervizbe, mivel a javításoz szakember szükséges.  
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18. A szendvicssütő háztartási célra készült, kizárólag szendvics sütésre használható! Ne használja ipari 
célokra!! A készülék működtetéséhez nem szabad külső kapcsolót, időzítőt használni! 

19. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. 
20. Ne használjon ugyanazon az áramkörön más készüléket, mivel az túlterhelheti az áramkört. 
21. Meghosszabbított áramvezeték használatát a gyártó nem engedélyezi. Ez balesetek, sérülések 

forrása lehet.  
 
Nagyon fontos figyelmeztetés!! A készüléket soha ne hagyja üresen üzemkész állapotban!!! 
Használaton kívül és tisztításkor húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból! 
 
 
A szendvicssütő részei 
 
1. működést jelző lámpa (piros) 
2. készállapot jelző lámpa (zöld) 
3. készülékház 
4. zárszerkezet 
5. kerámia bevonatos sütőlap 
6. fogantyú 
 
Szendvicssütő használata 
Első használat előtt enyhén nedves konyhai ruhával 
törölje át a kerámia sütőlapokat majd hagyja teljesen 
megszáradni. Csukja be a készüléket, csatlakoztassa 
a konnektorba, 3-4 percig hagyja melegedni, majd 
teljesen hűtse ki. Ezt követően puha konyhai 
papírtörlővel vagy konyharuhával törölje át a sütőlapokat. Ezután a készülék használatra kész. Első 
használatkor előfordulhat, hogy a készülék enyhe szagot ad, de ez normális, pár perc után megszűnik. 
A készüléknek nincs külön kapcsolója, a csatlakoztatás után azonnal működésbe lép. Bekapcsoláskor 
mindkét jelzőlámpa világít, a hálózathoz csatlakozást a piros működésjelző lámpa jelzi, a zöld jelzőlámpa 
pedig a melegítést, mely csak akkor kapcsol ki, amikor a készülék elérte a sütési hőmérsékletet. A zöld 
jelzőfény használat közben többször is ki-, bekapcsolhat, ez normális jelenség. Fontos: használat után 
mindig húzza ki a hálózati aljzatból a készülék csatlakozóját! 
 
Szendvics készítése  
1. Csatlakoztassa a szendvicssütő villásdugaszát a hálózati aljzathoz.  
2. Összecsukott állapotban hagyja melegedni a szendvicssütőt, amíg a zöld jelzőfény ki nem alszik.  
3. Nyissa fel a fedelet, majd az előre elkészített szendvicseket tegye az alsó sütőlapra (ízlése szerint a 

kenyér lappal érkező oldalát bekenheti vajjal illetve margarinnal).  
4. Hajtsa le és a zárszerkezet segítségével zárja le a szendvicssütő fedelét. FIGYELEM! Tilos a fedelet 

nagy erővel lenyomni, ezért ne használjon túl vastag kenyeret illetve túl sok tölteléket a 
szendvicskészítésnél! 

5. A szendvics átlagos sütési ideje 3-6 perc, ez az adat azonban csak tájékoztató jellegű, mivel a sütési 
időt több, a készüléken kívülálló tényező egyszerre befolyásol (pl. kenyér és töltelék alapanyaga, 
vastagsága, nedvessége, a külső hőmérséklet, stb.). 

6. Nyissa fel a szendvicssütő fedelét és ellenőrizze megsült-e a szendvics (általában aranybarna szín 
jelzi, hogy a kenyér megsült). Amennyiben nem, úgy zárja vissza a fedelet még 1-2 percre. 
FIGYELEM! A fedél felnyitásakor fokozottan ügyeljen a kicsapódó gőzre, ill. a forró felületekre! 

7. A megsült szendvicseket fa szedőlapát (esetleg nem kemény műanyag eszköz) segítségével emelje le 
a sütőfelületről vigyázva, hogy ne sértse a kerámia felületet. NE HASZNÁLJON fém eszközt, mert a 
sütőlap felülete megsérül! A sütőlapokon fém eszközöktől származó karcolásokra a garancia nem 
terjed ki. 

8. Ezután azonnal folytathatja a következő adag szendvics elkészítését. 
9. A sütés befejezését követően áramtalanítsa a készüléket és hagyja teljesen kihűlni.  
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Praktikus szendvicssütési tanácsok 
A szendvicsek készítéséhez legmegfelelőbb előre szeletelt fehér toast kenyeret használni. Ennek mérete 
és vastagsága illeszkedik legjobban a készülékhez.  
Amennyiben egyéb kenyérből készít szendvicset, úgy figyeljen annak vastagságára (vastagabb kenyeret 
hosszabb, vékonyabb kenyeret rövidebb ideig célszerű sütni) és méretére is (a sütőlapokról lelógó 
kenyérdarab nem fog megsülni, ezért célszerű a kenyeret méretre vágni). 
Barna kenyér esetén a sütési idő eltérhet a fent megadottaktól.  
Vajjal vagy margarinnal kenje meg a szendvics sütőlapokkal érintkező külső felületét.  
Ügyeljen arra, hogy ne használjon túl sok szendvicstölteléket, mert sütés közben kifolyhat a szendvicsből. 
A szendvicsek kivételekor vigyázzon, mert a sütőfelület és a készülék forró! 
 
Szendvicssütő tisztítása 
A szendvicssütő tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! Tisztítás előtt mindig 
kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy 
mosófolyadékba! Miután meggyőződött arról, hogy a készülék lehűlt és ki van húzva a hálózati áramból, 
elvégezheti a tisztítást.  
A morzsát, a szendvicsekből kifolyt, sütőfelületre tapadt ételmaradékokat száraz ruhával vagy konyhai 
papírtörlővel távolítsa el. Ezután puha, enyhén nedves szivaccsal vagy ronggyal törölgesse át a 
sütőfelületet. Fokozottan ügyeljen rá, hogy a készülékbe víz ne folyjék a tisztítás közben. Ne használjon 
erős, érdes felületű szivacsot vagy maró, szemcsés tisztítószereket, mert a kerámia bevonat károsodását 
okozhatja!  
A makacs, szendvicssütőre tapadt ételmaradékokat ne kapargassa kemény tárgyakkal! Javasoljuk, hogy 
tegyen rá néhány csepp vízben oldott szódabikarbónát, hagyja rajta egy órán át, majd törölgesse át. 
 
 
Szendvicssütő megóvása 
Amennyiben a készülék megsérült, nem működik vagy a vezetéke elszakadt, akkor keresse 
márkaképviseletünket a lentebb megadott elérhetőségeken, vagy keresse szervizpartnerünk központi 
ügyfélszolgálatát  
(Szellemkép Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7.  Tel.: +36-1-3882728).  
 
 
 
Műszaki adatok 

Típus  BEEZ SM-C-20  
Hálózati feszültség  AC ~230V (50Hz)  
Felvett maximális teljesítmény  700W  
sütőlap borítás kerámia 
Tartozékok  garanciajegy, használati utasítás  

 
 
Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a 
konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. 
 

Kizárólagos importőr: 
Beez Amsterdam Kft. 
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. 

Tel./fax: +36-1-3610377 
E-mail: info@beez.hu 

Web: www.beez.hu 
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