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Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat 
 

A gyártó védjegye: 

 
A készülék típusazonosítója: HA -940 

A készülék kivitele: Beépíthető 

Energiahatékonysági osztály: 

A hatékonyabb, G kevésbé hatékony 

A 

Fűtési funkció, amelyen az energiahatékony-

sági osztály meg van határozva 

légkeveréses 

Energiafelhasználás (kWh/ciklus) 

                      hagyományos 

                      levegő áramoltatásos 

 

1,12 

0,99 

A sütőtér hasznos térfogata (l): 70 

A villamos sütő mérete: nagy 

Sütési idő standard terhelésnél, a szabványos 

vizsgálatnak megfelelően (perc): 

 

44 

Zajszínt: (dB/A-ra 1 pW) -- 

Energia felhasználás, amikor a sütő nem vé-

gez melegítő tevékenységet 

 

- 

A legnagyobb tepsi mérete (cm
2
) 1732 

Érintésvédelmi osztály: I. védőföldeléssel ellátott hálózathoz 

csatlakoztatható  

 

2006/95 EEC,2004/108 EEC, 2002/96 EC 

2002/40 CE Háztartási elektromos sütő címke 

 

A forgalombahozó a 87/2003 (XII. 16) GKM rendelet alapján tanúsítja, hogy a fenti tí-

pusú készülék megfelel az előírásoknak. 
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A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási okmá-

nyokat őrizze meg! 
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Kedves Vásárló! 

Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a mo-

dern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igé-

nyét. 

Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a haszná-

lati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget megismerjen és el-

kerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból erednek! Megis-

merheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani. 

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást és a készülék eladása, vagy elajándékozása ese-

tén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati utasításban leírtak be nem tartásából 

eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 
 

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú sütőre vonatkozik, ezért olyan funkci-

ók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
 

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a Műszaki Vevőszolgálattal végeztesse. A 

szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótállási kötelezettségek 

körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 
 

A csomagoló anyagot hiánytalanul őrizze meg néhány napig, és az esetleges csere esetén 

ebben szállítsa vissza a készüléket. 

A sütő nagy értékű, bonyolult háztartási gép. Saját érdekében célszerű időszakonként 

szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi és működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, 

vagy a baleset megelőzhető. A sütő tartozékai a típusoknak megfelelően eltérőek. Ellen-

őrizze a típusok szerinti leírást! 
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A régi elektronikus termékek megsemmisítése 
 Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC 

előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladék-

gyűjtési folyamat során összegyűjteni. 

 A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük 

lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és 

környezetre gyakorolt hatásukat. 

 Az áthúzott “szemeteskuka” jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket, a 

termékeket szelektíven összegyűjteni. 

 
 A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartá-

si gépek helyes elhelyezését illetően. 

 

 

 

Környezetvédelmi utasítások 
 

Hulladék elhelyezés 
 Csomagolóanyag megsemmisítése: Tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolás 

újrahasznosítható. 

 
 

 
Környezetünk védelme érdekében: újrahasznosított papírt használunk. 
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5. A funkció idő lejárta után a sütő kikapcsol. Egy hangjelzés hallatszik és a  

szimbólum gyorsan villog. 

6. A hangjelzés és a  szimbólum kikapcsolásához érintsen meg egy tetszőleges 

gombot a kapcsoló mezőn! 

7. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót  állásba! 

8. Ezután eltávolíthatja a sütő belsejében maradt szennyeződéseket és vizet egy nedves 

rongy segítségével. 

 

FONTOS: 

A tisztítási folyamat befejezéséig ne nyissa ki a sütő ajtaját! A hűtési szakasz a megfele-

lő működéshez szükséges. 

A tisztítási funkció alacsony hőmérsékleten történik. A funkció befejezése után egy ned-

ves ronggyal eltávolíthatja a szennyeződéseket, miközben nem áll fenn égési sérülés ve-

szélye. A lehűtési idő azonban a külső hőmérséklettől függően eltérő lehet. Mielőtt meg-

érintené, ellenőrizze le, hogy a sütő belső felületei megfelelő hőmérsékletűek! 

 

A tisztítási funkció elvégzése a tepsihez 
A kitűnő  zománc tulajdonságok lehetővé teszik, hogy az ételmara-

dékokat könnyedén eltávolítsa a tepsiről. Amennyiben a normál tisztítás után még szeny-

nyeződés van a tepsin, a következőképpen járjon el: 

1. Tegye a tisztítandó tepsit közepes magasságra! 

2. Hideg sütőnél öntsön 300 ml vizet a tepsire! 

3. Válassza a  funkciót! 

 

FONTOS: 

A Teka Hydroclean zománcozás a sütőben történő automatikus tisztítási folyamathoz 

lett kifejlesztve. Más tisztítási módszerek károsíthatják a zománcozást. Különösen a víz-

kőoldó termékek károsíthatják a zománc tulajdonságait. 

Mosogatószerek használata nem ajánlott a Teka-Hydroclean zománc felületének tisztítá-

sához. 

Amennyiben alapos tisztításra van szükség, kímélő tisztítószert használjon! 

Bizonyos élelmiszerek mint például paradicsom, ecet, sültek durva sóval a zománc kiné-

zetének változását okozhatják. Ez normális jelenség. 

 

 
 

A készülék leírása 
 

 
1. Rögzítés a konyhabútorhoz 

2. Hideg levegő kivezetés 

3. Lehajtható grill 

4. Krómozott tartóelem/kihúzható vezető sínek 

5. Rács 

6. Ventilátor 

7. Zsírserpenyő 

8. Zsírserpenyő 

9. Zsanér 

10. Ajtó 

11. Kapcsolómező 

12. Világítás 

Típustól függően a tartozékok eltérhetnek az itt megadottaktól. 
 

Kapcsolómező 
 

 
1. Elektronikus kapcsolóóra 

2. Funkcióválasztó 

3. Hőmérséklet szabályzó 
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Sütő funkciók 
 

 A sütő ki van kapcsolva 

 Normál sütési mód 
Ez a sütési mód ideális sütemények és tortalapok sütéséhez, amelyeknél a hő eloszlásnak 

egyenletesnek kell lennie, hogy jól „feljöjjenek”. 

 Normál sütési mód légkeveréssel 
Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez a sütési mód. A ventilátor egyenletesen szét-

osztja a hőt a sütő belsejében. 

 Grill és alsóhő 
Ez a funkció hús sütéséhez ideális. Ez a beállítás bármilyen mérezű hús sütéséhez 

használható. 

 Maxi grill sütési mód 
Grillezés nagyobb felületet és nagyobb teljesítménnyel, ezáltal az ételek gyorsabban pi-

rulnak meg. 

 Grill sütési mód 
Ez a sütési mód az ételek pirításához és csőben sütéséhez ideális. Az ételek külső felüle-

tének pirítása úgy lehetséges, hogy ez nem befolyásolja az élelmiszerek belsejét. Lapos 

ételek, mint pl. beefsteak, hal, melegszendvics, oldalas sütéséhez is ideális. 

Figyelem 

A grill vagy maxi grill funkció használatakor a sütőajtónak csukva kell lennie. 

 Alsó hő 
A hő csak alulról érkezik. Ez a sütési mód ételek melegítéséhez, sütemények kelesztésé-

hez alkalmas. 

 Pizza üzemmód 
Pizza, torta és mindenféle sütemény sütéséhez használható. 

 Légkeveréses üzemmód 
A sütő hátsó oldalánál található ventilátor egyenletesen elosztja a hőt a sütőben. Az 

egyenletes hő elosztásnak köszönhetően egyszerre két szinten süthet. 

 Kiolvasztás 
Ez a funkció egy kétfokozatú meleglevegő rendszer. A LO fokozat halak, sütemények és 

kenyér kiolvasztására használható a HI fokozat (magasabb hőmérséklet a sütőben) hú-

sok kiolvasztására használható. 

tisztító funkció  
A tisztítási funkció elvégzése után könnyedén eltávolíthatja egy nedves ronggyal a sütő 

falain maradt zsírt és szennyeződéseket. 

 

Figyelem 

A világítás a tisztítási funkció kivételével valamennyi sütési funkciónál bekapcsol. 

Teka Hydroclean tisztító funkció 
 

Ezzel a funkcióval a vízgőz és az új  zománc kiváló tulajdonságai-

nak együttes hatásával a sütő falain összegyűlt zsír és szennyeződés könnyedén eltávo-

lítható. 

A  technológiának köszönhetően nem szükséges a sütőt zsíroldóval 

tisztítani. A víz és szennyeződés eltávolításakor a zsírt is megtisztítja a sütő falairól. 
 

A tisztításai funkció elvégzése 
A tisztítási funkciót akkor kapcsolja be, amikor a sütő hideg! Amennyiben a sütő túl for-

ró, lehetséges, hogy az eredmény nem lesz megfelelő. 

1. A funkció bekapcsolása előtt vegye ki a tepsiket és minden tartozékokat, beleértve a 

tepsi tartót és a kihúzható vezető sínt a sütőtérből! 

 
Figyelem 

Ne tisztítsa együtt sütőt és a tepsit a  funkcióval, mert így az ered-

mény nem lesz megfelelő. A tepsi tisztításához kérjük, kövesse a megadott utasításokat! 

2. Hideg sütőnél öntsön 300 ml vizet lassan az alsó oldalon lévő sütő mélyedésbe! 

 
3. Forgassa a funkcióválasztó kapcsolót  állásba! 

4. Ezután egy hangjelzés hallatszik, ami azt jelzi, hogy bekapcsolta a 

 funkciót. A  szimbólum lassan villog és a kijelzőn a funk-

ció befejezéséig fennmaradó idő látható. 

FONTOS 
A funkció időtartama nem módosítható. Amennyiben korábban ki szeretné kapcsolni 

azt, állítsa funkció választó gombot  állásba! 
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A sütési idő hosszának és a sütési idő végének beprogramozása 
1. Érintse meg az  érzékelő gombot az ujjával, amíg az AUTO szimbólum villogni 

kezd és a 00:00 jelzés jelenik meg a kijelzőn! 

2. Állítsa be a kívánt sütési időtartamot a + vagy - gombok segítségével! 

3. Ezután két hangjelzés hallatszik, az AUTO szimbólum lassan villog és a kijelzőn a 

fennmaradó sütési időtartam látható. 

4. Érintse meg az  érzékelő gombot az ujjával, amíg az AUTO szimbólum gyorsan 

villogni kezd! A kijelzőn a pontos idő és a programozott sütési időtartam látható. 

5. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a + vagy - gomb segítségével! 

6. A beállítást két hangjelzés erősíti meg. A kijelzőn a pontos idő látható és az AUTO 

szimbólum világít. 

7. Állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet! 

8. A sütő kikapcsolva marad és az AUTO ellenőrző lámpa világít. A sütő ezzel prog-

ramozásra került. 

9. A beállított sütés kezdési időpontban a sütő bekapcsol és a beállított sütési időtar-

tam alatt üzemel. 

10. A sütés közben a kijelzőn a fennmaradó sütési idő látható és az AUTO szimbólum 

lassan villog. 

11. A sütési idő lejárta után sütő kikapcsol, hangjelzés hallható és az AUTO szimbólum 

gyorsan villog. 

12. Érintse meg bármelyik gombot a hangjelzés és az AUTO szimbólum kikapcsolásá-

hoz! A sütő ismét bekapcsol. 

13. A sütő kikapcsolásához állítsa a kapcsolókat  állásba! 

Amennyiben a sütő üzemelése közben szeretné módosítani a fennmaradó időt, nyomja 

meg a  gombot, amíg az AUTO szimbólum gyorsan villogni kezd! Ezután nyomja 

meg a + vagy – gombot az idő módosításához! 
 

Gyermekzár funkció 
Ezt a funkciót bármikor bekapcsolhatja a sütő használata közben. 

A funkció bekapcsolásához érintse meg egyszerre néhány másodpercig a + és – gombo-

kat! Hangjelzés hallatszik és a SAFE szó jelenik meg a kijelzőn. Az óra/időmérő lezá-

rásra került. 

Amennyiben a sütő ki van kapcsolva és bekapcsolja a gyermekzár funkciót, a sütő nem 

kapcsol be akkor sem, ha beállít egy sütési funkciót. 

Amennyiben sütés közben kapcsolja be a funkciót, csak az elektronikus óra/időmérő 

funkciók kerülnek lezárásra. 

Amennyiben a gyermekzár funkció bekapcsolt állapota közben megérinti az óra/időmérő 

gombot, a SAFE szó jelenik meg a kijelzőn. Az óra/időmérő lezárásra került. 

A funkció kikapcsolásához érintse meg egyszerre néhány másodpercig a + és – gombo-

kat, amíg egy hangjelzést hall! 

Figyelem 
Áramszünet esetén az elektronikus óra/időmérő beállítások törlődnek és 12:00 villog az 

óra kijelzőn. Végezze el ismét a szükséges programozásokat! 

A sütő használata 
 

Figyelem 
Az elektronikus óra touch control (érintő kapcsoló) technológiával van felszerelve. A 

működtetéshez egyszerűen érintse meg az üvegen lévő szimbólumokat az ujjával! 

Az érintő kapcsoló érzékenysége folyamatosan igazodik a külső körülményekhez. Ami-

kor csatlakoztatja a sütőt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló mező üvegfelülete tiszta 

és nincsenek rajta szennyeződések! 

Amennyiben az óra nem reagál amikor megérinti az üveget, válassza le néhány másod-

percig a sütőt az elektromos hálózatról, majd csatlakoztassa ismét! Ekkor az érzékelők 

automatikusan beállítódnak és így reagálnak az érintésre. 

 

Az elektronikus óra/időmérő beállítása 

 

 szimbólum: a  tisztítási folyamat közben gyullad ki. 

 szimbólum: akkor gyullad ki, ha az óra/időmérő ki van választva. 

AUTO szimbólum: akkor gyullad ki, ha a sütő programozva van. 

 szimbólum: azt jelzi, hogy a sütő hőt ad át az élelmiszernek. 

 érintő gombok: ezekkel a gombokkal állíthatja be az időt. 

 és  érintő gombok: ezekkel a gombokkal programozhatja be az elektroni-

kus óra/időmérő funkciókat. 

 

A pontos idő beállítása 
 Amikor a sütőt csatlakoztatja az elektromos hálózatra, a 12:00 jelzés villog a kijel-

zőn. 

 Állítsa be a pontos időt a + és – érintő gombok segítségével! A pontos idő beállítá-

sát két hangjelzés jelzi. 

 A pontos idő módosításához érintse meg egyszerre a + és – szimbólumokat, amíg a 

pontos idő kijelzés villogni kezd. Módosítsa a pontos időt a + vagy – gomb meg-

érintésével! A pontos idő beállítását két hangjelzés jelzi. 
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MEGJEGYZÉS 

00:00 és 6:00 óra között az óra kijelzés éjszaki módba kapcsol, vagyis a kijelzés halvá-

nyabb. 

 

Kézi üzemeltetés 
 A pontos idő beállítása után a sütő készen áll a használatra. Állítsa be a sütési funk-

ciót és a hőmérsékletet! 

 A sütés közben a  szimbólum kigyullad jelezve, hogy a sütő hőt ad át az élelmi-

szernek. 

 A szimbólum eltűnik, amikor a sütő eléri a beállított hőmérsékletet. 

 A sütő kikapcsolásához állítsa a kapcsolókat  állásba! 

FONTOS 

A sütési folyamat befejezése után a hűtőventilátor még tovább üzemel. Ez egy normális 

folyamat annak érdekében, hogy a sütő gyorsabban lehűljön. 
 

Az elektronikus kapcsoló óra funkciói 
 

Időmérő: Ennél a funkciónál egy előzőleg beállított idő lejárta után egy akusztikai jel-

zés hallható. Nem szükséges, hogy a sütő be legyen kapcsolva. 

Sütési időtartam: Ez a funkció lehetővé teszi egy előre beállított időtartam alatti sü-

tést. A beállított idő lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol. 

A sütési idő vége: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időpontig 

süssön. A megadott időpontban a sütő automatikusan kikapcsol. 

A sütési idő hossza és vége: Ennél a funkciónál beállíthatja a sütési időtartamot és 

a sütés végének időpontját. A sütő a kívánt időpontban automatikusan bekapcsol, a beál-

lított időtartam alatt üzemel, majd a beállított sütési idő végének időpontjában kikapcsol. 

Gyermekzár: Ez a funkció lezárja az elektronikus órát és így megakadályozza, hogy 

gyermekek működtessék azt. 

 tisztító funkció: Ez a funkció segít a sütő tisztításában. 
 

Az időmérő programozása 

1. Érintse meg a  gombot az ujjával, amíg a  szimbólum a kijelzőn villogni 

kezd! Az óra kijelzés 00:00 is villog. 

2. A + vagy - gombok működtetésével állítsa azt az időtartamot, amely után a hangjel-

zésnek meg kell szólalnia! 

3. Ezután két hangjelzés erősíti meg, hogy az idő beállításra került. Az óra megkezdi a 

visszaszámlálást és a   szimbólum lassan villog. 

4. A beprogramozott idő lejárta után akusztikai hangjelzés hallható és a  szimbó-

lum gyorsan villog. 

5. A hangjelzést bármelyik gomb megérintésével kikapcsolhatja, ekkor a  szimbó-

lum kialszik. 

Amennyiben módosítani szeretné a beállított időt, érintse meg egyszerűen a  szim-

bólumot az ujjával és ezután nyomja meg a + vagy – gombot! Két hangjelzés erősíti 

meg, hogy az idő módosításra került. Az óra az újonnan beállított időtől folytatja a visz-

szaszámlálást és a  szimbólum lassan villog. 

MEGJEGYZÉS 

Amennyiben beprogramozza a hangjelzést, a kijelzőn nem látható a pontos idő. 

 

A sütési idő hosszának beprogramozása a felső sütőtérhez 
1. Érintse meg az  érzékelő gombot az ujjával, amíg az AUTO szimbólum villogni 

kezd és a 00:00 jelzés jelenik meg a kijelzőn! 

2. Állítsa be a kívánt sütési időtartamot a + vagy - gombok segítségével! 

3. Ezután két hangjelzés hallatszik, az AUTO szimbólum lassan villog és a kijelzőn a 

sütő automatikus kikapcsolásáig fennmaradó idő látható. 

4. Állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet! 

5. A beállított időtartam lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol, hangjelzés hall-

ható és az AUTO szimbólum gyorsan villog. 

6. Érintse meg bármelyik gombot a hangjelzés és az AUTO szimbólum kikapcsolásá-

hoz! A sütő ismét bekapcsol. 

7. A sütő kikapcsolásához állítsa a kapcsolókat  állásba! 

Amennyiben módosítani szeretné a beállított időt, érintse meg egyszerűen a  szimbó-

lumot az ujjával, amíg az AUTO szimbólum gyorsan kezd villogni! Ezután nyomja meg 

a + vagy – gombot az idő módosításához! 

 

MEGJEGYZÉS 

Amennyiben beprogramozza a sütési időt, a kijelzőn nem látható a pontos idő. 

 

A sütési idő végének beprogramozása 
1. Érintse meg az  érzékelő gombot az ujjával, amíg az AUTO szimbólum villogni 

kezd! 

2. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a + vagy - gomb segítségével! 

3. Ezután két hangjelzés hallatszik, a pontos idő látható és az AUTO szimbólum las-

san villog jelezve, hogy a sütő automatikusan ki fog kapcsolni. 

4. Állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet! 

5. A beállított időpontban a sütő kikapcsol, hangjelzés hallható és az AUTO szimbó-

lum gyorsan villog. 

6. Érintse meg bármelyik gombot a hangjelzés és az AUTO szimbólum kikapcsolásá-

hoz! A sütő ismét bekapcsol. 

7. A sütő kikapcsolásához állítsa a kapcsolókat  állásba! 

Amennyiben módosítani szeretné a beállított időpontot, érintse meg egyszerűen a  

gombot az ujjával, amíg az AUTO szimbólum gyorsan kezd villogni és a befejezési idő 

látszik a kijelzőn! Ezután nyomja meg a + vagy – gombot az időpont módosításához! 

 



 


