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Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i korištenja ure aja, pažljivo pro itajte isporu e-

ne upute. Proizvo a  nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i

uporaba ure aja uzrokuje ozljede i ošte enja. Upute uvijek uvajte

s ure ajem, za budu e potrebe.

Sigurnost djece i slabijih osoba

Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne

nesposobnosti.

• Ovaj ure aj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe

smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogu nosti ili osobe

koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom

odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s ure ajem.

• Svu ambalažu uvajte izvan dohvata djece.

• Djeci i ku nim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje ure aju

dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vru i.

• Ako je ure aj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, pre-

poru ujemo da je uklju ite.

• iš enje i održavanje ure aja ne smiju obavljati djeca bez nad-

zora.

Op a sigurnost

• Ure aj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom upora-

be. Ne dodirujte grija e.
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• Ne upravljajte ure ajem pomo u vanjskog ure aja za podeša-

vanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko

upravljanje.

• Kuhanje na plo i za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masno e

ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.

• Vatru nikada ne gasite vodom ve  isklju ite ure aj i tada

prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekriva em.

• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.

• Za iš enje ure aja ne upotrebljavajte ure aje za parno iš-

enje.

• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne

stavljajte na površinu plo e za kuhanje jer e se zagrijati.

• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za iš enje ili

oštre metalne struga e za iš enje stakla na vratima pe nice

jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

• Prije zamjene žarulje provjerite je li ure aj isklju en kako biste

isklju ili mogu nost strujnog udara.

• Sredstva za iskop avanje moraju se ugraditi u nepomi no oži-

enje u skladu s pravilima za oži enje.

• Ako je kabel za napajanje ošte en, proizvo a  ili ovlašteni ser-

vis ili osoba sli nih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se

izbjegla opasnost.

 Sigurnosne upute

Instalacija

Upozorenje Ovaj ure aj mora postaviti

kvalificirana osoba.

• Odstranite svu ambalažu.

• Ne postavljajte i ne koristite ošte eni ure-

aj.

• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporu-

enih s ure ajem.

• Budite pažljivi kada pomi ete ure aj jer je

težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.

• Ure aj ne povla ite za ru ku.

• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih

ure aja i kuhinjskih elemenata.

• Provjerite je li ure aj postavljen ispod i u

blizini sigurnih struktura.

• Bo ne stranice ure aja moraju se nalaziti

pored ure aja ili kuhinjskih elemenata iste

visine.

• Ne postavljajte ure aj na postolje.
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• Ure aj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod
prozora. Na taj na in se sprje ava pad vru-
eg posu a kada se vrata ili prozor otvore.

Spajanje na elektri nu mrežu

Upozorenje Opasnost od požara i

strujnog udara.

• Sva spajanja na elektri nu mrežu treba iz-

vršiti kvalificirani elektri ar.

• Ure aj mora biti uzemljen.

• Provjerite podudaraju li se elektri ni podaci

na natpisnoj plo ici s elektri nim na-

pajanjem. Ako to nije slu aj, kontaktirajte

elektri ara.

• Uvijek koristite pravilno ugra enu uti nicu

sa zaštitom od strujnog udara.

• Ne koristite adaptere s više uti nica i pro-

dužne kabele.

• Pazite da ne oštetite utika  i kabel na-

pajanja. Za zamjenu ošte enog kabela na-

pajanja kontaktirajte ovlašteni servis.

• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje

vrata ure aja, posebice kada su vrata vru-

a.

• Zaštita od strujnog udara dijelova pod na-

ponom i izoliranih dijelova mora biti pri vr-

š ena na takav na in da se ne može

ukloniti bez alata.

• Utika  kabela napajanja utaknite u uti nicu

tek po završetku postavljanja. Pobrinite se

da nakon postavljanja postoji pristup

utika u.

• Ako je uti nica labava, nemojte priklju ivati

utika .

• Ne povla ite kabel napajanja kako biste

utika  izvukli iz uti nice. Uvijek uhvatite i

povucite utika .

• Koristite samo odgovaraju e ure aje za

izolaciju: automatske sklopke, osigura e

(osigura e na uvrtanje izvaditi iz ležišta),

prekida e i sklopnike struje zemnog spoja.

• Elektri na instalacija mora imati izolacijski

ure aj koji vam omogu uje iskap anje ure-

aja iz elektri ne mreže na svim polovima.

Izolacijski ure aj mora imati kontakte s ot-

vorom od minimalno 3 mm.

Upotreba

Upozorenje Opasnost od ozljede,

opeklina ili strujnog udara.

• Ovaj ure aj upotrebljavajte u ku anstvu.

• Ne mijenjajte specifikacije ovog ure aja.

• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu

blokirani.

• Ure aj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.

• Isklju ite ure aj nakon svake upotrebe.

• Ure aj se zagrijava dok je u radu. Ne dodi-

rujte grija e. Prilikom va enja ili stavljanja

pribora ili posu a obavezno koristite rukavi-

ce.

• Budite oprezni kada otvarate vrata ure aja

u radu. Osloba a se vru a para.

• Ne upravljajte ure ajem vlažnim rukama ili

kada je u doticaju s vodom.

• Ne pritiš ite otvorena vrata.

• Ure ajem ne upravljajte pomo u vanjskog

tajmera ili preko odvojenog sustava za

daljinsko upravljanje.

• Vrata ure aja uvijek držite zatvorenima

kada je ure aj u radu.

• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne

stavljajte na zone kuhanja. Zagrijat e se.

• Zonu kuhanja postavite na "isklju eno"

nakon svake uporabe.

• Ure aj ne koristite kao radnu površinu ili za

uvanje stvari.

Upozorenje Opasnost od požara ili

eksplozije.

• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvo-

riti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane

predmete držite dalje od masti i ulja kad

kuhate s njima.

• Pare koje ispušta vrlo vru e ulje mogu uz-

rokovati spontano izgaranje.

• Korišteno ulje, koje sadrži ostatke hrane,

može uzrokovati vatru pri nižim temperatu-

rama nego ulje koje se koristi prvi put.

• Zapaljive predmete ili predmete namo ene

zapaljivim sredstvima ne stavljajte u ure aj,

pored ili na njega.
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• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u

blizinu ure aja kada otvarate vrata.

• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sa-

stojaka koji sadrže alkohol može izazvati

miješanje alkohola i zraka.

• Vatru ne pokušavajte ugasiti vodom. Ure aj

isklju ite i plamen pokrijte poklopcem ili

protupožarnim prekriva em.

Upozorenje Postoji opasnost od

ošte enja ure aja.

• Kako biste sprije ili ošte enje ili gubitak

boje emajla:

– Ne stavljajte izravno na dno ure aja po-
su e ili druge predmete.

– Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na
dno ure aja.

– ne stavljajte vodu izravno u vru i ure aj.

– ne držite vlažne posude i hranu u ure aju

nakon završetka kuhanja.

– budite oprezni prilikom va enja ili po-

stavljanja pribora.

• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per-

formanse ure aja. To nije neispravnost u

smislu prava na jamstvo.

• Za vrlo vlažne kola e koristite duboku pliti-

cu. Vo ni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja

koje mogu biti trajne.

• Vru e posu e ne držite na upravlja koj

plo i.

• Nemojte dopustiti da posu e presuši.

• Pazite da vam predmeti ili posu e na pad-

nu na ure aj. Površina se može oštetiti.

• Zone kuhanja ne koristite s praznim posu-

em ili bez posu a.

• Na ure aj nemojte stavljati aluminijsku

foliju.

• Posu e od lijevanoga željeza, aluminija ili

posu e s ošte enim dnom može ogrebati

staklokeramiku. Te predmete uvijek podig-

nite kada ih morate pomaknuti na površini

za kuhanje.

Upozorenje Osigurajte da su postavljeni

stabilizatori kako bi se sprije ilo

prevrtanje ure aja. Pogledajte odjeljak

"Postavljanje".

Održavanje i iš enje

Upozorenje Postoji opasnost od ozljede,

vatre ili ošte enja ure aja.

• Prije održavanja, ure aj isklju ite i utika  iz-

vucite iz uti nice mrežnog napajanja.

• Uvjerite se da je ure aj hladan. Postoji

opasnost od puknu a staklenih plo a.

• Staklene plo e vrata odmah zamijenite

kada su ošte ene. Obratite se ovlaštenom

servisu.

• Pazite pri uklanjanju vrata s ure aja. Vrata

su teška!

• Ure aj redovito o istite kako biste sprije ili

propadanje materijala površine.

• Preostala masno a ili hrana u ure aju

može uzrokovati požar.

• Ure aj o istite vlažnom mekom krpom. Ko-

ristite samo neutralna sredstva za iš enje.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva,

jastu i e za ribanje, otapala ili metalne

predmete.

• Ako koristite sprej za pe nicu, poštujte si-

gurnosne upute na ambalaži.

• Kataliti ki emajl nemojte istiti (ako je

primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.

Osvijetljenje unutrašnjosti

• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se

koristi u ovom ure aju namijenjeno je samo

za ku anske ure aje. Ne koristite je za ku -

no osvjetljenje.

Upozorenje Opasnost od strujnog udara.

• Prije zamjene žarulje, ure aj iskop ajte iz

elektri ne mreže.

• Koristite samo žarulje istih karakteristika.

Servis

• Za popravak ure aja kontaktirajte servis.

Preporu ujemo korištenje isklju ivo origi-

nalnih rezervnih dijelova.
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Odlaganje

Upozorenje Opasnost od ozljede ili

gušenja.

• Ure aj iskop ajte iz elektri ne mreže.

• Odrežite elektri ni kabel i bacite ga.

• Uklonite bravicu vrata kako biste sprije ili

da se djeca i ku ni ljubimci zatvore u ure-

aj.

Opis proizvoda

Op i pregled

9

2 3 541

8

6

7
4

1

2

3

8

1 Regulatori plo e za kuhanje

2 Kontrolna žaruljica temperature

3 Regulator temperature

4 Regulator funkcija pe nice

5 Indikator plo e za kuhanje

6 Grija

7 Svjetlo pe nice

8 Razine rešetke

Izgled površine za kuhanje

34

1 2

180
mm

180
mm

145
mm

145
mm

1 Zona kuhanja 1000 W

2 Zona kuhanja 1500 W

3 Zona kuhanja 1000 W

4 Zona kuhanja 2000 W

Pribor

• Polica pe nice (rešetka)
Za posude za kuhanje, limove za pe enje

mesa i kola a.

• Plitki lim za pe enje kola a

Za kola e i sitno pecivo.

• Odjeljak za pohranu
Ispod pe nice nalazi se odjeljak za pohra-

nu.
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Za pristup odjeljku podignite donja prednja

vratašca, a zatim ih povucite prema dolje.
Upozorenje Kada ure aj radi, odjeljak za

pohranu može biti vru .

Prije prve uporabe

Upozorenje Pogledajte poglavlja

Sigurnost.

Pozor Kada otvarate vrata pe nice,

uvijek držite ru ku u sredini.

Po etno iš enje

• Izvadite sve dijelove iz ure aja.

• O istite ure aj prije prve upotrebe.

Pozor Ne koristite abrazivna sredstva za

iš enje! Ona mogu oštetiti površinu.

Pogledajte poglavlje " iš enje i održavanje".

Prethodno zagrijavanje
Predgrijte prazan ure aj kako bi se spalili

ostatci masno e.

1. Postavite funkciju  i najvišu temperatu-

ru.

2. Pustite da ure aj radi 45 minuta.

3. Postavite funkciju  . Najviša temperatu-

ra za ovu funkciju je 210 °C.

4. Pustite da ure aj radi 15 minuta.

Pribor se može ugrijati više nego je uobi-

ajeno. Ure aj može ispuštati miris i dim. To

je normalno. Osigurajte dovoljan protok zraka.

Plo a - svakodnevna uporaba

Upozorenje Pogledajte poglavlja

Sigurnost.

Stupnjevi kuhanja

Regulator Funkcija

Isklju eno

1 - 6
Stupnjevi kuhanja

1 - najniži stupanj kuhanja; 6 -

najviši stupanj kuhanja

1. Okrenite tipku na potreban stupanj

kuhanja. Uklju uje se kontrolni indikator

plo e za kuhanje.

2. Za prekid kuhanja okrenite regulator u

položaj  . Ako se isklju e sve zone

kuhanja, kontrolna lampica plo e za

kuhanje isklju uje se.

Koristite preostalu toplinu radi smanjenja

potrošnje energije. Isklju ite zonu

kuhanja približno 5 do 10 minuta prije nego

što je kuhanje završeno.

Brza grija a plo a

Crvena to ka u sredini plo e ozna ava brzu

grija u plo u. Brza grija a plo a zagrijava se

brže od obi nih plo a.

Crvene to ke su na plo ama napravljene

bojom. Mogu se uništiti tijekom uporabe te

ak i potpuno nestati nakon odre enog perio-

da. To nema nikakav utjecaj na u inkovitost

ure aja.

Plo a - korisni savjeti

Su e za kuhanje

• Dno posu a za kuhanje treba biti što je

mogu e deblje i ravnije.

Ušteda energije

• Ako je mogu e, posu e poklopite

poklopcem.

• Posu e za kuhanje postavite na vrste

grija e plo e prije uklju ivanja.
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• Grija e plo e isklju ite prije završetka

kuhanja, da iskoristite preostalu

toplinu.

• Dno posude i grija e plo e moraju biti

iste veli ine.

Primjeri primjene za kuhanje

Stupanj
kuhanja:

Koristite za:

1 Držanje na toplom

Stupanj
kuhanja:

Koristite za:

2 Lagano vrenje

3 Vrenje

4 Pe enje / završno pe enje

5 Priprema za klju anje

6 Priprema za klju anje / brzo pr-

ženje / prženje

Plo a - iš enje i održavanje

Upozorenje Pogledajte poglavlja

Sigurnost.

Važno Opasnost od opeklina uslijed preostale

topline!

Pustite da se ure aj ohladi.

O istite ure aj nakon svake uporabe.

Uvijek koristite posu e za kuhanje s istim

dnom.

Ogrebotine ili tamne mrlje ne utje u na

rad ure aja.

Uklanjanje prljavštine:

1. Za uklanjanje prljavštine koristite fini pra-

šak ili jastu i e za ribanje.

2. O istite ure aj vlažnom krpom i s malo

sredstva za iš enje.

3. Zagrijte grija u plo u na nisku temperatu-

ru i ostavite da se osuši.

4. Za održavanje grija ih plo a, s vremena

na vrijeme utrljajte malo strojnog ulja pa

ugla ajte s papirnatim ubrusom.

Važno Za rubove od nehr aju eg elika na

plo i za kuhanje koristite sredstva za iš enje

nehr aju eg elika.

Rub plo e od nehr aju eg elika može

donekle izgubiti boju uslijed toplinskog

optere enja.

Pe nica - svakodnevna uporaba

Upozorenje Pogledajte poglavlja

Sigurnost.

Uklju ivanje i isklju ivanje ure aja

1. Okrenite regulator funkcija pe nice na

neku od funkcija pe nice.

2. Okrenite regulator temperature na željenu

temperaturu.

Indikator temperature uklju uje se dok se

temperatura u pe nici pove ava.

3. Za isklju ivanje pe nice okrenite regulator

funkcija pe nice i regulator temperature u

položaj Off (Isklju eno).

Sigurnosni termostat

Sigurnosni termostat termalni je prekida

u radnom termostatu.

Za sprje avanje ošte enja termostata pe nice

uzrokovanog ozbiljnim pregrijavanjem, pe ni-

ca ima sigurnosni termostat koji prekida na-

pajanje. Pe nica se ponovno automatski

uklju uje im padne temperatura.

Upozorenje Sigurnosni termostat radi

samo ako termostat pe nice ne radi

ispravno. Kad se to dogodi, temperatura

pe nice vrlo je visoka i može spaliti sva jela.

Mrate odmah pozvati servisera da promijeni

termostat pe nice.
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Funkcije pe nice

Funkcija pe nice Uporaba

Položaj isklju eno (OFF)
Ure aj je isklju en.

Gornji i donji grija
Toplina dolazi i s gornjeg i donjeg grija a. Za pe enje i pr-
ženje na jednoj razini pe nice.

Donji grija
Toplina dolazi isklju ivo s dna pe nice. Za pe enje torti s
hrskavom bazom ili koricom.

Gornji grija
Toplina dolazi isklju ivo s vrha pe nice. Za dovršavanje
pe enih jela.

Cijeli roštilj

Uklju uje se cijeli grija  roštilja. Za roštiljanje velikih koli i-
na hrane. Za pripremu tosta.

Upozorenje Najviša temperatura za tu funkciju je
210 °C.

Pe nica - Korištenje pribora

Umetanje plitice
Pliticu stavite u sredinu unutrašnjosti pe nice,
izme u prednje strane i stražnje stjenke. Na
taj na in osiguravate da toplina može
cirkulirati s prednje i sa stražnje strane plitice.
Provjerite da je plitica umetnuta kao na slici, s
kosinom pod kutom sa stražnje strane.

Upozorenje Ne gurajte pliticu skroz do
stražnje stjenke unutrašnjosti pe nice.

Tako ete sprije iti cirkulaciju topline oko

plitice. Hrana može zagorjeti, posebno u
stražnjem dijelo plitice.

Namještanje police u pe nici

Policu pe nice stavite u sredinu unutrašnjosti
pe nice, izme u prednje strane i stražnje
stjenke. Polica pe nice posebno je oblikovana
na stražnjem dijelu što olakšava umetanje pri-
bora u pravilan položaj.
Provjerite nalazi li se polica pe nice u
položaju kao na slici.
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Pe nica - korisni savjeti

Pozor Za vrlo vlažne kola e koristite
duboku pliticu. Vo ni sokovi mogu

uzrokovati trajne mrlje na emajlu.

• Ure aj ima etiri razine za police. Brojite ra-
zine za police od dna ure aja.

• U ure aju ili na staklu na vratima može se
kondenzirati vlaga. To je sasvim normalno.
Kada otvarate vrata tijekom pe enja, uvijek
stanite dalje od ure aja. Kako biste smanjili
kondenzaciju, prije pe enja uklju ite pe ni-
cu na 10 minuta.

• Nakon svakog korištenja ure aja obrišite
vlagu.

• Ne postavljajte nikakve predmete izravno
na dno ure aja i ne prekrivajte ih
aluminijskom folijom. To može izmijeniti re-
zultate pe enja i oštetiti emajl.

Pe enje kola a

• Prije pe enja zagrijte pe nicu otprilike 10
minuta.

• Nemojte otvarati vrata pe nice prije nego
što pro u 3/4 vremena pe enja.

• Ako u pe nicu istovremeno stavite dvije
plitice za pe enje, jedna razina za policu
izme u njih treba ostati prazna.

Za pe enje mesa i ribe

• Nemojte pe i komade mesa manje od 1 kg.
Ako pe ete premale koli ine, meso e se
isušiti.

• Kod vrlo masnih jela koristite posudu za
sakupljanje masno e kako u pe nici ne bi
bilo mrlja koje se ne mogu o istiti.

• Prije rezanja ostavite meso odležati ot-
prilike 15 minuta tako da iz njega ne iscuri
sok.

• Kako biste sprije ili pretjerani dim u pe nici
tijekom pe enja na roštilju, ulijte malo vode
u posudu za sakupljanje masno e. Za spre-
avanje kondenzacije dima, dodajte vode

sbaki put nakon što se osuši.

Vrijeme pripreme
Vrijeme pripreme ovisi o vrsti hrane, strukturi i
koli ini.
U po etku pratite pripremu hrane dok ne
steknete odre eno iskustvo. Pri korištenju
ure aja pokušajte prona i najbolje postavke
(temperature, trajanja itd.) za svoje posu e,
recepte i koli ine.

Gornji i donji grija  

Jelo
Vrsta plitice i razina re-

šetke
Vrijeme za-

grijavanja (min)
Temperatura

(°C)

Vrijeme
kuhanja/pe-

enja (min)

Tijesto u trakama
(250 g)

emajlirana plitica na 3.
nivou

- 150 25 - 30

Tanki kola  (1 000
g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

10 160 - 170 30 - 35

Kola  od dizanog
tijesta s jabukama
(2 000 g)

emajlirana plitica na 3.
nivou

- 170 - 190 40 - 50

Pita od jabuka (1
200 + 1 200 g)

2 okrugla aluminijska
peka a (promjer: 20 cm)
na 1. nivou

15 180 - 200 50 - 60

Mali kola i (500 g) emajlirana plitica na 2.
nivou

10 160 - 180 25 - 30
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Jelo
Vrsta plitice i razina re-

šetke
Vrijeme za-

grijavanja (min)
Temperatura

(°C)

Vrijeme
kuhanja/pe-

enja (min)

Biskvit bez masno-
e (350 g)

1 okrugli aluminijski
peka  (promjer: 26 cm)
na 1. nivou

10 160 - 170 25 - 30

So ni kola  (1 500
g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

- 160 - 170 45 - 551)

Pile, cijelo (1 350
g)

rešetka pe nice na 2. ni-
vou, peka  za pecivo na
1. nivou

- 200 - 220 60 - 70

Pile, polovica (1
300 g)

rešetka pe nice na 3. ni-
vou, peka  za pecivo na
1. nivou

- 190 - 210 30 - 35

Svinjski kotlet (600
g)

rešetka pe nice na 3. ni-
vou, peka  za pecivo na
1. nivou

- 190 - 210 30 - 35

Puding od kruha
(800 g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

20 230 - 250 10 - 15

Kola  od dizanog
tijesta s nadjevom
(1 200 g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

10 - 15 170 - 180 25 - 35

Pizza (1 000 g) emajlirana plitica na 2.
nivou

10 - 15 200 - 220 30 - 40

Kola  od sira (2
600 g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

- 170 - 190 60 - 70

Švicarski kola  od
jabuka (1 900 g)

emajlirana plitica na 1.
nivou

10 - 15 200 - 220 30 - 40

Boži ni kola  (2
400 g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

10 - 15 170 - 180 55 - 652)

Quiche Lorraine (1
000 g)

1 okrugli peka  (promjer:
26 cm) na 1. nivou

10 - 15 220 - 230 40 - 50

Selja ki kruh (750
+ 750 g)

2 okrugla aluminijska
peka a (promjer: 20 cm)
na 1. nivou

183) 180 - 200 60 - 70

Rumunjski biskvit
(600 + 600 g)

2 okrugle plitice od
aluminija (dužina: 25 cm)
na 2. nivou

10 160 - 170 40 - 50

Rumunjski biskvit -
tradicionalni (600 +
600 g)

2 okrugle plitice od
aluminija (dužina: 20 cm)
na 2. nivou

- 160 - 170 30 - 40

Žemlje od dizanog
tijesta (800 g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

10 - 15 200 - 210 10 - 15

Švicarska peciva
(500 g)

emajlirana plitica na 1.
nivou

10 150 - 170 15 - 20
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Jelo
Vrsta plitice i razina re-

šetke
Vrijeme za-

grijavanja (min)
Temperatura

(°C)

Vrijeme
kuhanja/pe-

enja (min)

Poljupci (400 g) emajlirana plitica na 2.
nivou

- 100 - 120 40 - 50

Mrvi asti kola  (1
500 g)

emajlirana plitica na 3.
nivou

10 - 15 180 - 190 25 - 35

Biskvit (600 g) emajlirana plitica na 3.
nivou

10 160 - 170 25 - 35

Kola  s maslacem
(600 g)

emajlirana plitica na 2.
nivou

10 180 - 200 20 - 25

1) Nakon što ste ure aj isklju ili, kola  ostavite u pe nici još 7 minuta.
2) Nakon što ste ure aj isklju ili, kola  ostavite u pe nici još 10 minuta.
3) Za zagrijavanje temperaturu postavite na 250 °C.

Prilikom pe enja pizze, za najbolje re-
zultate okrenite regulator pe nice u

položaj Pizza.

Pe nica - iš enje i održavanje

Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.

• O istite prednju stranu pe nice mekom
krpom namo enom u mlaku sapunicu.

• Za iš enje metalnih površina koristite uobi-
ajeno sredstvo za iš enje.

• O istite ure aj iznutra nakon svake upora-
be. Tako ete prljavštinu lakše ukloniti i ona
se ne e zape i.

• Tvrdokorne mrlje istite posebnim sred-
stvom za iš enje pe nica.

• Pribor istite (mekom krpom namo enom u
sredstvo za iš enje) nakon svake upotre-
be i ostavite ga da se osuši.

• Ako je pribor od neljepljivog materijala,
nemojte ga istiti agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici. Tako može-
te oštetiti oblogu!

iš enje vrata pe nice

Vrata pe nice imaju dvije staklene plo e ugra-

ene jednu iza druge. Radi lakšeg iš enja

skinite vrata pe nice.

Upozorenje Ako staklenu plo u

pokušate skinuti dok su vrata još na

mjestu, vrata bi se mogla zatvoriti.

Upozorenje Prije iš enja vrata uvjerite

se da su se stakla ohladila. Postoji

opasnost od pucanja stakla.

Upozorenje Ako su stakla ošte ena ili

izgrebena, staklo postaje slabo i može se

razbiti. Kako biste to sprije ili, morate ih

zamijeniti. Za daljnje upute obratite se

najbližem ovlaštenom servisu.

Skidanje vrata pe nice i staklene plo e

1  Vrata otvorite do

kraja i držite dvije

šarke vrata.

2  Podignite i okre-

nite poluge na

objema šarkama.
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3  Vrata pe nice za-
tvorite do prvog
položaja (napola).

Zatim ih povucite

prema naprijed i iz-

vadite iz ležišta.

1

1

4  Postavite vrata

na stabilnu površinu

zašti enu mekom

krpom.

Odvija em uklonite 2

vijka na donjem rubu

vrata.

Važno Pazite da ne

izgubite vijke.

3

2
2

5  Unutarnja vrata

odvojite drvenom,

plasti nom ili sli nom

lopaticom.

Držite vanjska vrata i

zatim gurnite unu-

tarnja vrata prema

gornjem rubu.

6  Podignite unu-

tarnja vrata.

7  O istite unutarnju

stranu vrata.

Staklenu plo u o i-

stite vodom i sapuni-

com. Pažljivo je osu-

šite.

Upozorenje Staklenu plo u istite samo

vodom i sapunom. Abrazivna sredstva za

iš enje, sredstva za uklanjanje mrlja i oštri

predmeti (primjerice noževi ili lopatice) mogu

oštetiti staklo.

Umetanje vrata i staklene plo e

Nakon završetka iš enja umetnite vrata pe -

nice. Za to trebate obaviti prethodne korake

obrnutim redoslijedom.

4
4

5

5

6

 

Svjetlo pe nice

Upozorenje Pazite prilikom zamjene

svjetla pe nice. Uvijek isklju ite ure aj

prije po etka zamjene žarulje. Postoji

opasnost od strujnog udara.

Upozorenje Žaruljice korištene u ovom
ure aju su posebne žaruljice za

korištenje samo u ku anskim aparatima. Ne
koristite ih za osvjetljavanje prostorija ili
dijelova prostorija. Ako morate zamijeniti
žarulju, zamjenska žarulja mora biti jednake
snage i namijenjena uporabi islju ivo u
ku anskim ure ajima.

Prije zamjene svjetla pe nice:

•  Isklju ite ure aj.

• Izvadite osigura e iz kutije s osigura ima ili
isklju ite sklopku.

• Stavite tkaninu na dno pe nice. To sprje a-
va ošte enje žarulje i staklenog poklopca.

Zamjena žaruljice pe nice:

1. Na stražnjoj strani ku išta pe nice nalazi
se stakleni poklopac svjetla.
Stakleni poklopac žarulje okrenite suprot-
no od kazaljke na satu i uklonite ga.

2. O istite stakleni poklopac.

3. Zamijenite žarulju novom žaruljom za
pe nice otpornom na toplinu do 300 °C.
Koristite samo istu vrstu žarulje kao
zamjensku. Mora biti jednake snage i
namijenjena uporabi samo u ku anskim
ure ajima.

4. Postavite stakleni poklopac.
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Rješavanje problema

Problem Mogu i uzrok rješenje

Ure aj uop e ne radi Isko io je osigura Provjerite osigura e. Ako osigu-
ra  isko i više puta, obratite se
ovlaštenom serviseru.

Pe nica se ne grije Pe nica nije uklju ena Uklju ite pe nicu

Pe nica se ne grije Nisu podešene potrebne po-
stavke

Provjerite postavke

Žaruljica pe nice ne radi Žaruljica pe nice je u kvaru Zamijenite žaruljicu

Para i kondenzat nakupljaju se
na hrani i u unutrašnjosti pe nice

Predugo ste ostavili jelo u pe nici Ne ostavljajte jelo u pe nici dulje
od 15 – 20 minuta nakon dovr-
šetka pe enja

Ako ne možete samostalno prona i rješenje,
obratite se dobavlja u ili servisnom centru.

Podaci potrebni za servisni centar nalaze se
na nazivnoj plo ici. Nazivna plo ica nalazi se
na prednjem okviru ku išta pe nice.

Preporu ujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.) .........................................

Broj proizvoda (PNC) .........................................

Serijski broj (S.N.) .........................................

Postavljanje

Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.

Položaj ure aja

Ure aj možete postaviti samostalno s ormari-
ima s jedne ili obje strane i u kutu.

B
A

Minimalne udaljenosti
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Dimenzije mm

A 690

B 150

Tehni ki podaci

Dimenzije

Visina 855 mm

Širina 500 mm

Dubina 600 mm

Ukupna elektri na sna-
ga

7315 W

Napon 230 V

Frekvencija 50 Hz

Niveliranje
Koristite male nožice ispod ure aja kako biste
gornju površinu za kuhanje postavili u istu ra-
zinu s drugim površinama.

Zaštita od prevrtanja

Upozorenje Morate postaviti zaštitu od
prevrtanja. Postavite zaštitu protiv

prevrtanja kako biste sprije ili da ure aj
padne prilikom nepravilnog optere enja.

Upozorenje Na vašem se ure aju nalazi
simbol prikazan na slici (ako postoji)

kako bi vas podsjetio na postavljanje zaštite
od prevrtanja.

Važno Provjerite je li zaštita od prevrtanja na
ispravnoj visini.

80-85
mm

317-
322 mm

Kako postaviti zaštitu od prevrtanja

1. Postavite ispravnu visinu ure aja i pod-
ru je ure aja prije nego što pri vrstite za-
štitu od prevrtanja.

2. Provjerite je li površina iza ure aja glatka.

3. Zaštitu od prevrtanja postavite 317-322
mm ispod površine ure aja i 80-85 mm
od lijevog ruba ure aja u okrugli otvor na
nosa . Zavijte je na vrsti materijal ili kori-
stite odgovaraju e poja anje (zid).
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4. Otvor možete prona i na stražnjoj lijevoj
strani ure aja. Pogledajte sliku.

5. Ako ste promijenili dimenzije kuhala,
morate ispravno poravnati ure aj protiv
prevrtanja.

Važno Ukoliko je prostor izme u kuhinjskih
ormari a pod radnom plo om ve i od širine
ure aja, bo ne mjere morate namjestiti prema
sredini ure aja.

Elektri na instalacija

Proizvo a  nije odgovoran ako ne slijedi-
te sigurnosne mjere opreza iz poglavlja

"Informacije o sigurnosti".

Ovaj se ure aj isporu uje bez naponskog

kabela i utika a.

Mogu se koristiti sljede e vrste kabela: H05

RR-F s adekvatnim presjekom.

Upozorenje Prije priklju enja kabela

napajanja, izmjerite napon izme u faza u

ku noj mreži.

Zatim, prema uputama na priklju noj plo ici

na stražnjoj strani pe nice spojite elektri nu

instalaciju.

Taj korak sprje ava instalacijske pogreške i

ošte enje elektri nih komponenti ure aja.

Kabel za napajanje ne smije dodirivati

dio ure aja koji je prikazan na slici.

Briga za okoliš

Reciklirajte materijale sa simbolom  .

Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne

spremnike.

Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,

kao i u recikliranju otpada od elektri nih i

elektroni kih ure aja. Ure aje ozna ene

simbolom  ne bacajte zajedno s ku nim

otpadom. Proizvod odnesite na lokalno

reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu

službu.

Ambalaža

Ambalaža je ekološka i može se reciklira-

ti. Plasti ni dijelovi ozna eni su me unarod-

nim kraticama poput PE, PS itd. Ambalažu

odložite u posebne spremnike za otpad na

lokalnom odlagalištu.

Upozorenje Prije rashodovanja morate

onesposobiti ure aj, kako ne bi

predstavljao opasnost.

Da biste to u inili, izvadite elektri ni utika  iz

uti nice i odvojite elektri ni kabel od ure aja.

16

 

www.zanussi.com

www.preciz.hu



Tartalomjegyzék

Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  17
Biztonsági el írások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  18
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  21
Az els  használat el tt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  22
F z lap - Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _  22
F z lap - Hasznos javaslatok és tanácsok
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  23
F z lap - Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _  23

Süt  - Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  24
Süt  – tartozékok használata _ _ _ _ _ _ _  25
Süt  - Hasznos javaslatok és tanácsok _  25
Süt  - Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _  27
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  29
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  30
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _  32

A változtatások jogát fenntartjuk.

Biztonsági információk

Az üzembe helyezés és használat el tt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelel  üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felel sséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhet  helyen az útmuta-
tót.

Gyermekek és fogyatékkal él  személyek biztonsága

Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képesség , illetve megfelel  tapasztalatok és is-
meretek híján lév  személyek a biztonságukért felel s személy
felügyelete mellett használhatják.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekekt l.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készü-

lékt l m ködés közben, és m ködés után, leh léskor. A készü-
lék elérhet  részei forróak.

• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor cél-
szer  azt bekapcsolni.

• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.

 

17www.zanussi.com

www.preciz.hu



Általános biztonság
• Használat közben a készülék és az elérhet  részek nagyon fel-

forrósodhatnak. Ne érintse meg a f t elemeket.
• Ne m ködtesse a készüléket küls  id zít vel vagy külön távirá-

nyító rendszerrel.
• F z lapon történ  f zéskor az olaj vagy zsír felügyelet nélkül

hagyása veszélyes lehet, és t z keletkezhet.
• A tüzet ne próbálja meg eloltani vízzel, hanem kapcsolja ki a

készüléket, és takarja le a lángokat például egy fed vel vagy
t zálló takaróval.

• Ne tároljon semmit sem a f z felületeken.
• A készülék tisztításához ne használjon g zöl s takarítógépet.
• Soha ne tegyen a f z felületre fémtárgyakat (fed k, kések,

kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
• Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sü-

t ajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a fel-
ületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.

• Az izzó cseréje el tt gy z djön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva, hogy megel zze áramütést.

• A rögzített kábelezést a bekötési szabályok betartásával el kell
látni megszakító eszközökkel.

• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a hivatalos
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek ki
kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon el .

 Biztonsági el írások

Üzembe helyezés

Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.

• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.

• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekint
a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavé-
delmi keszty t.

• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújá-
nál fogva.
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• Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készülékt l és egységt l.

• A készüléket biztonságos szerkezetek alá
és mellé helyezze.

• A készüléket azonos magasságú készülé-
kek vagy egységek mellett helyezze el.

• Ne telepítse a készüléket lábazatra.

• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhet , hogy az ajtó
vagy ablak kinyitásával leverje a forró f -
z edényt a készülékr l.

Elektromos csatlakoztatás

Vigyázat T z- és áramütésveszély.

• Minden elektromos csatlakoztatást szak-
képzett villanyszerel nek kell elvégeznie.

• A készüléket kötelez  földelni.

• Ellen rizze, hogy az adattáblán szerepl
elektromos adatok megfelelnek-e a háztar-
tási hálózati áram paramétereinek. Amen-
nyiben nem, forduljon szakképzett villany-
szerel höz.

• Mindig megfelel en felszerelt, áramütés el-
len védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztót és hos-
szabbító kábelt.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati ká-
bel cserére szorul, forduljon a márkaszer-
vizhez vagy villanyszerel höz.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne
érjenek hozzá a készülék ajtajához, különö-
sen akkor, ha az forró.

• A feszültség alatt álló és szigetelt alkatré-
szek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíte-
ni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltá-
volítani azokat.

• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen ar-
ra, hogy a hálózati dugasz üzembe helye-
zés után is könnyen elérhet  legyen.

• Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése
laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót
hozzá.

• A készülék csatlakozásának bontására, so-
ha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatla-
kozódugónál fogva húzza ki.

• Kizárólag megfelel  szigetel berendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvéd  meg-
szakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkiol-
dót és véd relét.

• Az elektromos készüléket egy szigetel be-
rendezéssel kell ellátni, amely lehet vé te-
szi, hogy minden ponton leválassza a ké-
szüléket az elektromos hálózatról. A szige-
tel berendezésnek legalább 3 mm-es érint-
kez távolsággal kell rendelkeznie.

Használat

Vigyázat Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.

• A készüléket háztartási környezetben hasz-
nálja.

• Ne változtassa meg a készülék m szaki jel-
lemz it.

• Ellen rizze, hogy a készülék szell z nyílá-
sai nincsenek-e lezárva.

• M ködés közben tilos a készüléket felügye-
let nélkül hagyni.

• Minden használat után kapcsolja ki a ké-
szüléket.

• A készülék használat közben felforrósodik.
Ne érintse meg a f t elemeket. Amikor a
süt b l kiveszi vagy behelyezi az edénye-
ket, mindig használjon konyhai edényfogó
keszty t.

• Körültekint en járjon el, ha m ködés köz-
ben kinyitja a készülék ajtaját. Forró leveg
távozhat a készülékb l.

• Ne m ködtesse a készüléket nedves kéz-
zel, vagy amikor az vízzel érintkezik.

• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.

• Ne m ködtesse a készüléket küls  id zít -
vel vagy külön távirányító rendszerrel.

• M ködés közben mindig tartsa csukva a
készülék ajtaját.

 

19www.zanussi.com

www.preciz.hu



• Soha ne tegyen a f z zónákra ev eszkö-
zöket vagy fed ket. Ezek üzem közben for-
róvá válnak.

• Használat után kapcsolja ki a f z zónákat.

• Ne használja a készüléket munka- vagy tá-
rolófelületként.

Vigyázat T z- és robbanásveszély.

• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
g zöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal
való f zéskor tartsa azoktól távol a nyílt
lángot és a forró tárgyakat.

• A nagyon forró olaj által kibocsátott g zök
öngyulladást okozhatnak.

• Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj
az els  használatkor alkalmazott h foknál
alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlé-
kony anyaggal szennyezett tárgyat a ké-
szülékbe, annak közelébe, illetve annak te-
tejére.

• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng
ne legyen a készülék közelében, amikor
kinyitja az ajtót.

• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos le-
veg elegyet hozhatnak létre.

• Az esetleges tüzet ne próbálja vízzel oltani.
Húzza ki a készüléket a hálózatból, és ta-
karja le a lángokat egy fed vel vagy t zálló
takaróval.

Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• A zománc elszínez désének vagy károso-
dásának megakadályozása érdekében:

– Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat
közvetlenül a készülék süt terének aljá-
ra.

– Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készü-
lék süt terének aljára.

– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.

– a f zés befejezése után ne tárolja a ned-
ves edényeket vagy az ételt a készülék-
ben.

– A tartozékok kivételekor vagy berakása-
kor óvatosan járjon el.

• A zománc elszínez dése nincs hatással a
készülék teljesítményére. Ez a garanciajog
szempontjából nem számít hibának.

• A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a sütés-
hez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat
ejthet.

• Ne helyezzen forró f z edényt a kezel pa-
nelre.

• Ne hagyja, hogy a f z edényb l elforrjon a
folyadék.

• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy
f z edényt a készülékre. A készülék felüle-
te megsérülhet.

• Üres f z edénnyel vagy f z edény nélkül
ne kapcsolja be a f z zónákat.

• Ne tegyen alufóliát a készülékre.

• Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényb l
készült, illetve sérült aljú edények megkar-
colhatják az üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a f z fel-
ületre szeretné helyezni ezeket.

Vigyázat Szereljen fel egy stabilizáló
eszközt a készülék megbillenésének

megakadályozására. Olvassa el az „Üzembe
helyezés” c. szakaszt.

Ápolás és tisztítás

Vigyázat Személyi sérülés, t z vagy a
készülék károsodásának veszélye áll

fenn.

• Karbantartás el tt kapcsolja ki a készülé-
ket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.

• Ellen rizze, hogy leh lt-e a készülék. Más-
különben fennáll a veszély, hogy az üvegt-
áblák eltörnek.

• A süt ajtó sérült üvegtábláját haladéktala-
nul cserélje ki. Forduljon a márkaszerviz-
hez.

• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a
készülékr l. Az ajtó nehéz!
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• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.

• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.

• A készüléket puha, nedves ruhával tisztít-
sa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.

• Amennyiben t zhelytisztító aeroszolt hasz-
nál, tartsa be a tisztítószer csomagolásán
feltüntetett biztonsági utasításokat.

• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.

Bels  világítás

• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú,
amely kizárólag háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására ne
használja.

Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély.

• A lámpa cseréje el tt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.

• Kizárólag az eredetivel megegyez  m sza-
ki jellemz kkel rendelkez  lámpát használ-
jon.

Szerviz

• A készülék javítását bízza márkavizre. Ki-
zárólag eredeti alkatrészek használatát ja-
vasoljuk.

Ártalmatlanítás

Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.

• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.

• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megaka-
dályozza gyermekek és kedvenc állatok ké-
szülékben rekedését.

Termékleírás

Általános áttekintés

9

2 3 541

8

6

7
4

1

2

3

8

1 A f z lap kezel szervei

2 H mérséklet-visszajelz

3 H mérséklet-szabályozó gomb

4 Süt funkciók szabályozógombja

5 F z lap vezérlés-visszajelz

6 F t elem

7 Süt lámpa

8 Polcszintek
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F z felület elrendezése

34

1 2

180
mm

180
mm

145
mm

145
mm

1 F z zóna 1000 W

2 F z zóna 1500 W

3 F z zóna 1000 W

4 F z zóna 2000 W

Tartozékok

• Süt polc
Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez

• Lapos süt tepsi
Tortákhoz és süteményekhez.

• Tárolórekesz

A süt tér alatt tárolórekesz található.
A rekesz használatához emelje fel és hajt-
sa le az ajtót.

Vigyázat A tárolótér felforrósodhat,
amikor a készülék m ködik.

Az els  használat el tt

Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló
részt.

Figyelem A süt  ajtajának kinyitásához
mindig középen fogja meg a süt ajtó

fogantyúját.

A legels  tisztítás

• Távolítson el minden alkatrészt a készülék-
b l.

• Az els  használat el tt tisztítsa ki a készü-
léket.

Figyelem Ne használjon súrolószert a
tisztításhoz! Ez kárt okozhat a

készülékben. Olvassa el az "Ápolás és
tisztítás" cím  fejezetet.

El melegítés

Üres készülékkel végezzen el melegítést,
hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.

1. Állítsa be a  funkciót és a maximális
h mérsékletet.

2. Hagyja 45 percig m ködni a készüléket.

3. Állítsa be a  funkciót. E funkció maxi-
mális h mérséklete 210 °C.

4. Hagyja 15 percig m ködni a készüléket.
A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok.
Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez
normális jelenség. Gondoskodjon a megfelel
légáramlásról.

F z lap - Napi használat

Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló
részt.
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H fokbeállítások

Szabályozó-
gomb

Funkció

Kikapcsolt állás

1 - 6

H fokbeállítások
1 = legalacsonyabb h fokbeál-
lítás; 6 = legmagasabb h fok-
beállítás

1. Forgassa el a gombot a kívánt h fokozat-
ra. A f z lap szabályozójának visszajel-
z je világítani kezd.

2. A sütés leállítására fordítsa  helyzetbe
a gombot. Amikor valamennyi f z zóna

kikapcsolt, a t zhely szabályozójának vis-
szajelz je kialszik.

A maradékh t használja az energiafo-
gyasztás csökkentésére. A sütés befeje-

zése el tt körülbelül 5 - 10 perccel kapcsolja
ki a f z zónát.

Gyors f z lap
A t zhelylap közepén lév  piros pont a gyors
f z lapot jelöli. A gyors f z lap gyorsabban
melegszik fel, mint a hagyományos f z lapok.
A piros pontok a f z lapokra festettek. Hasz-
nálat során elkophatnak, és egy id  után tel-
jes mértékben el is t nhetnek. Ez nincs sem-
milyen hatással a készülék teljesítményére.

F z lap - Hasznos javaslatok és tanácsok

F z edény

• Az edény alja legyen minél vastagabb
és laposabb.

Energiatakarékosság

• Lehet ség szerint mindig tegyen fed t
az edényekre.

• Az edényt már a f zés megkezdése
el tt tegye rá a f z zónára.

• A f z lapot a f zési ciklus befejez dé-
se el tt kapcsolja ki, hogy a maradék-
h t is fel tudja használni.

• Az edényaljak és a f z zónák méreté-
nek mindig meg kell egyezniük.

Példák különböz  f zési alkalmazásokra

H mér-
séklet be-

állítás:

Használat:

1 Melegen tartás

2 Lassú párolás

3 Párolás

4 Sütés / pirítás

5 Felforralás

6 Felforralás / hirtelen sütés / olajfür-
d ben sütés

F z lap - Ápolás és tisztítás

Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló
részt.

Fontos Maradékh  miatti égési sérülés
veszélye áll fenn!
Hagyja leh lni a készüléket.

Minden használat után tisztítsa meg a készü-
léket.
Mindig olyan edényeket használjon, amelyek-
nek tiszta az alja.

A karcolások vagy sötét foltok nem befo-
lyásolják a készülék m ködését.

A szennyez dés eltávolítása:

1. A szennyez dés eltávolításához használ-
jon finom súrolószert vagy súrolósziva-
csot.

2. Tisztítsa meg a készüléket enyhén mosó-
szeres nedves ruhával.
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3. Melegítse fel a f z lapot egy alacso-
nyabb h mérsékletre, és hagyja megszá-
radni.

4. A f z lapok karbantartásához kenje be
azokat alkalmanként kevés varrógépolaj-
jal, majd itatóspapírral törölje le.

Fontos A t zhely rozsdamentes
acélperemének tisztításához használjon a

rozsdamentes felületekhez árusított
tisztítószert.

A t zhelylap rozsdamentes acélpereme a
h terhelés következtében kissé elszíne-

z dhet.

Süt  - Napi használat

Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló
részt.

A készülék be- és kikapcsolása

1. A süt funkció szabályozó gombját forgas-
sa a kívánt funkcióra.

2. Forgassa a h mérséklet-szabályozó
gombot a kívánt h mérsékletre.
Amíg a készülék h mérséklete emelke-
dik, a h mérséklet-visszajelz  világít.

3. A süt  kikapcsolásához fordítsa süt funk-
ció szabályozó gombját és a h mérsék-
let-szabályozó gombot Ki pozícióra.

Biztonsági termosztát

A biztonsági termosztát egy h kioldó,
mely a termosztátban m ködik.

A süt  termosztátjának a túlmelegedésb l
adódó károsodása elkerüléséhez a süt  biz-
tonsági termosztáttal rendelkezik, amely meg-
szakítja az áramellátást. A süt  a h mérséklet
csökkenése után automatikusan újra bekap-
csol.

Vigyázat A biztonsági termosztát
kizárólag akkor lép m ködésbe, ha a

süt termosztát nem m ködik megfelel en.
Ilyen esetben a süt  nagyon felforrósodik, és
megégetheti az ételeket. Ekkor haladéktalanul
cseréltesse ki a márkaszervizzel a
süt termosztátot.

Süt funkciók

Süt funkció Alkalmazás

KIKAPCSOLT állás
A készülék kikapcsolt állapotban van. 

Alsó + fels  sütés
A fels  és az alsó f t elem egyaránt melegíti a süt t.
Egyetlen süt szinten történ  sütéshez.

Alsó f t elem
Kizárólag a süt  alsó részét melegíti. Ropogós alapú sü-
temények készítéséhez.

Fels  f t elem
Kizárólag a süt  fels  részét melegíti. F zött ételek befe-
jezéséhez.

Teljes grill

A teljes grillez  elem be van kapcsolva. Nagyobb mennyi-
ség  lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós készítéséhez.

Vigyázat E funkció használatakor a maximális h -
mérséklet 210 °C lehet.
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Süt  – tartozékok használata

A süt tepsit behelyezése

Helyezze a tepsit a süt tér közepébe, az els
és a hátsó fal közé. Ez biztosítja a meleg
áramlását az els  részen és a süt tepsi mö-
gött. Biztosítsa, hogy a tepsit úgy helyezze el,
mint a képen, a ferde szélével hátul.

Vigyázat Ne tolja be teljesen a süt tepsit
a süt tér hátsó falához. Ez

megakadályozná, hogy a forró leveg  a tepsi

körül áramolhasson. Az étel megéghet,
különösen a tepsi hátsó részén.

Süt polc behelyezése

Helyezze a süt polcot a süt tér közepébe, az
els  és a hátsó fal közé. A süt polc hátsó ré-
sze különleges kialakítású, mely megkönnyíti
a tartozék megfelel , pontos behelyezését.
Ellen rizze, hogy a süt polc az ábrán látható
módon van-e behelyezve.

Süt  - Hasznos javaslatok és tanácsok

Figyelem A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit

használjon a sütéshez. A gyümölcslevek
maradandó foltokat okozhatnak a zománcon.

• A süt ben négy polcszint található. A polc-
szintek számozása a süt  aljától felfele tör-
ténik.

• A nedvesség lecsapódhat a készülék bel-
sejében vagy az üvegajtókon. Ez normális
jelenség. Mindig álljon hátrébb a készülék-
t l, amikor sütés közben kinyitja a készülék
ajtaját. A páralecsapódás csökkentése ér-
dekében a sütés el tt legalább 10 percig
üzemeltesse a készüléket.

• Törölje le a nedvességet a készülék min-
den használata után.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetle-
nül a készülék aljára, és alkatrészeit ne ta-
karja le sütés közben alufóliával. Ez hatás-
sal lehet a sütés eredményére, és a süt
zománcát is károsíthatja.

Sütemények sütése

• Melegítse el  a süt t kb. 10 percig a sütés
el tt.

• Ne nyissa ki addig a süt  ajtaját, amíg a sü-
tési id  3/4-e el nem telt.

• Ha egyszerre két tepsit használ, legyen egy
üres szint közöttük.
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Húsok és halak sütése

• Ne süssön 1 kg-nél kevesebb húst. Ennél
kevesebb mennyiség esetén a hús kiszá-
rad.

• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon
zsírfogó tálcát, hogy megóvja a süt t a zsír-
foltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.

• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szelete-
lés el tt, hogy a szaftja ne folyjon ki.

• A hús sütése közben a túlzott füstképz dés
megel zése érdekében öntsön egy kis vizet

a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció meg-
el zése érdekében mindig pótolja az elpá-
rolgott vizet.

Sütési id tartamok
A sütés id tartama az étel fajtájától, annak ál-
lagától és mennyiségét l függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés köz-
ben. Találja meg a legjobb beállításokat (h -
mérséklet-beállítás, sütési id  stb.) süt edé-
nyeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, mi-
közben használja a készüléket.

Fels /alsó sütés 

Étel
Tepsi típusa és polc-

szint
El melegítési

id  (perc)
H mérséklet

(°C)
Sütési id

(perc)

Péksütemények
(250 g)

zománcozott tepsi, 3.
polcmagasság

- 150 25 - 30

Lepény (1000 g) zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

10 160 - 170 30 - 35

Kelt almás süte-
mény (2000 g)

zománcozott tepsi, 3.
polcmagasság

- 170 - 190 40 - 50

Almás pite (1200 +
1200 g)

2 kerek, alumíniumbevo-
natú tepsi (átmér : 20
cm), 1. polcmagasság

15 180 - 200 50 - 60

Kis édes sütemé-
nyek (500 g)

zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

10 160 - 180 25 - 30

Piskóta (zsiradék
nélkül) (350 g)

1 kerek alumínium bevo-
natú tepsi (átmér : 26
cm), 1. polcmagasság

10 160 - 170 25 - 30

Tepsis sütemény
(1 500 g)

zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

- 160 - 170 45 - 551)

Csirke egészben
(1 350 g)

süt polc a 2. szintre,
tésztasüt  tálca az 1.
szintre

- 200 - 220 60 - 70

Fél csirke (1 300 g) süt polc a 3. szintre,
tésztasüt  tálca az 1.
szintre

- 190 - 210 30 - 35

Sertésborda (600
g)

süt polc a 3. szintre,
tésztasüt  tálca az 1.
szintre

- 190 - 210 30 - 35

Gyümölcskosár
(800 g)

zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

20 230 - 250 10 - 15

Kelt tészta töltelék-
kel (1200 g)

zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

10 - 15 170 - 180 25 - 35

Pizza (1000 g) zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

10 - 15 200 - 220 30 - 40
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Étel
Tepsi típusa és polc-

szint
El melegítési

id  (perc)
H mérséklet

(°C)
Sütési id

(perc)

Sajttorta (2600 g) zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

- 170 - 190 60 - 70

Svájci almás le-
pény (1900 g)

zománcozott tepsi, 1.
polcmagasság

10 - 15 200 - 220 30 - 40

Karácsonyi püs-
pökkenyér (2400
g)

zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

10 - 15 170 - 180 55 - 652)

Quiche Lorraine
(1000 g)

1 kerek tepsi (átmér : 26
cm), 1. polcmagasság

10 - 15 220 - 230 40 - 50

Parasztkenyér
(750 + 750 g)

2 kerek, alumíniumbevo-
natú tepsi (átmér : 20
cm), 1. polcmagasság

183) 180 - 200 60 - 70

Üres kalács (600 +
600 g)

2 kerek, alumíniumbevo-
natú tepsi (hossz: 25
cm), 2. polcmagasság

10 160 - 170 40 - 50

Üres kalács – ha-
gyományos (600 +
600 g)

2 kerek, alumíniumbevo-
natú tepsi (hossz: 20
cm), 2. polcmagasság

- 160 - 170 30 - 40

Zsemle (800 g) zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

10 - 15 200 - 210 10 - 15

Keksztekercs (500
g)

zománcozott tepsi, 1.
polcmagasság

10 150 - 170 15 - 20

Habcsók (400 g) zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

- 100 - 120 40 - 50

Morzsasütemény
(1500 g)

zománcozott tepsi, 3.
polcmagasság

10 - 15 180 - 190 25 - 35

Piskótatészta (600
g)

zománcozott tepsi, 3.
polcmagasság

10 160 - 170 25 - 35

Vajas sütemény
(600 g)

zománcozott tepsi, 2.
polcmagasság

10 180 - 200 20 - 25

1) Miután kikapcsolta a süt t, hagyja benn a süteményt további 7 percig.
2) Miután kikapcsolta a süt t, hagyja benn a süteményt további 10 percig.
3) El melegítéshez állítsa a h mérsékletet 250 °C-ra.

Pizza sütésekor a legjobb sütési ered-
mény elérése érdekében forgassa a süt

szabályozógombját a Pizza állásba.

Süt  - Ápolás és tisztítás

Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló
részt.

• A készülék elejét meleg vizes és tisztító-
szeres puha ruhával tisztítsa meg.

• A fém felületek megtisztítását végezze a
szokásos tisztítószerrel.

• Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a süt  belsejét. Ily módon könnyen el
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tudja távolítani a szennyez déseket, és
azok kés bb nem égnek rá a felületre.

• A makacs szennyez déseket célirányos sü-
t tisztító szerrel tisztítsa meg.

• Minden használat után tisztítsa meg az ös-
szes tartozékot (meleg vizes és tisztítósze-
res puha ruhával), majd hagyja ket meg-
száradni.

• Ha nem tapadó felület  tartozékai vannak,
ne tisztítsa ket marószerekkel, éles szél
tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkre-
teheti a nem tapadó bevonatot!

A süt ajtó tisztítása
A süt  ajtajában két üveglap van egymás mö-
gé beépítve. A tisztítás megkönnyítéséhez ve-
gye le a süt  ajtaját.

Vigyázat A süt  ajtaja bezáródhat, ha
úgy próbálja kiszerelni a bels  üveglapot,

hogy az ajtó nincs levéve.

Vigyázat Miel tt az ajtó tisztításához
hozzáfogna, gy z djön meg arról, hogy

az üveglapok leh ltek. Ha az üveglapok
forrók, fennáll a veszély, hogy eltörnek.

Vigyázat Ha az ajtó üveglapjai
megsérültek vagy karcolások vannak

rajtuk, az üveg meggyengült és eltörhet. Ezt
elkerülend  ki kell cserélnie ket. További
útmutatásért forduljon a szakszervizhez.

A süt ajtó és az üveglap leszerelése

1  Nyissa ki teljesen
az ajtót, és fogja
meg az ajtó két zsa-
nérját.

2  Emelje meg és
fordítsa el a zsanéro-
kon lév  kart.

3  Csukja be a sü-
t ajtót az els  nyitási
pozícióig (félig). Ezu-
tán húzza el re és
emelje ki a helyér l.

1

1

4  Helyezze az ajtót
egy stabil felületre
úgy, hogy egy puha
rongyot tesz alá.
Csavarhúzóval távo-
lítsa el az ajtó alsó
peremén lév  2 csa-
vart.

Fontos Vigyázzon,
hogy ne veszítse el a
csavarokat.

3

2
2

5  A bels  ajtó nyitá-
sához fából, m a-
nyagból vagy ezek-
hez hasonló anyag-
ból készült spatulát
használjon.
Tartsa meg a küls
ajtót, és nyomja a
bels  ajtót az alsó
fels  pereme felé.

6  Emelje meg a
bels  ajtót.
7  Tisztítsa meg az

ajtó bels  oldalát.
Tisztítsa meg az
üveglapot mosósze-
res vízzel. Óvatosan
törölje szárazra.

Vigyázat Csak mosószeres vízzel
tisztítsa az üveglapot. A súrolószerek, a

folteltávolítók és az éles tárgyak (pl. kések
vagy kaparóeszközök) károsíthatják az
üveglapot.
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A süt ajtó és az üveglap visszaszerelése

Amikor befejez dött a tisztítás, szerelje vissza
a süt ajtót. Ehhez fordított sorrendben hajtsa
végre a fenti lépéseket.

4
4

5

5

6

 

Süt lámpa

Vigyázat Legyen óvatos, amikor a
süt lámpát cseréli. A lámpa cseréje el tt

mindig kapcsolja ki a készüléket. Áramütés
veszélye áll fenn.

Vigyázat Az ebben a készülékben
m köd  izzólámpák kizárólag háztartási

eszközökhöz kifejlesztett fényforrások! Ne
használja ezeket helyiségek vagy azok
részeinek megvilágítására. Ha az izzólámpa
cseréje szükségessé válik, az eredetivel

azonos teljesítmény , háztartási
készülékekhez tervezett izzót használjon.

A süt lámpa cseréje el tt:

• Kapcsolja ki a készüléket.

• Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdo-

bozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót.

• Tegyen egy kend t a süt  belsejének az al-

jára. Ez megakadályozza a süt világítás iz-

zójának és üvegbúrájának a sérülését.

A süt lámpa cseréje:

1. A süt világítás üveg lámpabúrája a süt -

tér hátsó részén található.

Az üveg lámpaburkolat eltávolításához

fordítsa azt az óramutató járásával ellent-

étes irányba.

2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.

3. Cserélje ki a süt lámpát egy megfelel ,

300 °C-ig h álló süt lámpára.

Használjon az eredetivel megegyez  tí-

pusú süt lámpa izzót. Olyan új izzót

használjon, melynek teljesítménye ugya-

nakkora, mint az eredeti izzóé, és háztar-

tási készülékekben való használatra ter-

vezték.

4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.

Mit tegyek, ha...

Jelenség Lehetséges ok Javítási mód

A készülék egyáltalán nem m -

ködik

A biztosítódobozban kioldott a

biztosító

Ellen rizze a biztosítékot. Ha a

biztosíték ismételten kiold, fordul-

jon szakképzett villanyszerel -

höz.

A süt  nem melegszik fel A süt  nincs bekapcsolva Kapcsolja be a süt t

A süt  nem melegszik fel A szükséges értékek nincsenek

beállítva

Ellen rizze a beállításokat

Nem m ködik a süt világítás Meghibásodott a süt lámpa Cserélje ki a süt világítás izzóját

G z- és páralecsapódás észlel-

het  az ételen és a süt térben

Túl hosszú ideig hagyta az

edényt a süt ben

A sütés befejezése után az edé-

nyeket ne hagyja 15-20 percnél

hosszabb ideig a süt ben

Ha nem talál egyedül megoldást a problémá-

ra, forduljon a márkakeresked höz vagy a

szervizhez.

A szerviz számára szükséges adatok az adat-

táblán találhatók. Az adattábla a süt tér elüls

keretén található.
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Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.) .........................................

Termékszám (PNC) .........................................

Sorozatszám (S.N.) .........................................

Üzembe helyezés

Vigyázat Lásd a Biztonságról szóló
részt.

A készülék elhelyezése
A szabadon álló készülékét üzembe helyez-
heti úgy, hogy egyik vagy mindkét oldalán
szekrények vannak, illetve sarokban is.

B
A

Minimális távolságok
Méretek mm

A 690

B 150

M szaki adatok

Méretek

Magasság 855 mm

Szélesség 500 mm

Mélység 600 mm

Méretek

Teljes elektromos telje-
sítmény

7315 W

Feszültség 230V

Frekvencia 50 Hz

Vízszintbe állítás
A készülék alján található lábak beállításával
a t zhely felületét a többi felület magasságá-
hoz igazíthatja

Billenésgátló

Vigyázat Fel kell szerelnie a
billenésgátlót. Szereljen fel billenésgátlót

a készülék helytelen terhelés miatti
billenésének megakadályozására.
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Vigyázat Az Ön készülékén az alábbi
képen látható szimbólum (nem minden

típusnál) figyelmezteti Önt a billenésgátló
felszerelésére.

Fontos Ellen rizze, hogy a helyes
magasságban szerelte-e fel a billenésgátlót.

80-85
mm

317-
322 mm

A billenésgátló felszerelése

1. Állítsa be a helyes magasságot és terüle-
tet a készülék számára, miel tt felszereli
a billenésgátlót.

2. Ügyeljen arra, hogy a t zhely mögötti fel-
ület sima legyen.

3. A készülék tetejét l lefelé számítva
317-322 mm-re és a készülék oldalától
80-85 mm-es távolságra, a tartón lév  kör
alakú nyílásba szerelje be a billenésgát-
lót. Csavarozza szilárd anyagba vagy al-
kalmazzon (fali) meger sítést.

4. Egy nyílás található a készülék hátulján, a
bal oldalon. Lásd az ábrát.

5. Amennyiben módosulnak a t zhely mére-
tei, a billenésgátlót ismét be kell állítani.

Fontos Ha a konyhaszekrények közötti tér
nagysága meghaladja a készülék
szélességét, akkor a készülék középre
állításához módosítania kell az oldalméretet.

Elektromos üzembe helyezés

A gyártó semmilyen felel sséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk”

c. fejezetben található óvintézkedéseket nem

tartja be.

A készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül

kerül szállításra.

Alkalmazható kábeltípusok: H05 RR-F megfe-

lel  keresztmetszettel.

Vigyázat Miel tt csatlakoztatja a

készülék tápkábelét a hálózati

konnektorhoz, mérje meg az épület

elektromos hálózatában a fázisok közötti

feszültséget.

Ezután tekintse meg a készülék hátulján

található bekötési rajzot a megfelel

elektromos üzembe helyezés érdekében

A lépések ilyen sorrendben való elvégzésével

kiküszöbölhet ek az üzembe helyezési hibák

és a készülék elektromos alkatrészeinek

károsodása.

A tápkábel nem érintkezhet a készülék

ábrán jelzett részével.
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Környezetvédelmi tudnivalók

A következ  jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:  . Újrahasznosításhoz
tegye a megfelel  konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A 
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felel s hivatallal.

Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és új-

rahasznosítható. A m anyag részeket olyan

bels  rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A
készülék csomagolását az erre kijelölt konté-
nerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladék-
gy jt  telepeken.

Vigyázat Kiselejtezése el tt a készüléket
m ködésképtelenné kell tenni, hogy ne

jelenthessen veszélyforrást.
Ehhez húzza ki a csatlakozódugót a hálózati
aljzatból, majd vágja le a készülékr l a
hálózati vezetéket.
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