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TÖRŐDÜNK ÖNNEL
Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott! Ön olyan készülék tulajdonosa
lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:

használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.electrolux.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registerelectrolux.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk
 Általános információk és hasznos tanácsok
 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.
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1.  BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága

FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.

• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.

• A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.

• 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a

gyermekektől, és megfelelően dobja azokat a
hulladékba.

• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodnak.

• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
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1.2 Általános biztonság
• A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel

cseréjét csak képesített személy végezheti el.
• A hátsó panel hőmérsékletének elviseléséhez a

készüléket H05VV-F típusú kábellel csatlakoztassa az
elektromos hálózathoz.

• A készülék a tengerszint felett legfeljebb 2000 m
magasságig történő használatra készült.

• A készülék nem használható hajón, csónakon vagy
egyéb úszó alkalmatosságon.

• A túlmelegedés elkerülése érdekében ne telepítse a
készüléket dekorációs ajtó mögé.

• Ne telepítse a készüléket lábazatra.
• Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy

külön távirányító rendszerrel.
• FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az

olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.

• A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.

• VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket/terméket tartsa folyamatosan felügyelet
alatt.

• FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.

• A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.

• Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének és a főzőlap
zsanéros üvegfedelének tisztítására, mivel ezek
megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.

• Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
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• Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.

• FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.

• Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.

• A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.

• FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.

• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.

• Legyen óvatos, amikor megérinti a tárolórekeszt.
Felforrósodhat.

• A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.

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

• FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
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2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés

FIGYELMEZTETÉS!
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.

• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.

• Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.

• A konyhai készülék házának és a
fülkének megfelelő méretűnek kell
lenniük.

• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.

• A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.

• A készülék alkatrészei feszültség alatt
állnak. A készüléket bútorban
helyezze el, hogy megelőzze
veszélyes részeinek megérintését.

• A készüléket azonos magasságú
készülékek vagy egységek mellett
helyezze el.

• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.

• Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a
készülék megbillenésének
megakadályozására. Olvassa el az
„Üzembe helyezés” c. szakaszt.

2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.

• Minden elektromos csatlakoztatást,
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.

• A készüléket kötelező földelni.

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.

• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.

• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.

• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.

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

• A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.

• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.

• Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
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2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- és égésveszély.
Vigyázat! Áramütés-veszély.

• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.

• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.

• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.

• Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.

• Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.

• Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.

• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.

• Ne használja a készüléket munka-
vagy tárolófelületként.

FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély

• A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.

• A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.

• Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.

• 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 levegőelegyet hozhatnak
létre.

FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb

tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.

– ne tegyen alufóliát a készülékre
vagy közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.

– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.

– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.

– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.

• A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.

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

• Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.

• Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.

• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.

• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.

• Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják a készülék
felületét. Az ilyen tárgyakat mindig
emelje fel, ha a főzőfelületen odébb
szeretné helyezni ezeket.

• A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.

2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból.
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• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.

• A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.

• A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.

• Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.

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

• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.

• A katalitikus zománcréteget (ha van)
semmilyen mosószerrel ne tisztítsa.

2.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!

• A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási

készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.

• A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.

• Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.

2.6 Szerviz
• A készülék javítását bízza a

márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket

használjon.

2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.

• A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

3.1 A készülék elhelyezése
A szabadon álló készülékét üzembe
helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét
oldalán szekrények vannak, illetve
sarokban is elhelyezhető.
Tekintse meg a táblázatot a legkisebb
illesztési távolságokkal kapcsolatban.

A
C

B

Minimális távolságok
Méretek mm
A 400

B 650

C 150
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3.2 Műszaki adatok

Feszültség 230 V

Frekvencia 50 - 60 Hz

Készülék osztály 1

Méretek mm
Magasság 858

Szélesség 500

Mélység 600

3.3 A készülék vízszintbe
állítása

A készülék alján található kis lábak
beállításával a készülék tetejét a többi
felület magasságához igazíthatja.

3.4 Billenésgátló
Állítsa be a helyes magasságot és
területet a készülék számára, mielőtt
felszereli a billenésgátlót.

VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a helyes
magasságban szerelte-e fel
a billenésgátlót.

Ügyeljen arra, hogy a
tűzhely mögötti felület sima
legyen.

Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Ha
nem szereli be, akkor hátrabillenhet a
készülék.
Az Ön készülékén az alábbi képen
látható szimbólum (nem minden típusnál)

figyelmezteti Önt a billenésgátló
felszerelésére.

1. A készülék tetejétől lefelé számítva
317 - 322 mm-re és a készülék
oldalától 80 - 85 mm-es távolságra, a
tartón lévő kör alakú nyílásba
szerelje be a billenésgátlót.
Csavarozza szilárd anyagba vagy
alkalmazzon (fali) megerősítést.

80-85

mm

317-322 

mm

2. Egy nyílás található a készülék
hátulján, a bal oldalon. Emelje meg a
készülék elejét, és helyezze a
készüléket a szekrények közötti tér
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közepére. Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága meghaladja a
tűzhely szélességét, akkor a tűzhely
középre állításához módosítania kell
az oldalméretet.

Amennyiben módosulnak a
tűzhely méretei, a
billenésgátlót ismét be kell
állítani.

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

3.5 Elektromos bekötés
FIGYELMEZTETÉS!
A gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal, ha a
biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja
be.

A készülék dugasz és csatlakozókábel
nélkül kerül szállításra.

FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt 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
megfelelő elektromos
üzembe helyezés
érdekében. A lépések ilyen
sorrendben való
elvégzésével
kiküszöbölhetőek az üzembe
helyezési hibák és a
készülék elektromos
alkatrészeinek károsodása.

A különböző fázisokhoz használandó
kábeltípusok:
Fázis Min. méretű kábel
1 3x6,0 mm²

3 nullavezetékkel 5x1,5 mm²

FIGYELMEZTETÉS!
A hálózati vezeték nem
érintkezhet a készüléknek az
ábrán árnyékolással jelzett
részével.
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4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Általános áttekintés

8

9

10

12

11

1 12 3 4 5 6 7

13

1

2

3

4

1 A főzőlap kezelőszervei
2 Hőmérséklet-szabályozó gomb
3 Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
4 Elektronikus programkapcsoló
5 Főzőlap lámpája / szimbóluma /

visszajelzője
6 Sütőfunkciók szabályozógombja
7 Plusz gőz gomb
8 Fűtőbetét
9 Lámpa
10 Ventilátor
11 Polctartó, eltávolítható
12 Sütőtér mélyedése
13 Polcszintek

4.2 Főzőfelület elrendezése

140 mm

140 mm
120/180 mm

140 mm

250 mm

6 5

1 2 3

4

1 Főzőzóna 1200 W
2 Gőzkimenet - száma és helye a

modelltől függően változhat
3 Főzőzóna 900 / 2000 W
4 Főzőzóna 1200 W
5 Maradékhő visszajelző
6 Főzőzóna 700 / 1700 W

4.3 Tartozékok
• Huzalpolc

Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.

• Sütőtálca
Tortákhoz és süteményekhez.

• Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.

• AirFry tálca
Étel kevesebb olajban vagy sütőpapír
nélkül történő sütéséhez.

• Teleszkópos sütősín
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.

• Tárolófiók
A tárolófiók a sütőtér alatt található.
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5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.

5.2 Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos
hálózatra csatlakoztatja, vagy
áramszünetet követően, illetve ha az óra
nincs beállítva, a  szimbólum villogni
kezd.

A  vagy  gombot nyomja meg a
pontos idő beállítására.
Körülbelül öt másodperc elteltével a
villogás megszűnik, a kijelző pedig a
beállított időt mutatja.

5.3 Az idő módosítása

Az Időtartam  vagy
Befejezés  funkció
működése alatt nem
módosítható az óra
beállítása.

Nyomja meg többször a  gombot
mindaddig, míg a Pontos idő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
Új időpont beállításához kövesse „Az óra
beállítása” című részben leírtakat.

5.4 Előmelegítés
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.

A következő funkció esetén:
Plusz Gőz olvassa el a „Sütő
- Napi használat” fejezetben
az alábbi funkció
bekapcsolásáról szóló
szakaszt: Plusz Gőz".

1. Állítsa be a  funkciót. Állítsa be a
maximális hőmérsékletet.

2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
3. Állítsa be a . Állítsa be a maximális

hőmérsékletet. E funkció maximális
hőmérséklete 210 °C.

4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Állítsa be a  funkciót, majd

nyomja meg a következőt: Plusz gőz
. Állítsa be a maximális

hőmérsékletet.
6. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
7. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja

lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki
a sütő. Gondoskodjon megfelelő
légáramlásról a helyiségben.

6. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

6.1 Főzőzónák leírása
A főzőzónák hőfokszabályozóval vannak
felszerelve, és szakaszosan működnek

(ki- és bekapcsolnak) a kiválasztott
hőmérsékleti fokozatnak megfelelően.
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6.2 Az elektromos főzőzóna

Szimbó‐
lumok

Funkció

Kikapcsolt állás

Kétkörös zóna

1 - 9 Hőfokbeállítások

A maradékhőt használja az
energiafogyasztás
csökkentésére. A sütési
folyamat befejezése előtt
körülbelül 5 - 10 perccel
kapcsolja ki a főzőzónát.

A kiválasztott főzőzóna gombját forgassa
el a megfelelő hőfokbeállításra.
A főzőlap szabályozójának visszajelzője
világítani kezd.
A főzési folyamat befejezéséhez
forgassa a szabályozógombot a
kikapcsolt állásba.
Amikor valamennyi főzőzóna kikapcsolt,
a tűzhely szabályozójának visszajelzője
kialszik.

6.3 Az egyszerű főzőzóna
használata
Az egyszerű főzőzóna használatához
fordítsa el a megfelelő gombot az alábbi
helyzetek egyikébe: 1-9.

Az 1-3 hőmérsékleti
fokozatok esetén a főzőzóna
piros marad kb. 2-3
másodpercig, majd
kikapcsol.

A zóna maximális
teljesítménnyel működik, ha
a hőmérsékleti fokozatot a 8
vagy 9 értékre állítja.

6.4 A külső körök (kettős vagy
ovális) be- és kikapcsolása
A ténylegesen melegítő felület nagyságát
a főzőedény méretéhez tudja igazítani.
1. Ha 1 és 9 közötti hőmérsékleti

fokozatot választ, a főzőzóna
központi része fog működni.

2. A külső kör bekapcsolásához
forgassa az óramutató járásával
megegyező irányba a gombot,
haladjon túl a 9. fokozaton, és álljon
a  beállításra.

3. Ezután fordítsa a gombot az
óramutató járásával ellentétes
irányba, a megfelelő hőfokbeállításra
(1-9). A központi rész és a kölső kör
egyszerre működik.

A külső kör kikapcsolásához forgassa a
szabályozógombot kikapcsolt állásba. A
központi rész és a külső kör vagy ovális
zóna egyszerre kapcsol ki. A visszajelző
kialszik. A főzőzóna ismételt
bekapcsolásához állítson be egy
hőmérsékleti fokozatot 1 és 9 között.

6.5 Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A maradékhő miatt égési
sérülés veszélye áll fenn.

A visszajelző világít, ha egy főzőzóna
forró, de nem világít, ha a készülék nincs
feszültség alá helyezve.

7. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK

FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

7.1 Főzőedény
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
Ügyeljen arra, hogy az
edények alja tiszta és száraz
legyen, mielőtt a főzőlapra
helyezi azokat.
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A zománcozott acél-, illetve
az alumínium- vagy rézaljú
edények az üvegkerámia
felület elszíneződését
válthatják ki.

7.2 Példák különböző főzési
alkalmazásokra

A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.

Hőfokbeállí‐
tás

Használat: Idő
(perc)

Tanácsok

1 Főtt ételek melegen tartásá‐
ra.

szük‐
ség
szerint

Tegyen fedőt a főzőedényre.

1 - 2 Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin.

5 - 25 Időnként keverje meg.

1 - 2 Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.

10 - 40 Fedővel lefedve készítse.

2 - 3 Rizs és tejalapú ételek főzé‐
se, készételek felmelegítése.

25 - 50 A folyadék mennyisége leg‐
alább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú éte‐
leket.

3 - 4 Zöldségek, hal gőzölése, hús
párolása.

20 - 45 Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.

4 - 5 Burgonya párolása. 20 - 60 750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.

4 - 5 Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése.

60 -
150

Legfeljebb 3 l folyadék plusz
a hozzávalók.

6 - 7 Kímélő sütés: bécsi szelet,
borjúhús, cordon bleu, borda,
húspogácsa, kolbász, máj,
rántás, tojás, palacsinta,
fánk.

szük‐
ség
szerint

Félidőben fordítsa meg.

7 - 8 Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.

5 - 15 Félidőben fordítsa meg.

9 Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐
tek), burgonya bő olajban sütése.

8. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

8.1 Általános tudnivalók
• Minden használat után tisztítsa meg a

főzőlapot.
• Mindig olyan főzőedényeket

használjon, amelyeknek tiszta az alja.
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• A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.

• Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.

• Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.

8.2 A főzőlap tisztítása
• Azonnal távolítsa el: a megolvadt

műanyagot, folpackot, a cukrot,
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az

üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.

• Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.

• Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.

9. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

9.1 A sütő be-/kikapcsolása
1. A sütőfunkció kiválasztásához

forgassa el a sütőfunkciók gombját.
2. A kívánt hőmérséklet

kiválasztásához forgassa el a
hőmérséklet-szabályozó gombot.

A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a

sütőfunkciók gombját és a

hőmérséklet-szabályzót kikapcsolt
állásba.

9.2 Biztonsági termosztát
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.

9.3 Sütőfunkció

Szimbólum Sütőfunkció Alkalmazás
Kikapcsolt állás A sütő ki van kapcsolva.

Sütőlámpa A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció haszná‐
lata nélkül.

 
+

Plusz Gőz Nedvesség hozzáadása a sütés során. Megfe‐
lelő színű és ropogós kéreg elérése. Újramele‐
gítéskor szaftosabb állag elérése. Gyümölcsök
vagy zöldségek tartósításához.
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Szimbólum Sütőfunkció Alkalmazás

 
Hőlégbefúvás,
kis hőfok

Különösen porhanyós, szaftos sültek készítésé‐
hez, vagy bármely gyümölcs és zöldség aszalá‐
sához.

Alsó sütés Ropogós aljú sütemények sütéséhez.

Hagyományos
sütés

Egy szinten történő tészta- és hússütés számá‐
ra.

Grill + Felső Sü‐
tés

Nagy mennyiségű lapos étel grillezéséhez, és
kenyér pirításához.

Infrasütés Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.

Légkeveréses
sütés

Többféle étel egyszerre való sütése azonos hő‐
mérsékleten, egynél több polcmagasságon
anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zama‐
tát.

Hőlégbefúvás
(Nedves)

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarít‐
son meg a sütés során. Főzési útmutatásokért
olvassa el a „Hasznos tanácsok és javaslatok”
című fejezetet, Hőlégbefúvás (Nedves). A sü‐
tőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a funk‐
ció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a le‐
hető legnagyobb energiahatékonysággal mű‐
ködjön. A funkció használatakor a sütőtér hő‐
mérséklete eltérhet a beállított hőmérséklettől.
A fűtési teljesítmény lecsökkenhet. Az energia‐
takarékosságra vonatkozó általános javaslato‐
kért olvassa el az „Energiahatékonyság” fejezet
Sütő - Energiatakarékosság c. szakaszát. A
funkció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahatékonysági besorolásnak.

 
AirFry /
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok

Étel kevesebb olajban vagy sütőpapír nélkül tör‐
ténő sütéséhez. Az olyan ételek esetében, mint
a hasábburgonya vagy pizza.
Sütés egyszerre két szinten, illetve aszalás.A
hőmérsékletet állítsa 20-40 °C-kal alacsonya‐
bbra, mint a Hagyományos sütés funkciónál.

Kiolvasztás Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felolvasztás időtartama a fa‐
gyasztott étel méretétől és mennyiségétől függ.
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9.4 A funkció bekapcsolása:
Plusz Gőz
Ez a funkció sütés közben
páraképződést eredményez.

FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.

A kiszabaduló pára égési sérülést
eredményezhet:
• Ne nyissa ki a készülék ajtaját a

következő funkció használata közben:
Plusz Gőz.

• A következő funkció befejeződése
után óvatosan nyissa ki a készülék
ajtaját: Plusz Gőz.

Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c.
fejezetet.

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Csapvízzel töltse fel a sütőtér

mélyedését.
A sütőtér mélyedésének maximális
űrtartalma 250 ml.
A sütőtér mélyedését kizárólag akkor
töltse fel vízzel, amikor a sütő hideg.

3. Állítsa be a funkciót: Plusz Gőz
.

4. Nyomja meg a Plusz gőz  gombot.
A Plusz gőz gomb kizárólag a
következő funkcióval együtt
használható: Plusz Gőz.

A visszajelző világítani kezd.
5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó

gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.

6. Helyezze az ételt a készülékbe, majd
csukja be a sütőajtót. 

VIGYÁZAT!
Ne töltsön vizet a sütőtér
mélyedésébe sütés
közben vagy amikor a
sütő forró.

7. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Plusz gőz gombot , majd
forgassa a sütőfunkciók és a
hőmérséklet szabályozó gombjait
kikapcsolt pozícióba.

A Plusz gőz gomb visszajelzője kialszik.
8. Távolítsa el a sütőtér

bemélyedéséből a vizet. 
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt hozzáfogna a
megmaradt víznek a
sütőtér bemélyedéséből
való eltávolításához,
győződjön meg arról,
hogy a készülék kihűlt.

10. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK
10.1 Kijelző

A B C A. Óra funkciók
B. Időzítő
C. Óra funkció

10.2 Gombok

Gomb Funkció Leírás
MÍNUSZ A pontos idő beállítása.
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Gomb Funkció Leírás
ÓRA Egy órafunkció beállítása. 

PLUSZ A pontos idő beállítása.

Plusz gőz A funkció bekapcsolása: Plusz Gőz.

10.3 Órafunkciók táblázata

Óra funkció Alkalmazás
ÓRA A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellen‐

őrzéséhez.

IDŐTARTAM Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a
készülék.

BEFEJEZÉS Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.

 KÉSLELTETÉSI
IDŐ

Az IDŐTARTAM és BEFEJEZÉS funkciók kombinálása.

PERCSZÁMLÁ‐
LÓ

Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs ha‐
tással a készülék működésére. Bármikor, a készülék ki‐
kapcsolt állapotában is beállíthatja a PERCSZÁMLÁLÓ
funkciót.

10.4 Az IDŐTARTAM beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a

hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a  gombot,

amíg a  szimbólum villogni nem
kezd.

3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a  vagy  gombot.

A kijelzőn  jelenik meg.
4. Befejezéskor a  visszajelző villog,

és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.

5. A hangjelzés leállításához nyomja
meg bármelyik gombot.

6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.

10.5 A BEFEJEZÉS beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a

hőmérsékletet.

2. Nyomja meg többször a  gombot,
amíg a  szimbólum villogni nem
kezd.

3. Az idő beállításához nyomja meg a
 vagy  gombot.

A kijelzőn  jelenik meg.
4. Befejezéskor a  visszajelző villog,

és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.

5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.

6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.

10.6 A KÉSLELTETÉSI IDŐ
beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a

hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a  gombot,

amíg a  szimbólum villogni nem
kezd.
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3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a  vagy  gombot.

4. Nyomja meg az  gombot.
5. A BEFEJEZÉS idejének

beállításához nyomja meg a  vagy
 gombot.

6. A megerősítéshez nyomja meg az 
gombot.

A készülék később automatikusan
bekapcsol, majd a beállított IDŐTARTAM
alatt működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában. A beállított
időpontban hangjelzés hallható.
7. A készülék automatikusan kikapcsol.

A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.

8. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.

10.7 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
1. Nyomja meg többször a  gombot,

amíg a  szimbólum villogni nem
kezd.

2. A szükséges idő beállításához
nyomja meg a  vagy  gombot.

A készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a Percszámláló
funkciót.
3. Befejezéskor hangjelzés hallható. A

hangjelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot.

4. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzót.

10.8 Az óra funkciók törlése
1. Nyomja meg többször a  gombot,

amíg a megfelelő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.

2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a
 gombot.

Az óra funkció kijelzése néhány
másodperc múlva eltűnik.

11. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

11.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:

Helyezze be a sütőpolcot a polctartó
vezetősínjei közé.
Tepsi:

Ne tolja be teljesen a tepsit a
sütőtér hátsó falához. Ez
megakadályozná, hogy a
forró levegő a tepsi körül
áramolhasson. Az étel
megéghet, különösen a tepsi
hátsó részén.

Tolja a mély tepsit vagy tálcát a polctartó
vezetősínjei közé. Ellenőrizze, hogy nem
ér-e a sütő hátsó falához.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
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Tolja a mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.

AirFry tálca:
Helyezze a AirFry tálcát a második
polcszintre. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.

11.2 Teleszkópos sütősín
A teleszkópos sütősíneket
bármelyik polcszinten
elhelyezheti, a 4. szint
kivételével.

A teleszkópos sütősínek
behelyezése
1. Forgassa el kb. 90 fokkal a

teleszkópos polctartót.
2. Csúsztassa a teleszkópos polctartó

hátsó végén található reteszt egy
polctartó sínre. Gondoskodjon arról,
hogy a futókereket a sütő megfelelő
oldalára helyezte-e.

1 cm

3. Fordítsa a megfelelő pozícióba a
sütősínt. A teleszkópos polctartó
egyik végén lévő ütköző felfelé
nézzen.

4. Nyomja be végig a sütősínt a sütő
hátsó faláig.

5. Nyomja a teleszkópos polctartó
elülső végét a polctartó sínre.
Amennyiben az elülső végen
található zár megfelelően reteszel,
kattanás hallható.

6. A második teleszkópos polctartó
behelyezéséhez hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.
Gondoskodjon arról, hogy a két
teleszkópos polctartó azonos szinten
legyen.

A teleszkópos sütősínek
eltávolítása
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a

teleszkópos polctartó elülső végén
található reteszt.

1
2

2. Húzza el a sütősín elülső végét a
polctartóról.
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3. Forgassa el kb. 90 fokkal a
teleszkópos polctartót.

4. Távolítsa el a sütősín végét a
polctartóról.

5. A második teleszkópos polctartó
eltávolításához hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.

11.3 Teleszkópos polctartók - a
tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.

VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!

VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.

Huzalpolc:

Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.

Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.

12. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
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12.1 Általános tudnivalók
A készülék négy polcszinttel rendelkezik.
A polcszintek számozása a készülék
aljától felfelé történik.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Minimálisra
csökkenti a sütési időt és az
energiafogyasztást.
A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális
jelenség. Mindig álljon hátrébb a
készüléktől, amikor sütés közben kinyitja
a készülék ajtaját. A páralecsapódás
csökkentése érdekében a sütés
megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse
a készüléket.
Törölje le a nedvességet a készülék
minden használata után.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
közvetlenül a sütőtér aljára, és a
készülék egységeit ne takarja le sütés
közben alufóliával. Ez hatással lehet a
sütés eredményére, és károsíthatja a
sütő zománcozását.

12.2 Tésztasütés
Az első sütéskor alacsonyabb
hőmérsékletet használjon.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.

12.3 Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.

12.4 Húsok és halak sütése
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja a
sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon
ki.
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst
lecsapódásának megelőzése érdekében
mindig pótolja az elpárolgott vizet.

12.5 Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Az első időkben figyelje a sütés
folyamatát. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) főzőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.

12.6 Plusz Gőz  + 
Az előmelegítés előtt
kizárólag akkor töltse fel
vízzel a sütőtér mélyedését,
amikor a sütő hideg.

Lásd az alábbi szakaszt: „A következő
funkció bekapcsolása: Plusz Gőz"
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Pékáruk
Ételek Víz mennyi‐

sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében
(ml)

Hőmérsék‐
let (°C)

Idő (perc) Polcma‐
gasság

Kiegészítők

Fehér ke‐
nyér1)

100 180 35 - 40 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Zsemle1) 100 200 20 - 25 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Házi pizza1) 100 230 10 - 20 1 Használjon sütő‐
tálcát.

Focaccia 1) 100 190 - 210 20 - 25 1 Használjon sütő‐
tálcát.

Aprósüte‐
mények,
lángosok,
croissant1)

100 150 - 180 10 - 20 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Szilvatorta,
almás pite,
fahéjas te‐
kercsek1)

100 180 20 2 Használjon sütő‐
formát.

1) Melegítse elő az üres sütőben 5 percig a sütés előtt.

Fagyasztott ételek elkészítése
Ételek Víz mennyi‐

sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében
(ml)

Hőmérsék‐
let (°C)

Idő (perc) Polcma‐
gasság

Kiegészítők

Fagyasztott
pizza1)

150 200 - 210 10 - 20 2 Használjon hu‐
zalpolcot.

Fagyasztott
croissant1)

150 160 - 170 25 - 30 2 Használjon sütő‐
tálcát.

1) Melegítse elő az üres sütőben 10 percig a sütés előtt.

Étel regenerálása
Ételek Víz mennyi‐

sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében
(ml)

Hőmérsék‐
let (°C)

Idő (perc) Polcma‐
gasság

Kiegészítők

Fehér ke‐
nyér

100 110 15 - 25 2 Használjon sütő‐
tálcát.
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Ételek Víz mennyi‐
sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében
(ml)

Hőmérsék‐
let (°C)

Idő (perc) Polcma‐
gasság

Kiegészítők

Zsemle 100 110 10 - 20 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Házi pizza 100 110 15 - 25 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Focaccia 100 110 10 - 20 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Zöldségek 100 110 15 - 25 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Rizs 100 110 15 - 25 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Tészta 100 110 15 - 25 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Hús 100 110 15 - 25 2 Használjon sütő‐
tálcát.

Sültek
Ételek Víz mennyi‐

sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében
(ml)

Hőmérsék‐
let (°C)

Idő (perc) Polcma‐
gasság

Kiegészítők

Sertés ros‐
ton

200 180 65 - 80 2 A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.

Marha hát‐
szín

200 200 50 - 60 2 A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.

Csirke 200 210 60 - 80 2 A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.

Pulykasült 200 200 70 - 90 2 A huzalpolcot sü‐
tő tálcával hasz‐
nálja.

12.7 Tartósítás  + 
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.

• Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.

• A sütőtálcára ne tegyen hat darab fél
literes befőzőüvegnél többet.

• Egyenletesen töltse meg a
befőzőüvegeket, és hagyjon 1 cm
levegőt az üvegek tetejétől számítva.
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Hagyja a tetőket a befőzőüvegeken
anélkül, hogy hermetikusan lezárná
azokat.

• Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
• Töltsön 1/2 liter vizet a sütő tálcába

és 1/4 liter vizet a sütőtér
bemélyedésébe, hogy elegendő
páratartalmat biztosítson a sütőben.

• Állítsa be a Plusz Gőz funkciót és a
megfelelő hőmérsékletet az alábbi
táblázat alapján.

• Csak a funkció kikapcsolásakor
zárhatók le a befőzőüvegek
hermetikusan.

Bogyós gyümölcsök
Ételek Hőmérséklet

(°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság
Kiegészítők

Földieper / áfonya / málna 160 25 - 30 1 Használjon
sütő tálcát.

Csonthéjas gyümölcs
Ételek Hőmérséklet

(°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság
Kiegészítők

Körte / birsalma / szilva 160 35 - 40 1 Használjon
sütő tálcát.

Puha zöldségek
Ételek Hőmérséklet

(°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság
Kiegészítők

Cukkini / padlizsán /
hagyma / paradicsom

160 30 - 35 1 Használjon
sütő tálcát.

Savanyúságnak való zöldségek
Ételek Hőmérséklet

(°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság
Kiegészítők

Sárgarépa / karalábé / fe‐
hérrépa / zeller

160 35 - 45 1 Használjon
sütő tálcát.

12.8 Hőlégbefúvás, kis hőfok 
Aszalás
Ételek Hőmérséklet

(°C)
Idő (óra) Polcmagasság

1. pozíció 2. pozíció
Zöldségek    

Bab 60 - 70 7 - 9 2 1 / 3

Paprika csíkok 60 - 70 10 - 12 2 1 / 3

Zöldség sa‐
vanyúsághoz

60 - 70 9 - 11 2 1 / 3

Gomba, aprított 50 - 60 13 - 15 2 1 / 3
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Ételek Hőmérséklet
(°C)

Idő (óra) Polcmagasság
1. pozíció 2. pozíció

Fűszernövény 40 - 50 3 - 5 2 1 / 3

Gyümölcs    

Szilva, felezett 60 - 70 11 - 13 2 1 / 3

Kajszibarack
felek

60 - 70 9 - 11 2 1 / 3

Almaszeletek 60 - 70 6 - 8 2 1 / 3

Körte szeletek 60 - 70 7 - 10 2 1 / 3

Hőlégbefúvás, Kis Hőfok
Ételek Mennyiség

(kg)
Mindkét
oldal bar‐
nítása
(perc)

Hőmérséklet
(°C)

Polcma‐
gasság

Idő (perc)

Marhahús     

Filé (közepesen
átsütve)

1.0 - 1.5 2 80 - 100 2 60 - 90

Marha hátszín
(közepesen át‐
sütve)

1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 160 - 200

Borjú     

Filé (rózsaszí‐
nűre sütve)

1.0 - 1.5 2 80 - 100 2 50 - 90

Karaj (egyben) 1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160

Borjúsült, kö‐
zepesen

1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160

Sertés     

Filé (rózsaszí‐
nűre sütve)

1.0 - 1.5 2 80 - 100 2 60 - 100

Karaj (egyben) 1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160

Sertéssült, kö‐
zepesen

1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160
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12.9 Hagyományos sütés 
Tésztasütés
Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagas‐

ság
Lepény 160 - 170 25 - 35 2

Kelt almás sütemény 170 - 190 45 - 55 3

Tepsis sütemény 170 - 180 35 - 45 2

Prézlikalács 170 - 190 50 - 60 3

Sajttorta 170 - 190 60 - 70 2

Parasztkenyér 190 - 210 50 - 60 2

Töltött kalács 165 - 175 35 - 45 2

Üres kalács 165 - 175 35 - 45 2

Zsemlék 180 - 200 15 - 25 2

Keksztekercs 150 - 170 15 - 25 2

Quiche Lorraine 215 - 225 45 - 55 2

Sültek
Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagas‐

ság
Fél csirke 210 - 230 35 - 50 2

Sertésborda 190 - 210 30 - 35 3

Hal egészben 200 - 220 40 - 70 2

12.10 Grill + Felső Sütés 

Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagas‐
ság

Fél csirke 230 50 - 60 2

Sertésborda 230 40 - 50 3

Grill sonka 250 17 - 25 2

Kolbászok 250 20 - 30 2

Bifsztek: közepesen 230 25 - 35 2
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12.11 Infrasütés 

Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagas‐
ság

Fél csirke 200 50 - 60 2

Csirke 250 55 - 60 2

Csirke szárny 230 30 - 40 2

Sertésborda 230 40 - 50 2

Bifsztek: jól átsütve 250 35 - 40 2

12.12 Légkeveréses sütés 
Tésztasütés
Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagas‐

ság
Kelt tészta töltelékkel 150 - 160 20 - 30 2

Lekváros piskóta 170 - 190 30 - 40 2

Svájci almás lepény 180 - 200 35 - 45 2

Karácsonyi püspökke‐
nyér

150 - 160 40 - 50 2

Homoktorta 170 - 190 50 - 60 2

Habcsók 110 - 120 30 - 40 2

Burgonyafelfújt 180 - 200 40 - 50 2

Lasagne 170 - 190 30 - 50 2

Sült makaróni 170 - 190 50 - 60 2

Pizza 190 - 200 25 - 35 2

Sültek
Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagas‐

ság
Csirke egészben 200 - 220 55 - 65 2

Sertéssült 170 - 180 45 - 50 2

12.13 Hőlégbefúvás (Nedves) 

Ételek Hőmér‐
séklet
(°C)

Idő
(perc)

Polc‐
magas‐
ság

Kiegészítők

Kenyér és pizza
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Ételek Hőmér‐
séklet
(°C)

Idő
(perc)

Polc‐
magas‐
ság

Kiegészítők

Molnárka 190 25 - 30 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Zsemle 200 40 - 45 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Fagyasztott pizza,
350 g

190 25 - 35 2 huzalpolc

Sütemény sütő tálcán
Keksztekercs 180 20 - 30 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Brownie 180 35 - 45 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Sütés sütőformában
Szufflé 210 35 - 45 2 hat kerámia ramekin huzalpol‐

con

Piskóta tortaalap 180 25 - 35 2 tortaforma rácson

Piskótatészta 150 35 - 45 2 tortasütő forma huzalpolcon

Hal
Hal tasakokban, 300
g

180 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Hal egészben, 200 g 180 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Halfilé, 300 g 180 30 - 40 2 pizzaserpenyő rácson

Hús
Hús tasakban, 250 g 200 35 - 45 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Nyárson sült hús,
500 g

200 30 - 40 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Aprósütemény sütése
Aprósütemények 170 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Habcsók 170 40 - 50 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Muffin 180 30 - 40 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Sós aprósütemény 160 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Aprósütemény om‐
lós tésztából

140 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Gyümölcslepény 170 20 - 30 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Vegetáriánus
Vegyes zöldségek
tasakban, 400 g

200 20 - 30 2 sütő tálca vagy mély tepsi
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Ételek Hőmér‐
séklet
(°C)

Idő
(perc)

Polc‐
magas‐
ság

Kiegészítők

Omlett 200 30 - 40 2 pizzaserpenyő rácson

Zöldségek tálcán,
700 g

190 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

12.14 Hőlégbefúvás, nagy hőfok 
Tésztasütés
Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagas‐

ság
Lepény 140 - 160 40 - 50 1 + 3

Zsemlék 190 - 210 10 - 20 1 + 3

Habcsók 100 - 120 55 - 65 1 + 3

Vajas sütemény 150 - 170 20 - 30 1 + 3

Pizza 200 - 220 35 - 45 1 + 3

12.15 AirFry 
Pékáruk
Ételek Mennyiség Hőmérsék‐

let (°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság
Croissant, fagyasztott körülbelül 350

g
180 - 220 15 - 30 2

Aprósüt. leveles tésztából, fa‐
gyasztott

körülbelül 400
g

180 - 220 15 - 35 2

Aprósüt. leveles tésztából,
friss

körülbelül 300
g

180 - 220 15 - 35 2

Fagyasztott pizza körülbelül 340
g

180 - 220 20 - 35 2

Burgonya termékek
Ételek Mennyiség Hőmérsék‐

let (°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság
Sült burgonya, fagyasztott körülbelül 650

g
180 - 220 20 - 30 2

Sült burgonya, vastag, fa‐
gyasztott

körülbelül 600
g

180 - 220 20 - 30 2

Hasábburgonya, fagyasztott körülbelül 650
g

180 - 220 15 - 25 2
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Ételek Mennyiség Hőmérsék‐
let (°C)

Idő (perc) Polcma‐
gasság

Krokettek körülbelül 450
g

180 - 220 15 - 30 2

Friss zöldségek
Ételek Mennyiség Hőmérsék‐

let (°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság

Cukkini szeletek, friss1) körülbelül 500
g

180 - 220 25 - 35 2

1) adjon hozzá egy teáskanál olívaolajat, hogy megelőzze a letapadást

Különleges programok
Ételek Mennyiség Hőmérsék‐

let (°C)
Idő (perc) Polcma‐

gasság
Fésűs csiga, fagyasztott körülbelül 300

g
180 - 220 15 - 25 2

Garnélarák bundában, fa‐
gyasztott

körülbelül 200
g

180 - 220 15 - 25 2

Tintahal gyűrűk, fagyasztott körülbelül 250
g

180 - 220 15 - 25 2

Csirkefalatok, fagyasztott körülbelül 300
g

180 - 220 15 - 25 2

Halrudacskák, fagyasztott körülbelül 500
g

180 - 220 15 - 25 2

12.16 Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára

Ételek Funkció Hőmér‐
séklet
(°C)

Kiegészítők Polcma‐
gasság

Idő
(perc)

Aprósütemény (16
db/tepsi)

Hagyományos
sütés

160 sütő tálca 3 20 - 30

Aprósütemény (16
db/tepsi)

Légkeveréses
sütés

150 sütő tálca 3 20 - 30

Aprósütemény (16
db/tepsi)

Hőlégbefúvás,
nagy hőfok

160 sütő tálca 1 + 3 30 - 40

Almás pite (2 for‐
ma, átmérő: 20 cm,
átlósan elhelyezve)

Hagyományos
sütés

190 huzalpolc 1 65 - 75
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Ételek Funkció Hőmér‐
séklet
(°C)

Kiegészítők Polcma‐
gasság

Idő
(perc)

Almás pite (2 for‐
ma, átmérő: 20 cm,
átlósan elhelyezve)

Légkeveréses
sütés

180 huzalpolc 2 70 - 80

Piskóta (zsiradék
nélkül)

Hagyományos
sütés

180 huzalpolc 2 20 - 30

Piskóta (zsiradék
nélkül)

Légkeveréses
sütés

160 huzalpolc 2 25 - 35

Piskóta (zsiradék
nélkül)

Hőlégbefúvás,
nagy hőfok

170 huzalpolc 1 + 3 30 - 40

Linzer / omlós tész‐
ták

Hagyományos
sütés

140 sütő tálca 3 15 - 30

Linzer / omlós tész‐
ták

Légkeveréses
sütés

140 sütő tálca 3 20 - 30

Linzer / omlós tész‐
ták

Hőlégbefúvás,
nagy hőfok

140 sütő tálca 1 + 3 15 - 30

Pirítós Grill + Felső
Sütés

250 huzalpolc 3 5 - 10

Marhahús hambur‐
ger

Infrasütés 250 huzalpolc vagy
grill- / mély
hússütő tepsi

3 15 - 20
egyik ol‐
dal; 10 -
15 má‐
sik oldal

13. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

13.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális
tisztítószerrel végezze.
Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír
vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
A veszély mértéke nagyobb a
grillezőedény esetében.

Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt használjon.
A tartozékokat tilos mosogatógépben
tisztítani (a AirFry tálca kivételével).
A makacs szennyeződéseket az erre a
célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg. Ne juttassa a
sütőtisztító szert a katalitikus felületekre.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív
tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal
vagy mosogatógépben. Ezek a
letapadást gátló teflon bevonat sérülését
okozhatják.
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13.2 A AirFry tálca tisztítása
1. Helyezze a AirFry tálcát a sütő

tálcára.
2. Töltsön bele mosogatószeres forró

vizet, és hagyja ázni.
3. A AirFry tálcát szivaccsal tisztítsa,

illetve az ételmaradványok
eltávolításához használjon kefét.

A mosogatógépben való tisztítás is
megengedett.

13.3 Rozsdamentes acél vagy
alumínium sütők
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon.
Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.

13.4 A sütőtér bemélyedésének
tisztítása
A tisztítási eljárás eltávolítja a gőzsütés
után a sütőtér bemélyedésében
lerakódott vízkő maradványokat.

Javasoljuk, hogy a tisztítási
eljárást a következő funkció
legalább minden 5 - 10.
ciklusa után végezze el:
Plusz Gőz.

1. Töltsön 250 ml fehér ecetet a sütő
aljánál található sütőtéri mélyedésbe.
Legfeljebb 6%-os, növényi
kivonatoktól mentes ecetet
használjon.

2. 30 percig hagyja környezeti
hőmérsékleten, hogy az ecet feloldja
a vízkő maradványokat.

3. Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőteret.

13.5 A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.

VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.

1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.

2. Húzza el a polctartó hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.

2
1

Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.

13.6 Katalitikus tisztítás
A katalitikus bevonattal rendelkező
sütőtér öntisztuló. Magába szívja a
lerakódó zsiradékot.
Mielőtt bekapcsolná a katalitikus tisztítási
funkciót:
• vegyen ki minden tartozékot .
• tisztítsa meg a sütőtér alját kímélő

mosogatószeres oldattal.
• langyos vízzel és puha ruhával

tisztítsa meg a belső üvegajtót.

1. Állítsa be a  funkciót.
2. Állítsa a sütő hőmérsékletét a

maximális értékre, és hagyja
működni 1 órán át.

3. Kapcsolja ki a sütőt.
4. Miután a sütő lehűlt, nedves, puha

ruhával tisztítsa meg a sütőteret.
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A katalitikus bevonat elszíneződése vagy
a rajta megjelenő foltok nincsenek
hatással a Katalitikus tisztításra.

13.7 A sütő üveglapjainak le-
és felszerelése
A tisztításhoz a belső üveglapok
eltávolíthatók. Az üveglapok száma
modellenként változik.

FIGYELMEZTETÉS!
A sütő ajtaját résnyire hagyja
nyitva a tisztítási munka
során. Ha teljesen kinyitja,
akkor véletlen becsukódhat,
és sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a készüléket
az üveglapok nélkül.

1. Nyissa ki az ajtót körülbelül 30°-os
szögbe. Az ajtó önmagától megáll az
enyhén nyitott helyzetben.

30°

2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő ajtószegélyt (B), majd
nyomja befelé, hogy elengedjen a
kapocs tömítése.

1

2

B

3. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz 

FIGYELMEZTETÉS!
Amikor kiveszi az
üveglapokat, a sütőajtó
megpróbál becsukódni.

4. Tartsa meg az ajtó üveglapjait
egyenként a felső szélüknél fogva, és
felfele húzza ki őket.

5. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.

A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket. Először a kisebb lapot
helyezze vissza, majd a nagyobbat.

VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a belső
üveglapot megfelelően
helyezze be a helyére.

13.8 A rekesz eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tároljon gyúlékony
anyagokat (pl. tisztítószert,
műanyag zacskót,
edényfogó kesztyűt, papírt
vagy tisztító aeroszolt) a
rekeszben. A sütő
használata közben a rekesz
felmelegszik. Tűzveszély!

A sütő alatti rekesz a könnyebb
tisztításhoz kivehető.
1. Ütközésig húzza ki a rekeszt.

2. Óvatosan emelje felfelé a rekeszt.
3. Húzza ki teljesen a rekeszt.
A rekesz visszahelyezéséhez fordított
sorrendben hajtsa végre a fenti
műveletet.
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13.9 A sütőlámpa cseréje
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.

1. Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg
a sütő lehűl.

2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.

Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat

eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg

lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,

300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.

14. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.

14.1 Mi a teendő, ha ...

Jelenség Lehetséges ok Javítási mód
Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.

A készülék nincs csatla‐
koztatva az elektromos há‐
lózathoz, vagy csatlakozta‐
tása nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a készü‐
lék jól van-e csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz.

 Leolvadt a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.

Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.

Leolvadt a biztosíték. Indítsa el újra a főzőlapot,
és 10 másodpercen belül
állítsa be a hőfokot.

Nem kezd világítani a ma‐
radékhő visszajelző.

A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben.

Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kel‐
lene lennie, forduljon a
márkaszervizhez.

A külső kört nem sikerül
bekapcsolni.

 Először a belső kört kell
bekapcsolni.

A sütő nem melegszik fel. A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.

Kapcsolja be a sütőt.

 Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.

Ellenőrizze, hogy elvégez‐
te-e a szükséges beállítá‐
sokat.

 Az óra nincs beállítva. Állítsa be az órát.

A világítás nem működik. A világítás izzója meghibá‐
sodott.

Cserélje ki az izzót.
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Jelenség Lehetséges ok Javítási mód
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.

Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.

A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 -
20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.

Túl hosszú időbe telik az
ételek elkészítése, vagy túl
gyorsan elkészülnek.

A hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas.

Szükség esetén módosítsa
a hőmérsékletet. Kövesse
a felhasználói kézikönyv
utasításait.

A kijelzőn „12.00” látható. Áramkimaradás volt. Állítsa be újra az órát.

Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt. Hang‐
jelzés hallható, és a kijel‐
zőn „400” felirat látható.

A sütőt nem megfelelően
csatlakoztatta az elektro‐
mos hálózathoz.

Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz
(lásd a bekötési rajzot, ha
van).

A következő funkció hasz‐
nálatakor a sütés eredmé‐
nyessége nem megfelelő:
Plusz Gőz.

Nem kapcsolta be a Plusz
Gőz funkciót.

Lásd az alábbi szakaszt:
„A következő funkció be‐
kapcsolása: Plusz Gőz".

 Nem töltötte fel vízzel a sü‐
tőtér mélyedését.

Lásd az alábbi szakaszt:
„A következő funkció be‐
kapcsolása: Plusz Gőz".

 Nem megfelelően kapcsol‐
ta be a Plusz Gőz funkciót
a Plusz gőz gombbal.

Lásd az alábbi szakaszt:
„A következő funkció be‐
kapcsolása: Plusz Gőz".

Szeretné bekapcsolni a
Hőlégbefúvás, kis hőfok
funkciót, de a Plusz gőz
gomb visszajelzője világít.

A Plusz Gőz funkció műkö‐
dik.

Nyomja meg a Plusz gőz
 gombot a Plusz Gőz

funkció leállításához.

A sütőtér bemélyedésében
levő víz nem forr fel.

A hőmérséklet túl ala‐
csony.

A hőmérsékletet legalább
110 °C-ra állítsa be.
Olvassa el a „Hasznos ta‐
nácsok és javaslatok” c. fe‐
jezetet.

A víz kifolyik a sütőtér be‐
mélyedéséből.

Túl sok víz van a sütőtér
bemélyedésében.

Kapcsolja ki a sütőt, és
győződjön meg arról, hogy
a készülék lehűlt. A kifolyt
vizet egy szivaccsal vagy
ruhával távolítsa el. Megfe‐
lelő mennyiségű vizet tölt‐
sön a sütőtér bemélyedé‐
sébe. Tekintse át az idevo‐
natkozó eljárást.
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14.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.

A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.

Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.) .........................................

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

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

15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termékismertető főzőlaphoz az EU 66/2014 szabvány szerint

A készülék
azonosítójele

EKC54972OX

Főzőlap típu‐
sa

Szabadon álló tűzhely főzőlappal

Főzőzónák
száma

4

Fűtési techno‐
lógia

Hősugárzó főzőlap

Kör alakú fő‐
zőzónák át‐
mérője (Ø)

Bal hátsó
Jobb első
Bal első

14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm

Nem kör alakú
főzőzóna
hosszúsága
(H) és széles‐
sége (Sz)

Jobb hátsó Sz: 14,0 cm
H: 25,0 cm

Energiafo‐
gyasztás főző‐
zónánként
(EC electric
cooking)

Bal hátsó
Jobb hátsó
Jobb első
Bal első

181,8 Wh / kg
184,3 Wh / kg
181,8 Wh / kg
190,1 Wh / kg

Főzőlap energiafogyasztása (EC electric hob) 184,5 Wh / kg

EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok -
Teljesítménymérési módszerek.

15.2 Főzőlap -
Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
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• Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.

• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.

• A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.

• Az edényaljak és a főzőzónák
átmérőjének mindig meg kell
egyezniük.

• A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.

• A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.

• A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.

15.3 Sütőkre vonatkozó információk és Termékismertető*

Gyártó neve Electrolux

A készülék azonosítójele EKC54972OX 943005233

Energiahatékonysági szám 94.9

Energiahatékonysági osztály A

Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó
+ felső sütés mellett

0,84 kWh/ciklus

Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett

0,75 kWh/ciklus

Sütőterek száma 1

Hőforrás Villamos energia

Hangerő 58 l

Sütő típusa Szabadon álló tűzhely sütővel

Tömeg 44.0 kg

* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B
függelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.

Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.

EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők,
gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.

15.4 Sütő -
Energiatakarékosság

A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.

Ügyeljen rá, hogy használat közben a
sütő ajtaja megfelelően legyen becsukva.
Főzés közben ne nyissa ki gyakran a
készülék ajtaját. Tartsa tisztán az

ajtótömítést, és ügyeljen rá, hogy
megfelelően legyen a helyére rögzítve.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
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Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.

Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérséklet-
beállítást.
Hőlégbefúvás (Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során. További
részletekért olvassa el a „Sütő - Napi
használat” fejezet Sütőfunkciók című
szakaszát.

16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A  következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
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 felelős
hivatallal.
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WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte naše webové stránky, kde nájdete:

Rady ohľadne používania, brožúry, návody na riešenie problémov, informácie
o servise a oprave získate na stránke:
www.electrolux.com/support
Zaregistrujte si svoj spotrebič a využívajte ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com

Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebič si
môžete kúpiť na stránke:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Vždy používajte originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
 Všeobecné informácie a tipy
 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
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1.  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.

• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.

• Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou
postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie
sú pod nepretržitým dozorom.

• Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite

ich zlikvidujte.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k

spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa počas používania zohrejú na
vysokú teplotu.

• Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
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1.2 Všeobecná bezpečnosť
• Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba

kvalifikovaná osoba.
• Tento spotrebič musí byť do siete pripojený káblom

typu H05VV-F, aby odolal teplotám zadného panela.
• Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej

výške do 2 000 m.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie na

lodiach, loďkách ani plavidlách.
• Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste

predišli prehriatiu.
• Spotrebič neinštalujte na podstavec.
• Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého

časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
• VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom

paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.

• NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.

• UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.

• VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
• Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného

panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

• Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.

• Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
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poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.

• VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.

• Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.

• Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred

výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.

• Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.

• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.

• V pevnej kabeláži musia byť zahrnuté prostriedky na
odpojenie od elektrickej siete v súlade s platnými
predpismi.

• VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
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2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia

VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.

• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte

poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu

dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate

spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.

• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Kuchynská skrinka a príslušný

výklenok musia mať vhodné rozmery.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu

vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.

• Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.

• Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.

• Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.

• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.

• Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.

2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.

• Všetky práce súvisiace s pripojením
elektriny musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár.

• Spotrebič musí byť uzemnený.

• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.

• Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.

• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.

• Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.

• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.

• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.

• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.

• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.

• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.

• Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

• Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.

2.3 Používanie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.

• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
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• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.

• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.

• Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.

• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri

otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.

• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.

• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.

• Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.

• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.

• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.

• Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.

• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.

• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.

• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné

predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,

– do spotrebiča ani priamo na dno
dutiny neklaďte hliníkovú fóliu.

– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,

– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,

– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.

• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.

• Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.

• Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.

• Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.

• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.

• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.

• Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.

• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.

2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.

• Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.

• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko prasknutia sklených
panelov.

• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.

• Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.

• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
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• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou
vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.

• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.

• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.

2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.

• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.

• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.

• Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .

2.6 Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť,

obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.

• Používajte iba originálne náhradné
diely.

2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte

blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste

zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.

3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

3.1 Umiestnenie spotrebiča
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu
nájdete v tabuľke.

A
C

B

Minimálne vzdialenosti
Rozmer mm
A 400

B 650

C 150

3.2 Technické údaje

Napätie 230 V

Frekvencia 50 - 60 Hz

Trieda spotrebiča 1

Rozmer mm
Výška 858

Šírka 500

Hĺbka 600

www.electrolux.com46

pr
ec

iz
.h
u



3.3 Vyrovnanie spotrebiča

Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.

3.4 Ochrana proti prevráteniu
Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.

UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.

Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.

Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete,
spotrebič sa môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na
obrázku (ak je použitý), ktorý upozorňuje
na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.

1. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 317 - 322 mm pod
horným povrchom spotrebiča a 80 -
85 mm od bočnej strany spotrebiča
do kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materiálu
alebo použite vhodnú výstuž (stenu).

80-85

mm

317-322 

mm

2. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite
prednú časť spotrebiča a spotrebič
zasuňte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.

Ak ste zmenili rozmery
sporáka, musíte správne
zarovnať ochranu proti
prevráteniu.

SLOVENSKY 47

pr
ec

iz
.h
u



UPOZORNENIE!
Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné
upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.

3.5 Elektrická inštalácia
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.

Tento spotrebič sa dodáva bez napájacej
zástrčky a kábla.

VAROVANIE!
Pred zapojením sieťového
kábla k prívodu elektrickej
energie odmerajte napätie
medzi fázami v domácej
sieti. Potom si pozrite štítok
pripojenia na zadnej strane
spotrebiča a ubezpečte sa,
že použijete správne
elektrické zapojenie. Tento
postup inštalácie zabráni
chybám a poškodeniu
elektrických súčastí
spotrebiča.

Prípustné typy káblov pre rôzne fázy:
Fáza Min. rozmer kábla
1 3x6,0 mm²

3 s neutrálnym vo‐
dičom

5x1,5 mm²

VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
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4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad

8

9

10

12

11

1 12 3 4 5 6 7

13

1

2

3

4

1 Ovládače varného panela
2 Ovládač teploty
3 Ukazovateľ / symbol teploty
4 Elektronický programátor
5 Svetelný ukazovateľ / symbol /

ukazovateľ varného panela
6 Ovládač funkcií rúry
7 Tlačidlo Plus Para
8 Ohrevný článok
9 Osvetlenie

10 Ventilátor
11 Zasúvacia lišta, vyberateľná
12 Priehlbina dutiny
13 Úrovne v rúre

4.2 Rozloženie varného povrchu

140 mm

140 mm
120/180 mm

140 mm

250 mm

6 5

1 2 3

4

1 Varná zóna 1 200 W
2 Vývod pary – počet a poloha závisí

od modelu
3 Varná zóna 900/2 000 W
4 Varná zóna 1 200 W
5 Ukazovateľ zvyškového tepla
6 Varná zóna 700/1 700 W

4.3 Príslušenstvo
• Drôtený rošt

Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.

• Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.

• Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.

• AirFry tácka
Na vyprážanie s menším množstvom
oleja alebo bez papieru na pečenie.

• Teleskopické lišty
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.

• Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
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5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.

5.2 Nastavenie času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.

Ukazovateľ  bliká, keď zapojíte
spotrebič do elektrickej siete, po výpadku
napájania, alebo ak nie je nastavený
časovač.

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte
presný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.

5.3 Zmena času
Ak je spustená funkcia
Trvanie  alebo Koniec ,
denný čas nie je možné
zmeniť.

Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ funkcie
denného času.
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.

5.4 Predhriatie
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.

Pre funkciu: PlusSteam si
pozrite kapitolu „Rúra -
Každodenné používanie“,
„Zapnutie funkcie:
PlusSteam".

1. Nastavte funkciu . Nastavte
maximálnu teplotu.

2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.

3. Nastavte funkciu . Nastavte
maximálnu teplotu. Maximálna
teplota pre túto funkciu je 210 °C.

4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Nastavte funkciu , stlačte: Plus

Para . Nastavte maximálnu
teplotu.

6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju

vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.

6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

6.1 Popis varných zón
Varné zóny sú vybavené termostatom a
sú v prevádzke prerušovanie (zapínajú a
vypínajú sa) v závislosti od zvolenej
úrovne ohrevu.

6.2 Varný stupeň

Symbo‐
ly

Funkčnosť

Poloha Vypnuté

Dvojitá zóna
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Symbo‐
ly

Funkčnosť

1 - 9 Varné stupne

Spotrebu energie znížte
využitím zvyškového tepla.
Varnú zónu vypnite približne
5 – 10 minút pred
dokončením procesu
prípravy jedla.

Potrebný varný stupeň nastavte
otočením otočného ovládača pre zvolenú
varnú zónu.
Ukazovateľ varného panelu sa rozsvieti.
Proces varenia ukončíte nastavením
otočného ovládača do polohy Vypnuté.
Ak vypnete všetky varné zóny,
ukazovateľ varného panelu zhasne.

6.3 Používanie jednoduchej
varnej zóny
Na použitie jednoduchej varnej zóny
otočte vhodný ovládač do jednej z
nasledovných polôh: 1-9.

Pre varné stupne 1-3
zostane zóna červená na
približne 2-3 sekundy a
následne sa vypne.

Zóna sa zapne na
maximálnu úroveň výkonu
po nastavení úrovne ohrevu
8 alebo 9.

6.4 Zapnutie a vypnutie
vonkajších okruhov (dvojité
alebo oválne)
Varný povrch možno prispôsobiť veľkosti
kuchynského riadu.
1. Ak si vyberiete úroveň ohrevu medzi

1-9, zapne sa iba stredná časť varnej
zóny.

2. Na zapnutie vonkajšieho okruhu
otočte ovládač v smere hodinových
ručičiek za nastavenie 9 do polohy

 .
3. Potom otočte ovládač proti smeru

hodinových ručičiek na požadovaný
varný stupeň (1-9). Stredná časť aj
vonkajší okruh sa zapnú spoločne.

Vonkajší okruh vypnete nastavením
otočného ovládača do polohy Vypnuté.
Stredná časť aj vonkajší okruh sa vypnú.
Ukazovateľ zhasne. Na opätovné
zapnutie strednej časti varnej zóny
vyberte úroveň ohrevu medzi 1-9.

6.5 Ukazovateľ zvyškového
tepla

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým
teplom.

Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je varná
zóna horúca, ale nefunguje pri
odpojenom sieťovom napájaní.

7. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

7.1 Kuchynský riad
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.

Kuchynský riad zo
smaltovanej ocele s
hliníkovým alebo medeným
dnom môže spôsobiť zmenu
sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.

7.2 Príklady použitia na varenie
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
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Varný stu‐
peň

Použitie: Čas
(min)

Rady

1 Udržiavanie teploty hotových
jedál.

podľa
potreby

Na kuchynský riad položte
pokrievku.

1 - 2 Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.

5 - 25 Z času na čas premiešajte.

1 - 2 Zahustenie: nadýchané ome‐
lety, volské oká.

10 - 40 Varte s pokrievkou.

2 - 3 Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.

25 - 50 Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá v polovici varenia pre‐
miešajte.

3 - 4 Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45 Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny.

4 - 5 Dusenie zemiakov v pare. 20 - 60 Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.

4 - 5 Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.

60 -
150

Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
dy.

6 - 7 Jemné vyprážanie: rezne, te‐
ľacie cordon bleu, kotlety,
mäsové guľky, klobásky, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐
vance, šišky.

podľa
potreby

Po uplynutí polovice času
obráťte.

7 - 8 Vyprážanie pri vyššej teplote,
zemiakové placky, steaky,
rezne.

5 - 15 Po uplynutí polovice času
obráťte.

9 Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky.

8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

8.1 Všeobecné informácie
• Varný panel očistite po každom

použití.
• Dbajte na to, aby bola dolná časť

kuchynského riadu vždy čistá.
• Škrabance a tmavé škvrny na

povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.

• Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.

• Na sklo použite špeciálnu škrabku.

8.2 Čistenie varného panela
• Okamžite odstráňte: roztopený plast,

plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.

• Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
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vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.

• Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.

9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

9.1 Zapnutie a vypnutie rúry
1. Otočením otočného ovládača funkcií

rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Teplotu vyberte otočením ovládača

teploty.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.

3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy Vyp.

9.2 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.

9.3 Funkcie rúry

Symbol Funkcie rúry Použitie
Poloha Vypnuté Rúra je vypnutá.

Osvetlenie rúry Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie peče‐
nia.

 
+

PlusSteam Na pridanie vlhkosti počas pečenia. Pre správ‐
ne sfarbenie a chrumkavú kôrku počas pečenia.
Zabraňuje vysušeniu počas opätovného zohrie‐
vania. Na zaváranie ovocia a zeleniny.

 
Ľahké pečenie s
ventilátorom

Na prípravu jemného, šťavnatého pečeného
mäsa alebo na sušenie ovocia a zeleniny.

Dolný ohrev Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou ča‐
sťou.

Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej
úrovni.

Rýchly gril Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.

Turbo gril Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni. Na gratinovanie a za‐
pekanie.
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Symbol Funkcie rúry Použitie
Pečenie s venti‐
látorom

Na pečenie mäsových a nemäsových pokrmov
pri rovnakej teplote rúry vo viacerých úrovniach
bez rizika prenosu vône.

Vlhké pečenie Táto funkcia je určená na úsporu energie počas
pečenia. Pokyny ohľadne pečenia nájdete v ka‐
pitole „Rady a tipy“, Vlhké pečenie. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo
k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená
prevádzka s najvyššou možnou energetickou
účinnosťou. Keď použijete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť od nastavenej teploty. Vý‐
kon ohrevu sa môže znížiť. Všeobecné odporú‐
čania na úsporu energie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť", Rúra – Úspora energie.
Táto funkcia zodpovedá deklarovanej energetic‐
kej triede spotrebiča podľa normy EN 60350-1.

 
AirFry /
Teplovzdušné
pečenie

Na vyprážanie s menším množstvom oleja ale‐
bo bez papieru na pečenie. Pre pokrmy ako
hranolčeky alebo pizza.
Ak chcete piecť zároveň na 2 úrovniach a sušiť
potraviny.Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu
ako pre funkciu Tradičné pečenie.

Rozmrazovanie Na rozmrazenie potravín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľko‐
sti mrazených potravín.

9.4 Zapnutie funkcie:
PlusSteam
Táto funkcia umožňuje vylepšiť vlhkosť
počas pečenia.

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.

Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť
popáleniny:
• Spotrebič neotvárajte, keď je táto

funkcia aktívna: PlusSteam.
• Po skončení funkcie opatrne otvorte

dvierka spotrebiča: PlusSteam.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.

1. Otvorte dvierka rúry.
2. Priehlbinu dutiny rúry naplňte vodou

z vodovodného kohútika.

Maximálna kapacita priehlbiny dutiny
je 250 ml.
Priehlbinu dutiny plňte vodou len
vtedy, keď je rúra studená.

3. Nastavte funkciu: PlusSteam .
4. Stlačte tlačidlo Plus Para .

Tlačidlo Plus Para je funkčné iba pri
funkcii: PlusSteam.

Ukazovateľ sa rozsvieti.
5. Otočením ovládača teploty nastavte

teplotu.
6. Do spotrebiča vložte jedlo a zatvorte

dvierka rúry. 
UPOZORNENIE!
Priehlbinu dutiny rúry
nenapĺňajte vodou počas
pečenia, ani keď je rúra
horúca.

7. Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte
tlačidlo Plus Para ,otočte otočné
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy vypnutia.

www.electrolux.com54

pr
ec

iz
.h
u



Ukazovateľ tlačidla Plus Para zhasne.
8. Odstráňte vodu z priehlbiny dutiny

rúry. 

VAROVANIE!
Pred odstránením
zvyšnej vody z priehlbiny
dutiny rúry skontrolujte,
či je spotrebič studený.

10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
10.1 Displej

A B C A. Časové funkcie
B. Časovač
C. Časová funkcia

10.2 Tlačidlá

Tlačidlo Funkcia Popis
MINUS Na nastavenie času.

CLOCK Na nastavenie časovej funkcie.

PLUS Na nastavenie času.

Plus Para Zapnutie funkcie: PlusSteam.

10.3 Tabuľka s časovými funkciami

Časová funkcia Použitie
DENNÝ ČAS Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.

TRVANIE Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.

KONIEC Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.

 POSUNUTÝ
ŠTART

Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.

KUCHYNSKÝ
ČASOMER

Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá
vplyv na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotre‐
bič vypnutý.
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10.4 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým

nezačne blikať .
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte

stlačením  alebo .
Na displeji sa zobrazí symbol .
4. Keď doba pečenia uplynie, začne

blikať  a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.

5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.

6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.

10.5 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým

nezačne blikať .
3. Požadovaný čas nastavte stlačením

 alebo .
Na displeji sa zobrazí symbol .
4. Keď doba pečenia uplynie, začne

blikať  a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.

5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.

6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.

10.6 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte , kým

nezačne blikať .
3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE

nastavte stlačením  alebo .

4. Stlačte tlačidlo .
5. Požadovaný čas funkcie KONIEC

nastavte stlačením  alebo .
6. Nastavenie potvrďte stlačením

tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas zaznie
zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky.

Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.

8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.

10.7 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte , kým

nezačne blikať .
2. Po stlačení  alebo  môžete

nastaviť požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie

zvukový signál. Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.

4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.

10.8 Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až

kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.

2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.

11. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

11.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
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Rošt umiestnite medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry.
Plech:

Plech na pečenie
nezasúvajte úplne k zadnej
stene dutiny rúry. Tým by sa
zabránilo cirkulácii horúceho
vzduchu okolo plechu. Jedlo
môže prihorieť, najmä v
zadnej časti plechu.

Plech alebo hlboký pekáč umiestnite
medzi vodiace tyče zasúvacích líšt.
Skontrolujte, či sa nedotýka zadnej steny
dutiny rúry.
Drôtený rošt spolu s hlbokým
pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
umiestnite vo vyššej polohe.

AirFry tácka:

Tácku AirFry zasuňte do tretej úrovne v
rúre. Plech na pečenie zasuňte do prvej
úrovne v rúre.

11.2 Teleskopické lišty
Teleskopické lišty môžete
namontovať v rôznych
úrovniach rúry okrem úrovne
4.

Inštalácia teleskopických líšt
1. Teleskopickú lištu otočte približne o

90°.
2. Príchytku na zadnom konci

teleskopickej lišty zasuňte do
podpornej zasúvacej lišty. Uistite sa,
že ste lištu umiestnili na správnu
stranu rúry.

1 cm

3. Lištu otočte do správnej polohy.
Blokovací prvok, ktorý je na jednom
konci teleskopickej lišty, musí
smerovať nahor.

4. Lištu zasuňte až k zadnej stene rúry.
5. Predný koniec teleskopickej lišty

zatlačte k podpornej zasúvacej lište.
Keď príchytka v prednej časti
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správne zapadne na svoje miesto,
ozve sa cvaknutie.

6. Rovnakým spôsobom namontujte
druhú teleskopickú lištu. Skontrolujte,
či sú obe teleskopické lišty
umiestnené na rovnakej úrovni.

Demontáž teleskopických líšt
1. Príchytku v prednej časti

teleskopickej lišty stlačte a podržte.

1
2

2. Predný koniec lišty odtiahnite z
podpornej zasúvacej lišty.

3. Teleskopickú lištu otočte približne o
90°.

4. Zadný koniec lišty vytiahnite z
podpornej zasúvacej lišty.

5. Rovnakým spôsobom vyberte druhú
teleskopickú lištu.

11.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.

UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.

UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.

Drôtený rošt:

Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.

Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
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12. RÚRA – RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

Teploty a časy varenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.

12.1 Všeobecné informácie
Spotrebič má štyri úrovne v rúre. Úrovne
sa číslujú smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. Skracuje
čas pečenia a znižuje spotrebu energie
na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže kondenzovať
vlhkosť. Je to normálne. Pri otváraní
dvierok počas pečenia vždy ustúpte od
spotrebiča. V záujme zníženia
kondenzácie nechajte spotrebič zapnutý
10 minút pred pečením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
príslušenstvo alobalom. Mohlo by to
zmeniť výsledky pečenia a poškodiť
smalt.

12.2 Pečenie
Pre prvé pečenie použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa

vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie
je potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.

12.3 Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.

12.4 Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.

12.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.

12.6 PlusSteam  + 
Pred predhriatím naplňte
priehlbinu dutiny rúry vodou
iba keď je rúra studená.

Pozrite si časť „Zapnutie funkcie:
PlusSteam"
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Pečivo
Pokrm Voda

v priehlbine
dutiny (v ml)

Teplota
(°C)

Čas (min) Úroveň
v rúre

Príslušenstvo

Biely
chlieb1)

100 180 35 - 40 2 Použite plech na
pečenie.

Pečivo z
chlebového
cesta1)

100 200 20 - 25 2 Použite plech na
pečenie.

Domáca
pizza1)

100 230 10 - 20 1 Použite plech na
pečenie.

Posúchy1) 100 190 - 210 20 - 25 1 Použite plech na
pečenie.

Koláčiky,
pagáče,
croissanty1)

100 150 - 180 10 - 20 2 Použite plech na
pečenie.

Slivkový ko‐
láč, jablkový
koláč, škori‐
cové rož‐
ky1)

100 180 20 2 Použite formu na
koláče

1) Pred pečením 5 minút predhrievajte v prázdnej rúre.

Príprava mrazených pokrmov
Pokrm Voda

v priehlbine
dutiny (v ml)

Teplota
(°C)

Čas (min) Úroveň
v rúre

Príslušenstvo

Mrazená
pizza1)

150 200 - 210 10 - 20 2 Použite drôtený
rošt.

Mrazený
croissant1)

150 160 - 170 25 - 30 2 Použite plech na
pečenie.

1) Pred pečením 10 minút predhrievajte v prázdnej rúre.

Regenerácia jedla
Pokrm Voda

v priehlbine
dutiny (v ml)

Teplota
(°C)

Čas (min) Úroveň
v rúre

Príslušenstvo

Biely chlieb 100 110 15 - 25 2 Použite plech na
pečenie.

Pečivo z
chlebového
cesta

100 110 10 - 20 2 Použite plech na
pečenie.
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Pokrm Voda
v priehlbine
dutiny (v ml)

Teplota
(°C)

Čas (min) Úroveň
v rúre

Príslušenstvo

Domáca
pizza

100 110 15 - 25 2 Použite plech na
pečenie.

Focaccia 100 110 10 - 20 2 Použite plech na
pečenie.

Zelenina 100 110 15 - 25 2 Použite plech na
pečenie.

Ryža 100 110 15 - 25 2 Použite plech na
pečenie.

Cestoviny 100 110 15 - 25 2 Použite plech na
pečenie.

Mäso 100 110 15 - 25 2 Použite plech na
pečenie.

Pečenie mäsa
Pokrm Voda

v priehlbine
dutiny (v ml)

Teplota
(°C)

Čas (min) Úroveň
v rúre

Príslušenstvo

Bravčové
pečené

200 180 65 - 80 2 Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.

Hovädzia
roštenka

200 200 50 - 60 2 Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.

Kurča 200 210 60 - 80 2 Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.

Pečený mo‐
riak

200 200 70 - 90 2 Použite drôtený
rošt aj plech na
pečenie.

12.7 Zaváranie  + 
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.

• Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.

• Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť pollitrových zaváracích
pohárov.

• Poháre plňte rovnomerne, nechajte 1
cm vzduchu na vrchu každého

pohára. Viečka nechajte na vrchu bez
hermetického zatvorenia.

• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Nalejte 1/2 litra vody do plechu na

pečenie a 1/4 litra vody na reliéf
priehlbiny dutiny, aby v rúre bola
dostatočná vlhkosť.

• Vyberte funkciu PlusSteam a nastavte
správnu teplotu na základe tabuľky
nižšie.

• Poháre sú hermeticky uzavreté iba
keď je funkcia vypnutá.
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Mäkké ovocie
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre
Príslušen‐
stvo

Jahody/čučoriedky/maliny 160 25 - 30 1 Použite plech
na pečenie.

Kôstkovice
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre
Príslušen‐
stvo

Hrušky/dule/slivky 160 35 - 40 1 Použite plech
na pečenie.

Mäkká zelenina
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre
Príslušen‐
stvo

Cuketa/baklažán/cibuľa/
paradajky

160 30 - 35 1 Použite
plech na pe‐
čenie.

Nakladaná zelenina
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre
Príslušen‐
stvo

Mrkva/čalamáda/repa/
zeler

160 35 - 45 1 Použite
plech na pe‐
čenie.

12.8 Ľahké pečenie s ventilátorom 
Sušenie
Pokrm Teplota (°C) Čas (hod.) Úroveň v rúre

1 úroveň 2 úrovne
Zelenina    

Strukoviny 60 - 70 7 - 9 2 1 / 3

Kotlety na pa‐
prike

60 - 70 10 - 12 2 1 / 3

Zelenina na
kvasenie

60 - 70 9 - 11 2 1 / 3

Nakrájané hu‐
by

50 - 60 13 - 15 2 1 / 3

Bylinky 40 - 50 3 - 5 2 1 / 3

Ovocie    
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Pokrm Teplota (°C) Čas (hod.) Úroveň v rúre
1 úroveň 2 úrovne

Rozpolené sliv‐
ky

60 - 70 11 - 13 2 1 / 3

Rozpolené
marhule

60 - 70 9 - 11 2 1 / 3

Jablkové plátky 60 - 70 6 - 8 2 1 / 3

Hruškové plát‐
ky

60 - 70 7 - 10 2 1 / 3

Pomalé pečenie
Pokrm Množstvo

(kg)
Prudké
opečenie
z každej
strany
(min.)

Teplota (°C) Úroveň
v rúre

Čas (min)

Hovädzie     

Filety, stredne
prepečené

1.0 - 1.5 2 80 - 100 2 60 - 90

Hovädzie peče‐
né, stredne pre‐
pečené

1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 160 - 200

Teľacie     

Ružová fileta 1.0 - 1.5 2 80 - 100 2 50 - 90

Karé, vcelku 1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160

Teľacie, stredne
prepečené

1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160

Bravčové     

Ružová fileta 1.0 - 1.5 2 80 - 100 2 60 - 100

Karé, vcelku 1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160

Bravčové, stred‐
ne prepečené

1.5 - 2.0 4 80 - 100 2 100 - 160

12.9 Tradičné pečenie 
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Plochý koláč 160 - 170 25 - 35 2

Kysnutý koláč s jablkami 170 - 190 45 - 55 3
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Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Koláč pečený v pekáči 170 - 180 35 - 45 2

Koláč s mrveničkou 170 - 190 50 - 60 3

Tvarohový koláč 170 - 190 60 - 70 2

Gazdovský chlieb 190 - 210 50 - 60 2

Rumunský piškótový koláč 165 - 175 35 - 45 2

Rumunský piškótový koláč –
tradičný

165 - 175 35 - 45 2

Kysnuté buchty 180 - 200 15 - 25 2

Piškótová roláda 150 - 170 15 - 25 2

Slaný lotrinský koláč 215 - 225 45 - 55 2

Pečenie mäsa
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Kurča, polovica 210 - 230 35 - 50 2

Bravčová kotleta 190 - 210 30 - 35 3

Celá ryba 200 - 220 40 - 70 2

12.10 Rýchly gril 

Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Kurča, polovica 230 50 - 60 2

Bravčová kotleta 230 40 - 50 3

Grilovaná slanina 250 17 - 25 2

Klobásy 250 20 - 30 2

Hovädzí steak: stredne pre‐
pečený

230 25 - 35 2

12.11 Turbo gril 

Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Kurča, polovica 200 50 - 60 2

Kurča 250 55 - 60 2

Kuracie krídla 230 30 - 40 2

Bravčová kotleta 230 40 - 50 2

Hovädzí steak: prepečený 250 35 - 40 2
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12.12 Pečenie s ventilátorom 
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rú‐

re
Plnený kysnutý koláč 150 - 160 20 - 30 2

Viktóriin koláč 170 - 190 30 - 40 2

Švajčiarsky jablkový ko‐
láč

180 - 200 35 - 45 2

Vianočka 150 - 160 40 - 50 2

Linecké koláče 170 - 190 50 - 60 2

Snehové pusinky 110 - 120 30 - 40 2

Zapečené zemiaky 180 - 200 40 - 50 2

Lasagne 170 - 190 30 - 50 2

Zapekané makaróny 170 - 190 50 - 60 2

Pizza 190 - 200 25 - 35 2

Pečenie mäsa
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rú‐

re
Celé kura 200 - 220 55 - 65 2

Bravčové pečené 170 - 180 45 - 50 2

12.13 Vlhké pečenie 

Pokrm Teplota
(°C)

Čas
(min)

Úro‐
veň
v rúre

Príslušenstvo

Chlieb a pizza
Buchtičky 190 25 - 30 2 plech na pečenie alebo pekáč

na grilovanie/pečenie

Pečivo z chlebového
cesta

200 40 - 45 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Mrazená pizza, 350
g

190 25 - 35 2 drôtený rošt

Koláče v plechu na pečenie
Piškótová roláda 180 20 - 30 2 plech na pečenie alebo pekáč

na grilovanie/pečenie
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Pokrm Teplota
(°C)

Čas
(min)

Úro‐
veň
v rúre

Príslušenstvo

Brownies - čokolá‐
dový koláč

180 35 - 45 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Koláče vo forme
Nákyp 210 35 - 45 2 šesť keramických zapekacích

foriem na drôtenom rošte

Piškótový korpus 180 25 - 35 2 forma na korpus na drôtenom
rošte

Piškótový koláč 150 35 - 45 2 forma na koláč na drôtenom ro‐
šte

Ryba
Ryba vo vreckách,
300 g

180 25 - 35 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Celá ryba, 200 g 180 25 - 35 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Rybie filé, 300 g 180 30 - 40 2 forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte

Mäso
Mäso vo vrecku,
250 g

200 35 - 45 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Šašlíky, 500 g 200 30 - 40 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Drobné pečivo
Sušienky 170 25 - 35 2 plech na pečenie alebo pekáč

na grilovanie/pečenie

Makaróny 170 40 - 50 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Muffiny 180 30 - 40 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Slané keksy 160 25 - 35 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Sušienky z krehké‐
ho cesta

140 25 - 35 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Tortičky 170 20 - 30 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Vegetariánske
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Pokrm Teplota
(°C)

Čas
(min)

Úro‐
veň
v rúre

Príslušenstvo

Miešaná zelenina vo
vrecku, 400 g

200 20 - 30 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

Omeleta 200 30 - 40 2 forma na pizzu na drôtenom ro‐
šte

Zelenina na plechu,
700 g

190 25 - 35 2 plech na pečenie alebo pekáč
na grilovanie/pečenie

12.14 Teplovzdušné pečenie 
Pečenie nemäsových pokrmov
Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Plochý koláč 140 - 160 40 - 50 1 + 3

Kysnuté buchty 190 - 210 10 - 20 1 + 3

Snehové pusinky 100 - 120 55 - 65 1 + 3

Maslový koláč 150 - 170 20 - 30 1 + 3

Pizza 200 - 220 35 - 45 1 + 3

12.15 AirFry 
Pekárenské výrobky
Pokrm Množstvo Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre
Croissanty, mrazené pribl. 350 g 180 - 220 15 - 30 2

Pečivo z lístkového cesta,
mrazené

pribl. 400 g 180 - 220 15 - 35 2

Pečivo z lístkového cesta,
čerstvé

pribl. 300 g 180 - 220 15 - 35 2

Pizza, mrazená pribl. 340 g 180 - 220 20 - 35 2

Výrobky zo zemiakov
Pokrm Množstvo Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre
Hranolčeky, mrazené pribl. 650 g 180 - 220 20 - 30 2

Hrubé hranolčeky, mrazené pribl. 600 g 180 - 220 20 - 30 2

Zapečené zemiaky – mraze‐
né

pribl. 650 g 180 - 220 15 - 25 2

Krokety pribl. 450 g 180 - 220 15 - 30 2
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Čerstvá zelenina
Pokrm Množstvo Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre

Plátky cukety, čerstvé1) pribl. 500 g 180 - 220 25 - 35 2

1) pridajte 1 čajovú lyžičku olivového, aby sa nezlepili

Iné
Pokrm Množstvo Teplota (°C) Čas (min) Úroveň

v rúre
Rezne, mrazené pribl. 300 g 180 - 220 15 - 25 2

Krevety v ceste na pečenie,
mrazené

pribl. 200 g 180 - 220 15 - 25 2

Krúžky Calamari, mrazené pribl. 250 g 180 - 220 15 - 25 2

Kuracie nugetky, mrazené pribl. 300 g 180 - 220 15 - 25 2

Rybie prsty, mrazené pribl. 500 g 180 - 220 15 - 25 2

12.16 Informácie pre skúšobne

Pokrm Funkcia Teplota
(°C)

Príslušenstvo Úroveň
v rúre

Čas
(min)

Malé koláčiky (16
ks/plech)

Tradičné pe‐
čenie

160 plech na peče‐
nie

3 20 - 30

Malé koláčiky (16
ks/plech)

Pečenie s ve‐
ntilátorom

150 plech na peče‐
nie

3 20 - 30

Malé koláčiky (16
ks/plech)

Teplovzdušné
pečenie

160 plech na peče‐
nie

1 + 3 30 - 40

Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)

Tradičné pe‐
čenie

190 drôtený rošt 1 65 - 75

Jablkový koláč (2
formy, priemer 20
cm, rozmiestnené
po uhlopriečke)

Pečenie s ve‐
ntilátorom

180 drôtený rošt 2 70 - 80

Piškótový koláč
bez tuku

Tradičné pe‐
čenie

180 drôtený rošt 2 20 - 30

Piškótový koláč
bez tuku

Pečenie s ve‐
ntilátorom

160 drôtený rošt 2 25 - 35

Piškótový koláč
bez tuku

Teplovzdušné
pečenie

170 drôtený rošt 1 + 3 30 - 40
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Pokrm Funkcia Teplota
(°C)

Príslušenstvo Úroveň
v rúre

Čas
(min)

Linecké koláčiky/
ploché pečivo

Tradičné pe‐
čenie

140 plech na peče‐
nie

3 15 - 30

Linecké koláčiky/
ploché pečivo

Pečenie s ve‐
ntilátorom

140 plech na peče‐
nie

3 20 - 30

Linecké koláčiky/
ploché pečivo

Teplovzdušné
pečenie

140 plech na peče‐
nie

1 + 3 15 - 30

Hrianky Rýchly gril 250 drôtený rošt 3 5 - 10

Hovädzí burger Turbo gril 250 drôtený rošt
alebo pekáč na
grilovanie/
pečenie

3 15 – 20
prvá
strana;
10 – 15
druhá
strana

13. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

13.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu (okrem tácky
AirFry).
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie. Na katalytické povrchy
neaplikujte čistiaci prostriedok na rúry.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi

prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.

13.2 Čistenie tácky AirFry
1. Tácku AirFry položte na plech na

pečenie.
2. Nalejte horúcu vodu s čistiacim

prostriedkom a nechajte ju
nasiaknuť.

3. Tácku AirFry vyčistite so špongiou
alebo použite kefku na odstránenie
zvyškov.

Je možné aj umytie v umývačke.

13.3 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
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13.4 Čistenie priehlbiny dutiny
rúry
Proces čistenia odstraňuje zvyšky
vodného kameňa z priehlbiny dutiny rúry
po procese pečenia s vlhkosťou.

Odporúčame, aby ste
postupovali podľa procesu
čistenia minimálne každý
piaty až desiaty cyklus
funkcie: PlusSteam.

1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry
nalejte 250 ml octu.
Použite maximálne 6 % ocot bez
byliniek.

2. Počkajte 30 minút, kým ocot
nerozpustí zostatkový vodný kameň
pri okolitej teplote.

3. Dutinu rúry poutierajte vlhkou
handrou namočenou vo vlažnej vode.

13.5 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.

UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.

1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.

2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.

2
1

Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.

13.6 Katalytické čistenie
Dutina s katalytickou povrchovou
úpravou je samočistiaca. Absorbuje tuk.
Skôr ako zapnete katalytické čistenie:
• vyberte všetko príslušenstvo a .
• dno rúry vyčistite vlažnou vodou a

jemným čistiacim prostriedkom.
• vnútorný sklenený panel dvierok

poutierajte mäkkou handričkou a
teplou vodou.

1. Nastavte funkciu .
2. Nastavte maximálnu teplotu a

nechajte rúru zapnutú 1 hodinu.
3. Vypnite rúru.
4. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu

jemnou vlhkou handričkou.
Zmena farby katalytického povrchu alebo
fľaky nemajú negatívny vplyv na
katalytické čistenie.

13.7 Odstránenie a inštalácia
sklenených panelov rúry
Vnútorné sklenené panely môžete po
vybraní vyčistiť. Počet sklenených
panelov sa líši v závislosti od modelu.

VAROVANIE!
Počas čistenia nechajte
dvierka rúry mierne
pootvorené. Dvierka sa pri
plnom otvorení môžu
náhodne zatvoriť, čo môže
spôsobiť poškodenie.

VAROVANIE!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.

www.electrolux.com70

pr
ec

iz
.h
u



1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°.
Dvierka stoja samostatne, keď sú
mierne otvorené.

30°

2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.

1

2

B

3. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu. 

VAROVANIE!
Keď vyberiete sklenené
panely, dvierka rúry sa
pokúšajú zatvoriť.

4. Uchopte horný okraj sklenených
panelov dvierok a nadvihnite ich
jeden po druhom.

5. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.

Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.

UPOZORNENIE!
Uistite sa, že ste vnútorný
sklenený panel namontovali
do lôžok správne.

13.8 Vybratie zásuvky
VAROVANIE!
V zásuvke neskladujte
horľavé predmety (ako napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, kuchynské rukavice,
papier ani čistiace spreje).
Pri používaní rúry sa
zásuvka môže zohriať. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.

Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.

2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von.
Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte
opačný postup.

13.9 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.

1. Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude
rúra studená.

2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.

Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou

žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .

4. Nasaďte sklenený kryt.
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14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

14.1 Čo robiť, keď...

Problém Možné príčiny Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť. Spotrebič nie je pripojený

ku zdroju elektrického na‐
pájania alebo je pripojený
nesprávne.

Skontrolujte, či je spotrebič
správne pripojený k zdroju
elektrického napájania.

 Je vypálená poistka. Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.

Varný panel sa nedá za‐
pnúť ani používať.

Je vypálená poistka. Varný panel znovu zapnite
a do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň.

Ukazovateľ zvyškového
tepla sa nerozsvieti.

Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas.

Ak bola zóna zapnutá do‐
statočne dlho na to, aby
bola horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.

Vonkajší okruh sa nedá
zapnúť.

 Zapnite najprv vnútorný
okruh.

Rúra sa nezohrieva. Rúra je vypnutá. Rúru zapnite.

 Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.

Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.

 Nie sú nastavené hodiny. Nastavte čas.

Nesvieti žiarovka. Žiarovka je vypálená. Vymeňte žiarovku.

Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.

Jedlo ste nechali v rúre prí‐
liš dlho.

Po ukončení pečenia ne‐
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.

Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.

Teplota je príliš nízka ale‐
bo príliš vysoká.

V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.

Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.

Došlo k výpadku elektric‐
kého napájania.

Znovu nastavte hodiny.

www.electrolux.com72

pr
ec

iz
.h
u



Problém Možné príčiny Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať. Na displeji rúry
sa zobrazí „400" a zaznie
zvukový signál.

Rúra je nesprávne pripoje‐
ná ku zdroju elektrického
napájania.

Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia ak je k dispozícii).

Pri použití nasledujúcej
funkcie nie je účinnosť pe‐
čenia uspokojivá: Plus‐
Steam.

Nenastavili ste funkciu
PlusSteam.

Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: PlusSteam".

 Priehlbinu dutiny rúry ste
nenaplnili vodou.

Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: PlusSteam".

 Nenastavili ste správne
funkciu PlusSteam s tlačid‐
lom Plus Para.

Pozrite si časť „Zapnutie
funkcie: PlusSteam".

Chcete zapnúť funkciu
Ľahké pečenie s ventiláto‐
rom, ale svieti tlačidlo Plus
Para.

Funkcia PlusSteam je spu‐
stená.

Stlačte tlačidlo Plus Para
, aby ste vypli funkciu

PlusSteam.

Voda v priehlbine dutiny
rúry nevrie.

Teplota je príliš nízka. Nastavte teplotu na mini‐
málne 110 °C.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.

Z priehlbiny dutiny rúry vy‐
teká voda.

V priehlbine dutiny rúry je
priveľa vody.

Vypnite rúru a skontrolujte,
či spotrebič vychladol. Vo‐
du poutierajte handrou ale‐
bo špongiou. Do reliéfu du‐
tiny rúry pridajte správne
množstvo vody. Pozrite si
konkrétny postup.

14.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom

štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.) .........................................

Číslo výrobku (PNC) .........................................

Sériové číslo (S.N.) .........................................
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15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Informácie o varnom paneli podľa EU 66/2014

Model EKC54972OX

Typ varného
panela

Varný panel voľne stojaceho sporáka

Počet varných
zón

4

Technológia
ohrevu

Sálavý ohrievač

Priemer kru‐
hových var‐
ných zón (Ø)

Ľavá zadná
Pravá predná
Ľavá predná

14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm

Dĺžka (D) a
šírka (Š) ne‐
kruhovej var‐
nej zóny

Pravá zadná Š 14,0 cm
D 25,0 cm

Spotreba
energie na
varnú zónu
(EC electric
cooking)

Ľavá zadná
Pravá zadná
Pravá predná
Ľavá predná

181,8 Wh/kg
184,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg

Spotreba energie varného panela (EC electric hob) 184,5 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania výkonových parametrov.

15.2 Varný panel - Úspora
energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností

vždy položte pokrievku.

• Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.

• Dno riadu má mať rovnaký priemer
ako varná zóna.

• Menší riad položte na menšie varné
zóny.

• Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.

• Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.

15.3 Informácie o výrobku pre rúry a informačný list k výrobku**

Názov dodávateľa Electrolux

Model EKC54972OX 943005233

Index energetickej účinnosti 94.9

Trieda energetickej účinnosti A
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Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim

0,84 kWh/cyklus

Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim
s ventilátorom

0,75 kWh/cyklus

Počet vykurovacích častí 1

Zdroj tepla Elektrina

Objem 58 l

Typ rúry Rúra vnútri voľne stojaceho spo‐
ráka

Hmotnosť 44.0 kg

*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy
A a B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.

Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, par‐
né rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.

15.4 Rúra – Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.

Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry správne zatvorené.
Počas pečenia neotvárajte príliš často
dvierka. Tesnenie dvierok udržiavajte
čisté a uistite sa, že je upevnené na
svojom mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.

Zvyškové teplo
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Vlhké pečenie
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Podrobnejšie informácie
nájdete v kapitole „Rúra – každodenné
používanie“, Funkcie rúry.
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16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.

*
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