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WARNING: The appliance and its 
accessible parts become hot during 
use.
Care should be taken to avoid touching 
heating elements.
Children less than 8 years of age shall 
be kept away unless continuously 
supervised.  
This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision.
WARNING: Unattended cooking on a 
hob with fat or oil can be dangerous and 
may result in fi re.
NEVER try to extinguish a fi re with 
water, but switch off  the appliance and 
then cover fl ame e.g. with a lid or a fi re 
blanket.
WARNING: Danger of fi re: do not store 
items on the cooking surfaces.
WARNING: If the surface in glass-
ceramic is cracked, switch off  the 
appliance to avoid the possibility of 
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or 
sharp metal scrapers to clean the oven 
door glass since they can scratch the 
surface, which may result in shattering 
of the glass.
The internal surfaces of the 
compartment (where present) may 
become hot.
Never use steam cleaners or pressure 
cleaners on the appliance.
Remove any liquid from the lid before 
opening it.
Do not close the glass cover (if present) 
when the gas burners or electric 
hotplates are still hot.
WARNING: Ensure that the appliance is 
switched off  before replacing the lamp 
to avoid the possibility of electric shock.
! When you place the rack inside, make 
sure that the stop is directed upwards 
and in the back of the cavity .

WARNING:
HU

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék és a 
részei használat közben felmelegszenek.
Figyeljen oda a fűtőszálakat ne érintse meg.
8 évesnél fi atalabb gyerekek ne működtessék 
csak folyamatosa felügyelet mellett.  
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb és testi 
vagy értelmi fogyatékos személyek, illetve 
tapasztalat és tudás nélküli személyek 
csak felügyelet mellett vagy a készülék 
biztonságos használatára vonatkozó 
utasítások és a használat miatti veszélyek 
megértése után használhatják. Gyerekek 
ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és 
a karbantartást gyerekek csak felügyelet 
mellett végezhetik.
FIGYELMEZTETÉS: Ha nem marad a 
főzőlap mellett főzés vagy sütés közben, 
akkor tűzeset alakulhat ki.
A tüzet soha ne oltsa vízzel oltsa, hanem 
kapcsolja ki a készüléket, majd takarja le a 
lángot egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon 
tárgyakat a sütőlapokon.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a fe lü let 
kerámiafelülete megrepedt, akkor kapcsolja 
ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés 
veszélyét.
Ne tisztítsa súrolószerekkel vagy éles 
fémkaparókkal a sütőajtaját, mivel 
megkarcolhatja a felületet, amely az üveg 
bezúzását okozhatja.
A rész belső felülete (ahol van) felmelegedhet.
A készüléket soha ne tisztítsa gőztisztítókkal 
vagy nagynyomású tisztítókkal.
Távolítson el minden folyadékot a fedőről, 
mielőtt felnyitja.
Ne zárja le az üvegfedelet (ha van), amikor 
a gázégők vagy az elektromos főzőlapok 
még forróak.
FIGYELMEZTETÉS: Biztosítsa, hogy 
lámpacsere előtt a készüléket kikapcsolta, 
hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
! Ha a rácsot behelyezi, akkor mindig 
ellenőrizze, hogy a leállító felfelé néz és a 
tepsi mélyedésében van.

FIGYELMEZTETÉS:
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Description of the appliance
Overall view

1.Glass ceramic hob
 2.Control panel
 3.Sliding grill rack
 4.DRIPPING pan
 5.Adjustable foot
 6.GUIDE RAILS for the sliding racks
 7.position 5
 8.position 4
 9.position 3
10.position 2
11.position 1

Description of the appliance
Control panel

1.SELECTOR knob
2.THERMOSTAT indicator light
3.THERMOSTAT knob
4.TIMER knob
5.Electronic cooking programmer
6.Electric HOTPLATE control knob
7.ELECTRIC HOTPLATE indicator light

A készülék leírása
Általános áttekintés

1.   Kerámiaüveg tűzhelylap
2.   Vezérlőpanel
3.   Csúszó grillrács
4.   CSÖPÖGTETŐ tepsi
5.   Beállítható láb
6.   SÍNEK a csúszórácshoz
7.   5. helyzet
8.   4. helyzet
9.   3. helyzet
10. 2. helyzet
11. 1. helyzet

A készülék leírása
Vezérlőpanel

1.  KIVÁLASZTÓ gomb
2.  TERMOSZTÁT jelzőfény
3.  TERMOSZTÁT gomb
4.  IDŐZÍTŐ gomb
5.  Villamos főzés programozó
6.  Villamos TÁNYÉRMELEGÍTŐ vezérlő gomb
7.  VILLAMOS TÁNYÉRMELEGÍTŐ jelzőfény

Description of the applianceDescription of the applianceDescription of the appliance
Control panelControl panelControl panel

Description of the applianceDescription of the applianceDescription of the applianceDescription of the appliance
Overall viewOverall viewOverall viewOverall viewGB HU

HUGB
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GB ! Before operating your new appliance please read 
this instruction booklet carefully. It contains important 
information concerning the safe installation and 
operation of the appliance.

! Please keep these operating instructions for future 
reference. Make sure that the instructions are kept with 
the appliance if it is sold, given away or moved.

! The appliance must be installed by a qualifi ed 
professional in accordance with the instructions 
provided. 

! Any necessary adjustment or maintenance must be 
performed after the cooker has been disconnected 
from the electricity supply.

Positioning and levelling

! It is possible to install the appliance alongside 
cupboards whose height does not exceed that of the 
hob surface. 

! Make sure that the wall in contact with the back of 
the appliance is made from a non-fl ammable, heat-
resistant material (T 90°C). 

To install the appliance correctly: 
• Place it in the kitchen, the dining room or the bed-sit 

(not in the bathroom).
• If the top of the hob is higher than the cupboards, 

the appliance must be 
installed at least 600 mm 
away from them.
• If the cooker is 
installed underneath a 
wall cabinet, there must 
be a minimum distance 
of 420 mm between this 
cabinet and the top of 
the hob. 

This distance should be increased to 700 mm if the wall 
cabinets are fl ammable (see fi gure). 

• Do not position blinds behind the cooker or less than 
200 mm away from its sides.

• Any hoods must be installed according to the 
instructions listed in the relevant operating manual. 

Levelling
If it is necessary to level the appliance, screw the 

adjustable feet into the places 
provided on each corner of the 
base of the cooker (see fi gure).

The legs* fi t into the slots on the 
underside of the base of the 
cooker.

Electrical connection
Fitting the power supply cable
To open the terminal board:
• Insert a screwdriver into the side tabs of the terminal 

board cover.
• Pull the cover to 
open it.

To install the cable, 
follow the instructions below:
• Loosen the cable clamp screw and the wire contact 

screws.
! The jumpers are pre-set at the Factory for 230 V 
single-phase connection (see fi gure).

• To carry out the electrical connections as shown in 
the fi gures, use the two jumpers inside the box (see 
fi gure - labelled “P”).

Installation
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• Secure the power supply cable by fastening the 
cable clamp screw then put the cover back on.

Connecting the supply cable to the electricity mains
Install a standardised plug corresponding to the load 
indicated on the appliance data plate (see Technical 
data table). 
The appliance must be directly connected to the mains 
using an omnipolar switch with a minimum contact 
opening of 3 mm installed between the appliance and 
the mains.  The switch must be suitable for the charge 
indicated and must comply with current electrical 
regulations (the earthing wire must not be interrupted 
by the switch). The supply cable must be positioned 
so that it does not come into contact with temperatures 
higher than 50°C at any point. 

Before connecting the appliance to the power supply, 
make sure that:
• The appliance is earthed and the plug is compliant with 

the law.
• The socket can withstand the maximum power of the 

appliance, which is indicated by the data plate.
• The voltage is in the range between the values 

indicated on the data plate.
• The socket is compatible with the plug of the 

appliance. If the socket is incompatible with the 
plug, ask an authorised technician to replace it. Do 
not use extension cords or multiple sockets.

! Once the appliance has been installed, the power 

supply cable and the electrical socket must be easily 
accessible.

! The cable must not be bent or compressed.

! The cable must be checked regularly and replaced 
by authorised technicians only.

! The manufacturer declines any liability should 
these safety measures not be observed.

TABLE OF CHARACTERISTICS 
Oven dimensions 
(HxWxD) 

32x43.5x40 cm 

Volume 57 l 
Useful measurements 
relating to the oven 
compartment 

width 42 cm 
depth 44 cm 
height 8.5 cm 

Voltage and frequency see data plate 
Ceramic hob 
Front Left 
Back Left 
Back Right 
Front Right 
Max. ceramic hob 
consumption 

 
1700 W 
1200 W 
2100 W 
1200 W 
 
6200 W 

ENERGY LABEL 

Directive 2002/40/EC on the 
label of electric ovens.  
Standard EN 50304 
 
Energy consumption for Natural 
convection – heating mode:  
Traditional mode 
 
Declared energy consumption for 
Forced convection Class – 
heating mode:  
Baking. 

 This appliance conforms to the 
following European Economic 
Community directives: 
2006/95/EC dated 12/12/06 (Low 
Voltage) and subsequent 
amendments - 2004/108/EC 
dated 15/12/04 (Electromagnetic 
Compatibility) and subsequent 
amendments - 93/68/EEC dated 
22/07/93 and subsequent 
amendments. 2002/96/EC 
1275/2008 (Stand-by/Off mode) 
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Safety Chain

! In order to prevent accidental tipping of the appliance, 
for example by a child climbing onto the oven door, the 
supplied safety chain MUST be installed! 
The cooker is fitted with a safety chain to be fixed by 
means of a screw (not supplied with the cooker) to the 
wall behind the appliance, at the same height as the chain 
is attached to the appliance.
Choose the screw and the screw anchor according to 
the type of material of the wall behind the appliance. If 
the head of the screw has a diameter smaller than 9mm, 
a washer should be used. Concrete wall requires the 
screw of at least 8mm of diameter, and 60mm of length. 
Ensure that the chain is fi xed to the rear wall of the cooker 
and to the wall, as shown in fi gure, so that after installation 
it is tensioned and parallel to the ground level.

WARNING! The oven is provided with 
a stop system to extract the racks and 
prevent them from coming out of the 
oven.(1)
As shown in the drawing, to extract 
them completely, simply lift the racks, 
holding them on the front part, and 
pull (2).
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Start-up and use

! The fi rst time you use your appliance, heat the empty 
oven with its door closed at its maximum temperature 
for at least half an hour. Ensure that the room is well 
ventilated before switching the oven off  and opening 
the oven door. The appliance may emit a slightly 
unpleasant odour caused by protective substances 
used during the manufacturing process burning away.
! Before operating the product, remove all plastic fi lm 
from the sides of the appliance.
! Never put objects directly on the bottom of the oven; 
this will avoid the enamel coating being damaged.

THERMOSTAT indicator light

When this is illuminated, the oven is generating heat. 
It switches off  when the inside of the oven reaches 
the selected temperature. At this point the light 
illuminates and switches off  alternately, indicating 
that the thermostat is working and is maintaining the 
temperature at a constant level.

Cooking modes

! A temperature value between 50°C and MAX can be 
set for all cooking modes except the following:

• GRILL (recommended: set only to MAX power level)

• GRATIN (recommended: do not exceed 200°C).

 TRADITIONAL OVEN mode

Both the top and bottom heating elements will be 
activated. When using this traditional cooking mode, it 
is best to use one cooking rack only. If more than one 
rack is used, the heat will be distributed in an uneven 
manner.

 OVEN BAKING mode

The rear heating element and the fan are switched 
on, thus guaranteeing the distribution of heat in a 
delicate and uniform manner throughout the entire 
oven. This mode is ideal for baking and cooking 
temperature sensitive foods (such as cakes that need 
to rise) and for the preparation of pastries on 3 shelves 
simultaneously.

 MULTILEVEL mode

All the heating elements (top, bottom and circular), 
as well as the fan, will be activated. Since the heat 
remains constant throughout the oven, the air cooks 
and browns food in a uniform manner. A maximum of 
two racks may be used at the same time.

 PIZZA OVEN mode

The circular heating elements and the elements at 
the bottom of the oven are switched on and the fan is 
activated. This combination heats the oven rapidly by 
producing a considerable amount of heat, particularly 
from the element at the bottom. If you use more than 
one rack at a time, switch the position of the dishes 
halfway through the cooking process.

* Only available in certain models.

Oven light

This is switched on by turning the SELECTOR knob to 
any position other than “0”. It remains lit as long as the 

oven is operating. By selecting  with the knob, the 
light is switched on without any of the heating elements 
being activated.

THERMOSTAT indicator lightTHERMOSTAT indicator light

 GRILL mode

The central part of the top heating element and the 
rotisserie spit (where present) are activated. The high 
and direct temperature of the grill is recommended for 
food that requires a high surface temperature (veal and 
beef steaks, fi llet steak and entrecôte). This cooking 
mode uses a limited amount of energy and is ideal for 
grilling small dishes. Place the food in the centre of the 
rack, as it will not be cooked properly if it is placed in 
the corners.

 GRATIN mode

The top heating element and the rotisserie (where 
present) are activated and the fan begins to 
operate.  This combination of features increases the 
eff ectiveness of the unidirectional thermal radiation 
provided by the heating elements through forced 
circulation of the air throughout the oven. This helps 
prevent food from burning on the surface and allows 
the heat to penetrate right into the food.

! The GRILL and GRATIN cooking modes must be 
performed with the oven door shut.
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Practical cooking advice

! Do not place racks in position 1 or 5 during fan-
assisted cooking. Excessive direct heat can burn 
temperature sensitive foods.

MULTILEVEL

• Use positions 2 and 4, placing the food which 
requires more heat on the rack in position 2.

• Place the dripping pan on the bottom and the rack 
on top.

GRILL

• When using the GRILL cooking mode, place the 
rack in position 5 and the dripping pan in position 
1 to collect cooking residues (fat and/or grease). 
When using the GRATIN cooking mode, place 
the rack in position 2 or 3 and the dripping pan in 
position 1 to collect cooking residues.

• We recommend that the power level is set to 
maximum. The top heating element is regulated by a 
thermostat and may not always operate constantly.

PIZZA OVEN

• Use a light aluminium pizza pan. Place it on the rack 
provided. 

 For a crispy crust, do not use the dripping pan as 
it prevents the crust from forming by extending the 
total cooking time.

• If the pizza has a lot of toppings, we recommend 
adding the mozzarella cheese on top of the pizza 
halfway through the cooking process.

• The Extra deep Tray should be positioned on the 
third runner from the bottom, when using the “static/
traditional oven” or the “lower heating element 
function” (where present).  

* Only available in certain models.

Electronic timer*

This function displays the time and works as a timer 
which counts down to zero.
! All functions will be implemented approximately 7 
seconds after they have been set.

Resetting the clock

After the appliance has been connected to the power 
supply, or after a power cut, the clock display will 
begin to blink, showing the figure: 0:00

• Press button and then buttons - and + to set the 
exact time. Press and hold the buttons to quicken 
the count upwards.

Any necessary modifications can be made by 
repeating the above process.

Timer feature

This function may be accessed by pressing the  
button, after which the display will show the symbol 

. Every time the + button is pressed it corresponds 
to a time increase of 10 seconds, until it reaches 99 
minutes and 50 seconds. After this point, each press of 
the button represents an increase of one minute, up to a 
maximum of 10 hours.
Pressing the - button reduces the time.
After the time period has been set, the timer will begin 
to count down. When the timer reaches zero, the 
buzzer will sound (this may be stopped by pressing 
any button).

The time may be displayed by pressing the  button, 

and the  symbol indicates that the timer function has 
been set. After approximately 7 seconds, the display will 
automatically revert to the timer.

Cancelling a time that has already been set

Press the - button until the display shows 0:00.
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Oven cooking advice table

Cooking 
modes 

Foods Weight 
(in kg) 

Rack Position Pre-heating 
time 

(minutes) 

Recommended 
temperature 

Cooking 
time 

(minutes) 

Traditional 
Oven 

Duck 
Roast veal or beef 
Pork roast 
Biscuits (short pastry) 
Tarts 

1 
1 
1 
- 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

15 
15 
15 
15 
15 

200 
200 
200 
180 
180 

65-75 
70-75 
70-80 
15-20 
30-35 

Baking 
Mode 

Tarts 
Fruit cakes 
Plum cake 
Sponge cake 
Stuffed pancakes (on 2 racks) 
Small cakes (on 2 racks) 
Cheese puffs (on 2 racks) 
Cream puffs (on 3 racks) 
Biscuits (on 3 racks) 
Meringues (on 3 racks) 

0.5 
1 

0.7 
0.5 
1.2 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
0.5 

3 
2 or 3 

3 
3 

2 and 4 
2 and 4 
2 and 4 

1 and 3 and 5 
1 and 3 and 5 
1 and 3 and 5 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

180 
180 
180 
160 
200 
190 
210 
180 
180 
90 

20-30 
40-45 
40-50 
25-30 
30-35 
20-25 
15-20 
20-25 
20-25 
180 

Multi-
cooking 

Pizza (on 2 racks) 
Lasagne 
Lamb 
Roast chicken + potatoes 
Mackerel 
Plum cake 
Cream puffs (on 2 racks) 
Biscuits (on 2 racks) 
Sponge cake (on 1 rack) 
Sponge cake (on 2 racks) 
Savoury pies 

1 
1 
1 

1+1 
1 
1 

0.5 
0.5 
0.5 
1 

1.5 

2 and 4 
3 
2 

2 and 4 
2 
2 

2 and 4 
2 and 4 

2 
2 and 4 

3 

15 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 

230 
180 
180 
200 
180 
170 
190 
180 
170 
170 
200 

15-20 
30-35 
40-45 
60-70 
30-35 
40-50 
20-25 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 

Pizza Mode 
Pizza 
Roast veal or beef 
Chicken 

0.5 
1 
1 

3 
2 

2 or 3 

15 
10 
10 

220 
220 
180 

15-20 
25-30 
60-70 

Barbecue 

Soles and cuttlefish 
Squid and prawn kebabs 
Cuttlefish 
Cod filet 
Grilled vegetables 
Veal steak 
Sausages 
Hamburgers 
Mackerels 
Toasted sandwiches (or toast) 

0.7 
0.6 
0.6 
0.8 
0.4 
0.8 
0.6 
0.6 
1 

4 and 6 

4 
4 
4 
4 

3 or 4 
4 
4 
4 
4 
4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 

10-12 
8-10 
10-15 
10-15 
15-20 
15-20 
15-20 
10-12 
15-20 
3-5 

With rotisserie (where present) 
Veal on the spit 
Chicken on the spit 
Lamb on the spit 

 
1.0 
1.5 
1.0 

 
- 
- 
- 

 
5 
5 
5 

 
Max 
Max 
Max 

 
80-90 
70-80 
70-80 

Gratin 

Grilled chicken 
Cuttlefish 

1.5 
1.5 

2 
2 

10 
10 

200 
200 

55-60 
30-35 

With rotisserie (where present) 
Veal on the spit 
Lamb on the spit 
Chicken (on the spit) +  
potatoes (roasted) 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 

 
- 
2 
2 
2 

 
5 
5 
5 
5 

 
200 
200 
200 
200 

 
70-80 
70-80 
70-75 
70-75 
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Using the glass ceramic hob

! The glue applied on the gaskets leaves traces of 
grease on the glass. Before using the appliance, we 
recommend you remove these with a special non-
abrasive cleaning product. During the fi rst few hours 
of use there may be a smell of rubber which will 
disappear very quickly.
Switching the cooking zones on and off 
To switch on a cooking zone, turn the corresponding 
knob in a clockwise direction.
To switch it off  again, turn the knob in an anticlockwise 
direction until it is in the “0” position.
If the COOKING ZONE ON indicator light is lit, this 
shows that at least one pf the cooking zones on the 
hob is switched on.
Cooking zones

The hob is equipped with electric heating elements. 
When they are in use the following items on the hob 
become red.

A. The cooking zone 
with radiant heating elements.
B. The residual heat indicator 
light: this indicates that 
the temperature of the 
corresponding cooking zone is 
greater than 60°C, even when 

the heating element has been switched off  but is still 
hot.

Description of the heating elements
The circular radiant heating elements become red 10 - 
20 seconds after they have been switched on.
The circular radiant heating elements guarantee even 
heat distribution in addition to the usual advantages 
that radiant heating elements bring. 
Radiant elements emit high levels of heat and light as 
soon as they are switched on, off ering the following 
practical advantages:
· rapid heating (in relation to a gas burner)
· rapid cooling
· even temperature across the whole surface (due to 

the circular heating elements)

Practical advice on using the hob
• Use pans with a thick, fl at base to ensure that they 

adhere perfectly to the cooking zone.

• Always use pans with a diameter that is large 
enough to cover the hotplate fully, in order to use all 
the heat produced.

• Always make sure that the base of the pan is 
completely clean and dry: this ensures that the pans 
adhere perfectly to the cooking zones and that both 
the pans and the hob remain eff ective for a longer 
period of time.

• Avoid using the same cookware that is used on gas 
burners: the heat concentration on gas burners may 
have warped the base of the pan, causing it not to 
adhere to the surface correctly.

• Never leave a cooking zone switched on without a 
pan on top of it, as doing so may cause the zone to 
become damaged.

A

A A

A

B

Setting Normal or Fast Plate

0 Off

1 Cooking vegetables, fish

2 Cooking potatoes (using steam) soups,
chickpeas, beans.

3 Continuing the cooking of large quantities of
food, minestrone

4 For roasting (average)

5 For roasting (above average)

6 For browning and reaching a boil in a short
time.

Pos. Radiant Ceramic Hot Plate
Normal or Fast Hot Plate

Ceramic Halogen Hot Plate
Automatic Hot Plate

0 Off Off

1 To cook fish To melt butter or chocolate

2 To cook potatoes (steam),
soup, chickpeas, beans

To reheat liquids
3

To continue cooking large
quantities of food, vegetable
soup

4 To roast (medium) For sauces (including cream
sauces)5 To roast (well done)

6 To brown or quickly bring to a
boil

To cook at boiling point
7

8
For roasts

9
10

For stews
11
12 To fry
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Precautions and tips 

! This appliance has been designed and manufactured in 
compliance with international safety standards. The following 
warnings are provided for safety reasons and must be read 
carefully.

General safety
• These instructions are only valid for the countries whose 

symbols appear in the manual and on the serial number plate 
located on the appliance.

• The appliance was designed for domestic use inside the home 
and is not intended for commercial or industrial use.

• The appliance must not be installed outdoors, even in 
covered areas. It is extremely dangerous to leave the 
appliance exposed to rain and storms.

• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or damp 
hands and feet.

• The appliance must be used by adults only for the 
preparation of food, in accordance with the instructions 
outlined in this booklet. Any other use of the appliance 
(e.g. for heating the room) constitutes improper use and 
is dangerous. The manufacturer may not be held liable 
for any damage resulting from improper, incorrect and 
unreasonable use of the appliance.

• The instruction booklet accompanies a class 1 (insulated) 
or class 2 - subclass 1 (recessed between 2 cupboards) 
appliance.

• Do not touch the heating elements or certain parts of 
the oven door when the appliance is in use; these parts 
become extremely hot. Keep children well away from the 
appliance.

• Make sure that the power supply cables of other electrical 
appliances do not come into contact with the hot parts of the 
oven.

• The openings used for the ventilation and dispersion of heat 
must never be covered.

• Do not use unstable or misshapen pans on the cooking 
zones; this will help to avoid accidental spills. Make sure pan 
handles are turned towards the centre of the hob in order to 
avoid accidental burns.

• Always use oven gloves when placing cookware in the oven 
or when removing it.

• Do not use fl ammable liquids (alcohol, petrol, etc...) near the 
appliance while it is in use.

• Do not place fl ammable material in the lower storage 
compartment or in the oven itself. If the appliance is switched 
on accidentally, it could catch fi re. 

• Always make sure the knobs are in the • position when the 
appliance is not in use.

• When unplugging the appliance, always pull the plug from the 
mains socket; do not pull on the cable.

• Never perform any cleaning or maintenance work without 
having disconnected the appliance from the electricity mains.

• If the appliance breaks down, under no circumstances should 
you attempt to perform the repairs yourself. Repairs carried 
out by inexperienced persons may cause injury or further 
malfunctioning of the appliance. Contact Assistance.

• Do not rest heavy objects on the open oven door.
• The internal surfaces of the compartment (where present) 

may become hot.

• The glass ceramic hob is resistant to mechanical shocks, but it 
may crack (or even break) if hit with a sharp object such as a tool. 
If this happens, disconnect the appliance from the electricity mains 
immediately and contact a Service Centre.

• If the surface of the hob is cracked, switch off  the appliance 
to prevent electric shocks from occurring.

• Remember that the cooking zones remain relatively hot for at 
least thirty minutes after they have been switched off . 

• Keep any object which could melt away from the hob, for 
example plastic and aluminium objects, or products with a 
high sugar content. Be especially careful when using plastic 
fi lm and aluminium foil or packaging: if placed on surfaces 
that are still hot, they may cause serious damage to the hob.

• Do not place metal objects (knives, spoons, pan lids, etc.) on 
the hob as they may become hot.\

• The appliance should not be operated by people (including 
children) with reduced physical, sensory or mental 
capacities, by inexperienced individuals or by anyone 
who is not familiar with the product. These individuals 
should, at the very least, be supervised by someone who 
assumes responsibility for their safety or receive preliminary 
instructions relating to the operation of the appliance.

• Do not let children play with the appliance.

Disposal
• When disposing of packaging material: observe local 

legislation so that the packaging may be reused.

• The European Directive 2002/96/EC relating to Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that 
household appliances should not be disposed of using 
the normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances 
should be collected separately in order to optimise the cost of 
re-using and recycling the materials inside the machine, while 
preventing potential damage to the atmosphere and to public 
health. The crossed-out dustbin is marked on all products 
to remind the owner of their obligations regarding separated 
waste collection.

 For further information relating to the correct disposal of 
exhausted household appliances, owners may contact the 
public service provided or their local dealer.

Respecting and conserving the environment
• You can help to reduce the peak load of the electricity supply 

network companies by using the oven in the hours between late 
afternoon and the early hours of the morning.

• Always keep the oven door closed when using the GRILL 
and GRATIN modes: This will achieve improved results while 
saving energy (approximately 10%).

• Check the door seals regularly and wipe them clean to ensure 
they are free of debris so that they adhere properly to the 
door, thus avoiding heat dispersion.
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GB Switching the appliance off 

Disconnect your appliance from the electricity supply 
before carrying out any work on it.

Cleaning the oven
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on 
the appliance.
• Clean the glass part of the oven door using a 

sponge and a non-abrasive cleaning product, then 
dry thoroughly with a soft cloth. Do not use rough 
abrasive material or sharp metal scrapers as these 
could scratch the surface and cause the glass to 
crack.

• The stainless steel or enamel-coated external parts and 
the rubber seals may be cleaned using a sponge which 
has been soaked in lukewarm water and neutral soap. 
Use specialised products for the removal of stubborn 
stains. After cleaning, rinse and dry thoroughly. Do not 
use abrasive powders or corrosive substances.

• The inside of the oven should ideally be cleaned after 
each use, while it is still lukewarm. Use hot water and 
detergent, then rinse well and dry with a soft cloth. Do 
not use abrasive products.

• The accessories can be washed like everyday 
crockery, and are even dishwasher safe.

• Dirt and grease should be removed from the control 
panel using a non-abrasive sponge or a soft cloth. 

• Stainless steel can be marked by hard water that 
has been left on the surface for a long time, or by 
aggressive detergents that contain phosphorus. We 
recommend that the steel surfaces are rinsed well 
then dried thoroughly.

Inspecting the oven seals
Check the door seals around the oven regularly. If the 
seals are damaged, please contact your nearest After-
sales Service Centre. We recommend that the oven is not 
used until the seals have been replaced.

Cleaning the glass ceramic hob

! Do not use abrasive or corrosive detergents (for 
example, products in spray cans for cleaning barbecues 
and ovens), stain removers, anti-rust products, powder 
detergents or sponges with abrasive surfaces: these may 
scratch the surface beyond repair.

• It is usually suffi  cient simply to wash the hob using a 
damp sponge and dry it with absorbent kitchen roll.

• If the hob is particularly dirty, rub it with a special glass 
ceramic cleaning product, then rinse well and dry 
thoroughly.

• To remove more stubborn dirt, use a suitable scraper 
(this is not supplied with the appliance). Remove spills 
as soon as possible, without waiting for the appliance 
to cool, to avoid residues forming crusty deposits. You 
can obtain excellent results by using a rustproof steel 
wire sponge - specifi cally designed for glass ceramic 
surfaces - soaked in soapy water.

• If plastic or sugary substances have accidentally been 
melted on the hob, remove them immediately with the 
scraper, while the surface is still hot.

• Once it is clean, the hob may be treated with a special 
protective maintenance product: the invisible fi lm left 
by this product protects the surface from drips during 
cooking. This maintenance should be carried out while 
the appliance is warm (not hot) or cold.

• Always remember to rinse the appliance well with clean 
water and dry it thoroughly: residues can become 
encrusted during subsequent cooking processes.

Assistance
! Never use the services of an unauthorised technician.

Please have the following information to hand:

• The type of problem encountered.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
The latter two pieces of information can be found on 
the data plate located on the appliance.

Care and maintenance

Replacing the oven light bulb

1. After disconnecting the oven 
from the electricity mains, remove 
the glass lid covering the lamp 
socket (see fi gure).
2. Remove the light bulb and 
replace it with a similar one: voltage 
230 V, wattage 25 W, cap E 14.
3. Replace the lid and reconnect 

the oven to the electricity supply.

! Do not use the oven lamp as/for ambient lighting.
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GBRemoving and fi tting the oven door: 

1.Open the door
2.Make the hinge clamps of the oven door rotate
 backwards completely (see photo)  

3.Close the door until the clamps stop (the door will 
remain open for 40° approx.) (see photo) 

4.Press the two buttons on the upper profi le and 
extract the profi le (see photo) 

5.Remove the glass sheet and do the cleaning as 
indicated in chapter: "Care and maintenance".

40°

6.Replace the glass.

WARNING! Oven must not be operated with inner 
door glass removed!

WARNING! When reassembling the inner door 
glass insert the glass panel correctly so that the 
text  written on the panel is not reversed and
can be easily legible.

7.Replace the profi le, a click will indicate that the 
part is positioned correctly. 
8.Open the door completely.

9.Close the supports (see photo).

Catalitic Cleaning*

In some models, the most exposed internal vertical 
sides of the oven are coated with porous enamel, 
which is called catalytic enamel. When heated, this 
enamel destroys fat particles given off  by the food. 
This "oxidation" of the fat particles occurs when the 
temperature of the sides exceeds 170°C. The porous 
quality of the catalytic enamel increases the surface 
area where the exchange vital to the oxidation of the 
fats takes place.
If there is still grime on the catalytic surfaces after 
the cooking programme has ended, leave the empty 
oven on with the door shut, turning the temperature 
adjustment knob to its maximum setting. Leave the 
oven like this for a period of time between 60 and 90 
minutes, according to how much dirt was left inside. 
The cleaning process for more stubborn food residues 
may be quickened by using hot water and a soft 
brush.

* Only available in certain models.
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HU! Az új készülék használata előtt kérjük, fi gyelmesen 
olvassa el az utasításokat. Fontos információkat tartalmaz 
a biztonságos telepítésről és a készülék használatáról.

! Kérjük, tartsa meg ezeket az utasításokat későbbi 
referenciaként. Kérjük, ellenőrizze, hogy az utasításokat 
csatolja a készülékhez, amikor eladja, átadja vagy másik 
helyre teszi.

! A készüléket szakember telepítse a meghatározott 
utasításokat betartva. 

! Minden szükséges beállítást vagy karbantartást akkor 
végezzen, miután a tűzhelyet leválasztotta a tápellátásról.

Elhelyezés és szintezés

! A készüléket szekrények telepítheti olyan szekrények 
mellett is, amelyek a tűzhelylap magasságánál nem 
magasabbak. 

! Ellenőrizze, hogy a tűzhely hátuljával érintkező fal nem 
éghető, hőnek ellenálló anyagból készült (T 90°C). 

A készülék helyes telepítéséhez: 
• Helyezze el a konyhában, az étkezőben vagy a 

nappaliban (fürdőszobában tilos).
• Ha a tűzhelylap magasabb, mint a szekrény, akkor 

a készüléket ezektől 
l e g a l á b b  6 0 0  m m 
távolságra helyezze el.
• Ha a  tűzhe lyet  a 
faliszekrény alatt helyezi 
kell, akkor tartson legalább 
420 mm távolságot a 
tűzhely felső része és a 
szekrény között. 
A távolságot növelje 700 
mm-re, ha a szekrények 

éghetők (lásd az ábrát). 
• Ne tegyen ablakrolót a tűzhely mögé vagy 200 mm-nél 

közelebb az oldalához.
• A fedőket a megfelelő használati utasításokban felsorolt 

utasításoknak megfelelően telepítse. 

Szintezés

Szükség esetén állítsa be a 
készülék magasságát, csavarja 
be beállítható lábakat az egyes 
lábakba (lásd az ábrát)

A lábak* a tűzhely alján lévő 
lyukakba illenek.

Elektromos csatlakozás
A tápkábel beillesztése
A terminállap felnyitása:
• Helyezzen egy csavarhúzót az oldalsó csatlakozóvég 

fedelébe.
• Húzza meg a fedelet, hogy kinyithassa.

A kábel telepítéséhez 
k ö v e s s e  a z  a l á b b i 
utasításokat:

• Lazítsa meg a kábelszorító csavart és a vezeték 
érintkező csavarját.

! Az átváltóvezetéket a gyárban 230 V feszültségre 
állították be, egyfázisos csatlakozással (lásd az ábrát).

• Az elektromos csatlakozás ábra szerinti bemutatásához 
használja a dobozban lévő két átváltóvezetéket (lásd 

az ábrán - "P" címkével).

Telepítés

HOOD
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• Rögzítse a tápkábelt a kábelszorító csavarral, majd 
nyomja vissza a fedelet.

A tápkábel elektromos hálózathoz csatlakoztatása
Telepítse a készülék adatlapján megadott terhelésnek 
megfelelő standard dugót (lásd a Műszaki adatok 

táblázatot). 
A készüléket többpólusú kapcsolóval közvetlenül 
csatlakoztassa a készülék és a vezérlő feszültség közé 
telepített legalább 3 mm kontaktus nyitással.  A kapcsoló 
legyen a jelzett terhelésnek megfelelő és egyezzen 
meg az elektromos áramelőírásoknak (a földelő kábelt 
a kapcsoló ne szakítsa meg). A tápkábelt úgy helyezze 
el, hogy soha ne érje 50°C-nál magasabb hőmérséklet 

A készülék tápellátáshoz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, 
hogy:
• A készüléket földelt és a dugó megfelel a törvény 

előírásainak.
• Az aljzat ellenáll a készülék maximális terhelésének, 

amelyet az adatlapon olvashat.
• A feszültség az adatlapon jelzett értékek közti 

terjedelemben mozog.
• Az aljzat megfelel a készülék dugójának. Ha az aljzat 

nem felel meg a dugónak, akkor kérjen meg egy 
engedélyezett technikust a cserére. Ne használjon 
hosszabbító kábeleket vagy többszörös aljzatokat.

! A készülék telepítse után a tápkábelt és az elektromos 
aljzat legen könnyen elérhető.

! A kábelt ne hajlítsa meg és ne szorítsa össze.

! A kábelt rendszeresen ellenőrizze és csak 
engedélyezett technikussal cseréltesse ki.

! A gyártó a biztonsági utasítások be nem tartása 
miatti minden felelősséget elhárít.

JELLEMZ K TÁBLÁZATA 

A süt  méretei 
(MaxSzxMé) 

32 x 43,5 x 40 cm 

Térfogat 59 l 

A süt re vonatkozó 
hasznos méretek 

szélesség 42 cm 
mélység 44 cm 
magasság 8,5 cm 

Feszültség és 
frekvencia 

lásd az adatlapot 

Kerámia süt lap 
Elüls  bal 
Hátsó bal 
Elüls  jobb 
Hátsó jobb 
Kerámia süt lap max. 
fogyasztása 

 
1700 W 
1200 W 
2100 W 
1200 W 
 
6400 W 

ENERGIACÍMKE 

2002/40/EK irányelv villamos 
süt k címkéjén.  
EN 50304 szabvány 
 
Természetes konvekció 
energiafogyasztás - h tési mód:  
Hagyományos mód: 
 
Kényszerített konvekció osztály 
nyilatkozott energiafogyasztás - 
h tési mód:  
Sütés. 

 Ez a készülék megfelel az 
Európai Gazdasági Közösség 
következ  irányelveinek: 
2006/95/EK számú 
(Alacsonyfeszültség) 2006/12/12 
és azt követ  módosítások - 
2004/108/EK számú 
(Elektromágneses kompatibilitás) 
irányelv 2004/12/15 és azt 
követ  módosítások - 93/68/EGK 
számú irányelv 1993/07/22 és 
azt követ  módosítások. 
2002/96/EK 
1275/2008 (készenléti/kikapcsolt 
mód) 

N L3 L1L2

400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746

13

24

5

N L2 L1

400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746

13

24

5
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Biztonsági lánc

! A készülék véletlen felborulása ellen, például ha 
gyerekek másznak a sütőbe KÖTELEZŐ telepíteni a 
biztonsági láncot! 
A tűzhelyen van egy biztonsági lánc (nem szállítjuk 
a tűzhellyel), amelyet csavarral a készülék mögötti 
falra szerelhet, a lánc magasságában csatlakozik a 
készülékhez.
Válassza ki a csavart és csavarozza a fal anyagától 
függően a készülék mögé. Ha a csavar feje 9 mm-nél 
nagyobb átmérőjű, akkor használjon csavaralátétet. A 
betonfalakhoz legalább 8 mm átmérőjű és legalább 60 
mm hosszú csavart használjon. 
Ellenőrizze, hogy a láncot úgy szerelték a tűzhely 
mögötti falra, az ábra szerint, hogy a telepítés után a 
feszes és a talajjal párhuzamos.

FIGYELMEZTETÉS! A sütőben 
v a n  e g y  l e á l l í t ó r e n d s z e r , 
amellyel kihúzhatja a rácsot és 
megakadályozhatja, hogy kijöjjön 
a sütőből (1).
Az ábrán láthatóak szerint a teljes 
kihúzáshoz csak emelje fel a rácsot, 
tartsa az elülső részüknél és húzza 
ki őket (2).
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Elindítás és használat

! A készülék első használatához melegítse fel a sütőt 
zárt ajtóval maximális hőmérsékletre legalább egy fél 
órán keresztül. Ellenőrizze, hogy a szoba jól szellőzik, 
mielőtt kikapcsolja a sütőt és kinyitja az ajtót. A készülék 
a gyártási folyamat alatt használt védőanyagok égése 
miatt enyhén kellemetlen szagot ereszthet ki.
! Mielőtt működteti a terméket, távolítsa el az összes 
műanyag fóliát a készülék oldaláról.
! Soha ne tegye tárgyakat a sütő aljába; ezzel elkerülheti 
a kerámiaburkolat károsodását.

TERMOSZTÁT jelzőfény

Ha világít, akkor a sütő hőt fejleszt. Akkor kapcsol ki, ha a 
sütő belsejében eléri a kívánt hőmérsékletet. Ekkor a fény 
váltogatva világít és kikapcsol, jelezve, hogy a termosztát 
működik és a hőmérsékletet állandó szinten tartja.

Főzési módok

! 50°C és MAX érték közti bármilyen hőmérsékletet 
választhat az összes főzési módhoz, kivéve a következőket:

• GRILL (ajánlott: csak a MAX teljesítményszintet állítsa 
be)

• GRATIN (ajánlott: ne legyen 200°C-nál nagyobb).

 HAGYOMÁNYOS SÜTŐ mód

A fűtőszál teteje és alja is bekapcsol. Amikor hagyományos 
sütő módot használ, akkor a legjobb, ha csak egy sütő 
rácsot használ. Ha több rácsot is használ, akkor a hő nem 
egyenletesen oszlik meg.

 SÜTŐBEN SÜTEMÉNYSÜTÉS mód

A hátsó fűtőszál és a ventilátor bekapcsolnak, így 
biztosítva, hogy a hő egyenletesen és kíméletesen oszlik 
meg az egész sütőben. Ezzel a móddal ideálisan lehet 
süteményeket és érzékeny ételeket elkészíteni a sütőben 
(úgymint tortákat, amelyek megkelnek) és a kekszeket 3 
szinten is készítheti egyszerre.

 TÖBBSZINTES mód

Az összes fűtőszál (felső, alsó és körkörös) és a ventilátor 
is bekapcsolnak. Mivel a hő állandó marad a sütőben, 
ezért a levegő főzi és barnítja is az ételt egyenletesen. 
Egyszerre legfeljebb két rácsot használhat.

 PIZZA SÜTŐ mód

A körkörös fűtőszál és a sütő alján lévő elemek 
bekapcsolnak és a ventilátor is bekapcsol. Ezzel a hő-
kombinációval a sütő gyorsan képes jelentős mennyiségű 
hőt termelni, különösen alulról. Ha egyszerre több, mint 
egy rácsot használ, akkor a sütés félidejénél cserélje fel 
az edények helyzetét.

 GRILL mód

A felső fűtőszál középső része és a grillcsirke sütő (ahol 
jelen van) be vannak kapcsolva. A grill magas és közvetlen 
hőmérséklete olyan ételeknél ajánlott, amelyek nagy 
felületi hőmérsékletet igényelnek (borjú és marhaszeletek, 
fi lézett szeletek és bordaszeletek). Ezzel a főzési móddal 
alacsony mennyiségű energiát használ, amely ideális 
kis méretű ételek grillezéséhez. Helyezze az ételt a rács 
közepére, mivel nem fő meg rendesen, ha a szélére 
helyezi.

 GRATIN mód

A felső fűtőszál és a grillcsirkesütő (ahol jelen van) 
bekapcsolnak és a ventilátor is működni kezd.  Ez a 
kombináció növeli a fűtőszál kényszerített levegőkeringése 
egyirányú hősugárzásának hatékonyságát az egész 
sütőben. Ez segíti, hogy az étel felülete ne égjen meg 
és lehetővé teszi, hogy a hő megfelelően behatoljon az 
ételbe.

! A GRILL és GRATIN főzési módokat zárt sütőajtóval 
használja.

Gyakorlatias főzési tanácsok

! Ha ventillátorral főz, akkor a rácsot ne tegye 1. vagy 
5. helyzetbe. A túlzott közvetlen hő megégetheti a 
hőmérsékletre érzékeny ételeket.

TÖBBSZINTES

• 2. és 4. helyzetbe tegye az ételt, amely a 2. helyzetben 
lévő rácson több hőt igényel.

• Tegye a csöpögtető tepsit az aljára és a rácsot a 
tetejére.

GRILL

• Amikor GRILL főzési móddal dolgozik, akkor tegye a 
rácsot 5. helyzetbe és a csöpögtető tepsit 1. helyzetbe, 
hogy felfogja a főzési maradványokat (zsír és/vagy 
zsiradék). Amikor GRATIN főzési móddal dolgozik, 
akkor tegye a rácsot 2. vagy 3. helyzetbe és a 
csöpögtető tepsit 1. helyzetbe, hogy felfogja a főzési 
maradványokat.

• Azt ajánljuk, hogy a teljesítményt állítsa maximumra. 
A felső fűtőszálat egy termosztát szabályozza és 
előfordulhat, hogy nem működik állandóan.

* Csak bizonyos modelleknél elérhető.

Sütővilágítás

Amennyiben a PROGRAMVÁLASZTÓ tekerőgombot 
egy, a „0”-tól eltérő helyzetbe forgatja, a sütővilágítás 
kigyullad. A világítás a sütő működése során 

bekapcsolva marad. Ha a tekerőgombot a -as 
állásba kapcsolja, a lámpa kigyullad, azonban melegítő 
funkció nem lép működésbe.
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PIZZASÜTŐ

• Használjon könnyű alumínium pizzatepsit. Helyezze a 
rendelkezésre álló rácsra. 

 Ha ropogós széleket szeretne, akkor ne használja 
a csöpögtető tepsit, mert az megakadályozza a 
szélképződést a teljes főzési idő megnövelésével.

• Ha a pizzára sok feltétet tett, akkor azt ajánljuk, hogy a 
mozzarella sajtot a sütés felénél tegye a pizza tetejére.

•  Az extra mély sütőt az aljtól számított egyharmadnyira 
tegye be, amikor "statikus/hagyományos sütőt" 
vagy "alacsonyabb fűtőszál funkciót" használ (ahol 
elérhető).  

Használja a főzés időzítőt*

1. A berregő beállításához fordítsa a FŐZÉSI IDŐZÍTŐ 
gombot az óramutató járásának megfelelő irányba 
majdnem egy teljes fordulattal.
2. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellenkező 
irányba a kívánt idő beállításához: igazítsa FŐZÉSI 
IDŐZÍTŐN látható perceket a vezérlőpanel kijelzőjéhez.
3. Amikor a beállított idő letelt, akkor a berregő felhangzik 
és a sütő kikapcsol.
4. Amikor a sütő időzítője ki van kapcsolva, akkor normális 
időmérőként is használható.

! A sütő kézi használatához, más szóval, ha nem szeretné 
kivárni a sütő időzítő lejártát, akkor addig forgassa a 
FŐZÉS IDŐZÍTŐ gombot, amíg eléri a 9 szimbólumot.

HU

Elektronikus időkapcsoló*
Az elektronikus időkapcsoló az időt és az időkapcsoló 
funkcióját mutatja.
Figyelem: a funkciók beállítása 7 másodpercig 
rögzítődik, miután be lettek állítva.

Az óra beállítása
A készülék elentromos csatlakoztatása után , vagy 
áramkimaradás esetén , az óra automatikusan törlődik 
0:00 kijelzésre, majd villogni kezd.0 00.
•Nyomja meg a  gombot, majd a  és  gombok 
segítségével állítsa be a helyes időt. 

Ha a pontos időt bármikor újra be kell állítani, mindig 
kövesse a fent leírt lépéseket!

Időkapcsoló funkciói
Nyomja meg a  gombot, hogy aktiválja az 
időkapcsoló funkcióit. A “ ”  szimbólum fog 
megjelenni a kijelzőn. A  megnyomásával az idő 10 
másodpercről növelhető 99percig és 50 másodpercig. 
Ha a gombot folyamatosan nyomva tartja , akkor az 
idő percről percre fog novekedni míg el nem éri a max. 
10 órát.  Ugyanezt a müveletet visszafelé,a  gomb 
segítségével végezheti el.
Miután beállította a megfellő időt , indítsa el a 
visszaszámlálást. Muitán az idő lejárt, a készülék 
jelez,melyet bármelyik gombbal megállíthat.
Az idő kijelzéséhez nyomja meg a  gombot, míg a “

” szimbólum jelzi hogy az időkapcsoló funkció be lett 
állítva. 7 másodperc elteltével, a kijelző automatikusan 
visszaáll az időkijelzésre.

A beállítások törlése
Nyomja meg a  az időkapcsoló 0.00 át nem változik.



HU

20

Sütő javaslatok táblázata

F zési 
módok 

Ételek Súly 
(kg) 

Rács helyzete El f tés 
ideje (perc) 

Ajánlott 
h mérséklet 

F zési 
id  (perc) 

Hagyomán
yos süt  

Sütési mód 

Többféle 
f zés 

Pizza mód 



Barbecue 

Grillcsirkesüt vel

Gratanízoz
ás 

Grillcsirkesüt vel
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Az üvegkerámia tűzhelylap használata

! A tömítésekre nyomott ragasztó az üvegen 
zsírnyomokat hagy. Mielőtt használni kezdi a 
készüléket, ajánlatos eltávolítani ezeket a nyomokat 
speciális nem súroló tisztítószerrel. A használat első 
pár órájában ennek gumiszaga lehet, amely gyorsan 
megszűnik.

A főzési zóna be-, és kikapcsolása
A főzési zóna bekapcsolásához fordítsa el a megfelelő 
gombot az óramutató járásával egy irányban.
Ha újból kikapcsolja, akkor fordítsa el a gombot az 
óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ismét "0" 
helyzetben áll.
Ha a FŐZÉSI ZÓNA BE jelzőfény világít, akkor az azt 
jelzi, hogy a tűzhelylapon a főzési zónában legalább 
egy pf bekapcsolt.

Főzési zónák
A tűzhelylapon villamos fűtőszálak vannak. Használat 
közben a tűzhelylapon a következő elemek válnak 

vörössé.
A. Főzési zóna a sugárzó   
 fűtőszállal.
B. Fennmaradó hőkijelző fény:  
azt jelzi, hogy a megfelelő fűtési 
zóna hőmérséklete 60°C-nál 
magasabb, még akkor is, ha a 

fűtőszálat kikapcsolta, de még mindig meleg.

A fűtőszálak leírása
A körkörös fűtőszál 10-20 másodperccel a 
bekapcsolásuk után felmelegszenek.
A körkörös sugárzó fűtőszálak biztosítják az egyenletes 
hőeloszlást a hagyományos előnyökön kívül, amelyeket 
a fűtőszálak jelentenek. 
A sugárzó szálak magas szintű hőt bocsátanak ki és a 
bekapcsolásuk pillanatában világítanak, a következő 
gyakorlati haszon kínálatával:
· gyors fűtés (a gázégőkhöz viszonyítva)
· gyors hűtés
· egyenletes hőmérséklet a teljes felületen (a körkörös 

fűtőszál miatt)

Beállítás Normális vagy gyors lap

0 Ki

1 Zöldség, hal főzés

2
Burgonya (gőzzel), levesek, csicseri 
borsó, bab főzés

3
Nagy mennyiségű étel, zöldségleves 
további főzése 

4 Sütéshez (átlagos)

5 Sütéshez (átlagosnál jobban)

6
Lepir í táshoz és rövid idő a lat t i 
felfőzéshez.

Gyakorlatias tanácsok a tűzhelylap használatához

• Használjon vékony, sima felületű serpenyőket, hogy 
biztosítsák a tökéletes illeszkedést a főzési zónához.

• Mindig a főzőlap átmérőjénél nagyobb átmérőjű 
serpenyőt használjon, amely elég széles ahhoz, hogy 
teljesen lefedje a főzőlapot, hogy az összes gerjesztett 
hőt felhasználja.

• Mindig ellenőrizz, hogy a serpenyő alja teljesen tiszta 
és száraz: ez biztosítja, hogy a serpenyők tökéletesen 
illeszkednek a főzési zónához és mind a serpenyő, 
mind a tűzhelylap hosszabb ideig marad tökéletesen 
hatékony.

• Kerülje a gázégővel használt főzőedények használatát: 
a gázégők hőkoncentrációja megsérthette a serpenyő 
felületét, emiatt a felülete nem illeszkedik megfelelően.

• Soha ne hagyja a főzési zónát bekapcsolva serpenyő 
nélkül, mivel így a zóna felülete megsérülhet.

A

A A

A

B

 
Beállítás Sugárzó gázégő 

0 Ki 

1 Vaj és csokoládé 
megolvasztásához. 

2 
3 

Folyadékok melegítéséhez. 

4 
5 

Krémekhez és szószokhoz. 

6 
7 

Étel főzése a forrásponton. 

8 
9 

Sültekhez. 

10 
11 

Nagyobb darab húsok 
főzéséhez.  

12 Sütéshez. 
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Óvintézkedések és tippek 

! A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak 
megfelelő módon tervezték és gyártották. Gondosan olvassa 
el a következő fi gyelmeztetéseket.

Általános biztonság

• Ezek az utasítások csak olyan országokban érvényesek, 
amelyek szimbólumát a kézikönyvben és a készülék 
sorozatszámtábláján megtalálja.

• A készüléket háztartási használatra gyártották, nem 
használható kereskedelmi vagy ipari használatra.

• Ne telepítse a készüléket külső területre, még akkor sem, 
ha fedett hely. Kifejezetten veszélyes a készüléket eső vagy 
vihar által elérhető területen hagyni.

• Mezítláb vagy nedves vagy vizes kézzel vagy lábbal ne 
nyúljon a készülékhez.

• A készüléket csak felnőtt személy használhatja, 
kizárólag ételkészítésre, a jelen kézikönyvben megadott 
utasításoknak megfelelően. A készülék bármilyen ettől 
eltérő használata (pl. szoba fűtésre), nem rendeltetésnek 
megfelelő és veszélyes használatot jelent. A gyártó 
nem tartható felelősnek a készülék rendeltetésnek nem 
megfelelő, helytelen vagy ésszerűtlen használatából 
fakadó sérülésekért.

• A kézikönyvet az 1. osztályú (szigetelt) vagy 2. osztályú 
1. alosztályú (2 szekrény közé beugró) készülékekhez 
mellékeljük.

• Ne érintse meg a fűtőszálakat vagy a sütő bizonyos 
részeit, a készülék használata közben; ezek a részek 
kifejezetten felmelegedhetnek. A gyerekeket tartsa távol 
a készülék használatától.

• Ellenőrizze, hogy egyéb villamos készülékek tápvezetékei 
ne kerüljenek kapcsolatba a sütő forró részeivel.

• A szellőztetésre és hőelvezetésre használt nyílásokat soha 
ne fedje le.

• Ne tegyen billegő vagy sérült serpenyőket a főzési zónákba; 
ezzel elkerülheti a véletlen kilöttyenéseket. Ellenőrizze, hogy 
a serpenyők fogója a tűzhelylap középső része felé nézzen, 
hogy elkerülje a véletlen égéseket.

• Mindig viseljen kesztyűt, amikor az edényeket kicseréli vagy 
kiveszi a tepsiből.

• Ne használjon éghető folyadékokat (alkoholt, petróleumot, 
stb.) a készülék használata közben.

• Ne tegyen éghető anyagokat az alsó tároló rekeszbe vagy a 
sütőbe. Ha a készüléket véletlenül bekacsol, akkor tűzeset 
forrása lehet. 

• Mindig ellenőrizze, hogy a tűzhelylapok • helyzetben vannak, 
amikor nem használja őket.

• Amikor kihúzza a készüléket, akkor mindig a dugónál fogja 
meg, soha ne a kábellel húzza.

• Soha ne tisztítsa vagy tartsa karban a készüléket anélkül, 
hogy leválasztja a tápellátásról.

• Ha a készülék elromlik, semmi esetre se próbálja meg 
egyedül megjavítani. A tapasztalatlan személy által 
végrehajtott javítások sérülésekhez vagy a készülék helytelen 
működéséhez vezethetnek. Keresse fel az Ügyfélszolgálatot.

• Ne tároljon nehéz tárgyakat a sütő ajtaján.

• A rész belső felülete (ahol van) felmelegedhet.
• Az üvegkerámia tűzhelylapok mechanikus ütésekkel szemben 

ellenállóak, de berepedhetnek (vagy be is törhetnek), ha 
éles tárgyakkal ütögeti, például egy szerszámmal. Ha ez 
megtörténik, akkor azonnal válassza le a készüléket a 
tápellátásról és keresse fel az Ügyfélszolgálatot.

• Ha a tűzhelylap felületét megkarcolta, akkor kapcsolja ki a 
készüléket, hogy elkerülje az áramütést.

• Ne feledje, hogy a főzési zónák viszonylag melegek maradnak 
még legalább harminc percig, miután kikapcsolta őket. 

• Tartson távol minden olvadékony tárgyat a tűzhelylapoktól, 
például a műanyag és alumínium tárgyakat vagy a magas 
cukortartalmú termékeket. Kifejezetten ügyeljen a műanyag 
filmrétegek és alumínium fóliák vagy csomagolások 
használatánál; ha még mindig meleg felületre teszi őket, 
akkor a tűzhelylapok komoly károsodását okozhatják.

• Ne tegyen fémtárgyakat (kés, kanál, lábas fedőt, stb.) a 
tűzhelylapra, mivel felmelegedhet.\

• A készüléket ne kezeljék (a gyerekeket is beleértve) testi 
illetve érzéki vagy értelmi fogyatékossággal élő személyek, 
tapasztalatlan személyek vagy olyanok, akik nem ismerik a 
terméket. Ezek a személyeket legalább tanítsa be valaki, aki 
felelősséget vállal a biztonságukért vagy kapjanak előzetes 
utasításokat a készülék kezelésére vonatkozóan.

• Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.

Semlegesítés

• A csomagolóanyag semlegesítése: tartsa be a helyi 
előírásokat, hogy a csomagolás újrahasznosítható legyen.

• Az elektromos és elektronikus hulladékra (WEEE) vonatkozó 
2002/96/EK európai irányelv szerint a háztartási eszközöket 
nem szabad hagyományos háztartási szemétként kezelni. 
A lemerült készülékeket külön gyűjtse össze, hogy 
optimalizálhassa az újrahasználás és a gépen belüli 
anyagok újrahasznosításának költségeit, és megakadályozza 
a környezetre és közegészségre esetleg veszélyes 
károsodásokat. Az áthúzott szemétgyűjtő minden terméken 
látható és arra emlékeztet, hogy a tulajdonosra az elkülönített 
hulladékgyűjtés előírásai vonatkoznak.

 Az elhasznált háztartási készülékek helyes összegyűjtésére 
vonatkozó további információhoz a tulajdonosok felkereshetik 
a közszolgáltatókat vagy a helyi kereskedőket.

A környezet tiszteletben tartása és megőrzése

• Segíthet az elektromos táphálózati cégek csúcsterhelésének 
csökkentésében, ha a sütőt a késő délutáni és a kora reggeli 
órák között használja.

• Minidig tartsa zárva a tepsi ajtaját, amikor a GRILL és GRATIN 
módokat használja: Ezzel javíthat az eredményeken és 
energiát is megtakarít (kb. 10%).

• Az ajtószigetelést ellenőrizze rendszeresen és törölje tisztára, 
hogy ellenőrizze, hogy sérülésmentesek, hogy az ajtó 
megfelelően zárjon, és elkerülhesse a hőveszteséget.
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HUA készülék kikapcsolása

Válassza le a készüléket az elektromos áramról, mielőtt 
bármilyen munkát végez.

A sütő tisztítása

! A készüléket soha ne tisztítsa gőztisztítókkal vagy 
nagynyomású tisztítókkal.
• A sütő ajtó üveges részeit tisztítsa szivaccsal és nem 

súroló tisztítószerekkel, majd szárítsa meg egy puha 
ruhával. Ne használjon durva dörzsölő anyagokat vagy 
hegyes fémkaparókat, mivel ezek megkarcolhatják a 
felületeket és betörhetik az üveget.

• A rozsdamentes acélból készült vagy kerámiaburkolatú 
külső részeket és a gumiszigeteléseket tisztítsa 
langyos szappanos vízbe mártott szivaccsal. A makacs 
szennyeződések eltávolítására használjon speciális 
termékeket. A tisztítás után öblítse le és szárítsa 
meg alaposan. Ne használjon dörzsölő porokat vagy 
korrozív anyagokat.

• A sütő belsejét ideális esetben tisztítsa meg minden 
egyes használat után, addig, amíg langyos. Használjon 
vizet és tisztítószert, majd öblítse ki és puha ruhával 
szárítsa meg. Ne használjon dörzsölő szereket.

• A kiegészítőket mindennapos edényenként is tisztíthatja 
és mosogatógépbe is teheti.

• A vezérlőpanelen lévő piszkot és zsírt nem dörzsölő 
szivaccsal vagy puha ruhával távolítsa el. 

• A rozsdamentes acél részeken vízfoltok maradványai 
láthatóak maradhatnak, ha sokáig a felületen maradnak 
vagy ha foszfortartalmú tisztítószerekkel dolgozik. 
Ajánlatos a rozsdamentes felületeket leöblíteni, majd 
alaposan megszárítani.

A sütő tömítéseinek ellenőrzése
Ellenőrizze a tepsi ajtó tömítéseit. Ha a tömítés 
megrongálódott, akkor keresse fel az vásárlás utáni 
Ügyfélszolgálati Központot. Ajánlatos a sütőt nem 
használni addig, amíg nem cserélte ki a tömítéseket.

Az üvegkerámia tűzhelylap tisztítása

! Ne használjon dörzsölő vagy korrozív tisztítószereket 
(például spray-s dobozokban lévő termékeket a barbecue 
és a sütő tisztításához), folttisztítókat vagy dörzsfelületű 
szivacsokat: ezek véglegesen megkarcolhatják a 
felületeket.

• Rendszerint elegendő lemosni a tűzhelylapokat 
egy nedves szivaccsal és megszárítani abszorbens 
konyhapapírral.

• Ha a tűzhelylap kifejezetten piszkos, akkor dörzsölje 
speciális üvegkerámia tisztítószerrel, majd öblítse le 
és alaposan szárítsa meg.

• A makacs szennyeződések eltávolításához használjon 
megfelelő kaparóeszközt (ezt nem mellékeljük 
a készülékhez). A kilöttyent anyagokat a lehető 
leggyorsabban távolítsa el, ne várjon addig, amíg a 
készülék lehűl, így elkerülheti, hogy a szennyeződés 
rászáradjon.  Kiváló eredményeket érhet e l 
rozsdamentes drótkefével - különösen az üvegkerámia 
felületekre tervezett szivacsokkal - ha szappanos vízbe 
mártva.

• Ha műanyag vagy cukor tartalmú anyagok véletlenül a 
tűzhelylapra olvadnak, akkor távolítsa el őket azonnal 
egy kaparóeszközzel, addig, amíg a felület még meleg.

• A tisztítás után kezelje a tűzhelylapot speciális védő 
karbantartó anyaggal: a termék által hátrahagyott 
láthatatlan filmréteg védi a felületet a főzés alatti 
csöpögéstől. A karbantartást addig végezze, amíg a 
készülék meleg (nem forró) vagy hideg.

• Mindig öblítse le a készülék felületét tiszta vízzel és 
szárítsa meg alaposan: a maradványok rászáradhatnak 
a következő főzési folyamat alatt.

Kerámiaüveg t zhelylap 
tisztító 

kapható 

Ablakkaparó borotvapenge 

kaparó 

CSINÁLD MAGAD boltok 

Cserepengék CSINÁLD MAGAD boltok, 

élelmiszer áruházak 

gyógyszertárak 

COLLO luneta 

HOB BRITE 

Hob Clean 

SWISSCLEANER 

Boots, Coop boltok, 

nagyáruházak, regionális 

elektromossági szaküzletek, 

élelmiszer áruházak 

Ügyfélszolgálat

! Soha ne használjon nem engedélyezett technikusi 
szolgáltatásokat.

Kérjük, tartsa a következő információt kéznél:

• A felfedezett hiba típusa.
• A készülék modellje (Mod.).
• Sorozatszám (S/N).
Az utolsó két információt a készülékre helyezett adattáblán 
találja.

Ápolás és karbantartás

A sütőt megvilágító lámpa kicserélése
1. A sütő áramtalanítása után 
húzza le a lámpafoglalat 
üvegfedelét (lásd ábra)!
2. Csavarja ki a lámpát és 
cserélje ki egy ugyanolyanra: 
feszültség: 230 V, teljesítmény: 
25 W, típus: E14.

3. Tegye vissza a fedelet, és helyezze ismét áram alá a 
sütőt!
! Ne használja a sütő lámpáját a környezet 
megvilágítására.
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A sütő ajtajának eltávolítása és 
visszahelyezése: 

1. Nyissa ki az ajtót
2. Forgassa el az ajtó sarokvasát teljesen hátrafelé 

(lásd a fényképet)  

3. Zárja be az ajtót, amíg a sarokvas leáll (az ajtó kb. 
40°-os szögben nyitva marad) (lásd a fényképet) 

4. Nyomja meg a két gombot az idom felső részén és 
húzza ki az idomot (lásd a fényképen) 

5.Távolítsa el az üveghuzatokat és tisztítsa meg a 
jelzett fejezet szerint: "Ápolás és karbantartás".

40°

6.Cserélje ki az üveget.

FIGYELMEZTETÉS! A sütő ajtaját ne működtesse 
leválasztott belső ajtóüveggel!

FIGYELMEZTETÉS! Miután visszaszerelte a belső 
ajtó üvegét, helyezze be megfelelően az üvegpanelt, 
hogy a panelre írt szöveg ne fejjel lefelé és
könnyen olvasható legyen.

7. Cserélje ki az idomot egy kattintás jelzi, amikor a 
rész megfelelően helyezkedik. 

8. Teljesen nyissa ki az ajtót.

9. Zárja be a támaszokat (lásd a fényképen).

Katalitikus tisztítás*

Néhány modellnél a sütő legjobban kitett belső függőleges 
oldala porkerámiával bevont, amit katalitikus kerámiának 
neveznek. Melegítés közben a kerámia szétrombolja 
az étel által leadott zsírrészecskéket. A zsírrészecskék 
„oxidációja” 170°C hőmérséklet felett történik. A katalitikus 
kerámia porállaga növeli azt a területet, amelyen a zsírok 
oxidációja történik.
Ha még mindig van korom a katalitikus felületen, akkor a 
főzőprogram befejezése után tartsa zárva az üres sütőt, 
és állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot maximális 
hőmérsékletre. Hagyja a sütőt ilyen állapotban 60-90 
percig, a benti szennyeződés mennyiségétől függően. A 
makacs foltok tisztítási folyamat felgyorsítható, ha forró 
vizet és puha kefét használ.

* Csak bizonyos modelleknél elérhető.
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