
Beépített sütők, Edge sorozat
Felhasználói kézikönyv

Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet a beépített sütő használatának 
megkezdése előtt, mivel az olyan javaslatokat és tudnivalókat tartalmaz, 
amelyeket be kell tartani a készülék esztétikai és funkcionális jellemzőinek 
megőrzése érdekében.



Előszó

Köszönjük, hogy a Master Kitchen sütőt választotta.
A termék helyes módon történő használata és a lehetséges veszélyek megelőzése 
céljából kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, mielőtt használná 
ezt az elektromos háztartási készüléket.
Őrizze ezt a kézikönyvet olyan helyen, ahol bármikor könnyen hozzáférhet.
Ha a kézikönyvben szereplő információkkal kapcsolatosan kétsége merülne fel, kérjük, 
hogy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon személyi sérülésekért vagy anyagi 
károkért, amelyek a termék nem megfelelő beépítéséből vagy használatából 
származnak.
A gyártó fenntartja továbbá a jogot a termék módosítására, amennyiben azt 
szükségesnek vagy hasznosnak tartja, akár a fogyasztó érdekében is, anélkül, hogy az 
hatással lenne a termékek főbb funkcióira vagy biztonsági jellemzőire.



Modellek

MODELL : MKO 802-ED MS BK 
EAN-kód  6944271646960

MODELL:MKO 1307-ED M BK 
EAN-kód  6944271646946

MODELL: MKO 1309-ED M BK 
EAN-kód  6944271646939
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FIGYELMEZTETÉSEK
Áramütés veszélye!
1. A szakszerűtlen javítások veszélyesek. A javításokat és a sérült elektromos kábel 

cseréjét kizárólag az ügyfélszolgálat szakképzett szerelői végezhetik el. Ha a készülék 
meghibásodik, húzza ki az elektromos hálózatból vagy kapcsolja le a készülék 
kismegszakítóját az elektromos szekrényben. Lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal.

2. Ha a kábel hozzáér a sütő forró alkatrészeihez, megolvadhat. Soha ne helyezze el a 
kábelt úgy, hogy érintkezhessen az elektromos háztartási készülék forró 
alkatrészeivel.

3. Ne használjon magas nyomású vagy gőzzel működő tisztítókészüléket, mert az 
áramütést okozhat.

4. A meghibásodott készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsolja be a 
meghibásodott készüléket. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból vagy 
kapcsolja le a készülék kismegszakítóját az elektromos szekrényben. Lépjen 
kapcsolatba az Ügyfélszolgálati Központtal.

BEÉPÍTÉS ÉS ÁLTALÁNOS MÉRETEK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A jelen készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült, nem alkalmas kültéri 
használatra, és biztonsági okokból kizárólag beépített állapotban használható. A 
készüléket TILOS mozgó helyszínen, például hajón vagy lakókocsiban használni.
Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az elektromos háztartási készüléken láthatók-e 
sérülés jelei, és ha igen, ne helyezze feszültség alá. Ha az elektromos háztartási 
készüléken nincs csatlakozó, kizárólag szakképzett villanyszerelő kötheti be. A nem 
megfelelő bekötés okozta károkra a garancia nem vonatkozik. A sütőt mindig a normál 
háztartási felhasználás kereteiben belül kell használni, professzionális felhasználásra nem 
alkalmas, és kizárólag élelmiszer készítésére használható, más használat nem 
engedélyezett. Az elektromos háztartási készüléket a működése során nem szabad 
felügyelet nélkül hagyni.
A jelen elektromos háztartási készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és fizikai, 
érzékszervi vagy mentális fogyatékossággal élő, vagy a készülék használatára 
vonatkozóan korlátozott tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkező személyek 
kizárólag felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha a készülék használatára 
előzetesen megtanították őket, és megértették az azzal járó kockázatokat.
A gyermekek nem játszhatnak az elektromos készülékkel, annak tetején vagy belsejében. 
A gyermekek nem tisztíthatják az elektromos háztartási készüléket, és nem végezhetik a 
karbantartását, kivéve, ha legalább 8 évesek és folyamatos felügyelet alatt vannak.
A csomagolóanyagok a gyermekektől távol tartandók.
A gyermekeket és háziállatokat a készüléktől távol kell tartani a működés vagy lehűlés 
ideje alatt, mivel egyes hozzáférhető alkatrészei égési sérüléseket okozhatnak.
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Égés/égési sérülés veszélye!
1. A használat során a készülék felforrósodik. Soha ne érjen hozzá a készülék belső 

felületeihez, a tartozékokhoz és a fűtőelemekhez.
2. Tartsa a gyermekeket a biztonsági zónán kívül, amíg a készülék működésben van, 

és amíg a használatot követően le nem hűlt.
3. A tartozékok és a sütőedények felforrósodnak. A tartozékok és sütőedények a 

sütőből történő kivételekor mindig viseljen konyhai védőkesztyűt.
4. A forró sütőtérben az alkoholgőz begyulladhat. Ne készítsen olyan ételt, amelyhez 

nagy mennyiségű folyékony alkoholra van szükség.
5. Mindig legyen elővigyázatos az ajtó kinyitásakor, mert forró gőzök távozhatnak, 

amelyek nem biztos, hogy láthatóak. A kinyitáskor ne álljon túl közel a sütőhöz.

Balesetveszély!
1. Ha a sütőajtó üvege megkarcolódik, az az üveg törését okozhatja. Ne 

használjon ablaklehúzót vagy súrolószert.
2. A sütőajtó zsanérjai az ajtó nyitásakor és csukásakor mozgásban vannak, és 

bármit becsíphetnek. Tartsa távol a kezét a zsanéroktól.

Tűzveszély!
1. A sütőtérben található gyúlékony tárgyak tüzet okozhatnak. Soha ne tartson 

gyúlékony tárgyakat a sütőben. Soha ne nyissa ki a sütő ajtaját, ha füst van a 
belsejében. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos hálózatból vagy 
kapcsolja le a készülék kismegszakítóját az elektromos szekrényben.

2. Ha a sütő ajtaját kinyitja, légáramlat keletkezik benne. A sütőpapír hozzáérhet a 
fűtőelemhez, és kigyulladhat. Az előmelegítés során soha ne helyezzen sütőpapírt 
egyszerűen a tartozékra vagy sütőedényre. A sütőpapírra mindig rá kell helyezni 
egy tányért vagy tortaformát. Csak a szükséges felületet fedje be sütőpapírral. A 
sütőpapír ne lógjon túl túlságosan az edény szélén.

Mágnesesség okozta veszély!
A vezérlőpanelben és a kezelőelemekben állandó mágnesek találhatóak, amelyek 
befolyásolhatják egyes elektromos eszközök, például szívritmusszabályzók vagy 
beültetett inzulinadagolók működését. Az ilyen elektromos készüléket viselő 
személyeknek legalább 10 cm távolságban kell maradniuk a vezérlőpaneltől.

A KÁROSODÁSOK OKAI
Figyelem!
Bármilyen elhibázott művelet okozhatja a készülék károsodását.

 A zománc sérülésének elkerülése érdekében: 

1. Ne helyezzen hőálló edényt vagy más tárgyat közvetlenül a készülék alsó 
felületére a sütési folyamat során (ez kizárólag kiolvasztás esetén engedélyezett).

2. Ne tegye az alufóliát közvetlenül a készülék alsó felületére.
3. Ne juttasson közvetlenül vizet a felforrósodott készülék belsejébe.
4. Ne tartson nedves edényt és ételt a készülék belsejében a sütési fázis 

befejeződését követően.
5. Óvatosan járjon el a tartozékok kivétele és behelyezése során (lapos tepsi és rács).

A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére, és jogilag nem jelent 
rendellenességet.
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 Alufólia: a sütőtérbe helyezett alufólia nem érhet hozzá a sütőajtó üvegének belső 
felületéhez. Ez az üveg végleges elszíneződését okozhatja.

 Szilikonformák: Ne használjon olyan szilikonedényt vagy -formát, szilikont tartalmazó 
fedelet vagy tartozékot, amely nem sütőben történő használatra készült. A sütő 
érzékelője károsodhat (ha van ilyen).

 Páratartalom a sütőtérben: hosszabb idő után a sütőtérben lévő magas páratartalom 
korróziót okozhat. Használat után szárítsa ki a készüléket.

 Hűtés nyitott sütőajtóval: a magas hőmérsékleten történő használatot követően 
csukott sütőajtó mellett várja meg, míg a sütő kihűl. Ne ékeljen semmit a sütőajtó 
nyílásába, mert ha csak egy kis rés is van rajta, a sütő felső része (a vezérlőpanel) 
hosszú távon károsodhat.

 Gyümölcslevek: ha magas folyadéktartalmú gyümölcsökből készült gyümölcstortát süt, 
ne töltse túl a sütőformát. A tortaformából kifolyó gyümölcslé eltávolíthatatlan foltot 
hagyhat. Ha van olyan, használjon mélyebb, általános célú sütőedényt.

 Rendkívül elkoszosodott tömítések: ha a készülék és a sütőajtó közötti tömítés nagyon 
koszos, az ajtót nem lehet rendesen becsukni a sütő működése során, és a sütő előlapja 
(vezérlőpanel) károsodhat; ezért javasolt a tömítést mindig tisztán tartani.

 Sütőajtó, mint ülőhely, polc vagy munkafelület: ne üljön rá a kinyitott sütőajtóra, és ne 
támasszon vagy függesszen rá semmit. Ne tegyen edényt vagy tartozékot a sütőajtóra.

 Ételmaradványok: a sütőtérben maradt étel- és zsírmaradványok tüzet okozhatnak, 
ezért minden sütés után javasolt kitakarítani a sütőt.

 A sütő mozgatása a beépítési fázisban: a készüléket ne fogja meg vagy emelje fel a 
sütőajtó fogantyújánál fogva. A fogantyú nem arra készült, hogy elbírja a készülék 
teljes súlyát, és eltörhet.

 Ha a kikapcsolt sütő maradványhőjét az étel melegen tartására használja, a sütőtérben 
magas páratartalom alakulhat ki. Páralecsapódás alakulhat ki, ami a minőségi 
elektromos háztartási készülék korrózióját okozhatja, valamint az Ön konyhájában is 
károkat okozhat. Kerülje a páralecsapódás kialakulását az ajtó kinyitásával vagy a 
„kiolvasztás” funkció használatával.
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Az elektromos háztartási készülék biztonságos használata érdekében kérjük, 
győződjön meg arról, hogy a beépítés az utasításoknak megfelelően történt. 
A nem megfelelő beépítés okozta károkat a garancia nem fedezi.
A beépítés során viseljen védőkesztyűt az esetleges éles szélek okozta vágások 
elkerülése érdekében.
FIGYELEM, a túlmelegedés elkerülése érdekében sütőt nem szabad dekorpanel mögé 
beépíteni.
Ne építsen be vagy használjon olyan készüléket, amely károsodott.
Az elektromos háztartási készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden 
csomagolóanyagot és az esetleges öntapadós védőfóliákat.
A képen látható méretek mm-ben értendők.

A BÚTOR JELLEMZŐ MÉRETEI: A beépítésre használt bútor részeit (műanyag vagy 
furnér) hőálló ragasztóval kell egymáshoz rögzíteni (legalább 100°C); a nem megfelelő 
anyagok és ragasztók deformációt vagy a ragasztás elengedését okozhatják.
A bútornak lehetővé kell tennie az elektromos kábelek szabad átvezetését, és 
elegendően erősnek kell lennie, ahhoz, hogy megtartsa a készülék súlyát.
A sütőt biztonságosan kell rögzíteni az erre a célra kialakított nyílásban; beszerelhető 
állószekrénybe, vagy összeszerelhető bútorok munkalapja alá, megfelelő szellőzést 
biztosítva.

BEÉPÍTÉS ÉS ÁLTALÁNOS MÉRETEK

Modellek:

A BÚTOR HÁTULJÁNAK 
KIVÁGÁSA 
(munkafelület alá vagy 
állószekrénybe történő 
beépítéshez)
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Összeszerelési útmutató:  

• A sütőn háromfázisú áramellátó kábel található, szabad terminálokkal.
• Ha a sütőt állandó bekötéssel csatlakoztatja az áramellátó hálózathoz, be kell építeni 

egy készüléket, amely biztosítja a hálózatról való leválasztást, az érintkezők olyan 
nyitási távolságával (legalább 3 mm), amely lehetővé teszi a teljes leválasztást III. 
kategóriájú túlfeszültség esetén is.

Győződjön meg az alábbiakról: 

1. A csatlakozó és az aljzat 16 Amperhez alkalmas
2. Mindkettő könnyen hozzáférhető, és úgy van elhelyezve, hogy semmilyen feszültség 

alatt lévő alkatrész nem érhető el a csatlakozó bedugása vagy kihúzása során.
3. A csatlakozó minden nehézség nélkül bedugható.
4. A csatlakozó bedugása után a sütő nincs nekinyomva a csatlakozónak a bútor 

beépítését követően.
5. Nincsenek két készülék termináljai ugyanarra a csatlakozóra kötve.
6. Az áramellátó kábel cseréjekor csak 3x1,5 mm2 méretű, H05VV-F o H05RR-F típusú 

kábel használható.
7. A szabad terminálok polaritását szigorúan figyelembe kell venni (barna = fázis; 

kék = nulla; sárga-zöld = föld).

Megj.: Ellenőrizze, hogy a háztartás elektromos hálózatának jellemzői (feszültség, 
maximum teljesítmény és áramerősség) megfelelnek-e a sütő használatához 
szükséges jellemzőknek.

1. Illessze be a készüléket a nyílásba
2. Nyissa ki a sütő ajtaját
3. Rögzítse a bútort a sütőhöz a távtartók (A) és 

csavarok (B) a sütő szerkezetének két oldalán lévő 
megfelelő furatokba történő elhelyezésével.

4. A csavarokra helyezze rá a megfelelő csavartakarót

FIGYELEM: a sütőt a bútorhoz rögzítő csavarokat (B) 
egymás után kell meghúzni; kerülje a túl erősen történő 
meghúzásukat, hogy a távtartók (A) ne törjenek el.

Bekötés az elektromos hálózatra:  

• A berendezésnek rendelkeznie 
kell egy földelővezetékkel, amely 
a kábelköpeny sárga-zöld színe 
alapján azonosítható.

• Minden elektromos háztartási 
készüléket rá kell kötni a 
földelőrendszerre.

• Ez a vezeték egy földelőelosztóra 
van bekötve (amelyet a földbe 
mélyen bevezetett fémrudak 
alkotnak), amelynek feladata a 
felhasználói készülékek felületén 
esetlegesen megjelenő 
áramerősség elvezetése.

FÖLDELÉS
FÁZIS

NULLA

FÖLD

FÖLD
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Az Ön elektromos háztartási készüléke több üzemmóddal rendelkezik, amely 
megkönnyíti a használatot; az alábbi táblázatban megtalálja a sütő különböző sütési 
funkcióihoz tartozó magyarázatokat. A szimbólumok teszik lehetővé az ételek 
elkészítéséhez leginkább megfelelő sütési funkciók azonosítását.

Sütési üzemmód MKO 802-ED MS BK sütő

SÜTÉSI FUNKCIÓK

Funkció típusa Hőmérséklet Mihez való

Világítás

Kiolvasztás

Kettős 
légkeveréses grill

Kettős grill

Grill

Statikus 
légkeveréses 
sütés (ECO)

Hagyományo
s sütés

Statikus alsó sütés 

/

Forgassa el a 
hőmérséklet 
szabályzógombját 

50°C~250°C

50°C~250°C

50°C~250°C

50°C~250°C

50°C~250°C

50°C~250°C

A sütőtér kivilágítása a fűtőelemek bekapcsolása 
nélkül.

Fagyasztott élelmiszerek kímélő kiolvasztása 
(ez a funkció nem használja a fűtőelemeket).

Ez az üzemmód kombinálja a grillt, a felső 
fűtőszálat és a légkeverést. 
Ideális a nagy vastagságú húsok, pl. csülök 
vagy pulyka elkészítésére; ropogós, aranybarna 
felületet, és puha, lédús húst eredményez.

Ez a funkció a grill és a felső fűtőszál által 
előállított hőt használja fel. A konvekció és 
sugárzó hő kombinált hatása lehetővé teszi az 
apró darabokra vágott, nagy mennyiségű hús 
grillezését, mint amilyenek pl. a kolbász, szeletelt 
marhahús, bordaszelet, vagy a kenyérpirítást, és 
az ételek a sütés végén történő aranybarnára 
pirítását.

Ez a funkció a felső fűtőelemet kapcsolja be, 
amely sugárzó hő segítségével biztosítja a kis 
mennyiségű hús, például kolbász vagy borda 
sütését és aranybarnára pirítását.

Az alsó és felső fűtőszál működik együtt a hátsó 
légkeverővel, ami biztosítja a hő egyenletes 
elosztását, biztosítva ezzel az ételek 
egyenletesebb és gyorsabb sütését. Ennek a 
funkciónak köszönhetően több szinten 
lehetséges különböző ételek sütése anélkül, 
hogy az illatok és ízek összekeverednének.

A hagyományos sütés a felső és alsó fűtőszál 
együttes használatán alapul. A hő természetes 
konvekcióval oszlik el a sütőtér belsejében. Ideális 
közepes méretű és kis vastagságú ételek vagy 
fogások elkészítésére, mindig csak egyetlen 
szinten.

Ez a sütési funkció kizárólag az alsó fűtőszálat 
használja, így magas hőkoncentrációt hoz létre a 
sütőtér alsó felületén. Ideális a sütés befejezésére 
és a torták, pizzák vagy piték alsó felületének 
ropogósabbá tételére.

Világítás
Ha bármilyen üzemmódban bekapcsolja az elektromos háztartási készüléket, 
a sütőtérben lévő lámpa mindig folyamatosan ég, amíg be nem fejezi az összes 
műveletet. A „Lámpa” üzemmódot különböző műveletek során használhatja, 
mint amilyen pl. a sütőtér tisztítása vagy a sütési folyamat előkészítése.
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Sütési üzemmódok MKO 1307-ED M BK sütő

Sütési funkciók típusa Hőmérséklet Leírás

Hagyományos sütés

Konvekciós sütés

ECO

Statikus 
légkeveréses 
sütés

Grill

Kettős 
légkeveréses grill

Kettős grill

Pizza

Statikus alsó 
sütés

Kiolvasztás

Tészta kelesztése

30°C ~ 250°C

50 ~ 250°C

140 ~ 240°C

50 ~ 250°C

150 ~ 250°C

50 ~ 250°C

150 ~ 250°C

50 ~ 250°C

30 ~ 220°C

-

30 ~ 45°C

A hagyományos sütés a felső és alsó fűtőszál együttes 
használatán alapul. A hő természetes konvekcióval oszlik 
el a sütőtér belsejében. Ideális közepes méretű és kis 
vastagságú ételek vagy fogások elkészítésére, mindig 
csak egyetlen szinten.
Ez a funkció a körkörös fűtőszálat és a légkeverést 
működteti, amelyek együttesen az ételek egyenletesebb 
és gyorsabb sütését biztosítják. Lehetővé teszi továbbá 
különböző ételek több szinten történő, egyidejű sütését 
anélkül, hogy az illatok és ízek összekeverednének.

Ez a funkció lehetővé teszi a kisebb mennyiségű 
adagok sütését alacsony energiafogyasztással.

Az alsó és felső fűtőszál működik együtt a hátsó 
légkeverővel, ami biztosítja a hő egyenletes elosztását, 
biztosítva ezzel az ételek egyenletesebb és gyorsabb 
sütését. Ennek a funkciónak köszönhetően több szinten 
lehetséges különböző ételek sütése anélkül, hogy az 
illatok és ízek összekeverednének.
Ez a funkció a felső fűtőelemet kapcsolja be, amely 
sugárzó hő segítségével biztosítja a kis mennyiségű hús, 
például kolbász vagy borda sütését és aranybarnára 
pirítását.

Ez az üzemmód kombinálja a grillt, a felső fűtőszálat 
és a légkeverést. Ideális nagy vastagságú húsok, pl. 
csülök vagy pulyka elkészítésére; ropogós, aranybarna 
felületet, és puha, lédús húst eredményez.

Ez a funkció a grill és a felső fűtőszál által előállított hőt 
használja fel. A konvekció és sugárzó hő kombinált 
hatása lehetővé teszi az apró darabokra vágott, nagy 
mennyiségű hús grillezését, mint amilyenek pl. a kolbász, 
szeletelt marhahús, bordaszelet, vagy a kenyérpirítást, és 
az ételek a sütés végén történő aranybarnára pirítását.
Az alsó és körkörös fűtőszál, valamint a légkeverés 
együttes használatával működik. Ez lehetővé teszi a sütő 
gyorsabb felmelegítését, és a fatüzelésű kemencéhez 
hasonló, magas hőmérsékletű sütőtér létrehozását, amely 
a pizzát ropogósabbá és ízletesebbé teszi.
Ez a sütési funkció kizárólag az alsó fűtőszálat 
használja, így magas hőkoncentrációt hoz létre a 
sütőtér alsó felületén. Ideális a sütés befejezésére és a 
torták, pizzák vagy piték alsó felületének ropogósabbá 
tételére.

Fagyasztott élelmiszerek kímélő kiolvasztása (ez 
a funkció nem használja a fűtőelemeket).

Ez a funkció rövid idő alatt és optimális eredménnyel 
elősegíti mindenfajta kelt tészta kelesztését, a hő 
fentről lefelé történő elosztásával.

Világítás
Ha bármilyen üzemmódban (kivéve ECO funkció esetén) bekapcsolja az elektromos háztartási 
készüléket, a sütőtérben lévő lámpa mindig folyamatosan ég, amíg be nem fejezi az összes 
műveletet. A világítást ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja vagy visszakapcsolhatja a 
megfelelő         gomb segítségével.

Az ECO funkció használatakor a lámpa a felfűtés kezdetekor kigyullad, és kb. 7 másodperc 
múlva kialszik. A világítást ugyanakkor bármikor bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a megfelelő 
       gomb segítségével.
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Sütési funkciók típusai Hőmérséklet Leírás

Hagyományos sütés

Konvekciós sütés

ECO

Statikus 
légkeveréses 
sütés

Grill

Kettős légkeveréses 
grill

Kettős grill

Pizza

Statikus alsó 
sütés

Kiolvasztás

Tészta kelesztése

30°C ~ 250°C

50 ~ 250°C

140 ~ 240°C

50 ~ 250°C

150 ~ 250°C

50 ~ 250°C

150 ~ 250°C

50 ~ 250°C

30 ~ 220°C

-

30 ~ 45°C

A hagyományos sütés a felső és alsó fűtőszál együttes 
használatán alapul. A hő természetes konvekcióval 
oszlik el a sütőtér belsejében. Ideális közepes méretű és 
kis vastagságú ételek vagy fogások elkészítésére, 
mindig csak egyetlen szinten.
Ez a funkció a körkörös fűtőszálat és a légkeverést 
működteti, amelyek együttesen az ételek egyenletesebb 
és gyorsabb sütését biztosítják. Lehetővé teszi továbbá 
különböző ételek több szinten történő, egyidejű sütését 
anélkül, hogy az illatok és ízek összekeverednének.

Ez a funkció lehetővé teszi a kisebb mennyiségű 
adagok sütését alacsony energiafogyasztással.

Az alsó és felső fűtőszál működik együtt a hátsó 
légkeverővel, ami biztosítja a hő egyenletes elosztását, 
biztosítva ezzel az ételek egyenletesebb és gyorsabb 
sütését. Ennek a funkciónak köszönhetően több szinten 
lehetséges különböző ételek sütése anélkül, hogy az 
illatok és ízek összekeverednének.

Ez a funkció a felső fűtőelemet kapcsolja be, amely sugárzó 
hő segítségével biztosítja a kis mennyiségű hús, például 
kolbász vagy borda sütését és aranybarnára pirítását.

Ez az üzemmód kombinálja a grillt, a felső fűtőszálat 
és a légkeverést. Ideális nagy vastagságú húsok, pl. 
csülök vagy pulyka elkészítésére; ropogós, aranybarna 
felületet, és puha, lédús húst eredményez.

Ez a funkció a grill és a felső fűtőszál által előállított hőt 
használja fel. A konvekció és sugárzó hő kombinált 
hatása lehetővé teszi az apró darabokra vágott, nagy 
mennyiségű hús grillezését, mint amilyenek pl. a kolbász, 
szeletelt marhahús, bordaszelet, vagy a kenyérpirítást, és 
az ételek a sütés végén történő aranybarnára pirítását.
Az alsó és körkörös fűtőszál, valamint a légkeverés 
együttes használatával működik. Ez lehetővé teszi a sütő 
gyorsabb felmelegítését, és a fatüzelésű kemencéhez 
hasonló, magas hőmérsékletű sütőtér létrehozását, amely 
a pizzát ropogósabbá és ízletesebbé teszi.

Ez a sütési funkció kizárólag az alsó fűtőszálat használja, 
így magas hőkoncentrációt hoz létre a sütőtér alsó 
felületén. Ideális a sütés befejezésére és a torták, pizzák 
vagy piték alsó felületének ropogósabbá tételére.

Fagyasztott élelmiszerek kímélő kiolvasztása 
(ez a funkció nem használja a fűtőelemeket).

Ez a funkció rövid idő alatt és optimális eredménnyel 
elősegíti mindenfajta kelt tészta kelesztését, a hő 
fentről lefelé történő elosztásával.

Kiegészítő funkciók Hőmérséklet Leírás

Hússzonda 40～99℃
A sütőben készített mindenfajta hús vagy hal 
belső hőmérsékletének ellenőrzésére.



Mielőtt az elektromos háztartási készüléket először használná élelmiszerek sütésére, 
alaposan meg kell tisztítani a sütőteret és a tartozékait.

1. Távolítson el minden ragasztót, védőfóliát és csomagolóanyagot.
2. Távolítson el minden tartozékot és az oldalsó rácskeretet a sütőtérből (a rácskeret 

eltávolítását lásd a vonatkozó fejezetben).
3. Tisztítsa meg alaposan az alkatrészeket és az oldalsó rácsokat mosogatószeres 

vízzel és mosogatószivaccsal vagy puha kefével.
4. Győződjön meg arról, hogy a sütőtérben nincs több csomagolóanyag, 

polisztirolgyöngyök vagy faforgácsok, amelyek tüzet okozhatnak.
5. Tisztítsa meg a sütőtér és a sütőajtó sima felületeit puha, megnedvesített ronggyal.
6. Az új elektromos háztartási készülék szagának eltávolítására fűtse fel a készüléket 

üresen, zárt sütőajtó mellett.
7. Biztosítsa a konyha szellőzését, amíg a készülék első alkalommal felfűt. Tartsa a 

gyermekeket és háziállatokat a konyhán kívül a művelet során. Zárja be a 
szomszédos helyiségek ajtaját.

8. Az első bekapcsoláskor az alábbiak szerint állítsa be a sütőt: 

Miután a készülék lehűlt: 
1. Tisztítsa meg a sütőtér sima felületeit és a sütőajtót mosogatószeres vízzel és 

szivaccsal.
2. Törölje szárazra az összes felületet.
3. Tegye vissza az oldalsó rácskereteket és a tartozékokat.

Beállítások

Felfűtési 
üzemmód

Hőmérséklet 250°C

Időtartam 1h
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Világítás
KHa bármilyen üzemmódban (kivéve ECO funkció esetén) bekapcsolja az elektromos 
háztartási készüléket, a sütőtérben lévő lámpa mindig folyamatosan ég, amíg be nem 
fejezi az összes műveletet. A világítást ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja vagy 
visszakapcsolhatja a megfelelő         gomb segítségével.

Az ECO funkció használatakor a lámpa a felfűtés kezdetekor kigyullad, és kb. 7 
másodperc múlva kialszik. A világítást ugyanakkor bármikor bekapcsolhatja / 
kikapcsolhatja a megfelelő         gomb segítségével.

ELSŐ HASZNÁLAT
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ISIMERJE MEG A KÉSZÜLÉKÉT

A KÉSZÜLÉK AZONOSÍTÁSA
Ebben a fejezetben található meg a vezérlőpanel és a tartozékok leírása. Itt találhatóak 
meg továbbá az elektromos háztartási készülék különböző funkcióira vonatkozó 
információk is.
Megjegyzés: Modelltől függően egyes részletek és színek különbözhetnek.

Figyelem: a kép csak illusztráció, lehet, hogy a rajz nem teljesen azonos az Ön által megvásárolt 
modellel.

Gombok
A gombok forgatásával beállíthatók a sütő különböző üzemmódjai. Minden gomb 
pontosan a vezérlőpanel üvegére nyomtatott ikon közepén helyezkedik el, oly módon, 
hogy az elektromos háztartási készülék könnyen (egyszerűen és közvetlenül) 
beállítható legyen. Az üzemmódok tekintetében nem állnak fenn korlátozások, ami 
teljes felhasználási szabadságot biztosít az elektromos háztartási készülék 
használatának vonatkozásában.

Állapotjelző lámpa

Az állapotjelző lámpa azt jelzi, hogy az elektromos háztartási készülék belsejében lévő 
fűtőszálak működésben vannak-e. Ha az elektromos háztartási készülék be van 
kapcsolva, az állapotjelző lámpa szakaszosan ki- és bekapcsol; folyamatosan ég, ha a 
fűtőelemek legalább egyike működésben van, és kialszik, ha egyik fűtőelem sincs 
működésben.

MKO 802-ED MS BK VEZÉRLŐPANEL

Funkciógomb Időzítőgomb Hőmérséklet gomb
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A sütési funkciók kiválasztása
„O” állásban nincs sütési funkció beállítva. Valamely sütési funkció kiválasztásához 
használja a vezérlőpanel bal oldalán lévő forgatógombot. A gombon található egy 
mutató, forgassa a gombot addig, amíg a mutató nem mutat a használni kívánt sütési 
funkcióra.

A hőmérséklet beállítása
A kívánt sütési hőmérséklet kiválasztásához ugyanúgy kell eljárni, mint a sütési funkció 
kiválasztásánál. Ez a hőmérséklet beállítógombjával végezhető el, amely a 
vezérlőpanel jobb oldalán található. A gombon található egy mutató, forgassa a 
gombot addig, amíg a mutató nem mutat a kívánt hőmérsékletre.

Bekapcsolás
Ha beállította a sütési funkciót és hőmérsékletet, és be kívánja kapcsolni az elektromos 
háztartási készüléket, azt a vezérlőpanel közepén található időbeállító gombbal teheti 
meg. A gombon található egy mutató, forgassa a gombot addig, amíg a mutató nem 
mutat a kívánt sütési időre; ekkor a sütő működésbe lép (a beállítható maximális sütési 
idő 2 óra).

Megjegyzés
Az IDŐZÍTŐ beállítására szolgáló gomb határozza meg a sütő bekapcsolását. Attól 
kezdve, hogy a gombot elforgatta az alaphelyzetből, a sütő működik. Miután a sütő 
felfűtése megkezdődött, a gomb lassan és folyamatosan az óramutató járásával 
ellentétes irányban forog, amíg a mutató vissza nem áll az eredeti „O” állásba; ekkor 
egy figyelmeztető hangjelzés hallatszik, és a sütő automatikusan kikapcsol 
(közvetlenül a kikapcsolás után, és még hosszú ideig a sütő belseje a beállított sütési 
hőmérséklethez közeli hőmérsékleten marad, így az ételek túlsütésének vagy 
megégetésének elkerülése érdekében javasolt az ételt kivenni a sütőből).
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Ha az IDŐZÍTŐ vezérlőgombját elforgatja a „O” állásból az óramutató járásával ellentétes 
irányban, a gomb a STAY ON („bekapcsolva marad”) állásban áll meg, ami azt jelenti, hogy a 
sütő folyamatosan működni fog az időzítő használata nélkül, azaz nem fog automatikusan 
kikapcsolni. Csak akkor használja ezt az üzemmódot, ha a készüléket felelős személy 
felügyeli, aki tisztában van a sütő biztonságos használatának módjával, és megértette az 
ahhoz kapcsolódó veszélyeket.

Állapotjelző lámpa
Amikor a sütő működésbe lép, a vezérlőpanel jobb oldalán található állapotjelző lámpa 
kigyullad, és a sütés időtartama alatt szakaszosan ki- és bekapcsol a fűtőelemek 
működéséhez kapcsolódóan.

Módosítások
A sütő működése során elforgathatja a vezérlőpanelen lévő forgatógombokat a sütési 
beállítások megváltoztatására (funkció, hőmérséklet, idő).
Ha módosítja a funkciót, miközben a sütő működésben van, az az étel sütési módjának 
megváltoztatását jelenti (ha a forgatógombot a VILÁGÍTÁS vagy KIOLVASZTÁS állásba 
forgatja, a fűtőelemek kikapcsolnak, míg ha „O” állásba fordítja, a készülék kikapcsol, az 
időzítő azonban továbbműködik, ha be van kapcsolva).
Ha elforgatja a hőmérsékletet vezérlő forgatógombot, miközben a sütő működésben van, az 
az élelmiszer sütési hőmérsékletének megváltoztatását jelenti. Ha a sütés során a gombot 
visszaállítja „O” állásba, a fűtőelemek kikapcsolnak, miközben a világítás és az időzítő 
bekapcsolva maradnak, és a hűtőventilátor bekapcsolva marad egy ideig a sütő 
hőmérsékletének függvényében.
Ha elforgatja az időzítőt vezérlő forgatógombot, miközben a sütő működésben van, az az 
éppen készített élelmiszer hátralévő sütési idejének módosítását jelenti. Ha a sütés során a 
gombot „O” állásba állítja, a készülék kikapcsol.
A kikapcsolt sütőn az állapotjelző lámpa sem működik tovább.

Figyelem!
A használatot követően, akkor is, ha ki van kapcsolva, a sütő belseje nagyon forró marad. 
Soha ne érjen hozzá a sütő belső felületeihez vagy belső elemeihez. A tartozékok és 
sütőedények a sütőből történő kivételekor mindig viseljen konyhai védőkesztyűt, és várja 
meg, míg a készülék lehűl. A balesetek és égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a 
gyermekeket a készüléktől. 

Megjegyzés
A sütés funkciójának/hőmérsékletének/idejének megváltoztatása negatív hatással lehet a 
sütés eredményére, javasoljuk, hogy csak akkor tegyen ilyet, ha jelentős konyhai 
tapasztalatokkal rendelkezik.

Figyelem!
Annak köszönhetően, hogy a hő egyenletesen eloszlik a sütő belsejében, a „Szellőztetés” 
során a ventilátor nem lesz folyamatos működésben, hanem csak a fűtési folyamat egyes 
szakaszaiban fog működni, a lehető legnagyobb hatékonyság érdekében.

Figyelem!
Ha a működés ideje alatt kinyitja a sütőajtót, a sütés nem szakad félbe. Kérjük, különösen 
ügyeljen az égésveszélyre.
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1. A sütési funkciót beállító forgatógomb

2. ON / OFF

3.. Időzítő funkció / Gyermekzár

4.. Az időtartam és a „sütés vége”
idő beállítása

5.. Gyors előmelegítés

6.. A „sütés vége” idő és az óra beállítása

7.. A sütési hőmérséklet beállítása

8.. Világítás ON/OFF

9.. Indítás / Szünet

10. Szabályzógomb

Forgassa el ezt a gombot a fűtési üzemmód 
megváltoztatására (sütési funkció).

A sütő bekapcsolása és kikapcsolása.

Nyomja meg ezt a gombot a sütő gyors előmelegítéséhez

Nyomja meg az óra beállításához és a sütés 
időtartamának kiválasztásához, melynek letelte 
után a sütő automatikusan kikapcsol

A forgatógomb elforgatásával állíthatja be a 
kijelzőn megjelenő értékeket.

A Push-Pull forgatógombok bekapcsolásához nyomja meg a gombot, amely ekkor kiemelkedik, és 
ne nyomja vissza, amíg a sütő működésben van.

Az óra beállítása
Mielőtt használni kezdené a sütőt, javasoljuk, hogy állítsa be az órát az alábbi eljárás elvégzésével: 

1.  A sütő elektromos bekötését követően érintse meg az óra szimbólumot       , és állítsa 
    be az órát a jobb oldali forgatógombbal.
2. Érintse meg ismét az óra        szimbólumot a megerősítéshez, majd folytassa a percek 
    beállításával, szintén a jobb oldali forgatógombbal.
3. Nyomja meg még egyszer az óra szimbólumot        a megerősítéshez és az óra 

beállításának befejezéséhez.

A sütési funkció és a hőmérséklet beállítása 
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1. Forgassa el a bal oldali gombot a kívánt sütési funkció kiválasztásához.
2. Forgassa el a jobb oldali gombot a kívánt sütési hőmérséklet kiválasztásához.
3. Nyomja meg az indítás/szünet        gombot, és a sütő megkezdi a fűtést. Ha a sütő 

nem lép működésbe, próbálja újra 5 másodperc elteltével.
4. A sütési eljárás során a beállítás bármikor törölhető, azaz a sütő bármikor

kikapcsolható az On/Off         gombbal.

Nyomja meg az időzítő funkció használatához vagy használja 
a gyermekzár funkciót (tartsa lenyomva 3 másodpercig)
Nyomja meg a sütés kezdetének és végének beállításához, 
ami a sütő automatikus be- és kikapcsolását jelenti.

Nyomja meg a sütési hőmérséklet beállításához

Nyomja meg a sütő sütőterében található lámpa 
be- és kikapcsolásához

Nyomja meg a sütési eljárás indításához és szüneteltetéséhez.

" Figyelem: a kép csak illusztráció, lehet, hogy a rajz nem teljesen azonos az Ön által megvásárolt modellel.

21 43 65 87 019
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1. Állítsa be a kívánt funkciót és sütési hőmérsékletet, majd várja meg, hogy a 
hőmérséklet értéke abbahagyja a villogást.

2. Nyomja meg a       gombot, a kijelzőn megjelenik a villogó Időzítő; a jobb oldali 
forgatógombbal állítsa be a kívánt sütési időt (például 30 perc). Nyomja meg újra a 
      gombot a megerősítéshez.

3. Ekkor a kijelzőn megjelenik az idő, és az órát jelző számjegyek villognak: ekkor 
beállítható a sütés végének ideje (az az időpont, amikor szeretnénk, hogy a sütő 
kikapcsoljon, például 12: 30-kor). A jobb oldali forgatógombbal állítsa be az órát 
(12), és nyomja meg a        gombot a megerősítéshez. Ezt követően a perceket jelző 
számjegyek kezdenek villogni; a jobb oldali forgatógombbal állítsa be a percet (30), 
és nyomja meg a       gombot a megerősítéshez. Ekkor az Indítás/Szünet       gomb 
megnyomásával befejezzük a sütés kezdete / vége automatikus funkció beállítását, 
és a       szimbólum villog a kijelzőn, ahol megjelenik ezen kívül a beállított funkció, 
hőmérséklet és sütési idő is (a példánkban a sütő 12 órakor kapcsol be, 30 percig 
működik, és automatikusan kikapcsol 12: 30-kor).

4. A       gomb megnyomásával a beállítás törölhető és a sütő készenléti üzemmódba 
állítható.

Megjegyzés:  miután beállította a funkciót és a hőmérsékletet, mielőtt elindítaná a 
sütőt, beállíthatja a sütés idejét is. Nyomja meg a        gombot, a kijelzőn megjelenik a 
villogó Időzítő, a jobb oldali szabályzógombbal állítsa be a kívánt sütési időt (például 
30 perc), és ha az Időzítő abbahagyta a villogást, nyomja meg az Indítás/Szünet        
gombot.
A sütő bekapcsol és az Időzítő megkezdi a visszaszámlálást, majd ha a beállított idő 
letelt, hangjelzést ad ki és automatikusan kikapcsol, a kijelzőn pedig megjelenik az End 
felirat.
A sütő készenléti üzemmódjának visszaállításához nyomja meg az On/Off        gombot.

Gyors előmelegítés
Ez a funkció a sütő előmelegítési idejének lerövidítéséhez használható. A funkció 
kiválasztását és a kívánt sütési hőmérséklet beállítását követően nyomja meg a  
szimbólumot; ekkor a sütő megkezdi a felfűtést, és a vezérlőpanelen kigyullad a 
kapcsolódó szimbólum. Ha a sütő elérte a beállított hőmérsékletet, sípolás hallható, 
és a gyors előmelegítés       szimbóluma kialszik.

A gyors előmelegítés NEM használható az alábbi sütési funkciókkal: 

• Kiolvasztás
• Tészta kelesztése
• Eco
Ha ezen funkciók egyikét állította be, és megnyomja a gyors előmelegítés gombot, a sütő 
nem kapcsol be, és sípoló hangjelzést ad ki.
A gyors előmelegítés funkció akkor sem indítható el továbbá, ha a sütő már működésben van.

Az időtartam és a „sütés vége” idő beállítása (automatikus bekapcsolás és kikapcsolás). 
A sütés végének időpontja és a sütés időtartama beállítható úgy, hogy a sütő 
automatikusan bekapcsoljon és kikapcsoljon (a megfelelő működéshez a pontos időt 
előzetesen be kell állítani, lásd „Az óra beállítása” című fejezetet).
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Módosítások a sütés során
A készülék működésének ideje alatt a funkció és a sütési hőmérséklet 
bármikor módosítható a szabályzógomb segítségével. A módosítást 
követően, ha nem végez további műveleteket, 6 másodperc elteltével a sütő 
az újonnan beállított funkció szerint kezd működni.

Ha a funkción és hőmérsékleten kívül a sütési időt is beállította, az is 
módosítható a sütés ideje alatt. Nyomja meg a        gombot és módosítsa a 
jobb oldali szabályzógomb elforgatásával. A módosítást követően az új 
időtartam kb. 6 másodpercig fog villogni a kijelzőn, majd állandóan világít, és 
az újonnan beállított időtartam aktiválódik.

A sütési folyamat bármikor törölhető, és a sütő visszaállítható készenléti 
üzemmódba a        gomb megnyomásával.

Megjegyzés
A sütés funkciójának/hőmérsékletének/idejének megváltoztatása negatív 
hatással lehet a sütés eredményére, javasoljuk, hogy csak akkor tegyen ilyet, 
ha jelentős konyhai tapasztalatokkal rendelkezik.

Az időzítő beállítása
Az Időzítő egyszerű konyhai időzítőként is használható, amely a sütőtől 
függetlenül működik (akár kikapcsolt sütőn, készenléti üzemmódból indítva is).

1. Nyomja meg a         gombot, és a kijelzőn megjelenik az Időzítő, az órát jelző 
számjegyek pedig villognak. A jobb oldali szabályzógombbal állítsa be az órát, és 
nyomja meg a         gombot a megerősítéshez (az óránál „00” érték is maradhat).

2. Ezt követően a perceket jelző számjegyek kezdenek villogni: a jobb oldali 
szabályzógombbal állítsa be a perceket, és nyomja meg a         gombot a 
megerősítéshez.

3. Ekkor az Időzítő megkezdi a visszaszámlálást, és ha a beállított idő letelt, 
hangjelzés szólal meg.   

Megjegyzés
Az Időzítő, ha sütéshez használja, a sütőtől függetlenül működik, tehát nem állítja le a 
sütő működését a beállított idő leteltét követően.

Gyermekzár
Ha ez a funkció be van kapcsolva, megakadályozza, hogy a gyermek bekapcsolhassa 
a sütőt, vagy megváltoztathassa a beállításokat a működés során.

A gyermekzár bekapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva az Időzítő       
gombot; hangjelzés, és a kijelzőn megjelenő        szimbólum jelzik, hogy a funkció 
bekapcsolt.
Az Időzítő         ismételt, 3 másodpercig tartó lenyomásával a funkció kikapcsolható 
(a         szimbólum eltűnik a kijelzőről).

Ez a funkció akkor is használható, ha a sütő működik, és akkor is, ha készenléti 
üzemmódban van.

Maximum működési idő
Ezen elektromos háztartási készülék maximális működési ideje 9 óra, 
amelynek leteltét követően biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.



Figyelem!
A használatot követően, akkor is, ha ki van kapcsolva, a sütő belseje nagyon forró 
marad. Soha ne érjen hozzá a sütő belső felületeihez vagy belső elemeihez. 
A tartozékok és sütőedények a sütőből történő kivételekor mindig viseljen konyhai 
védőkesztyűt, és várja meg, míg a készülék lehűl. A balesetek és égési sérülések 
elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.

Figyelem!
Annak köszönhetően, hogy a hő egyenletesen eloszlik a sütő belsejében, a „Szellőztetés” 
során a ventilátor nem lesz folyamatos működésben, hanem csak a fűtési folyamat egyes 
szakaszaiban fog működni, a lehető legnagyobb hatékonyság érdekében.

Figyelem!
Ha a működés ideje alatt kinyitja a sütőajtót, a sütés nem szakad félbe. Kérjük, különösen 
ügyeljen az égésveszélyre.
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MKO 1309-ED M BK MODELL VEZÉRLŐPANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ON / OFF

2. Időzítő funkció / Gyermekzár

3. Az időtartam és a 
„sütés vége” idő beállítása

4. Gyors előmelegítés

5. A sütési funkciót beállítása

6. Szabályzógombok és -csúszka

7. A „sütés vége” idő és az óra 
beállítása

8. A sütési hőmérséklet beállítása

9. Világítás ON/OFF

10. Indítás / Szünet

Nyomja meg a sütő bekapcsolásához és kikapcsolásához

Nyomja meg a sütés kezdetének és végének beállításához, 
ami a sütő automatikus be- és kikapcsolását jelenti.

Nyomja meg ezt a gombot a sütő gyors előmelegítéséhez

Nyomja meg ezt a gombot a fűtési üzemmód 
megváltoztatására (sütési funkció).

Nyomja meg a -/+ gombot vagy mozgassa a 
csúszkát a kijelzőn látható beállítási értékek 
módosításához.
Nyomja meg az óra beállításához és a sütés 
időtartamának kiválasztásához, melynek letelte 
után a sütő automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg a sütési hőmérséklet beállításához.

Nyomja meg a sütő sütőterében található lámpa 
be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg a sütési eljárás indításához és szüneteltetéséhez.

- +

Figyelem: a kép csak illusztráció, lehet, hogy a rajz nem teljesen azonos az Ön által megvásárolt modellel.

Nyomja meg az időzítő funkció használatához vagy használja 
a gyermekzár funkciót (tartsa lenyomva 3 másodpercig)
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Az óra beállítása

Mielőtt használni kezdené a sütőt, javasoljuk, hogy állítsa be az órát az alábbi eljárás 
elvégzésével:  

1. A sütő elektromos bekötését követően érintse meg az óra szimbólumot       , és 
állítsa be az órát a -/+ gombokkal.

2. Érintse meg ismét az óra        szimbólumot a megerősítéshez, majd folytassa a 
percek beállításával, szintén a -/+ gombokkal.

3. Nyomja meg még egyszer az óra szimbólumot        a megerősítéshez és az óra 
beállításának befejezéséhez.

A sütési funkció és a hőmérséklet beállítása

1. Nyomja meg ismételten a        gombot a kívánt sütési funkció kiválasztásához.
2. Használja a -/+ gombokat vagy a csúszkát        a sütési hőmérséklet beállításához.
3. Nyomja meg az indítás/szünet        gombot, és a sütő megkezdi a fűtést. Ha a sütő 

nem lép működésbe, próbálja újra 5 másodperc elteltével.
4. A sütési eljárás során a beállítás bármikor törölhető, azaz a sütő bármikor 

kikapcsolható az On/Off        gombbal.

Megjegyzés: miután beállította a funkciót és a hőmérsékletet, és mielőtt elindítaná 
a sütőt, beállíthatja a sütés idejét is. Nyomja meg a        gombot, a kijelzőn megjelenik 
a villogó Időzítő, a -/+ gombokkal állítsa be a kívánt sütési időt (például 30 perc), és 
ha az Időzítő abbahagyta a villogást, nyomja meg az Indítás/Szünet        gombot.

A sütő bekapcsol és az Időzítő megkezdi a visszaszámlálást, majd ha a beállított idő 
letelt, hangjelzést ad ki és automatikusan kikapcsol, a kijelzőn pedig megjelenik az End 
felirat.

A sütő készenléti üzemmódjának visszaállításához nyomja meg az On/Off       gombot.

Gyors előmelegítés
Ez a funkció a sütő előmelegítési idejének lerövidítéséhez használható. A funkció 
kiválasztását és a kívánt sütési hőmérséklet beállítását követően nyomja meg a   
szimbólumot; ekkor a sütő megkezdi a felfűtést, és a vezérlőpanelen kigyullad a 
kapcsolódó szimbólum. Ha a sütő elérte a beállított hőmérsékletet, sípolás hallható, és 
a gyors előmelegítés        szimbóluma kialszik.

A gyors előmelegítés NEM használható az alábbi sütési funkciókkal: 

• Kiolvasztás
• Tészta kelesztése
• Eco
Ha ezen funkciók egyikét állította be, és megnyomja a gyors előmelegítés gombot, 
a sütő nem kapcsol be, és sípoló hangjelzést ad ki.
A gyors előmelegítés funkció akkor sem indítható el továbbá, ha a sütő már 
működésben van.

Az időtartam és a „sütés vége” idő beállítása (automatikus bekapcsolás és 
kikapcsolás). 
A sütés végének időpontja és a sütés időtartama beállítható úgy, hogy a sütő 
automatikusan bekapcsoljon és kikapcsoljon (a megfelelő működéshez a pontos 
időt előzetesen be kell állítani, lásd „Az óra beállítása” című fejezetet).
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1. Állítsa be a kívánt funkciót és sütési hőmérsékletet, majd várja meg, hogy a 
hőmérséklet értéke abbahagyja a villogást.

2. Nyomja meg a       gombot, a kijelzőn megjelenik a villogó Időzítő, a -/+ gombokkal 
állítsa be a kívánt sütési időt (például 30 perc). Nyomja meg újra a        gombot a 
megerősítéshez.

3. A kijelzőn ekkor megjelenik az idő, és az órát jelző számjegyek villognak: ekkor 
beállítható a sütés végének ideje (az az időpont, amikor szeretnénk, hogy a sütő 
kikapcsoljon, például 12: 30-kor). A -/+ gombokkal állítsa be az órát (12), és nyomja 
meg a        gombot a megerősítéshez. Ezt követően a perceket jelző számjegyek 
kezdenek villogni; a +/- gombokkal állítsa be a percet (30), és nyomja meg a   
gombot a megerősítéshez.
Ekkor az Indítás/Szünet       gomb megnyomásával befejezzük a sütés kezdete/vége 
automatikus funkció beállítását, és a       szimbólum villog a kijelzőn, ahol megjelenik 
ezen kívül a beállított funkció, hőmérséklet és sütési idő is (a példánkban a sütő 12 
órakor kapcsol be, 30 percig működik, és automatikusan kikapcsol 12: 30-kor).

4. A        gomb megnyomásával a beállítás törölhető és a sütő készenléti üzemmódba 
állítható.

1. Nyomja meg a        gombot, és a kijelzőn megjelenik az Időzítő, az órát jelző 
számjegyek pedig villognak. A -/+ szabályzógombokkal állítsa be az órát, és nyomja 
meg a        gombot a megerősítéshez (az óránál „00” érték is maradhat).

2. Ezt követően a perceket jelző számjegyek kezdenek villogni: a +/- 
szabályzógombokkal állítsa be a perceket, és nyomja meg a        gombot a 
megerősítéshez.

3. Ekkor az Időzítő megkezdi a visszaszámlálást, és ha a beállított idő letelt, hangjelzés 
szólal meg. 

Módosítások a sütés során
A készülék működésének ideje alatt a funkció és a sütési hőmérséklet bármikor 
módosítható a -/+ szabályzógombok vagy a csúszka        segítségével. A módosítást 
követően, ha nem végez további műveleteket, 6 másodperc elteltével a sütő az 
újonnan beállított funkció szerint kezd működni.

Ha a funkción és hőmérsékleten kívül a sütési időt is beállította, az is módosítható a 
sütés ideje alatt.
Nyomja meg a        gombot, és módosítsa a -/+ szabályzógombokkal, vagy a  
beállítócsúszkával. A módosítást követően az új időtartam kb. 6 másodpercig fog 
villogni a kijelzőn, majd állandóan világít, és az újonnan beállított időtartam 
aktiválódik. 

A sütési folyamat bármikor törölhető, és a sütő visszaállítható készenléti 
üzemmódba a        gomb megnyomásával.

Megjegyzés
A sütés funkciójának/hőmérsékletének/idejének megváltoztatása negatív hatással 
lehet a sütés eredményére, javasoljuk, hogy csak akkor tegyen ilyet, ha jelentős 
konyhai tapasztalatokkal rendelkezik.

Az időzítő beállítása
Az Időzítő egyszerű konyhai időzítőként is használható, amely a sütőtől függetlenül 
működik (akár kikapcsolt sütőn, készenléti üzemmódból indítva is).
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Megjegyzés
Az Időzítő, ha sütéshez használja, a sütőtől függetlenül működik, tehát nem állítja le a 
sütő működését.

Gyermekzár
Ha ez a funkció be van kapcsolva, megakadályozza, hogy a gyermek bekapcsolhassa a 
sütőt, vagy megváltoztathassa a beállításokat a működés során.
A gyermekzár bekapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva az Időzítő        
gombot; hangjelzés, és a kijelzőn megjelenő        szimbólum jelzik, hogy a funkció 
bekapcsolt. 
Az Időzítő        ismételt, 3 másodpercig tartó lenyomásával a funkció kikapcsolható (a  
      szimbólum eltűnik a kijelzőről).
Ez a funkció akkor is használható, ha a sütő működik, és akkor is, ha készenléti 
üzemmódban van.

Hússzonda (ahol van)
A készülékhez tartozó hússzonda lehetővé teszi a sütés során az 
élelmiszer belsejében lévő hőmérséklet pontos megmérését az 
optimális sütés biztosítása érdekében. A kívánt belső hőmérséklet 
az elkészítendő étel függvényében állítható be. A szonda 
megfelelő elhelyezése nagyon fontos az optimális sütés érdekében, 
ezért a szondát teljesen be kell vezetni a húsdarab legvastagabb 
részén, anélkül, hogy csontot vagy zsíros részt érintene. 
Szárnyasok esetén a szondát keresztirányban kell bevezetni a 
húsdarab közepébe, ügyelve arra, hogy a hegye ne egy üreges 
részben végződjön. Erősen változó vastagságú húsdarab esetén, 
mielőtt kivenné az ételt a sütőből, ellenőrizze, hogy átsült-e.

Maximum működési idő
Ezen elektromos háztartási készülék maximális működési ideje 9 óra, amelynek 
leteltét követően biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.

Figyelem!
- A használatot követően, akkor is, ha ki van kapcsolva, a sütő belseje nagyon forró 
marad. Soha ne érjen hozzá a sütő belső felületeihez vagy belső elemeihez. A tartozékok 
és sütőedények a sütőből történő kivételekor mindig viseljen konyhai védőkesztyűt, és 
várja meg, míg a készülék lehűl. A balesetek és égési sérülések elkerülése érdekében 
tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.
- Annak köszönhetően, hogy a hő egyenletesen eloszlik a sütő belsejében, a 
„Szellőztetés” során a ventilátor nem lesz folyamatos működésben, hanem csak a fűtési 
folyamat egyes szakaszaiban fog működni, a lehető legnagyobb hatékonyság 
érdekében.
- Ha a működés ideje alatt kinyitja a sütőajtót, a sütés nem szakad félbe. Kérjük, 
különösen ügyeljen az égésveszélyre.

A hússzonda végét csatlakoztassa a sütőtérben található, megfelelő csatlakozónyílásba, 
és a kijelzőn automatikusan kigyullad a vonatkozó        ikon, amely megerősíti, hogy a 
funkció bekapcsolt. A kijelző azon részén, ahol általában csak az óra látható, megjelenik 
az étel belső hőmérséklete, és a -/+ gombokkal vagy a       csúszkával beállíthatja a 
kívánt értéket. Ekkor nyomja meg a       gombot a funkció kiválasztásához, majd ha a 
kívánt hőmérsékletet is beállította, a       gombbal indítsa el a sütést.

A       gombbal az élelmiszer belső hőmérsékletének beállításáról átléphet a sütő 
közepén mérhető hőmérséklet beállítására. A beállított értékeket a működésben lévő 
sütőn is meg lehet változtatni. 
Ha nincs használatban, vegye ki a hússzondát a sütő belsejéből.
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A hűtőventilátor szükség szerint kapcsol be és ki. A 
meleg levegő a sütőajtó és a vezérlőpanel között 
található réseken keresztül távozik. A sütő gyorsabb 
lehűtéséhez a működést követően a hűtőventilátor még 
tovább működhet egy ideig a sütő automatikus 
kikapcsolását követően.

FIGYELEM: ne takarja el a sütőajtó és a vezérlőpanel 
között található szellőzőnyílásokat, mert az az 
elektromos háztartási készülék túlmelegedését okozhatja.

HŰTŐVENTILÁTOR (minden modell)

Az elektromos háztartási készülék egy tartozékkészlettel együtt kapható. Ebben a 
fejezetben megtalálja a sütő tartozékainak leírását, és a helyes használatukra 
vonatkozó útmutatót.

Tartozékok a csomagban
Az elektromos háztartási készülékhez az alábbi tartozékok tartoznak:

Rács Lapos tepsi

TARTOZÉKOK

Figyelem: a kép csak illusztráció, lehet, hogy a rajz nem teljesen azonos az Ön által megvásárolt 
modellel.

SRÁCS: a sütőedények, sütőformák, és a készletben lévő, a lapos tepsitől különböző 
minden tárolóedény alátámasztásaként, vagy elsősorban a grill és légkeveréses grill 
funkciókkal történő sütéshez használható (grillezett hús és hal, pirított kenyér stb.).

LAPOS TEPSI: alapesetben a grillezett ételek levének összegyűjtésére vagy közvetlenül 
az ételek elkészítésére használható; ha nincs használatban, a sütés során a lapos tepsit 
el kell távolítani a sütőből.

A sütő azon tartozékai, amelyek érintkezhetnek élelmiszerekkel, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő anyagokból készültek.

Csak az eredeti tartozékokat használja. Ezek kifejezetten az Ön elektromos háztartási 
készülékéhez készültek: a tartozékokat az engedéllyel rendelkező Ügyfélszolgálatokon 
szerezheti be.

Megjegyzés
Ha felforrósodnak, a tartozékok deformálódhatnak. Ez nincs hatással a 
használhatóságukra, ha visszahűltek, visszanyerik eredeti alakjukat.
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A tartozékok behelyezése
A sütőtérben öt lehetséges pozíció van. Ezek lentről felfelé vannak számozva.
FIGYELEM: semmilyen funkcióval se süssön úgy, hogy az ételt a sütő aljára helyezi 
(akár edényben, akár anélkül), hanem mindig a számozott pozíciókat használja.

Megjegyzések
1. Ügyeljen, hogy mindig megfelelő módon helyezze be a tartozékokat a sütőtérbe.
2. Mindig teljesen helyezze be a tartozékokat a sütőtérbe, úgy, hogy ne érintsék a 

sütőajtó üvegének belsejét.

Rögzítési funkció
Ha behelyezi a rácsot, ellenőrizze, hogy a megfelelő oldala fordul-e felfelé, ahogy az a   
          ábrán látható. A rácson mechanikus biztonsági rögzítések találhatóak (lásd az 
alábbi képet), amelyek megakadályozzák a véletlen kivételét; ezeknek a rögzítéseknek 
a sütő hátsó része felé kell fordulniuk. 

Ha behelyezi a lapos tepsit, ellenőrizze, hogy a megfelelő oldala fordul-e felfelé, ahogy 
az a           ábrán látható.           
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Megj.: Ne feledje, hogy a PIROLÍZIS műveletéhez az oldalsó rácskeretet el kell távolítani 
az alkatrész károsodásának és elszíneződésének elkerülése érdekében.

A sütőtér alaposabb tisztításának érdekében, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszer 
kiolvasztása esetén az oldalsó rácskeret eltávolítható az alábbi utasítások elvégzésével:

AZ OLDALSÓ RÁCSKERETEK LESZERELÉSE

1. fogja meg az oldalsó keret elülső részét, és húzza a sütő belső része felé  

2. csúsztassa a keretet előre, hogy a hátsó része kioldjon  

3.  távolítsa el a keretet 

Ha a sütőtér tisztítása vagy az élelmiszer kiolvasztása befejeződött, a műveletek 
fordított sorrendben való elvégzésével helyezze vissza az oldalsó kereteket.

Figyelem!
Törés és sérülések veszélye!
A sütőajtóban üvegpanelek vannak, amelyek eltörhetnek, ha nem megfelelően kezelik 
azokat. Az üvegszilánkok élesek és sérülést okozhatnak.

■ Ne hagyja, hogy a sütőajtó vagy az egyes üvegpanelek leessenek.
■ Ha valamelyik üveg sérült, ne használja a sütőt, és lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
■ Ha egy üvegpanel eltörik, tartsa távol a gyermekeket, és gondosan gyűjtse össze az összes 
üvegszilánkot.
■ Figyelem, a sütőajtó becsukódhat, ha megpróbálja eltávolítani a belső üvegeket, mielőtt 
leveszi az ajtót az elektromos háztartási készülékről.
■ Ne használja a készüléket a belső üvegek nélkül.

A SÜTŐAJTÓ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZASZERELÉSE A KÉSZÜLÉKRE

A sütőajtót a könnyű és biztonságos tisztítás érdekében el kell távolítani a szerkezetről:

A SÜTŐAJTÓ ELTÁVOLÍTÁSA

  3

  2



HU-27

1. Nyissa ki teljesen a sütő ajtaját.
2. Nyissa ki a két rögzítőkart a bal és jobb oldalon kifelé (a), ahogy az az alábbi 

nagyításon látható.
3. Lassan csukja be a sütőajtót addig a pontig, amíg be nem záródik.
4. Kézzel fogja meg az ajtót a két oldalon, és óvatosan húzza ki felfelé.

A SÜTŐAJTÓ FELSZERELÉSE A KÉSZÜLÉKRE
Tegye vissza a sütőajtót az eltávolítás műveleteinek fordított sorrendben történő 
elvégzésével.

1. Ellenőrizze, hogy a zsanérok a megfelelő helyre illeszkednek-e. Könnyen, ellenállás 
nélkül kell visszacsúsznia a helyére. Ha valamilyen ellenállást észlel, ellenőrizze, hogy 
a zsanérok megfelelően becsúsztak-e a hozzájuk tartozó ülékekbe.

2. Miután visszazárta a jobb és bal oldali rögzítőkarokat úgy, hogy befelé nyomja 
azokat az alábbi nagyítás szerint, ha a sütőajtó megfelelően van felszerelve, 
probléma nélkül becsukhatja; azon kívül, hogy megfelelően becsukódik, ha a 
sütőajtó megfelelően van felszerelve, szabadon maradnak az ajtóüveg és a 
vezérlőpanel közötti szellőzőnyílások is.
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A BELSŐ ÜVEGEK ELTÁVOLÍTÁSA A SÜTŐAJTÓRÓL

Vegye le a sütőajtót a készülékről, helyezze el egy sík felületen, úgy, hogy a 
belső üveg (dupla üveg) felfelé nézzen, és végezze el az alábbi műveleteket: 

1. Nyomja meg jobb és bal oldalt, hogy kiszabadítsa a felső ajtóprofilt (lásd az alábbi 
képet).

2. Vegye le a profilt úgy, hogy kifelé húzza.
3. Miután levette a profilt, a belső (dupla és közbenső) üvegek könnyen kivehetőek, 

így a tisztításuk egyszerűen elvégezhető. A tisztítást követően szerelje vissza az 
alkatrészeket a műveletek fordított sorrendben történő elvégzésével, hogy a 
sütőajtó visszanyerje az eredeti állapotát.

A SÜTŐTÉR FELSŐ LÁMPÁJÁNAK CSERÉJE

Ha a sütőtér felső falán található lámpa kiég, ki kell cserélni. Hőálló halogén cserelámpa kapható 
az Ügyfélszolgálatnál vagy a viszonteladóknál (250 V~, 25 W, G9, T 300 °C).

Ha hozzáér a halogén lámpához, használjon száraz rongyot. Ez növeli a lámpa élettartamát.

FIGYELEM

Áramütés veszélye!
A lámpa cseréjekor a csatlakozó érintkezői áram alatt vannak. Mielőtt kicserélné a lámpát, 
húzza ki az elektromos háztartási készülék csatlakozóját, vagy kapcsolja le a 
kismegszakítóját az elektromos szekrényben.

Égési sérülés veszélye!
Az elektromos háztartási készülék a működés során nagyon felforrósodik. Soha ne érjen 
hozzá a készülék belső felületeihez vagy a fűtőelemekhez, amíg még forróak. Mindig hűtse 
le a készüléket. Tartsa a gyermekeket a biztonsági távolságon kívül.

1. Terítsen egy rongyot a hideg sütő aljára a károk megelőzése érdekében.
2. Fordítsa el az üvegbúrát az óramutató járásával ellentétes irányban az eltávolításához.
3. Vegye ki a lámpát. FIGYELEM, húzza a lámpát, és NE forgassa.
4. Illessze be az új lámpát, ügyelve, hogy a kapcsok a megfelelő helyen legyenek.
5. Tegye vissza az üvegbúrát.
6. Távolítsa el a rongyot a sütő aljáról, kapcsolja vissza az áramellátást, és kapcsolja be a 

VILÁGÍTÁS funkciót annak ellenőrzésére, hogy a lámpa kigyullad-e.
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A SÜTŐTÉR BELSŐ OLDALÁN LÁMPÁJÁNAK CSERÉJE (ha létezik)

Üvegbúra
Ha a halogén lámpa üvegbúrája sérült, ki kell cserélni. Új üvegbúrát az ügyfélszolgálatnál 
szerezhet be. Kérjük, adja meg a készüléke modell- és sorozatszámát.

Ha a sütőtér oldalsó falán található lámpa kiég, ki kell cserélni. Hőálló halogén cserelámpa 
kapható az Ügyfélszolgálatnál vagy a viszonteladóknál (250 V~, 25 W, G9, T 300 °C).

Ha hozzáér a halogén lámpához, használjon száraz rongyot. Ez növeli a lámpa élettartamát.

FIGYELEM

Áramütés veszélye!
A lámpa cseréjekor a csatlakozó érintkezői áram alatt vannak. Mielőtt kicserélné a 
lámpát, húzza ki az elektromos háztartási készülék csatlakozóját, vagy kapcsolja le a 
kismegszakítóját az elektromos szekrényben.

Égési sérülés veszélye!
Az elektromos háztartási készülék a működés során nagyon felforrósodik. Soha ne 
érjen hozzá a készülék belső felületeihez vagy a fűtőelemekhez, amíg még forróak. 
Mindig hűtse le a készüléket. Tartsa a gyermekeket a biztonsági távolságon kívül.

1. Terítsen egy rongyot a hideg sütő aljára a károk megelőzése érdekében.
2. Távolítson el a sütőtér belsejéből minden tartozékot.
3. Távolítsa el a sütőtér jobb oldalán található oldalsó keretet.
4. Egy szerszám (pl. csavarhúzó) segítségével távolítsa el a lámpa üvegbúráját.
5. Vegye ki a lámpát. FIGYELEM, húzza a lámpát, és NE forgassa.

4

5
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6. Cserélje ki a lámpát ugyanolyan típusúra (250 V~, 25 W, G9, T 300 °C).
7. Tegye vissza az üvegbúrát úgy visszanyomva, hogy tökéletesen illeszkedjen a 

lámpatartóhoz. Hagyja az üveg belső „A” peremét a sütőtér hátsó oldalán felfelé 
mutató helyzetben.

8. Távolítsa el a rongyot a sütő aljáról, kapcsolja vissza az áramellátást, és kapcsolja be a 
    VILÁGÍTÁS funkciót annak ellenőrzésére, hogy a lámpa kigyullad-e.

AZ ÁRAMELLÁTÓ KÁBEL CSERÉJE

a) Miután kihúzta a csatlakozót az aljzatból, használjon kisméretű, lapos csavarhúzót a 
kapcsolótábla kinyitására az 1. és 2. ponton.

b) Használjon csillagcsavarhúzót a 3., 4., 5. és 6. csavarok eltávolítására.

c) Cserélje ki az áramellátó kábelt az újra, és rögzítse a sárga-zöld kábelt a 3. pontban, a barna 
vezetéket a 4. pontban és a kéket az 5. pontban.

d) A művelet befejezéséhez húzza meg a 6. pontban lévő csavart és zárja vissza a kapcsolótáblát.

A

Barna {L}
Sárga/Zöld

Kék {N}

1 2

6

3

5

4

Hátsó védőburkolat

Áramellátó kábel

Kapcsolótábla

Figyelem - Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen javítások veszélyesek. A javításokat és a sérült kábelek cseréjét 
kizárólag az ügyfélszolgálat szakképzett szerelői végezhetik el. Ha az elektromos 
háztartási készülék meghibásodott, húzza ki a kábelt az elektromos hálózat aljzatából, 
és kapcsolja le a kismegszakítót az elektromos szekrényben. Lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal.

Figyelem!
Lehet, hogy a sütő beszállítása csatlakozó nélküli kábellel történik (a csatlakozó 
jellemzőit és az elektromos bekötést lásd a vonatkozó fejezetben).

Az alábbi képen látható  A szimbólum a sütő hátsó burkolatára szerelt kapcsolótábla 

pozícióját mutatja.

Utasítások a kábel helyes módon történő cseréjéhez: 
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ENERGIATAKARÉKOSSÁG, ÁLTALÁNOS 
JAVASLATOK
1. PTávolítsa el az összes szükségtelen tartozékot a sütési és kenyérsütési eljárás 

idejére.
2. Ne nyissa ki a sütőajtót a sütés és kenyérkészítés folyamata alatt.
3. Ha kinyitja az ajtót a sütés és kenyérkészítés folyamata alatt, kapcsolja be a 

„Világítás” funkciót (a hőmérsékleti beállítás módosítása nélkül).
4. Csökkentse a hőmérsékletet szellőztetés nélküli üzemmódban 50°C-ra 5-10 perccel a 

sütés és kenyérsütés befejezése előtt. Ily módon felhasználhatja a sütőtér hőjét a 
folyamat befejezéséhez.

5. Használja a légkeverést, amikor csak lehetséges. Így a hőmérséklet 20-30°C-kal 
csökkenthető.

6. Egy időben több szinten is süthet vagy készíthet kenyeret a statikus szellőztetett 
vagy konvekciós sütéssel (ahol van ilyen).

7. A sütés befejezését követően használja a sütő belsejében lévő maradványhőt más 
élelmiszerek felmelegítésére.

8. Ne melegítse elő az üres sütőt, ha nem szükséges.
Ha az előmelegítés szükséges, azonnal tegye be az ételt a sütőbe, amint a sütő elérte 
a szükséges hőfokot, amit az állapotjelző lámpa kikapcsolása jelez.

9. Ne használjon fényvisszaverő alumíniumfóliát a sütő aljának lefedésére.
10.Használjon fénytelen, sötét színű, és könnyűsúlyú formákat és edényeket. Próbálja 

kerülni a súlyos, fényes felületű tartozékok használatát, mint amilyen a rozsdamentes 
acél vagy az alumínium.

KÖRNYEZET
A csomagolás megvédi az elektromos háztartási készüléket a szállítás során az 
esetleges sérülésektől. Ehhez gondosan kiválasztott anyagokat alkalmazunk, amelyeket 
újra kell hasznosítani. Az újrahasznosítás csökkenti a nyersanyagok használatát és a 
hulladékmennyiséget. Az elektronikus és elektromos berendezések gyakran 
tartalmaznak hasznos anyagokat. Kérjük, hogy ne dobja ezeket a háztartási 
hulladékgyűjtőbe.
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EGÉSZSÉG
Az akrilamid elsősorban akkor keletkezik, ha amidtartalmú élelmiszert hosszú ideig 
nagyon magas hőmérsékletre hevítünk (pl. burgonya, sült burgonya, kenyér).

Javaslatok
1. Alkalmazzon rövid sütési időket.
2. Az ételeket addig süsse, amíg kívülről aranybarna színt nem kapnak, ne süsse őket 

sötétbarnára.
3. A nagyobb adagok kevesebb akrilamidot termelnek.
4. Használja a légkeveréses sütési üzemmódot.
5. Sütőben készült hasábburgonya: tegyen több mint 450 g-ot az edénybe, 

egyenletesen terítse el, és időről időre forgassa meg. Tartsa be a terméken 
feltüntetett utasításokat a legjobb sütési eredmények elérése érdekében.

AZ ELEKTROMOS HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK 
TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítószerek
Megfelelő karbantartással és tisztítással az elektromos háztartási készülék hosszú 
évekig megőrzi esztétikus megjelenését és tökéletesen működőképes marad. Az 
alábbiakban néhány tanácsot talál az elektromos háztartási készülék megfelelő 
tisztításához és karbantartásához.

Ügyeljen, hogy az egyes felületek ne károsodjanak rosszul megválasztott tisztítószerek 
miatt, tartsa be a táblázatban feltüntetett információkat. Az elektromos háztartási 
készülék modelljétől függően nem biztos, hogy a táblázatban szereplő minden felület 
megtalálható a készüléken.

Figyelem!

A felület károsodásának veszélye
Ne használja az alábbiakat:  
1. Agresszív vagy súroló hatású tisztítószerek, lúgos, ammóniaszármazékot tartalmazó, 

savas vagy klóros tisztítószerek.
2. Oldószereket tartalmazó termékek.
3. Rozsdamentes acél kefe vagy acélgyapjú, vagy súroló hatású anyagot tartalmazó 

szivacs.
4. Sütőtisztító spray, üvegtisztítószerek vagy mosogatógéphez való szerek.
5. Speciális tisztítószerek, amelyek az elektromos háztartási készülékek forrón történő 

tisztításához használatosak.

A használat előtt tisztítsa meg a sütő alját egy új szivaccsal. 

Javaslat
Határozottan javasoljuk, hogy a tisztítószereket és ápolószereket az ügyfélszolgálaton 
keresztül szerezze be, és tartsa be a gyártó utasításait és ajánlásait.



HU-33

A készülék külső 
területe Tisztítás

A vezérlőpanel 
rozsdamentes 
acél borítása 
(ahol van)

Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra. 
Azonnal távolítsa el a vízkő, zsír, amid és albumin (pl. tojásfehérje) 
okozta foltokat, mert az ilyen foltok alatt korrózió alakulhat ki. 
Rozsdamentes acél tisztításához használható, speciális termékek, 
amelyek forró felületeken is használhatók, kaphatóak az 
ügyfélszolgálatunkon vagy a viszonteladóinknál. Puha ronggyal 
vigye fel a tisztítószert nagyon vékony rétegben.

Műanyag
Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra. 
Ne használjon üvegre való tisztítószert vagy üveglehúzót.

Zománcozott felületek 
(a sütő belseje) 

Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra.

Vezérlőpanel
Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra. 
Ne használjon üvegre való tisztítószert vagy üveglehúzót.

Sütőajtó üveg
Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra. 
Ne használjon lehúzót vagy acélgyapjút.

Sütőajtó-fogantyú 

Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra.
Ha a vízkőoldó az ajtó fogantyújára kerül, azonnal törölje le. 
Ha nem így, tesz, eltávolíthatatlan folt marad rajta.

A belső világítás 
üvegbúrája 

Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra. 

A sütő tömítése 
(ne vegye le)

Forró, mosogatószeres víz:
Tisztítsa meg szivaccsal. Ne súrolja.

A sütőajtó 
rozsdamentes 
acél borítása 
(ahol van)

Forró, mosogatószeres víz:
Szalvétával tisztítsa meg és puha ronggyal törölje szárazra. 
Azonnal távolítsa el a vízkő, zsír, amid és albumin (pl. tojásfehérje) 
okozta foltokat, mert az ilyen foltok alatt korrózió alakulhat ki.
Rozsdamentes acél tisztításához használható, speciális termékek, 
amelyek forró felületeken is használhatók, kaphatóak az 
ügyfélszolgálatunkon vagy a viszonteladóinknál. Puha ronggyal 
vigye fel a tisztítószert nagyon vékony rétegben.

Belső tartozékok 
(lapos tepsi / 
fémrács és oldalsó 
rácskeret)

Forró, mosogatószeres víz:
Áztassa be és tisztítsa meg szivaccsal, vagy puha, nedves ronggyal. 
Kizárólag semleges tisztítószert használjon, ne használjon 
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fémtárgyakat.
Ne tisztítsa mosogatógépben.
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Megjegyzések
1. Az elektromos háztartási készülék előlapján lévő kisebb különbségek a különböző 

anyagok, üveg, műanyag és fém felhasználásából erednek.
2. A sütőajtó paneljein lévő árnyékokat, ha csíkosnak tűnnek, a belső világítás 

visszaverődései okozzák.
3. Nagyon magas hőmérsékleten a zománc megég a sütőben. Ez a színének kismértékű 

változásával járhat. Ez normális, és nincs hatással a működésre. A vékony edények 
peremét nem lehet tökéletesen zománcozni, és élesek lehetnek. Ez nincs negatív 
hatással a korrózióvédelemre.

4. Mindig tartsa tisztán az elektromos háztartási készüléket, és ha bepiszkolódik, 
azonnal tisztítsa meg, ne várja meg, míg a kosz felhalmozódik.

Javaslatok

A készülék külső 
területe Tisztítás

Teleszkópos 
vezetősínek 
(ahol vannak)

Forró, mosogatószeres víz:
Tisztítsa meg ronggyal vagy szivaccsal.
Ne tisztítsa mosogatógépben. Javasolt a vezetősíneket akkor 
tisztítani, amikor össze vannak csukva a sütő belsejében, hogy ne 
távolítsa el a megfelelő csúszásukhoz szükséges kenőanyagot.

Hússzonda 
(ahol van)

Forró, mosogatószeres víz:
Tisztítsa meg szivaccsal, vagy puha ronggyal. Ne 
tisztítsa mosogatógépben.

1. Tisztítsa meg a sütőteret és a vonatkozó tartozékokat minden használat után, és 
gondosan szárítsa meg. Használjon langyos, mosogatószeres vízzel 
megnedvesített, puha rongyot.

2. Használat után azonnal távolítsa el a vízkő, zsír, amid és albumin (pl. tojásfehérje) 
okozta foltokat.

3. A használat után azonnal távolítsa el a cukortartalmú élelmiszerek maradványait, 
ha lehetséges, addig, amíg a maradványok még melegek.

4. Rendszeresen ellenőrizze a sütő tömítését, és annak megtisztítását (a sütőtér és 
a sütőajtó között található, a sütőtér váza körül). A tömítés megtisztítására 
vonatkozó információkat lásd az előző táblázatban. Ne használja a sütőt, ha a 
tömítés sérült, azonnal lépjen kapcsolatba egy jóváhagyott szerviz 
ügyfélszolgálatával.
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Hiba Lehetséges ok Megjegyzés/megoldás

Az elektromos 
háztartási készülék 
nem működik

Hibás biztosíték Ellenőrizze a kismegszakítót a szekrényben.

Kikapcsolás Ellenőrizze, hogy működik-e a konyhában a világítás, 
illetve más elektromos háztartási eszközök.

A forgatógombok 
lejönnek a hozzájuk 
tartozó tengelyről 
(ahol vannak) 

A gombok 
véletlenül 
lejöttek.

Egyszerűen illessze vissza a gombokat a 
hozzájuk tartozó tengelyre a vezérlőpanelen, 
és nyomja be úgy, hogy rászoruljanak, és 
normál módon forgathatóak legyenek.

A forgatógombok 
(ahol vannak) 
nehezen forognak.

Kosz 
halmozódhatott 
fel a gombok 
alatt.

A forgatógombok (ahol vannak) nehezen 
forognak. Kosz halmozódhatott fel a gombok 
alatt. A gombok az esetleges tisztításhoz 
eltávolíthatóak. A gombok eltávolításához 
egyszerűen húzza le azokat a hozzájuk tartozó 
tengelyről, úgy, hogy maga felé húzza azokat.
Alaposan tisztítsa meg a gombokat ronggyal és 
mosogatószeres vízzel. Puha ronggyal törölje 
szárazra. Ne használjon hegyes vagy súroló 
hatású anyagokat. Ne merítse vízbe és ne mossa 
mosogatógépben. Ne vegye le a gombokat túl 
gyakran, hogy a tengelyre való illeszkedésük ne 
lazuljon meg túlságosan.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
Ha hiba észlelhető, mielőtt hívná az ügyfélszolgálatot, az alábbi táblázat 
segítségével ellenőrizze, hogy az nem hibás műveletek eredménye-e.

Hiba Megjegyzés/megoldás

A sütési folyamatot követően zaj 
hallatszik, és levegő távozik a 
sütőajtó és a vezérlőpanel között.

A hűtőventilátor néhány percig tovább működik 
a sütő leállítása után is, hogy a sütőt lehűtse, és 
a belsejében ne alakuljon ki magas páratartalom. 
A hűtőventilátor automatikusan kikapcsol.

Az étel nem sült meg teljesen a 
receptben szereplő időtartam 
alatt.

A receptben szereplőtől különböző 
hőmérséklet volt beállítva; ellenőrizze, hogy a 
beállított hőmérséklet ugyanaz-e, mint ami a 
receptben szerepel. Az összetevők mennyisége 
különbözik a receptben szereplőtől; kérjük, 
ellenőrizze ismét a receptet és az összetevők 
relatív mennyiségét.

Aranybarnára pirítás nem egyenletes

A beállított hőmérséklet túl magas, vagy a 
sütés szintje nem optimális; ellenőrizze a 
receptet és a beállításokat. A sütési funkcióhoz 
kiválasztott sütőedény nem volt optimális 
méretű és/vagy színű és/vagy anyagú. Ha 
sugárzó hőt használ („hagyományos sütés”), 
használjon matt, sötét színű, és könnyűsúlyú 
sütőedényt.

La luce nel forno non si accende La lampada deve essere sostituita.

A „szellőztetett” funkciókban 
a ventilátor nem működik 
folyamatosan.

Ez normális, a sütő úgy készült, hogy optimális 
hőeloszlást biztosítson a sütés során.



 

Modell: 
Javasolt feszültségszint: 
Javasolt frekvencia: 
Elektromos teljesítmény:

220-240V~
50Hz-60Hz
2.3 kW

MKO 802-ED MS BK
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ügyfélszolgálatunk örömmel segít Önnek az elektromos háztartási készülékével 
kapcsolatosan felmerülő minden probléma megoldásában. Mindig találunk megfelelő 
megoldást. Kérjük, lépjen kapcsolatba a beszállítóval, akitől az elektromos háztartási 
készüléket vásárolta. A telefonbeszélgetés során, kérjük, adja meg a modell- és a 
sorozatszámot, hogy megfelelő segítséget nyújthassunk Önnek. Az adattábla, amelyen 
ezeket a számokat megtalálhatja, a sütő előlapján található, és akkor válik láthatóvá, ha 
kinyitja az ajtót.

Például:  

A gyorsabb ügyintézés érdekében jegyezze fel az elektromos háztartási készülék 
modellszámát és az ügyfélszolgálat telefonszámát az alábbi rubrikába szükség esetére.

Figyelem
A jelen elektromos háztartási készüléket a hatályos szabványoknak megfelelően kell 
telepíteni, és kizárólag jól szellőző helyen használható. Az elektromos háztartási 
készülék telepítése vagy használata előtt olvassa el a használati utasításokat.

Megjegyzés
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ügyfélszolgálatunk szerelőinek kiszállása az Ön 
otthonába nem ingyenes, akkor sem, ha a garanciális időszak alatt történik.
Ha úgy dönt, hogy tanúsítvánnyal rendelkező szakembert bíz meg, győződjön meg 
arról, hogy az elektromos háztartási készülék javítását eredeti cserealkatrésszel végzik.
Még egyszer köszönjük, hogy a Master-Kitchen beépített sütőjét választotta, és 
gratulálunk új elektromos háztartási készülékéhez, amellyel nagy megelégedésére 
ízletes ételeket készíthet majd.

KARBANTARTÁSI KÁRTYA
Modellszám

Sorozatszám

Beszerzés dátuma

Beszerzés helye
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ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
Ha a saját receptjét 
kívánja elkészíteni

Próbálja egy hasonló recept beállításait használni, és az 
eredmény alapján optimalizálja a sütési folyamatot.

Kész van már a torta?
Szúrjon bele egy hústűt a tortába körülbelül 10 perccel a 
sütési idő vége előtt. Ha nincs tészta tapadva a hústűre, 
amikor kihúzza, a torta elkészült.

A torta összeesik, 
amikor a sütést 
követően lehűl

Csökkentse 10°C-kal a beállított hőmérsékletet, és tekintse 
át ismét a tészta elkészítésére vonatkozó utasításokat.

A torta magasabb 
középen, mint a 
szélein

Ne kenje meg a tortaforma külső gyűrűjét

A torta felső része túl 
sötétre sült

Használjon alacsonyabb sütési szintet és/vagy süssön 
alacsonyabb hőfokon (lehet, hogy ekkor hosszabb sütési 
időre lesz szükség).

A torta túl száraz Növelje a beállított hőmérsékletet 10°C-kal (ekkor rövidebb 
sütési időre lehet szükség).

Az étel megjelenése 
esztétikus, de a 
belsejének túl nagy a 
nedvességtartalma

Csökkentse a beállított hőmérsékletet 10°C-kal (ekkor 
hosszabb sütési időre lehet szükség), és tekintse át újra a 
receptet.

Az aranybarna szín 
nem egyenletes

Csökkentse a beállított hőmérsékletet 10°C-kal (ekkor 
hosszabb sütési időre lehet szükség). A „hagyományos 
sütés” funkciót egyszerre csak egy szinten használja.

A torta alja kevésbé 
pirult aranybarnára Használjon alacsonyabb sütési szintet

Sütés két szinten: 
az ételek sötétebbek 
a két szint egyikén

Használja valamelyik légkeveréses funkciót, ha egyszerre két 
szinten süt, és egyenként vegye ki a sütőedényeket, amikor 
elkészültek. Nem feltétlenül lesz kész egyszerre a két 
sütőedényben lévő étel.

Lecsapódó vízgőz a 
sütés során

Normál fizikai jelenségről van szó, a sütési folyamat során sok 
vízgőz képződhet a sütőtérben. A készülék magas energetikai 
hatékonysággal rendelkezik, és a működése során csak kis 
mennyiségű hőt bocsát ki a környezetébe. Mivel a belseje és a külső 
alkatrészei között nagy a hőmérsékletkülönbség, páralecsapódás 
alakulhat ki az ajtón, a vezérlőpanelen és a közelben lévő bútorok 
paneljein. Az előmelegítéssel, vagy ha meggondoltan nyitja a 
sütőajtót, a páralecsapódás csökkenthető.

Milyen típusú 
sütőedények 
használhatóak?

Minden hőálló tortaforma használható. 
Javasoljuk, hogy ne használjon alumíniumot 
közvetlen érintkezésben az élelmiszerrel.
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Si prega di fare 

di 

Hogyan kell használni 
a grill funkciót?

Melegítse elő a sütőt 5 percig, majd helyezze el az ételt a 
receptben meghatározott szinten (lásd a jellemző receptek 
táblázatát). Ha bármilyen grillsütő üzemmódot használ, mindig 
zárja be a sütőajtót. Ne használja a sütőt nyitott ajtóval, kivéve 
az étel berakásának, kivételének és ellenőrzésének idejét.

Hogyan tarthatja 
tisztán a sütőt a 
grillsütés során?

Töltsön 2 liter vizet a sütőhöz tartozó lapos tepsibe, és helyezze 
el a sütő 1. szintjére. Így a grillre helyezett élelmiszerből távozó 
szinte minden folyadék a tepsiben gyűlik majd össze.

A fűtőelem minden 
grillezési üzemmódban 
folyamatosan ki- és 
bekapcsol.

Ez a normál működési módja, és a hőmérsékletbeállítástól függ.

Hogyan kell 
kiszámítani a sütő 
beállításait, ha a 
recept nem adja meg 
a hús súlyát?

Hogyan kell kiszámítani a sütő beállításait, ha a recept nem 
adja meg a hús súlyát? Válassza ki a hús súlyához legközelebbi 
beállítást, és módosítson kissé az időn.
Használja a hússzondát (ha van), a hús belső hőmérsékletének 
mérésére.
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ÉLELMISZERTESZT AZ EN 60350-1 SZABVÁNY SZERINT

RECEPT Tartozék F °C Szint Idő 
(perc) 

Piskótatészta
Állítható 
tortaforma 
Ø 26cm

170 1 35-45 Igen

Piskótatészta 160 2 35-45 Igen

Kisméretű 
torta 1 tepsi 150 2 40-50 Igen

Sajttorta
170 2 70-80 Nem

Almatorta
170 1 70-80 Nem

Almatorta
160 1 70-80 Nem

Kenyér 1 tepsi 200 2 35-45 Igen

Pirítós Rács Max 5 6-8 Igen 5 perc

Csirke
Rács és lapos 
tepsi 180

2. rács 

1 lapos tepsi
55-65 Igen

1. A csirkés receptet kezdje úgy, hogy a hátsó rész van fent, majd kb. 30 perc 
elteltével fordítsa a csirkét a másik oldalára

2. Használjon élelmiszerekhez való tepsit vagy tortaformát a sütőhöz tartozó rácsra 
helyezve.

3. Vegye ki az edényeket, ha az étel elkészült, akkor is, ha a sütési idő még nem járt le.
4. Válassza ki a táblázatban szereplő hőmérsékletet, és állítsa be a táblázatban 

szereplő legrövidebb időt.
5. Ha a lapos tepsit használja, hogy összegyűjtse az ételből kicsepegő folyadékot, a 

lapos tepsit minden sütési üzemmódban az 1. szintre kell helyezni, és kevés vizet kell 
bele tölteni.

Előmelegítés

Állítható 
tortaforma 
Ø 26cm

Állítható 
tortaforma 
Ø 20cm
Állítható 
tortaforma 
Ø 20cm

Állítható 
tortaforma 
Ø 20cm
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TOVÁBBI JELLEMZŐ RECEPTEK

DESSZERTEK Forma Szint Üzemmód Hőm. °C
Időtartam 
percben 

Piskóta (egyszerű), 
négyzetes formában

Négyzetes 2
Statikus, 
légkeveréses 
sütés 

170 50

Piskóta gyümölccsel, 
kerek formában

Kerek 
forma

1
Statikus, 
légkeveréses 
sütés 

150 50

Mazsolás briós 
(kelt tészta) Muffinforma 2

Hagyományo
s sütés 220

p.h.t.: 19:00
b.b.t.: 11:

Kuglóf kelt tésztából Kuglófforma 1
Hagyományo
s sütés 150

p.h.t.: 11:00
b.t.: 60:00

Muffin Muffinforma 1
Hagyományo
s sütés 160

p.h.t.: 8:30
b.t.: 30:00

Vizes piskóta 
(6 tojásos)

Állítható 
tortaforma 1 Hagyományo

s sütés 160
p.h.t.: 9:30
b.t.: 41:00

Vizes piskóta 
(4 tojásos)

Állítható 
tortaforma 1

Hagyományo
s sütés 160

p.p.h.t.: 9:
b.t.: 26:00

Kelt tésztás almás 
lepény tepsin Tepsi 2

Statikus, 
légkeveréses 
sütés 

150
p.h.t.: 8:00
b.t.: 42:00

Muffin 
(sütés 2 szinten)

Muffinforma 2 és 4
Konvekciós 
sütés 150

p.h.t.: 10:00
b.t.: 34:00

Shortbread 
(skót vajas keksz)

Tepsi 2 Hagyományo
s sütés 170

p.h.t.: 8:00
b.t.: 13:00

Shortbread 
(sütés 2 szinten)

Tepsi 2 és 4
Statikus, 
légkeveréses 
sütés 

160
p.h.t.: 8:20
b.t.: 12:00

Vaníliás keksz Tepsi 2
Hagyományo
s sütés

160 p.h.t.: 8:00
b.t.: 10:00

Vaníliás keksz 
(sütés 2 szinten) Tepsi 2 és 4

Statikus, 
légkeveréses 
sütés 

150 p.p.h.t.: 8:
b.t.: 14:00

FIGYELEM: a p.h.t. az előmelegítési időt jelenti, míg a b.t. a sütési idő

FIGYELEM, lehet, hogy az Ön által vásárolt elektromos háztartási készülékben nincs 
meg minden, a táblázatban feltüntetett sütési funkció.



TOVÁBBI JELLEMZŐ RECEPTEK

HU-41

Pitakenyér (kovász 
nélküli) Tepsi 2

Statikus, 
légkeveréses 
sütés 

150 40

KENYÉR és PIZZA Forma Szint Üzemmód Hőm. °C Időtartam 
percben

Fehér kenyér 
(1 kg liszt) 
négyzetes forma

Négyzetes 
forma 1

Hagyományo
s sütés 170 p.h.t.: 9:20 

b.t.: 50:00

Fehér kenyér 
(1 kg liszt) 
négyzetes forma

Négyzetes 
forma 1

Statikus, 
légkeveréses 
sütés

170
p.h.t.: 12:00 
b.t.: 45:00

Friss pizza (vékony) Tepsi 2
Hagyományo
s sütés 170

p.h.t.: 9:30 
b.t.: 21:00

Friss pizza (vastag) Tepsi 2
Hagyományo
s sütés 170 p.h.t.: 10:00 

b.t.: 45:00

Friss pizza (vastag) Tepsi 2
Statikus, 
légkeveréses 
sütés 

170
p.h.t.: 8:00 
b.t.: 41:00

Bélszín 1,6 kg Tepsi 2
Kettős grill 
légkeveréssel 180 55

Fasírt 1 kg húsból Tepsi 1
Hagyományo
s sütés 180 75

Csirke (kb. 1,7 kg) Tepsi

HÚS Forma Szint Üzemmód Hőm. °C Időtartam 
percben

180 78

Hal (2,5 kg) Tepsi 2
Hagyományo
s sütés 170 70

Tomahawk steak Tepsi 3
Konvekciós 
sütés 120 82

Konvekciós 
sütés

Egybesült sertéshús 1
Konvekciós 
sütés 160 85Tepsi

ZÖLDSÉGEK

2

Sütőben sült 
burgonya (1 kg) Tepsi 2

Konvekciós 
sütés 200

p.h.t.: 12:00 
b.t.: 30:00

Tepsi 3
Konvekciós 
sütés 180Töltött paradicsom

p.h.t.: 10:00 
b.t.: 12:00

FIGYELEM: a p.h.t. az előmelegítési időt jelenti, míg a b.t. a sütési idő 

FIGYELEM, lehet, hogy az Ön által vásárolt elektromos háztartási készülékben 
nincs meg minden, a táblázatban feltüntetett sütési funkció.

Forma Szint Üzemmód Hőm. °C Időtartam 
percben



AZ ECO ÜZEMMÓDBAN JAVASOLT SÜTÉS

ENERGIATAKARÉKOSSÁG AZ EN 60350-1 
SZABVÁNY SZERINT

Kérjük, ne feledje az alábbiakat:

1. A kényszerlevegős üzemmód és a címkén szereplő osztály adatainak 
meghatározására a mérés „ECO” üzemmódban történik

2. A hagyományos sütés üzemmód adatainak meghatározására a mérés „Hagyományos 
sütés” üzemmódban történik

3. A mérés során csak a szükséges tartozék található a sütőben. Minden más alkatrészt 
el kell távolítani

4. A sütő beépítése a beépítési útmutatóban leírtak szerint történik, a beépített bútor 
közepére helyezve.

5. A méréshez a szokásos módon be kell csukni a készülék ajtaját, akkor is, ha a kábel 
miatt a tömítés nem illeszkedhet teljesen a mérés során. Annak biztosítására, hogy a 
tömítetlenség ne legyen negatív hatással a mért energetikai adatokra, a mérés során 
ügyelni kell az ajtó gondos becsukására. Lehet, hogy olyan készülék használatára lesz 
szükség, amely a biztosítja a tömítés zártságát, úgy, mint a normál működés során, 
amikor semmilyen kábel nem akadályozza a tömítettséget.

6. A sütőtér térfogatának meghatározása a kiolvasztási funkció használatához történt a 
26. oldalon leírtak szerint. A sütő hatékony működésének érdekében minden 
tartozékot, beleértve az oldalsó rácsokat is, ki kell venni.

HU-42

Receptek Tartozék °C Szint Idő 
(perc)

Előmele-
gítés

Pita 1 tepsi 180 1 45-50 Nem

Sült sertéshús 1 tepsi 200 1 80-85 Nem

Cseresznyés pite Kerek forma 200 1 55-60 Nem

Egybesült marhahús 1,3 kg 1 tepsi 200 1 80-85 Nem

Brownie Rács és üveglap 180 1 55-60 Nem

Csőben sült burgonya Rács és üveglap 180 1 65-70 Nem

Lasagne Rács és üveglap 180 1 75-80 Nem

Sajttorta Állítható tortaforma Ø20cm 160 1 80-90 Nem



HU-43

Midea Italia srl
Készült Kínában.

A sütő tömege 32kg

Sütőterek sz 1

Hőforrás Elektromos

Hasznos térfogat 72 L

ECelectric, sütőtér (hagyományos) 1,06 Wh / ciklus

ECelectric, sütőtér (kényszeráramoltatott levegős) 0,69 Wh / ciklus

EEICavity 81.9

Energetikai osztály (A+++ és D között) A+

MKO 1309-ED M BK

A sütő tömege 32kg

Sütőterek sz 1

Hőforrás Elektromos

Hasznos térfogat 72 L

ECelectric, sütőtér (hagyományos) 1,06 Wh / ciklus

ECelectric, sütőtér (kényszeráramoltatott levegős) 0,69 Wh / ciklus

EEICavity 81.9

Energetikai osztály (A+++ és D között) A+

MKO 1307-ED M BK

MŰSZAKI ADATLAP (EU 65/2014 ÉS EU 66/2014)

A sütő tömege 33kg

Sütőterek sz 1

Hőforrás Elektromos

Hasznos térfogat 72 L

ECelectric, sütőtér (hagyományos) 0,85 Wh / ciklus

ECelectric, sütőtér (kényszeráramoltatott levegős) 0,78 Wh / ciklus

EEICavity 92

Energetikai osztály (A+++ és D között) A

MKO 802-ED MS BK



GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 769 245
Mobil: +36 70 677 0824
e-mail: info@gemmabd.hu

www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. 
Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, 
szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. 
Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.
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