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Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót

Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Reméljük, hogy a legjobbakat süti majd ezzel a kiváló minőségű ,
korszerű technológiával gyártott termékkel.
A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót és minden egyéb kísérő dokumentumot, és őrizze meg 
referenciaként a jövőbeli használathoz.
Ha másnak adja át a terméket, mellékelje a használati utasítást is.
Kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő összes figyelmeztetést és információt. Ne feledje, hogy ez a felhasználói kézikönyv 
számos más modellre is vonatkozik. A modellek közötti különbségeket a kézikönyv határozza meg.
A szimbólumok magyarázata

Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumok szerepelnek:

Fontos információ

Figyelmeztetés személyi és tárgyi
veszélyekre.

Figyelmeztetés áramütés 
veszélyére.

Figyelmeztetés tűz veszélyére.

Figyelmeztetés forró felületre. 



1  Fontos biztonsági és környezeti információk 

•

•

• Ellenőrizze, hogy a termék funkciógombjai minden használat után ki vannak-e kapcsolva.

• Ha a termék meghibásodott, azt csak akkor szabad üzemeltetni, ha azt a hivatalos szerviz 
Megjavítja. 
Áramütés veszélye áll fenn!
Csak a földelt aljzathoz / vezetékhez csatlakoztassa a terméket, amelynek feszültsége és 
védelme a „Műszaki előírások” részben meghatározott.
A földelést csak szakképzett villanyszerelő végezze el.

Cégünk nem vállal felelősséget azokért a problémákért, amelyek abból adódnak, hogy 
a terméket nem a helyi előírásoknak megfelelően földelték le.

•

•

•
Soha ne tisztítsa a terméket úgy, hogy vizet önt rá! 
Áramütés veszélye áll fenn!

• Soha ne érjen nedves kézzel a csatlakozóhoz!
Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábel meghúzásával. 

• Ha a termék tápkábele megsérült, akkor villanyszerelő , vagy  képesítéssel rendelkező 
Személynek kell kijavítania a veszély elkerülése érdekében.

Ez a rész fontos biztonsági utasításokat tartalmaz , melyek segítenek elkerülni a személyi
Vagy tárgyi sérüléseket. Ezen utasítások be nem tartása érvényteleníti a garanciát.

Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem 
rendelkező személyek csak felügyelettel használhatják , miután oktatást kaptak a készülék 
biztonságos használatáról és megértették a veszélyeket.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek nem végezhetnek tisztítást és 
karbantartást felügyelet nélkül. A telepítési és javításokat mindig a szakembernek kell elvégeznie. 
A gyártó nem tehető felelőssé az illetéktelen személyek által végrehajtott eljárásokból eredő 
károkért, (amelyek érvényteleníthetik a garanciát is). Telepítés előtt figyelmesen olvassa
el az utasításokat. Ne használja a terméket, ha az hibás ,vagy látható sérülést szenvedett.

•



• A készüléket úgy kell felszerelni, hogy teljesen leválasztható legyen a hálózatról.
A leválasztást hálózati kapcsolóval ,vagy megszakítóval  kell biztosítani ,
az építési előírásoknak megfelelően.

• A sütő hátsó eleme használat közben felmelegszik. 
Ügyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozás ne érjen a hátsó elemhez ; 
ellenkező esetben a csatlakozások megsérülhetnek.

• Ne helyezze a hálózati kábelt a sütő ajtaja és a váz közé, és ne vezesse forró felületekre.
Ellenkező esetben a kábel szigetelése megolvadhat és tüzet okozhat rövidzárlat következtében.

•
Az elektromos berendezéseken és rendszereken végzett munkákat csak erre felhatalmazott
és képzett személyek végezhetik.

• Sérülés,vagy meghibásodás  esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos
hálózatról. Valamint kapcsolja le a biztosítékot a lakásban.

• Győződjön meg arról, hogy a biztosítékok besorolása kompatibilis a termékkel.

Termék biztonság

• A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak.
Ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg a forró elemeket. A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket 
távol kell tartani, hacsak nem felügyelik folyamatosan.

• Soha ne használja a készüléket, ha:  ítélőképessége vagy koordinációja megromlik illetve,
ha alkohol vagy egyéb drog hatása alatt van.

• Legyen óvatos, amikor alkoholtartalmú italokat használ az edényekben.  Az alkohol magas
hőmérsékleten elpárolog és tüzet okozhat, mivel forró felületekkel érintkezve meggyulladhat.

• Ne helyezzen gyúlékony anyagokat a készülék közelébe.

• Használat közben a készülék felforrósodik. 
Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a sütő belsejében lévő fűtőelemeket.

• Tartson minden szellőzőnyílást szabadon, a készüléken és a szekrényen.
• Ne melegítsen zárt edényeket/konzervet és üvegedényeket a sütőben. 

A hő által keletkező nyomás robbanáshoz vezethet.
• Sütőtálcákat, edényeket vagy alufóliát ne helyezzen közvetlenül a sütő aljára.

A hőfelhalmozódás károsíthatja a sütő alját.



Ne használjon erős súrolószert vagy éles fémkaparót a tisztításhoz. 
Mivel megkarcolhatják a felületet, ami az üveg széttörését eredményezheti.

• Ne használjon gőztisztítót a készülék tisztításához, mert ez áramütést okozhat.

• Használja a polcokat az "Elektromos sütő működtetése" részben leírtak szerint..
• Ne használja a készüléket, ha az első ajtó üvege eltávolodott vagy megrepedt.
• A sütő fogantyúja nem szárító. Ne akassza rá a konyharuhát vagy hasonló textil 

termékeket,
• Mindig használjon hőálló sütőkesztyűt, amikor az edényeket a forró sütőbe helyezi 

,vagy kiveszi belőle.
• Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a lámpa cseréje előtt kikapcsolta-e

a készüléket.

Tűzbiztonsági információk 

• Győződjön meg arról, hogy a dugó illeszkedik az aljzathoz, hogy ne okozzon szikrát.
• Ne használjon sérült, vágott ,vagy hosszabbító kábelt, csak az eredeti kábelt.
• Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó és az aljzat száraz legyen csatlakoztatáskor.

Felhasználási szándék:
• Ezt a terméket háztartási használatra tervezték. Kereskedelmi használat esetén

a garancia érvényét veszti.
• Ez a készülék csak főzési célokra szolgál. 

Tilos más célokra használni, például szobai fűtésre.
• Ezt a terméket nem szabad a grill alatt lévő tányérok melegítésére,vagy a fogantyúra

akasztott  törölközők, mosogatórongyok stb. szárítására használni.
Ezt a terméket nem szabad szobafűtésre használni.

• A gyártó nem felel a helytelen használat vagy kezelési hibák által okozott károkért.

• A sütő felhasználható élelmiszerek felolvasztására, sütésére, pirítására és grillezésére.
• A termék élettartama 10 év. A gyártónak biztosítania kell a szükséges alkatrészeket ahhoz,

 hogy a termék ebben az időszakban meghatározott módon működhessen.

Biztonság a gyermekek számára
• A hozzáférhető alkatrészek használat közben felforrósodhatnak. 

A kisgyermekeket távol kell tartani.
• A csomagolóanyagok veszélyesek lesznek a gyermekekre. 

A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől.
Kérjük, a csomagolás minden részét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje.

•



• Az elektromos készülékek veszélyesek a gyerekekre, ne engedje őket működés
 közben a készülék közelébe  és ne engedje őket játszani vele kikapcsolt állapotban sem.

•
Ha a készülék ajtaja nyitva van , ne helyezzen rá nehéz tárgyat, 
ne engedje ráülni a gyerekeket .
Az ajtó zsanérjai a túlterheléstől megsérülhetnek.

•
A készülék nem tartalmaz veszélyes anyagot. 
Megfelel a „Waste Electrical and Electronic Equipment" (AEEE) előírásoknak.

A készülék magas minőségű anyagok felhasználásával készült.
Újrahasznosításra alkalmas. Életciklusának végén ne helyezze kommunális hulladékok közé
Elektromos hulladék gyűjtőponton történő leadása ajánlott. A személyi sérülés elkerülése
végett ügyeljen a csukott ajtóval történő kezelésre. 
  
A  csomagolás anyaga újrahasznosított anyagból készült ,
megfelel a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak.
Amennyiben teheti kezelje szelektíven. 



 A mellékelt kiegészítők termék verziónként
 Eltérhetnek , ezért a használati utasításban
 bemutatott eszközök nem mindenkinek
 Vannak jelen a csomagban  

A csomag tartalma 

1. Használati utasítás
2. Sütő tálca

Süteményekhez , fagyasztott élelmiszerhez,
Egyéb sütéshez. 

2 Általános információk 

Sütéshez, pirításhoz, tálcák ,vagy 
edények pozicionálásához. 

A leírásban használt piktogramok 
Eltérhetnek az ön készülékén használtaktól. 

Technikai adatok  

# Az energiacímkén feltüntetett adatok megfelelnek az EN 50304 
Előírásnak. Ezek az értékek normál terhelés mellett lettek megállapítva.

** Lásd e 10. oldal  

A technikai specifikációk,fejlesztés
okán ,előzetes figyelmeztetés nélkül
 változhatnak. 

A címkén szereplő adatok a
 laboratóriumi körülményeket tükrözik 
Eltérhetnek az egyéni 
használat során  tapasztaltaktól. 

 

Feszültség és frekvencia  220-240 V ~ 50 Hz
Teljes fogyasztás  2.2kW 
Biztosíték min. 16 A 
Kábel típusa  H05VV-FG 

3 x 1,5 mm2

Kábel hossza 1,36- max. 2 m 
Külső méretek (Mag / Szél / Mély)  594 mm/594 mm/567 mm 
Szerelési méretek (Mag / Szél / Mély)  **450 or 460 mm/560 mm/min. 550 mm 
Sütő  Multifunkciós sütő 
Energia hatékonysági osztály#

 A 
Belső égő  15 W 
Grill energia fogyasztás  2.0 kW 

Sütő rács3.



3 Telepítés  
A termék telepítésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez, vagy független szakemberhez.
 Mielőtt felhívja a hivatalos szervizképviseletet, győződjön meg arról, 
hogy az elektromos hálózat kiépítettsége megfelelő. 
A gyártó nem tehető felelőssé az illetéktelen személyek általi  telepítés okozta károkért,
Az illetéktelen személyek általi  telepítés érvénytelenítheti a garanciát.

A termék helyének és az elektromos telepítésének 
előkészítése az ügyfél felelőssége.

VESZÉLY: 
A terméket az összes helyi elektromos szabályozásnak 
megfelelően kell beszerelni.

VESZÉLY: 
Telepítés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a 
terméken nincs-e hiba. Ha igen, ne telepítse.
A sérült termékek kockázatot jelentenek az Ön biztonságára.

Telepítés előtt
A készüléket a kereskedelemben kapható konyhaszekrényekbe kell beépíteni.
Biztonsági távolságot kell hagyni a készülék, valamint a konyha falai és bútorai között.
Lásd az ábrát (értékek mm-ben).

• A felhasznált felületeknek, szintetikus rétegelt anyagoknak és ragasztóknak hőállónak
kell lenniük (minimum 100 ° C).

• A konyhaszekrényeket vízszintesen és rögzítve kell elhelyezni.
• Ha a sütő alatt van fiók, akkor a sütő és a fiók között polcot kell elhelyezni.
• A készüléket legalább két ember mozgassa.

Ne helyezze a készüléket hűtőszekrények vagy fagyasztók mellé. A készülék
által kibocsátott hő megnöveli a hűtőberendezések energiafogyasztását.

Az ajtót és / vagy fogantyút nem szabad a készülék felemeléséhez
vagy mozgatásához használni.

Ha a készülék drótfogantyúval rendelkezik, a készülék mozgatása után
 nyomja vissza a fogantyúkat az oldalfalakba.
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Telepítés és bekötés
• A terméket csak a törvényi előírásoknak megfelelően lehet felszerelni és csatlakoztatni.

Elektromos csatlakoztatás
Csatlakoztassa a terméket egy földelt aljzathoz / vezetékhez, amelyet megfelelő kapacitású biztosíték véd,
a "Technikai adatok" táblázatban leírtak szerint. A földelést csak szakképzett villanyszerelő végezze el.
Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a termék földelés nélküli, a helyi előírásoknak
nem  megfelelő használata miatt következhet be.

VESZÉLY:

A terméket az elektromos hálózatra csak
arra felhatalmazott és képzett személy 
Csatlakoztathatja. A termék jótállási ideje
csak a megfelelő telepítés után kezdődik.
A gyártó nem tehető felelőssé az 
illetéktelen személyek által végzett 
eljárásokból eredő károkért.

 

VESZÉLY:
A tápkábelt nem szabad megfogni, meghajlítani, megfogni vagy a termék forró részeivel érintkezni.
A sérült tápkábelt csak hivatalos szerviznek kell kicserélnie. Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat 
vagy tűz veszélye áll fenn!

• A csatlakoztatásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak.

• A hálózati tápellátási adatoknak meg kell egyezniük a termék típuscímkéjén megadott adatokkal.
Nyissa ki az elülső ajtót a típuscímke megtekintéséhez.

• A termék tápkábelének meg kell felelnie a "Műszaki adatok" táblázatban szereplő értékeknek.

VESZÉLY: 

Mielőtt bármilyen munkát végezne
az elektromos szerelésen,
válassza le a terméket az 
elektromos hálózatról.
Áramütés veszélye áll fenn!

 
 

A tápkábel dugójának a beszerelés 
után könnyen elérhető helyen kell 
lennie (ne vezesse a főzőlap fölött).

 

Dugja be a tápkábelt az aljzatba.

1. Csúsztassa a sütőt a szekrénybe, igazítsa és rögzítse, ügyelve arra, hogy a tápkábel ne szakadjon meg 
    és / vagy ne akadjon be.



Befejező ellenőrzés 
1. Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be a termék biztosítékát.
2. Ellenőrizze a funkciókat.

Szállítás a későbbiekben 
• Tartsa a termék eredeti dobozát, és abban szállítsa. Kövesse a dobozon található utasításokat.

Ha nincs az eredeti kartondoboza, csomagolja a terméket buborékfóliába vagy vastag kartonba,
és ragasztószalaggal biztosítsa.

• Annak elkerülése érdekében, hogy a rács ,vagy a sütő belsejében lévő tálca károsítsa a
helyezzen egy kartoncsíkot a sütő ajtajának belső oldalára, amely egybeesik a tálcák helyzetével.
Ragasztószalaggal rögzítse a sütő ajtaját az oldalakhoz.

• Ne használja az ajtót vagy a fogantyút a termék felemeléséhez vagy mozgatásához.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékre
 és ne mozgassa függőleges helyzetben.

Ellenőrizze a termék külsejét a szállítás
közben esetlegesen bekövetkező
sérülések elkerülése végett.

4 Előkészítés 

Tippek az energiatakarékossághoz

A következő információk segítenek a készülék ökológiai használatában és az energiatakarékosságban:

• Használjon sötét színű vagy zománcozott edényeket a sütőben, ettől a hőátvétel jobb lesz.

• Az ételek főzése előtt végezzen előmelegítési műveletet, ha azt a recept ,vagy főzési utasítás javasolja.

• Főzés közben ne nyissa ki gyakran a sütő ajtaját.
Ha lehetséges, próbáljon egynél több ételt főzni a sütőben. •

• Ha többet is főz egymás után. A sütő már forró lesz.
Energiát takaríthat meg, ha a sütési idő lejárta előtt néhány perccel kikapcsolja a sütőt.•

• A fagyasztott ételeket , sütés előtt hagyja kiolvadni.

» Első tisztítás

Egyes tisztítószerek vagy tisztítószerek károsíthatják a felületet. A tisztítás 
során ne használjon agresszív mosószereket, tisztító porokat / krémeket 
vagy bármilyen éles tárgyat. Ne használjon erős súrolószert vagy éles 
fémkaparót a sütő ajtajának üvegtisztításához, mivel ezek megkarcolhatják 
a felületet, ami az üveg széttörését eredményezhetik.



1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Törölje le a készülék felületét nedves ruhával vagy szivaccsal, és ruhával szárítsa meg.

Indító kiégetés
Kapcsolja be a sütőt és melegítse körülbelül 30 percig, majd kapcsolja ki.
Így minden esetleges por vagy szennyeződés leég és eltávolításra kerül.

1. Vegye ki a tepsiket és a grill rácsot a sütőből.
2. Csukja be a sütő ajtaját
3. Állítsa a kapcsolót statikus állásba.
4. Kapcsolja a sütőt a legmagasabb fokozatra, 17. oldal
5. Hagyja a sütőt működni 30 percig.
6. Kapcsolja ki a sütőt 17. oldal

Grill sütő

4.
Kapcsolja ki a grill funkciót 21. oldal

A füst és a szag néhány órán keresztül kibocsátódhat az első művelet során.
Ez teljesen normális. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről
a füst és szag eltávolítása érdekében.
Kerülje a füst és a kibocsátott szag közvetlen belélegzését. 

FIGYELEM
A forró felületek égési sérüléseket okoznak!
A termék használat közben forró lehet. Soha ne érjen a forró égőkhöz,
a sütő belső részeihez, fűtőberendezéseihez stb.
Tartsa távol a gyerekeket. 
Mindig használjon hőálló sütőkesztyűt, amikor az edényeket a forró sütőbe
helyezi vagy kiveszi belőle.

1. Vegye ki a tepsiket és a grill rácsot a sütőből.
2. Csukja be a sütő ajtaját

3. Kapcsolja a grill funkciót a leg magasabb fokozatra, 21. oldal

5.

Hagyja a grill funkciót 30 percig működni.

Elektromos sütő



5 A sütő működtetése

FIGYELEM 
A forró felületek égési sérüléseket okoznak! A termék használat közben
forró lehet. Soha ne érjen a forró égőkhöz, a sütő belső részeihez,
fűtőberendezéseihez stb. 
Tartsa távol a gyerekeket. 
Mindig használjon hőálló sütőkesztyűt, amikor az edényeket a forró
sütőbe helyezi vagy leveszi belőle.

Általános információk a sütésről, a pirításról és a grillezésről 

Legyen óvatos, amikor kinyitja a sütő ajtaját, mert gőz távozhat.
A kiáramló gőz leforrázhatja a kezét, az arcát és / vagy a szemét.

• Használjon nem tapadó, megfelelően bevont fém edényeket vagy alumínium edényeket
, vagy hőálló szilikon formákat.

• A lehető legjobban használja ki az rendelkezésre álló lévő helyet.
• Helyezze a sütőformát a polc közepére.
• A sütő vagy a grill bekapcsolása előtt válassza ki a rács megfelelő helyzetét.

Ne változtassa meg a rács helyzetét, ha a sütő forró.
• Tartsa csukva a sütő ajtaját.
Tippek a pirításhoz
• Az egész csirke, pulyka és nagy húsdarabok kezelése sütés előtt öntettel, 

például citromlével és fekete borssal növeli a főzési teljesítményt.
• Körülbelül 15-30 perccel többet  vesz igénybe a csontos hús pirítása, szemben 

az azonos méretű csont nélküli hús elkészítésével.
• A húsvastagság minden centimétere körülbelül 4-5 perc főzési időt igényel.
• Hagyja a húst pihenni a sütőben körülbelül 10 percig a főzési idő letelte után.

A szaft jobban eloszlik az egész sültben, és nem fogy el a hús felvágásakor.  
•  A halakat a középső vagy az alsó rácsra kell helyezni egy hőálló tálban.

Az elektromos sütő működtetése

A sütő használata előtt be kell állítani az időt. 
Ha az idő nincs beállítva, a sütő nem fog működni.

Válassza ki a hőmérsékletet és az üzemmódot 

1. Állítsa a Hőmérséklet gombot a kívánt hőmérsékletre.
2. Állítsa a Funkciógombot a kívánt üzemmódba.

» A sütő felmelegszik a beállított hőmérsékletre és fenntartja azt.
Fűtés közben a hőmérsékleti lámpa folyamatosan világít.

A felső és az alsó fűtés működik. Az ételeket felülről és alulról egyidejűleg melegíti.
Például süteményekhez, süteményekhez vagy sütőformákban készített 
süteményekhez  és rakott ételek készítésére alkalmas. 
Csak egy tálcával főzzük.

Alsó fűtés  

Csak az alsó fűtés működik. Alkalmas pizzához és az ételek alulról történő 
megbarnításához.

FIGYELEM 



Modellek

MFA 604 MFA 627

MFA 614 

A – KEZELŐ PANEL 
B – OLDAL 
C – KÖZÉPSŐ POLCHELY
D – TÁLCA



F – PROGRAM 

G– IDŐZÍTŐ

H– HŐFOK 

ELEKTROMOS BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ KEZELŐPANEL



A sütő kikapcsolásához fordítsa a vezérlőgomobokat a kiinduló helyzetbe 
az (OFF) állásra

IDŐZÍTŐ

Az időzítő elforgatásával 1 és 90 perc között állíthatja be a működés 
hosszát. Az idő leteltével hangjelzés hallatszik.



A „PROGRAM” és a „HŐFOK” gombok elforgatásával válassza ki a kívánt sütési módot és hőmérsékletet.
Forgassa el a „IDŐZÍTŐ” gombot az óramutató járásával megegyező irányba, beállítva a sütő
kikapcsolásához és hangjelzéshez szükséges időt. Az idő letelte után a IDŐZÍTŐ fogantyúja visszatér
eredeti helyzetébe (OFF). A sütő kikapcsol. Csipogás hallatszik, jelezve a sütés befejezését. 

Ne feledje, hogy ha az időzítőgomb „OFF” helyzetbe van állítva, a sütő akkor sem fog működni, 
ha beállítja az programot és a hőfokot.

A sütés megkezdéséhez az „óramutató járásával ellentétes irányba” forgatva a „IDŐZÍTŐ” gombot 
kézi üzemmódba kell állítani. 
A sütő csak ezt követően kapcsol be, és bekapcsol a háttérvilágítás is.

Ha az időzítőt 10 percnél rövidebb időre szeretné beállítani, akkor az „IDŐZÍTŐ” gombot az óramutató
járásával megegyező irányba kell forgatnia, az időzítő lehetséges beállítási idejének feléig.
Ezután az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa vissza az ellenkező irányba, beállítva 
a szükséges időt. (Ezekre a lépésekre van szükség az időzítő elindításához.)



Amikor a sütőt először bekapcsolja ,  a kijelzőn az „OFF” felirat jelenik meg, és az óra ikon villogni kezd.
 A „↑” vagy „↓” gomb megnyomásával állítsa be az aktuális időt.
Ezután a  „ ” gomb megnyomásával elmentheti a beállítást.⚙
Alap beállításként a rendszer 24 órás időformátumot használ.  Ha 12 órás időformátumot szeretne inkább
Beállítani akkor  4 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot, ekkor az AM vagy a PM világítani kezd. ✓

A továbbiakban a   gomb megnyomásával beállíthatja a z időzítőt részleteit, hangerőt, fényerőt.⚙

1) Az időzítő  beállítása
Az óra beállítása után,a  „ ” gomb egyszeri megnyomása után a  „ ”  ikon villogni kezd és ⚙ 🕑🕑
a ↑ ”vagy„ ↓ ” gombok megnyomásával beállíthatja az időzítés időtartamát.
A kijelző óra és perc formátumot használ. 
A növelő vagy csökkentő gomb nyomva tartásával a az időzítő értéke egy perccel változik, 20 másodperc 
nyomva tartás után a változás sebessége felgyorsul , így a kívánt időre állíthatja az időzítőt.  
Amikor elérte a kívánt értéket nyomja meg a „ ” gombot. Ekkor az időzítés elmentésre kerül✓
és a „ ” ikon világítani kezd. A termosztát ikon kigyullad a kijelzőn, 🔔🔔
a sütő elkezd melegedni és a visszaszámlálás elindul.
Az időzítés törléséhez nyomja hosszan a gombot.
Az időzítő lejártával hangjelzés szólal meg és mindaddig tart amíg meg nem nyomja a    gombot. ⚙

1-) AKTÍV KAPCSOLÓ
2-) GYEREKZÁR
3-) ÓRA
5-) KIJELZŐ FÉNYERŐ
6-) DE – DU (délelőtt-délután)
7-) AKTÍV TERMOSZTÁT
8-) IDŐZÍTŐ

DIGITÁLIS IDŐZÍTŐ



2) Gyerekzár

Alap esetben amikor a kijelző az órát mutatja , a gyerekzár aktiválásához 
nyomja hosszan a  gombot , amíg a zár ikon világítani kezd.↓
Ilyenkor a készülék gombjai nem reagálnak.
A gyerekzár kikapcsolásához nyomja hosszan a  gombot , amíg a zár ikon eltűnik. ↓

TELEPÍTÉS

A készüléket szakembernek kell beszerelnie, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A készüléket az EN 60 335-1, az EN 60 335-2 szabványnak megfelelően gyártják. Beépíthető,
A gyártó utasításainak megfelelően kell felszerelni.
A sütőt olyan egységbe kell beépíteni, amelynek az összetevői (ragasztók stb.) ellenállnak
 legalább 100 ° C hőmérsékletnek. 
A beépített beépítésű rekesz méretei az 1. ábrán láthatók.
Előre szerelje be a 4 csavart (lásd a 3. ábrát) az előlapon található lyukak használatával, 
, ügyelve arra, hogy a csavarok hegyei a szekrény faelemének irányába haladjanak.
Helyezze be a sütőt az egységbe, és csavarja be teljesen a csavarokat.
Ha a sütőt más háztartási készülékek közelében akarja felszerelni, ellenőrizze,
hogy működés közben nincs-e kölcsönös interferencia.
Elektromos csatlakozásaiknak külön kell lenniük.
A megfelelő szellőzést az oszlopegység tetején lévő nyílás vagy a sütő körüli 10 mm-es nyílás
biztosítja. Lásd az 1. ábrát. 1.

CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATOKHOZ
A kapcsolat létrehozása előtt ellenőrizze, hogy:
- a hálózati feszültség megegyezik a típustáblán feltüntetett értékkel;
- a földelés megfelelő-e.

Ha a készülék tápvezetéke nincs dugóval ellátva, használjon szabványos típust, ne feledje:
- a földeléshez a zöld-sárga vezetéket kell használni;
- a kék vezeték semleges;
- a barna vezeték feszültség alatt áll;
- az vezeték soha ne érien a lehetséges forró felületekhez. 
- a csere vezetékeknek megfelelő méretűnek és H05VV-F típusúaknak kell lenniük 
     (lásd a 2. ábra ábráit).

Ha a készüléket vezeték nélkül szállítják, akkor a megfelelő méretű H05VV-F típusú kábelt
használja (lásd a 2. ábra ábráit).



FONTOS:
A csatlakozónak elérhetőnek kell lennie, amikor a készülék 
be van szerelve.
FONTOS: A gyártó nem vállal felelősséget az előírások 
be nem tartásából eredő  károkért.
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva 
a földeléshez  (lásd a 2. ábra ábráit a kézikönyv hátulján).

.

A SÜTŐ HASZNÁLATA

EGY FUNKCIÓS SÜTŐ
A sütőn egy forgatható gomb található. 
A kiindulási 0 (kikapcsolt) állapotból a kapcsoló óra mutató 
irányába történő forgatással a következők történnek:

-

A lámpa ikon  

 ,  

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ

 
Különböző  kapcsoló és termosztát vezérelt fűtőelemek 50 - 250 C
Ez a sütő többb -féle elkészítési módot tesz lehetővé.

A hő lehetséges forrásai: 

a) Kényszerített diffúzió (ventilátoros sütő)
b) Spontán hő diffúzió  (statikus sütő)
c) Infra vörös sugarak  (grill)

A tekerőgomb a kezdő 0 (kikapcsolt) állapotból az óra mutató 
irányában történő elforgatásával a következők közül választhat: 

 Sütővilágítás és ventilátor bekapcsolása

 Hagyományos statikus sütő mód, 
 A hőmérséklet a HŐFOK gomb tekerésével szabályozható. 

  Ventilátoros sütés 2 szinten
  A hőmérséklet a HŐFOK gomb tekerésével szabályozható.  

A 0 pozíció kivételével minden esetben a sütő világítás bekapcsol. 
Megjegyzés:

A sárga figyelmeztető fény hőmérséklet függő. 
A sütés megkezdése előtt legalább 10 percig elő kell melegíteni a sütőt. 

Az égő cseréje

Ha a sütő kerekített lámpával szerelt:  

1. Asütőt csatlakoztassa le az elektromos hálózatról
2. Eltávolításhoz fordítsa a lámpa fedelét az óramutatóval

ellentétes irányba

3. Az izzó eltávolításához tekerje azt az 
az óramutatóval ellentétes irányba. 

5. Rakja vissza a fedelet

FONTOS:  

A sütő lámpájának cseréje előtt tegye a következőket:
győződjön meg arról, hogy a termék le van választva
a hálózatról és lehűlt, hogy elkerülje az áramütés
kockázatát.
A forró felületek égési sérüléseket okozhatnak!

A sütő lámpája egy speciális hőálló elektromos
 Izzó amely 300 ° C-ig képes ellenállni a hőnek.
Lásd: Műszaki adatok (9. oldal).
Az égő beszerezhető a gyártótól , vagy az 
arra szakosodott boltokból.  

A lámpa hely eltérhet az ábrától.
 

világít  a többi beállítás esetén is.
 50 – 300 C fok közötti beállítás lehetséges. 

A gomb az óramutató járásával ellentétes irányba való tekerésével 
visszaállítható a 0 (kikapcsolt állapotba)

Hagyományos sütés ventilátoros rásegítéssel
A hőmérséklet a HŐFOK gomb tekerésével szabályozható. 

Grill a felső fűtőelemmel 
(a hőfok gombot maximumra kell állítani)

Lassú sütés az alsó fűtőelemmel.
A hőmérséklet a HŐFOK gomb 
tekerésével szabályozható. 

Gyors sütés a ventilátorral.
A hőmérséklet a HŐFOK gomb 
tekerésével szabályozható. 

Lassú sütés a ventilátorral.
A hőmérséklet a HŐFOK gomb 
tekerésével szabályozható. 

4. Csavarja be az új izzót



Sütési idők (táblázat) Sütés és pirítás

A sütési idő táblázat megközelítő sütési időket 
sorol fel. A tényleges időtartamok a húsok 
vastagsága és az étel sűrűsége, valamint egyéni
preferenciák függvényében változhat.  

Az 1-es rácspozíció a legalsó pozíció.

Dish Sütési szint Rácspozíció Hőmérséklet (°C) Sütésidő  (perc)
megközelítőleg 

**Tálcás sütemény Egy szint 3 175 25 ... 30 
**Sütemények 
sütőpapírban 

3 175 25 ... 30 

**Piskóta 3 200 5 ... 10 
**Aprósütemény 3 175 25 ... 30 
**Tészta 3 180 30 ... 40 
**Vastagtészta 3 180 25 ... 35 
**Élesztős  3 190 35 ... 45 
**Lasagna 3 180 30 ... 40 
**Pizza 3 200 ... 220 15 ... 20 
Marhaszelet 3 25 min. 250/max, 

utána 180 ... 190 
100 ... 120 

Báránycomb 3 25 min. 220 utána 
180 ... 190 

70 ... 90 

Sült csirke  1 15 min. 250/max, 
utána 180 ... 190 

55 ... 65 

Pulyka (5.5 kg) 1 25 min. 250/max, 
utána 190 

150 ... 210 

Hal 3 200 20 ... 30 

(**) Az előmelegítést igénylő ételek elkészítése esetén, 
melegítse elő a sütőt amíg a termosztát lámpa el nem alszik. 

Sütemény sütési tippek: 

• Ha a sütemény száraz, akkor legközelebb csökkentse a 
hőmérsékletet 10°C -fokkal.

•

• Ha a sütemény teteje barnább , sültebb akkor a következő
alkalommal helyezze alacsonyabb pozícióba a rácsot és 
csökkentse a hőmérsékletet. 

Ha a sütemény belül megsült , de kívül ragadós marad , 
legközelebb csökkentse a felhasznált folyadék mennyiségét,
csökkentse a sütési hőmérsékletet és növelje a sütési időt. 

•

Sültek esetén a szószokat egyenletesen oszlassa el, 
így a hőeloszlás és a sütés is egyenletesebb lesz.

Zöldségek sütése

• Ha a zöldségek sütés közben túl szárazzá válnak akkor , 
Tepsi helyett használjon fedővel rendelkező kerámia 
Sütőedényt. Így a zöldségek lédúsak maradnak. 

• Ha a zöldségek nem sülnek meg megfelelő ütemben az étel 
Többi összetevőjével , akkor 
sütés előtt érdemes megfőzni azokat. 

A grill használata

 A sütő használatának megkezdése előtt az órát
 be kell állítani. Amíg az óra nincs beállítva a sütőn
 addig a sütést nem lehet elindítani. 

Amennyiben az ételek alja nem barnul megfelelően
Akkor a következő sütésnél helyezze a rácsot 
lentebbi pozícióba. 

Egy szint 

Egy szint 
Egy szint 

Egy szint 
Egy szint 

Egy szint 
Egy szint 

Egy szint 

Egy szint 

Egy szint 

Egy szint 

Egy szint 

Egy szint 

Ha a sütemény puha , nedves , akkor legközelebb 
növelje a hőmérsékletet 10°C -fokkal. Illetve használjon 
kevesebb öntetet.



6  Karbantartás és gondozás

Általános információ
A termék élettartama a karbantartás és tiszítás rendszeressségének  függvényében változik.

VESZÉLY: A karbantartási és tisztítási munkálatok megkezdése előtt válassza le
 a terméket az elektromos hálózatról.
Áramütés veszélye áll fenn!

VESZÉLY: Hagyja kihűlni a terméket, mielőtt megtisztítaná.
A forró felületek égési sérüléseket okozhatnak!

• Minden használat után alaposan tisztítsa meg a terméket. A sütés közben a falra rakódó esetleges szennyeződések 
Frissen könnyebben eltávolítható. Így elkerülhető, hogy a következő használatkor kellemetlenséget okozzanak.

• A termék tisztításához nincs szükség speciális tisztítószerekre. Használjon meleg vizet mosófolyadékkal.
Nedves puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a terméket, és törölje szárazra.

•

•

Mindig győződjön meg arról, hogy a felesleges folyadékot alaposan letörölte a tisztítás után, és az esetleges kiömlött 
anyagot is azonnal szárazra törölte.

Ne használjon savat vagy kloridot tartalmazó tisztítószert a rozsdamentes vagy inox felületek tisztításához
Használjon puha ruhát folyékony (nem súroló) mosófolyadékot.

Ne használjon gőztisztítót a készülék tisztításához,
mert ez áramütést okozhat.

A kezelőpanel tisztítása
Tisztítsa meg a kezelőpanelt és a gombokat nedves ruhával, és törölje szárazra.

Ne távolítsa el a kezelőpanel tisztításához a kezelőgombokat / gombokat.
Mert a kezelőpanel megsérülhet!

A sütő tisztítása
Az oldalfal tisztításához:

1. Távolítsa el az oldalsó fal elülső részét az oldalfallal ellentétes irányba húzva.
2. 2. Távolítsa el teljesen az oldalsó falat úgy, hogy maga felé húzza.

A sütő ajtajának tisztítása

A sütő ajtajának tisztításához használjon meleg vizet mosófolyadékkal,
 puha ruhával vagy szivaccsal a termék tisztításához és törölje szárazra.

A sütő ajtajának eltávolítása

1. Nyissa ki az elülső ajtót (1).
2. Nyomja meg az elülső ajtó jobb és bal oldalán a zsanér háznál (2) lévő kapcsokat

ábrán látható módon.

Egyes tisztítószerek vagy tisztítószerek károsíthatják a felületet.
A tisztítás során ne használjon agresszív mosószereket, tisztító porokat / krémeket
vagy bármilyen éles tárgyat. Ne használjon durva súrolószert vagy éles 
fémkaparót a sütő ajtajának üvegének tisztításához, mivel azok 
Megkarcolhatják a felületet, ami az üveg széttörését eredményezheti.



1  Elülső ajtó
2  Zsanér 
3  Sütő 

3. Nyissa az ajtót fél állásba
4. Húzza az ajtót felfelé zsanéroktól való leválasztáshoz.

Az ajtó belső üvegének eltávolítása

Visszahelyezéshez végezze el a fenti műveleteket fordított sorrendben
Ne felejtse visszapattintani a zsanérházon lévő kapcsolókat. 

Nyomja meg a belső üveget a nyíl irányába, az 1. ábrán látható módon.
Óvatosan húzza maga felé a belső üveget, kissé tolva a túlsó oldalról. 
Mossa és szárítsa meg az üveget. 
Helyezze vissza a belső üveget a sütő ajtajába a műveleteket 
fordított sorrendben végrehajtva. 
 



- A funkció és / vagy a hőmérséklet nincs beállítva. >>> Állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet a 
  Funkció és / vagy Hőfok gombbal / gombbal.

- Időzítővel felszerelt modelleknél az időzítő nincs beállítva. >>> Állítsa be az időt.
  (A mikrohullámú sütővel rendelkező termékeknél az időzítő csak a mikrohullámú sütőt vezérli.)
- Megszakadt az áram. >>> Ellenőrizze, hogy van-e áram. Ellenőrizze a biztosítékokat a biztosítékdobozban.
  Szükség esetén cserélje ki vagy állítsa vissza a biztosítékokat.

•

-  Korábban áramkimaradás történt. >>> Állítsa be az időt

Ha az utasítások alapján nem nem tudja orvosolni a problémát, 
forduljon a hivatalos szervizhez vagy a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.
Soha ne kísérelje meg egyénileg megjavítani a meghibásodott készüléket.

(Időzítővel rendelkező modelleknél) Az óra kijelzője villog vagy az óra ikon be van kapcsolva.

A sütő nem melegszik.

•

Normális, hogy működés közben gőz távozik. >>> Ez nem hiba. 
•

A fém alkatrészek felmelegedésekor kitágulhatnak és zajt okozhatnak. >>> Ez nem hiba.
•  A készülék nem működik.

A sütő használat közben gőzt bocsát ki.
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A termék fémes zajokat bocsát ki melegítés és hűlés közben.

- A hálózati biztosíték meghibásodott vagy kioldott. >>> Ellenőrizze a biztosítékokat a biztosítékdobozban. 
  Ha szükséges, cserélje ki vagy állítsa alaphelyzetbe.

- A termék nincs csatlakoztatva (földelt) aljzathoz. >>> Ellenőrizze a dugasz csatlakozását.

 A kezelőpanel gombjai / gombjai / gombjai nem működnek. 
        - Lehetséges, hogy a billentyűzár engedélyezve van. Kérjük, tiltsa le. (Lásd: A billentyűzár használata, 20. oldal)

•

A sütő világítása nem működik.•

- A sütő lámpája hibás. >>> Cserélje ki a sütő lámpáját.
- Megszakadt az áram. >>> Ellenőrizze, hogy van-e áram. 
   Ellenőrizze a biztosítékokat a biztosítékdobozban.
   Szükség esetén cserélje ki vagy állítsa vissza a biztosítékokat.

•

   Hibaelhárítás
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