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Tisztelt vásárló! 

Köszönjük, hogy termékünket bizalmával tisztelte meg. 
Célkitűzésünk, hogy optimálisan és hatékony módon használhassa 

környezetbarát termékünket, amelyet korszerűen felszerelt 
üzemünkben gyártottunk, magas minőséget biztosító feltételek mellett. 

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Azt 
javasoljuk, hogy a használati útmutatót tartsa meg, hogy az Ön által 
vásárolt beépített tűzhely jellemzői az idő múlásával is változatlanok 
maradhassanak. 

MEGJEGYZÉS: 
Jelen használati útmutató több modellhez is használható. 

Elképzelhető, hogy egy adott elektromos háztartási gép nem 
rendelkezik az összes funkcióval, amelyet a használati útmutató 
felsorol.

A termékről készült rajzok vázlatszerűek.

Ezt a terméket korszerű és környezetbarát üzemben gyártották, a 
természetre gyakorolt bármiféle negatív hatás mellőzésével.

A (*)-gal jelölt termékek opcionálisak. 

„Megfelel a WEEE rendelet előírásainak” 
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
1. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütések elkerülésének

érdekében győződjön meg arról, hogy az izzó cseréje 
során a háztartási gép áramköre megszakított 
állapotban van. 
   2. FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt a terminálokhoz nyúlna, 
bontsa a tápáramkör valamennyi kapcsolatát. 

3. FIGYELMEZTETÉS: Elektromos áram használatakor 
előfordulhat, hogy az alkatrészek átmelegszenek.
Tartsa távol a gyermekektől. 

4. FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély; a főzőfelületet ne 
használja tárolásra. 

5. FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben a háztartási gép 
felületén repedést észlel, az áramütések elkerülése 
végett áramtalanítsa a készüléket. 

6. FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a háztartási 
gép és annak alkatrészei átmelegednek. 

7. A háztartási gép beszerelési feltételeit a címke (vagy az 
adattábla) tünteti fel. 

8. A grillsütő használata során felmelegedhetnek az 
alkatrészek. Tartsa távol a készüléktől a kisgyermekeket. 

9. FIGYELMEZTETÉS: Ez a háztartási gép csak 
ételkészítésre szolgál. Nem szabad ettől eltérő célra, 
például fűtésre használni. 

10. Lehetőség van kiegészítő védelmi elemek beépítésére, 
amelyek megakadályozzák, hogy hozzáérjünk a sütőajtóhoz. 
A védőlapot akkor szereljük be, ha előfordulhat, hogy 
gyermekek tartózkodnak a sütő közelében.
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11. No utilice aparatos de limpieza a vapor para limpiar el 
electrodoméstico. 

12.   A tüzet SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani. A 
háztartási gépet kapcsolja ki és takarja le a lángot egy 
fedővel vagy egyéb tűzálló takaróréteggel. 

13.  Nem szabad agresszív tisztító és súrolószereket, 
illetve kemény fémdörzsölőket használni a sütőajtó 
tisztítására, mert a felületen karcolások keletkezhetnek, 
amelyek következtében az ajtó betörhet. 

14.  Bizonyosodjon meg róla, hogy az ajtót teljesen 
becsukta az ételek behelyezését követően. 

15. A 8 évnél fiatalabb gyermekek csak folytonos 
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 

16.  A fűtőrészeket nem szabad megérinteni. 
17.  A 8 év feletti gyermekek, a testi vagy szellemi 

fogyatékkal élők, gyengén hallók, illetve azok a személyek, 
akik nem ismerik a gépet, csak akkor használhatják a 
készüléket, ha biztosított a helyzet feletti ellenőrzés, illetve 
amennyiben a használatban rejlő veszélyekről 
felvilágosították őket. 

18.  A háztartási gépet úgy tervezték meg, hogy külső 
időkapcsolóval, illetve különálló távkapcsolóval 
működtethető. 

19. A készülék háztartásban történő használatra való.
20. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik

a gép karbantartását és tisztítását. 
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21.  Gyermekeknek a háztartási géppel nem szabad 
játszani. Csak 8 évnél idősebb gyermekek végezhetik a gép 
karbantartását és tisztítását, kizárólag felnőtt felügyelete 
mellett. 

22. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem férnek hozzá 8 
évnél fiatalabb gyermekek a háztartási géphez, valamint a 
háztartási géphez tartozó kábelhez. 
23. Mielőtt használatba venné a gépet, távolítsa el a 
közeléből a függönyöket, konyhai papírt és egyéb 
tűzveszélyes (éghető) anyagokat. Gyúlékony vagy 
tűzveszélyes anyagokat ne tegyen a gépre vagy annak a 
belsejébe.
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BEVEZETÉS A HÁZTARTÁSI GÉPHEZ 

1. Kezelőpanel 
3. Rendes sütőtálca

2. Sütőrács sütőtepsihez 
4. Sütőajtó

5. Lámpa
6. Sütőrács sütőtepsihez 
7. Rendes sütőtálca
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MŰSZAKI ADATOK 
ADATOK 60 cm széles beépíthető sütő 
Lámpa teljesítménye 15 W 
Termosztát 40-240 °C max.

Alsó fűtőelem 1200 W 

Felső fűtőelem 1000 W 

Turbo fűtőelem 1800 W 

Grill fűtőelem Kisméretű 
grill 1000 W 

Nagyméretű 
grill 2000 W 

Hálózati feszültség 220-240 V, 50/60 Hz

A műszaki paraméterek - a termék minőségének javítása céljából - 
előzetes értesítés nélkül is változhatnak. 

A háztartási gépről szóló, illetve a mellékelt dokumentumban közölt 
értékek a vonatkozó szabályozásnak megfelelően végzett 
laboratóriumi mérések eredményei. Ezek az értékek a használat és a 
környezeti viszonyok függvényében eltérőek lehetnek. 

A jelen füzetben található ábrák sematikusak, előfordulhat, hogy 
nem pontosan egyeznek meg a termékkel. 

A HÁZTARTÁSI GÉP BESZERELÉSE 
Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat alkalmas a 

háztartási gép használatára. Ellenkező esetben hívjon ki 
villanyszerelőt és vízvezeték szerelőt, hogy a szükséges 
átalakításokat elvégezzék. A gyártó nem vállal felelősséget az 
engedély nélküli személyek által okozott károkért. Ilyen esetben a 
termékre vonatkozó garancia elvész. 

FIGYELMEZTETÉS: Az ügyfél felelőssége, hogy a termék 
beszerelésének helyét, valamint az elektromos hálózatot kialakítsa. 

FIGYELMEZTETÉS: A termék beszerelésekor be kell tartani az 
elektromosságra vonatkozó helyi szabályokat. 

FIGYELMEZTETÉS: Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a termék 
hibátlan állapotban található-e. Ne szerelje be a terméket, 
amennyiben sérülést talál rajta. A sérült termékek veszélyeztethetik 
a személyek biztonságát.
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Fontos figyelmeztetések a beszereléshez: 
A hűtőventilátor felel a keletkezett gőz 
elvezetéséért, valamint 
megakadályozza, hogy a háztartási 
gép külső felülete túlságosan 
átmelegedjen a sütő használata során. 
Használata szükséges a sütő jobb 
működéséhez és a jobb minőségű 
ételkészítéshez. 
A hűtőventilátornak a sütés befejezése 
után is működnie kell.
A ventilátor automatikusan lekapcsol, 
amikor a sütő lehűlt.

A hatékony és rendes működés biztosításának érdekében a 
háztartási gép beszerelési helye mögött szabad helyet kell hagyni. 
Ez a szabad tér alapvető fontosságú a háztartási gép szellőztető 
rendszerének működtetéséhez, ezért nem szabad elfelejtkezni róla.

Megfelelő hely a beszerelésre 
A termék úgy lett kialakítva, hogy a piacon elérhető 

munkalapokkal lehessen beszerelni. Biztonsági távolságot kell 
tartani a termék, valamint a falak és egyéb konyhai bútorok között. A 
távolság mértékét a következő oldalon található ábrákon ellenőrizze. 
(Az értékek mm-ben értendők). 
• Az alkalmazott felületek, valamint a szintetikus laminált lapok és 

ragasztóanyagok legyenek hőállóak (minimum 100 °C).
• A konyhabútorokat a termékkel szintbe kell hozni és rendesen 

rögzíteni kell.
• Amennyiben a sütő alatt fiók is található, akkor a fiók és a sütő 

közé tartóelemet kell elhelyezni.
FIGYELMEZTETÉS: A terméket ne szerelje be hűtőszekrény vagy 

hűtőkészülék mellé. A gép által kibocsájtott hő megnöveli a 
hűtőkészülékek energiafogyasztását. 
FIGYELMEZTETÉS: Az ajtót és/vagy a fogantyút nem szabad a 

termék szállítására vagy mozgatására használni. 

1. ábra 
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60 cm széles beépíthető sütő összeszerelése és beszerelése 
Miel tt a terméket beszerelné, válassza ki a termék  
beszerelésének helyét.
A terméket nem szabad erős huzatnak kitett helyre szerelni. 
A termék szállításához legalább két személyre van szükség. A 

terméket ne húzza a földön, mert a padlót tönkreteheti. 
Távolítsa el az összes csomagolást a termék belsejéből és 

külsejéről is. Távolítsa el az összes anyagot és dokumentumokat, 
amelyek a termék mellett találhatóak.

Munkalap alá történő beszerelés 
A 2. ábrán találhatóak a bútor méretei. 
A szekrény mögött az ábrán meghatározott helyet meg kell hagyni 

a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. 
A beszerelés után a termék teteje és a munkalap alja között akkora 

szabad helynek kell maradnia, amelyet az 5. ábrán az „A” betű jelöl. 
A szellőzést biztosítani kell, nem szabad takarással megakadályozni.

Fali szekrénybe történő beszerelés 
A 4. ábrán találhatóak a bútor méretei. 
A szekrény mögött, felül és alul, az ábrán meghatározott 

nagyságú helyet meg kell hagyni a megfelelő szellőzés biztosítása 
érdekében.

Beszerelési követelmények 
A termékre vonatkozó méreteket a 3. ábra tartalmazza. 
Azok a bútorfelületek, amelyekbe a terméket beszerelik, valamint 

a beszereléshez használt anyagok legyenek képesek ellenállni 
minimum 100 °C-os hőmérsékletnek. 

A termék beszerelésére szánt bútort rögzíteni kell és vízszintbe 
kell állítani, hogy a termék ne dőljön meg. 

A talajt úgy kell kialakítani, hogy 60 kg súlyt elbírjon. 
A sütő elhelyezése és rögzítése 
A sütőt kettő vagy több személy helyezheti be a bútorba. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy a sütő váza a bútor elülső 

széléhez jól illeszkedik.
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A tápkábelnek nem szabad a sütő alá kerülni, a bútor és a sütő 
közé szorulni, valamint nem szabad a kábelt összehajtani. 

A termékhez adott csavarokat használja ahhoz, hogy a terméket 
bútorhoz rögzítse. A csavarokat a termék vázában található 
műanyag elemekbe kell bevezetni, az 5. ábra szerint. A csavarokat 
ne szorítsa meg túlzottan. A csavarnyílások menete ugyanis 
elkophat. 

Ellenőrizze, hogy a sütő beszerelés után ne mozogjon. 
Amennyiben nem az útmutató szerint szerelik be a terméket, akkor 
fennáll annak a kockázata, hogy a használat során megdől. 

Elektromos csatlakoztatás 
A termék számára kijelölt helyen megfelelő elektromos hálózatnak 

kell lennie. 
A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a termék címkéjén 

feltüntetett értékeknek. 
A termék bekötését a helyi és nemzeti elektromos szabályozások 

követelményei szerint kell elvégezni. 
Bekötés előtt kapcsolja le a hálózati áramot. Ne csatlakoztassa a 

hálózathoz a terméket addig, míg a beszerelést nem fejezte be. 

Beszerelés 

2. ábra 
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3. ábra 
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4. ábra 
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK  
Elektromos csatlakoztatás és biztonság 
Engedéllyel rendelkező szakember végezheti a sütő beszerelését 

és csatlakoztatását a gyártó utasításainak megfelelően. 
A háztartási gépet olyan helyre kell szerelni, amely jól szellőzik. 
A háztartási gép elektromos csatlakoztatásához csakis a 

szabályozásnak megfelelő, földelt csatlakozóaljzatok használhatóak. 
Amennyiben a háztartási gép beszerelési helyén nincsen megfelelő, 
földelt csatlakozóaljzat, akkor vegye fel a kapcsolatot egy 
engedéllyel rendelkező villanyszerelővel. A gyártó nem vállal 
felelősséget azokért a károkért, amelyet a háztartási gép földeletlen 
aljzathoz történő csatlakoztatása okozhat. 

A sütő dugalját földelni kell; bizonyosodjon meg róla, hogy ez 
teljesül. A dugaljnak olyan helyen kell lennie, amelyhez könnyen 
hozzá lehet férni a termék beszerelése után is. 

A termék 220-240 V (50/60 Hz) váltóárammal működik, 16 A-es 
biztosíték kell hozzá. Amennyiben a hálózat nem felel meg ezeknek 
a követelményeknek, akkor forduljon villanyszerelőhöz vagy a 
megfelelő szakszolgálathoz. 

5. ábra 
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Amennyiben a biztosítékot le kell cserélni, az elektromos bekötést a 
következőképpen kell elvégezni: 
• Barna kábel - fázis (aktív vezeték)
• Kék kábel - nulla vezeték
• Zöldes sárga kábel - földelés
A sütő megszakító kapcsolóinak jól hozzáférhető helyen kell 

lenniük a termék beszerelését követően. 
A tápvezeték (amelyet a dugaljba csatlakoztatunk) ne érjen a háztartási 

gép olyan részéhez, amely átmelegszik. 
Amennyiben megsérül a tápvezeték, akkor a veszélyes helyzetek 

elkerülésének céljából az importőr, a szolgáltató vagy más kompetens 
személy cserélje ki.

KEZELŐPANEL 

                                 Állítógomb      Digitális időkapcsoló      Termosztát
    A kiszedhető kezelőpanellel rendelkező modelleknél a beállítást csak 
kiszedett állapotban lehet elvégezni. 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kiszereléshez 
megnyomja a panelt, a bal oldali ábra szerint. 

6. ábra 

Amikor a kezelőpult eléggé kiemelkedik, 
elfordíthatja jobbra vagy balra, hogy a szükséges 
beállítást elvégezze.

7. ábra 
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8. ábra 

Termosztátot beállító gomb: Ezzel 
lehet beállítani az ételek elkészítésének 
hőmérsékletét. Miután az ételt a sütőbe 
behelyezte, a gomb elforgatásával 
beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.
Az ide vonatkozó táblázatban nézze 
meg a különböző ételek elkészítésének 
hőmérsékletét. 
Programozó gomb: Ezzel lehet 
beállítani azokat a fűtőelemeket, 
amelyekkel a sütőbe helyezett ételeket 
elkészítjük. A gombhoz tartozó 
különböző programokat és funkciókat az 
alábbiakban soroljuk fel. Előfordulhat, 
hogy egyes modellek nem rendelkeznek 
az összes fűtőelemmel, következésképp 
az ezekhez tartozó programokkal sem. 9. ábra 

PROGRAMOK 
Az alábbiakban a háztartási gép programjait és azok leírását 

találja, így a különböző ételeket a saját ízlésének legmegfelelőbb 
módon készítheti el.

Multifunkciós sütés Ventilátor 

Grill Alsó és felső fűtőelemek 

Grill és ventilátor 
Alsó és felső 
fűtőelemek, valamint 
ventilátor 

Gőzzel történő tisztítás 
és alsó fűtőelem Turbo és ventilátor 
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Multifunkciós sütés: Sütésre és grillezésre alkalmas. Az alsó és 
felső fűtőelemek működése mellett a légkeringetés következtében a 
hőátadás gyorsan megy végbe. Arra szolgál, hogy kizárólag egy 
sütőtálcán, intenzív hőhatás mellett valósuljon meg a sütés. 

Grill: Halak és húsok, például hússzeletek és kolbászok sütésére 
szolgál. A grillsütéskor célszerű az alsó szintre sütőtálcát helyezni 
kevés vízzel. 

Grill és ventilátor: Húsos ételek készítésére szolgál. Ne 
felejtkezzen el a sütő aljába - kevés vízzel töltött - sütőtálcát helyezni. 

Alsó fűtőelem: A sütési idő vége felé válassza ki ezt a programot, 
amennyiben azt szeretné, hogy az étel alsó fele aranybarnára süljön. 

Ventilátor: A kész étel kihűlésének megakadályozására szolgál. 
Alsó és felső fűtőelemek: Ezt a programot sütemények, pizza, 

kekszek és tészták készítésére lehet használni. 
Alsó és felső fűtőelem, valamint ventilátor: Program 

sütemények, torták és lasagna készítésére való. Ezen kívül húsalapú 
ételek készítésére is szolgál. 

Turbo és ventilátor: Sütésre és grillezésre alkalmas. Az „alsó és 
felső fűtőelemek” programnál kevésbé intenzív a hőhasználata, mivel 
a légkeringetés következtében azonnali hőátadás megy végbe. 

SÜTÉSI JAVASLATOK  
A következő táblázat tartalmazza azokra a különböző ételekfajtákra 
vonatkozó információt, amelyeket laboratóriumainkban 
kikísérleteztünk és elkészítési paramétereiket beazonosítottuk. A 
sütési idő eltérhet a megadottól a hálózati feszültség, az elkészítendő 
ételek minősége, mennyisége és a hőmérséklet függvényében. 
Előfordulhat, hogy a megadott paraméterek alapján készült ételek 
nem felelnek meg az Ön ízlésének. Különböző paraméterek 
beprogramozásával különböző ízeket próbálhat ki, így elérheti az Ön 
ízlésének leginkább megfelelő eredményt.
 FIGYELMEZTETÉS: A sütőt 7-10 percig melegíteni kell az étel 
behelyezése előtt. 
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SÜTÉSI TÁBLÁZAT
Étel Sütési funkció Sütés 

hőmérséklete (°C) Sütőszint Sütési idő 
(perc) 

Sütemény Statikus / 
Statikus+Ventilátor 170-180 2-3 35-45

Kisméretű sütemény Statikus / 
Turbo+Ventilátor 170-180 2 25-30

Sütemény Statikus / 
Statikus+Ventilátor 180-200 2 35-45

Kekszek Statikus 180-190 2 20-25

Tészták Statikus 170-180 2 20-25
Almás 
sütemények 

Statikus / 
Turbo+Ventilátor 180-190 1 50-70

Piskóta Statikus 200/150* 2 20-25

Pizza Statikus ventilátor 180-200 3 20-30

Lasagna  Statikus 180-200 2-3 25-40

Habcsók Statikus 100 2 50 

Sültcsirke** Grill+Ventilátor 200-220 3 25-35

Sülthal** Grill+Ventilátor 200-220 3 25-35

Marhasült** Grill+Ventilátor Max. 4 15-20
Roston sült 
húsgombóc** Grill+Ventilátor Max. 4 20-25

* Nem kell előmelegíteni. A sütési idő első felében ajánlott a 200 °C-
os hőmérséklet használata, majd az idő második felében mérsékelje a 
hőfokot 150 °C-ra. 

** Célszerű az ételt a sütési idő felénél megforgatni. 
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A KÉPERNYŐ SZIMBÓLUMAI 

Sütő állapotának kijelzése 
• Bekapcsolva: Sütés vagy sütés előkészítése.
• Kikapcsolva: Nem süt.

Időszámláló állapota 
• Bekapcsolva: Az időszámláló hangjelzése aktív.
• Villogó jel: Az időszámláló beállítása; a      vagy   

gombokkal, illetve a sütés vége jelzőhanggal lehet 
beállítani.

• Kikapcsolva: Az időszámláló nem aktív.

Gyerekzár állapota 
• Bekapcsolva: A gyerekzár aktív.
• Kikapcsolva: A gyerekzár nem aktív.

Automatikus sütés állapota 
• Bekapcsolva: Aktív a teljesen automata vagy félig 
automata mód.
• Villogó jel: Az automata mód lejárt vagy bekapcsolás.
• Kikapcsolva: Az automata mód nem aktív.

Növelés Csökkentés 

Időprogramozás 
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Elektronikus időzítő-kapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy a sütőbe 
helyezett étel készítését úgy programozzuk be, hogy az egy meghatározott 
időpontra legyen kész. Csak annyit kell tennie, hogy beállítja a sütési időt, 
valamint azt az időpontot, amikorra szeretné, hogy az étel kész legyen. 

A sütőtől független percalapú időzítő-kapcsolót is használhat erre a célra. 
Ha az óra késik vagy siet, az nem jelenti a sütő meghibásodását. Az óra a 

hálózati frekvencia függvényében siethet vagy késhet, mert működése 
közvetlenül a hálózati feszültségtől függ. Ez nem meghibásodás. 

BEKAPCSOLÁS 
Bekapcsolásakor a sütő nem működik, valamint az óra és a    

szimbólumok elkezdenek villogni. Ha a kijelzett idő nem megfelelő, 
módosítani kell. Nyomja meg a       szimbólumot a sütő aktiválásához, és az 
alábbiak szerint állítsa be az órát. 

ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Az órát csak akkor lehet beállítani, amikor a sütő semelyik programja nem 

aktív. Nyomja le 3 másodpercig egyszerre a      és      jelet, így lép be a 
beállítás módba; ekkor az órát és a percet jelölő pontok villogni kezdenek. A 
     és      jelek segítségével állíthatja be a kívánt időtartamot. A legnagyobb 
programozható időtartam 23 óra 59 perc. 
A beállítási módból az utolsó gombnyomást követő 6 másodperc múlva lép 
ki a rendszer; vagy nyomja meg a       gombot az azonnali kilépéshez. 

Megjegyzés: Az óra programozása a sütő bekapcsolása után 7 
másodperccel magától aktiválódik. 

A PERCSZÁMLÁLÓ PROGRAMOZÁSA 
Ezzel a funkcióval lehet a sütés időtartamát percben meghatározni. 

Amikor a beprogramozott idő lejár, megszólal egy figyelmeztető hangjelzés. 
Nyomja meg egyszer az      gombot, hogy a percszámláló beállítási 

módba lépjen; ekkor a        szimbólum elkezd villogni a képernyőn. A      és  
    segítségével állíthatja be a kívánt időtartamot. Legfeljebb 10 óra 
időtartamot lehet beprogramozni. A beállítási módból az utolsó 
gombnyomást követő 6 másodperc múlva lép ki a rendszer; vagy nyomja 
meg a       gombot az azonnali kilépéshez.
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HANGJELZÉS LEÁLLÍTÁSA 
A percszámlálón beprogramozott idő leteltével megszólal a 

hangjelzés és a képernyőn villogni kezd az       jelzés. A hangjelzés 
leállításához és a kijelző törléséhez nyomja meg bármelyik gombot. 
Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, a hangjelzés 5 
másodperc múlva automatikusan leáll, azonban a szimbólum továbbra 
is villog. 

FÉLAUTOMATA SÜTÉS 
Ez a program úgy lett kialakítva, hogy a beállítást követően, a 

megadott időtartamban, azonnal megkezdi a sütést. A sütőt 
programozza be a kívánt funkció és 

Hőmérséklet szerint a kezelőpanel segítségével: 
1. Nyomja meg kétszer az      jelzést; a képernyőn elkezd villogni 
az      szimbólum. A          szimbólum és a sütési idő felváltva 
villognak a kijelzőn.
2. A     és     segítségével állíthatja be a kívánt időtartamot.
3. A programozás leáll az utolsó gomb megnyomása után 6 

másodperccel; illetve a      gomb kétszeri megnyomásával. A 
képernyőn megjelenik a      szimbólum és az idő.

TELJESEN AUTOMATA SÜTÉS 
Ez a program arra szolgál, hogy a sütésnél be lehessen állítani azt 

az időpontot, amikorra az ételnek el kell készülnie. Másként 
megfogalmazva, a sütő nem kezdi el azonnal az ételek sütését, 
hanem automatikusan kiszámolja azt az időpontot, amikor az 
ételkészítést meg kell kezdeni. 

1.  RVégezze el a félautomata sütési folyamat első két lépését a 
        fentebb leírt módon.        (Sütési idő beprogramozása)

2. Nyomja meg egyszer a      gombot; a képernyőn elkezd felváltva 
villogni a      szimbólum és a sütési idő.

3. A      vagy     segítségével állítsa be a kívánt időpontot, amikorra 
a sütésnek be kell fejeződnie. A     szimbólum eltűnik a 
képernyőről, azonban a      szimbólum továbbra is villog. Ez azt 
mutatja, hogy egy automata program lett beállítva, amely 
azonban még nem indult el.

4. A programozás leáll az utolsó gomb megnyomása után 6 
másodperccel, illetve a      gomb megnyomásával; a kijelző az 
aktuális időt mutatja.
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AUTOMATIKUS SÜTÉS VÉGE 
Amikor az automatikus sütés befejeződik, a kijelzőn elkezd villogni 

a      szimbólum és megszólal a hangjelzés. A hangjelzést bármelyik 
gomb megnyomásával le lehet állítani, azonban a villogás 
leállításához meg kell nyomni a      szimbólumot. A hangjelzés 7 
másodpercen keresztül szól, amennyiben nem állítják le. 

ÁRAMSZÜNET 
Ha az áramellátás megszakad és újraindul, a sütő - több okból is - 

kikapcsol. Amikor újra bekapcsol, az óra és a      szimbólum villogni 
fog és újra be kell állítani az időt. (ld. Bekapcsolás).

Megjegyzés: A      szimbólum villogása azt jelzi, hogy a sütő 
inaktív, valamint manuális módban be kell lépni. 

GYEREKZÁR 
Ez a funkció arra szolgál, hogy ne lehessen az időbeállítást 

engedély nélkül módosítani. Ez a funkció az utolsó gomb 
megnyomása után 30 másodperccel kapcsol be. Megjelenik a     . 
Kikapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a      gombot. A       
jel eltűnik.

PROGRAMOZHATÓ VÁLTOZATOK 
Hangjelzés fajtája: 
Az aktuális hangjelzés megszólal, ha a      gombot 3 másodpercig  

lenyomva tartjuk. A     és     gombokkal választhat a 3 rendelkezésre 
álló hangjelzés közül. Az utolsóként megszólaló hangjelzés 
automatikusan kiválasztásra kerül. A programozás leáll az utolsó 
gomb megnyomása után 6 másodperccel; illetve a      gomb 
megnyomásával. 

Fényerő beállítása: 
Ha 3 másodpercig lenyomva tartja a      gombot, megjelenik az 

aktuálisan beállított fényerő. A     és     gombokkal választhat a 8 
rendelkezésre álló fényjelzés közül. Az utolsóként megjelenő fényerő 
automatikusan kiválasztásra kerül. A programozás leáll az utolsó 
gomb megnyomása után 6 másodperccel; illetve a      gomb 
megnyomásával. 
Megjegyzés: Az előre beprogramozott fényerő a legerősebb. 
Megjegyzés: A programozható változatok állandóak, nem vesznek 
el egy esetleges áramszünet után sem.
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SÜTŐHASZNÁLAT 
Sütő kezdeti használata 
Az alábbiakban találja azokat a teendőket, amelyeket a sütő első 

használatakor kell elvégezni, miután az útmutató szerint a szükséges 
csatlakoztatások megtörténtek: 

1.   Távolítsa el a sütő belsejében található címkéket és 
kiegészítőket. Távolítsa el a háztartási gép előlapján található 
védőfóliát (amennyiben van ilyen rajta). 

2.   Nedves ronggyal portalanítsa a sütő belsejét és távolítsa el a 
csomagolás maradványait. A sütőnek teljesen üresnek kell lennie. 
Dugja be a háztartási gép kábeljét a konnektorba. 

3.   A termosztátot állítsa be a legmagasabb hőfokra (max. 240 °C) 
és csukott sütőajtó mellett hagyja a sütőt 30 percig működni. Ez alatt 
az idő alatt egy kevés füstöt és égett szagot érezhet, ez normális 
jelenség. 

4.   Amikor kihűlt a sütő, langyos vízzel és tisztítószerrel mossa ki a 
sütő belsejét, majd tiszta ruhával törölje szárazra. Ezek után 
használhatja a sütőt.

A sütő rendeltetésszerű használata 
1.   Programozza be a termosztátot és a hőmérsékletet olyan 

értékekre, amelyeket a sütés kezdetekor használni szeretne. 
2.   A mechanikus időbeállítóval rendelkező modellek esetén 

használhatja a gombot is a kívánt sütési idő beállítására. Az 
időkapcsoló a beállított idő leteltével lekapcsolja a fűtőelemeket és 
figyelmeztető hangjelzést ad ki. 

3.   A digitális időkapcsolóval rendelkező modelleknél, a betáplált 
információ szerinti sütési idő lejártakor, az időkapcsoló lekapcsolja a 
fűtőelemeket és megszólal egy hangjelzés. 

4.   A sütési idő lejárta után a háztartási gép hűtési rendszere tovább 
működik. Ne áramtalanítsa a háztartási gépet, mert szükséges annak 
lehűtése. A rendszer magától kikapcsol, amikor lejárt a hűtési idő.
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Szintek:

10. ábra 

IZZÓ CSERÉJE 
FIGYELMEZTETÉS: Az áramütések elkerülésének érdekében 

győződjön meg arról, hogy az izzó cseréje során a háztartási gép 
áramköre megszakított állapotban legyen (vagyis a lámpa legyen 
lekapcsolva). Először áramtalanítsa a háztartási gépet és 
bizonyosodjon meg arról, hogy a sütő lehűlt. 
Az üveget - az eltávolításhoz - fordítsa el a bal oldali ábrának 
megfelelően. Műanyag kesztyű használata megkönnyítheti a 
műveletet, amennyiben nem sikerül az üveget elfordítani. 
Csavarja ki az izzót és helyezzen be helyette ugyanolyan 
paraméterekkel rendelkező új izzót. Helyezze vissza a védőüveget 
és a befejezéshez dugja vissza a háztartási gép kábeljét a 
konnektorba. Ezek után használhatja a sütőt.

Lámpa (G9 típus): Lámpa (E14 típus): 

4. szint 

3. szint 

2. szint 

1. szint 

Fontos, hogy a fém síneket 
helyesen helyezze be. Ne 
engedje, hogy a fém sínek a 
sütő hátsó faláig érjenek. Az 
oldalsó falon a tartóelemek 
helye be van jelölve.

11. ábra 12. ábra 
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SÜTŐAJTÓ TISZTÍTÁSA ÉS BESZERELÉSE 

13.1. ábra 
A sütőajtót húzza 
önmaga felé és 

teljesen nyissa ki.
Az ajtó 

kiakasztásához 
egy 

csavarhúzóval 
nyomja fel a 

zsanér ütközőjét 
a 13.1. ábrán 

feltüntetett 
módon. 

13.2. ábra
A zsanért 

helyezze a lehető 
legtágabb szögbe 

a 13.2. ábrán 
feltüntetett 

módon.
A sütőajtó két 

oldalán a zsanért 
helyezze 

ugyanolyan 
pozícióba.

14.1. ábra
Majd csukja be a 
sütőajtót addig a 
pozícióig, amíg a 

zsanérral 
érintkezik, 

a 14.1. ábrán 
feltüntetett 

módon. 

14.2. ábra
A sütőajtó 

leszerelésének 
megkönnyítéséhez 

két kézzel 
támassza meg a 
borítólapját ott, 
ahol majdnem 
becsúkodna, a 

14.2. ábrán 
feltüntetett módon, 
majd húzza meg 

felfelé.

Az ajtó visszaszereléséhez ugyanezeket a műveleteket hajtsa 
végre fordított sorrendben.

13. ábra 14. ábra 
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KIEGÉSZÍTŐK 

Sütőtálcák (2 darab) 
Cukrászsüteményekhez 
(kekszek, tészták, stb.), valamint 
fagyasztott ételekhez való.

Rács 
Sütésre, valamint a sütnivaló 
ételek és fagyasztott termékek 
elhelyezésére szolgál a sütő 
megfelelő szintjén. 

Sütőrács sütőtepsihez 
A leragadásra hajlamos ételek, 
például hússzeletek, a sütőtálcába 
helyezhető rácsra kerülnek. A rács 
megakadályozza, hogy az étel a 
sütőtálcához érjen és odaragadjon.

Fém sínek 
A sütés során a felső és alsó fém 
sínre lehet helyezni a sütőtálcát 
és tálakat. 
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
1.  Húzza ki a kábelt a dugaljból.
2.  A panel, a sütőtálcák, a sütő belsejének valamint a termék 

egyéb részeinek tisztításához ne használjon kemény eszközöket, 
például erősszálú kefét, fémgyapotot vagy kést. 

Ne használjon súrolószereket, vagy olyan anyagokat, 
tisztítószereket, amelyek a termék felszínén karcolásokat okoznának. 

3.  A termék belsejét, annak tisztítása után, szappanos ronggyal 
törölje át, majd puha kendővel törölje szárazra. 

4. Az üveg felületek tisztításához használjon külön erre a célra 
szolgáló tisztítószereket. 

5. Ne használjon gőzzel működő tisztítóeszközöket.
6. A termék tisztítása közben soha ne használjon 

tüzelőanyagokat, savat, oldószert vagy gázt.
7. A termék semelyik részét ne tegye mosogatógépbe.
8. Használjon kálium-sztearátot (puha szappant) a kosz és a foltok 

eltávolítására.
Amennyiben nem szeretné összekarcolni a felületeket, használjon 

puha textúrájú rongykendőt, amint az a következő ábrákon látható.
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A SÜTŐ ÜVEGÉNEK TISZTÍTÁSA 
Nyomja meg a bal- és jobboldali műanyag reteszt (13. ábra) az 

üveg felemeléséhez, majd húzza maga felé a keretet, a 16. ábrán 
feltüntetett módon. Az üveget a keret kiemelése után lehet kiszedni, 
amint azt a 17. ábra mutatja. Amikor a keret az üveget elengedi, az 
üveget óvatosan húzza maga felé. A külső üveg a sütőajtó keretéhez 
van rögzítve. Miután az üvegeket kiszedte, tisztításuk könnyen 
elvégezhető. A tisztítási és karbantartási műveletek elvégzését 
követően a visszahelyezésnél járjon el úgyanúgy, mint a kiszedés 
során, csak fordított sorrendben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a 
keret pontosan a helyére kerüljön.

15. ábra 16. ábra 17. ábra 
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GŐZZEL TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁS 
A termelt gőz lehetővé teszi a koszos 
lerakódások felpuhítását és eltávolítását.
1. Távolítsa el a sütő összes kiegészítő 
tartozékát.
2. Öntsön fél liter vizet a tálcába és 
helyezze a sütő aljára.
3. Állítsa be a kapcsolót a        jelre, vagyis 
a gőzzel történő tisztítás módba.
4. A termosztátot állítsa be 70 °C-ra, majd 
a sütőt kapcsolja be 30 percre.

5. A 30 perc leteltével nyissa ki a sütőajtót és egy nedves kendővel 
törölje át a sütő belső felszínét. 

6. A makacs lerakódásokhoz használjon folyékony mosógatószert, 
melegvizet és puha kendőt; majd a megtisztított felületet egy száraz 
ronggyal törölje szárazra. 

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 
Az alábbiakban feltüntetjük azokat az ellenőrzési lehetőségeket, 

amelyeket megtehet az esetlegesen felmerülő problémák 
megoldására, még mielőtt a szakszervízhez fordulna.

Amennyiben nem működik a sütő 
• Ellenőrizze, hogy a sütő elektromos kábele be van-e dugva.
• Ellenőrizze, hogy a hálózatban van-e áram, anélkül, hogy 

veszélyeztetné magát.
• Ellenőrizze a biztosítékokat.
• Ellenőrizze, hogy a sütő elektromos kábele nem sérült-e.

18. ábra 
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KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ELTÁVOLÍTÁS 
A csomagolást környezetkímélő módon dobja ki. 
Ez a termék az elektromos és elektronikus 

berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU 
európai irányelvnek megfelelően lett felcímkézve 
(WEEE, elektromos és elektronikus hulladék). Az 
irányelv lefekteti a használt készülékek 
visszaadására és újrahasznosítására vonatkozó 
iránymutatásokat, amelyek az EU egész területén 
érvényesek.

CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 
A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült a 

nemzeti környezetvédelmi szabályozás szerint. A csomagolást ne 
dobja a háztartási hulladékok, vagy egyéb hulladékok közé. Azt az 
illetékes hatóságok által kijelölt csomagolóanyagok átvételére 
szolgáló gyűjtőhelyek egyikén adja le.
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