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Biztonsági utasítások    

• FIGYELMEZTETÉS: A  készülék  és  a  hozzáférhető  részei  használat  közben 
felmelegszenek. Ne érintse meg a forró részeket. 
•  FIGYELMEZTETÉS:  A  hozzáférhető  részek  a  grill  használata  közben 
felforrósodhatnak.  A  gyerekeket  biztonságos  távolságban  kell  tartani  a 
készüléktől. 
•  FIGYELMEZTETÉS:  Lámpacsere  alkalmával  –  az  esetleges  áramütés 
elkerülése érdekében – kapcsolja ki a készüléket. 
•  FIGYELMEZTETÉS:  A  hőkioldó  véletlen  visszaállítása  miatti  veszélyek 
elkerülése érdekében a készülék áramellátását nem szabad külső kapcsoló 
berendezésen,  például  időkapcsolón  keresztül  biztosítani,  illetve  nem 
szabad olyan áramkörre kapcsolni, amelyet rendszeresen ki‐be kapcsolnak. 
• FIGYELMEZTETÉS: az automatikus tisztítási ciklus megkezdése előtt: 

‐ tisztítsa meg a sütőajtót; 

‐ nedves  szivaccsal  távolítsa  el  a  nagyobb  ételmaradványokat  a  sütő 
belsejéből. Ne használjon mosogatószert; 

‐ vegye ki a kiegészítőket és csúsztatható rácsot (ha van); 
‐ ne tegyen a sütőbe konyharuhát. 
• A 8 évnél fiatalabb gyerekeket – folyamatos felügyelet hiányában – távol 
kell tartani a készüléktől. 
•  Gyerekek  nem  játszhatnak  a  készülékkel.  A  készüléket  csak  akkor 
használhatják  8  éven  felüli  gyerekek,  csökkent  fizikai,  érzékszervi  vagy 
szellemi  képességű,  illetve  tapasztalatokkal  és  ismeretekkel  nem 
rendelkező  személyek,  ha  felügyeletben  részesülnek  vagy  útmutatást 
kaptak  a  készülék  biztonságos  használatához,  és megértették  a  készülék 
használatában rejlő veszélyeket. 
•  A  tisztítást  és  a  karbantartást  nem  végezhetik  felügyelet  nélküli 
gyerekek. 
•  Ne  használjon  durva  vagy  dörzsölő  hatású  tisztítószereket  vagy  éles 
fémkaparókat az üvegajtó tisztításához, mert megkarcolhatják a felületet, 
ez pedig üvegtöréshez vezethet. 
• A kivehető részek eltávolítása előtt ki kell kapcsolni a sütőt, majd pedig a 
tisztítás után az előírásoknak megfelelően kell azokat visszatenni. 
• Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérsékletérzékelőt használja. 
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• Ne használjon gőzsugaras tisztítóberendezést. 
•  A  dugót  harmadik  érintkezővel  szerelt  hálózati  aljzatba  dugaszolja  be, 
amely megfelel a földelési szabályoknak. A dugó nélküli modellek esetében 
szereljen  szabványos  dugót  a  kábelre,  amely  megfelel  az  adatlapon 
feltüntetett  terhelésnek.  A  földvezeték  színe  sárga/zöld.  Ezt  a műveletet 
szakképzett szerelőnek kell elvégeznie. A hálózati aljzat és a készülék dugója 
közötti  eltérés  esetén  szakképzett  szerelővel  cseréltesse  ki  a  hálózati 
aljzatot.  A  hálózatra  történő  csatlakoztatás  egy  többpólusú  megszakító 
elhelyezésével is elvégezhető a készülék és a hálózat között, amely képes a 
maximális  feszültség  elviselésére,  és megfelel  a  hatályos  előírásoknak.  A 
sárga‐zöld  földelő  kábelt  nem  szabad  megszakítóval  megszakítani.  A 
csatlakoztatáshoz  használt  hálózati  aljzatot  vagy  többpólusú  megszakítót 
könnyen hozzáférhető helyen kell a telepítéskor elhelyezni. 
• Ha megsérül a hálózati kábel, akkor a gyártótól vagy az ügyfélszolgálattól 
beszerezhető kábellel vagy speciális kábelköteggel kell kicserélni. 
Az  alábbi  utasításoknak  megfelelően  haladéktalanul  cserélje  ki  a  sérült 
kábelt: 

‐ nyissa ki a sorkapocs fedelét; 
‐ távolítsa el a hálózati kábelt, és cserélje ki hasonló, a készüléknek megfelelő 
kábellel (H05RR‐F, H05V2V2‐F típus). 
•  Ezt  a  műveletet  szakképzett  szerelőnek  kell  elvégeznie.  A  földelő 
vezetéknek  (sárga‐zöld)  kb.  10  mm‐rel  hosszabbnak  kell  lennie  a  többi 
vezetéknél.  Javíttatáshoz  hívja  az  ügyfélszolgálatot,  és  kérje  eredeti 
pótalkatrészek használatát. 
•  A  fentiek  be  nem  tartása  veszélyeztetheti  a  készülék  biztonságát  és 
érvényteleníti a garanciát. 
• A tisztítás megkezdése előtt el kell távolítani a kiömlött anyagokat. 
• A pirolízises tisztítási művelet közben a  felületek a szokásosnál  forróbbá 
válhatnak, ezért a gyerekeket távol kell tartani a készüléktől. 
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1. Általános utasítások    
Köszönjük,  hogy  termékünket  választotta.  A  legjobb 
eredmények  elérése  érdekében  kérjük,  olvassa  el 
figyelmesen a kézikönyvet, majd pedig őrizze meg, hogy 
máskor  is  belelapozhasson.  A  sütő  telepítése  előtt 
jegyezze  fel  a  sorozatszámát,  hogy  javítás  kérésekor 
megadhassa az ügyfélszolgálatnak. A sütő kicsomagolása 
után ellenőrizze, hogy nem sérült‐e meg szállítás közben. 
Kétségek  felmerülése  esetén  ne  használja  a  sütőt,  és 
kérje  ki  szakember  tanácsát.  A  csomagolóanyagokat 
(műanyag zacskókat, polisztirolt, kapcsokat) tartsa távol a 
gyerekektől. 
A sütő első alkalommal történő bekapcsolásakor erős szagú füst keletkezhet, amit a sütőt körülvevő 
szigetelőlapokon  lévő  ragasztó  okoz  az  első  felmelegítés  során.  Ez  normális  jelenség, 
bekövetkeztekor  várja meg  a  füst  eloszlását, mielőtt  ételt  tenne  a  sütőbe.  A  gyártó  nem  vállal 
felelősséget a felhasználói kézikönyvben található utasítások betartásának elmulasztása esetén. 
MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben  ismertetett sütőfunkciók, tulajdonságok és kiegészítők a megvásárolt 
készüléktípustól függően eltérőek lehetnek. 

1.1 Biztonsági utasítások    

A sütőt rendeltetésszerűen, csak ételkészítéshez szabad használni; más célra, például hőforrásként 
történő használata nem megengedett, és veszélyes  lehet. A gyártó nem vállal  felelősséget a nem 
rendeltetésszerű, a helytelen vagy az indokolatlan használatból eredő károkért. 
Az elektromos készülék használatakor be kell tartani néhány alapvető szabályt: 
‐ ne húzza ki a kábelnél fogva a dugót a hálózati aljzatból; 
‐ ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal; 
‐ nem javasoljuk több csatlakozóaljas adapterek és/vagy hosszabbító kábelek használatát; 
‐ hiba  és/vagy  hibás  működés  esetén  kapcsolja  ki  a  készüléket,  és  ne  fogjon  hozzá  a  készülék 
szakszerűtlen javításához. 

1.2 Elektromos biztonság    

GONDOSKODJON  ARRÓL,  HOGY  AZ  ELEKTROMOS  CSATLAKOZTATÁST  VILLANYSZERELŐ  VAGY 
SZAKKÉPZETT SZERELŐ VÉGEZZE EL. 
A hálózat  feleljen meg  a  telepítés helye  szerinti ország hatályos előírásainak. A gyártó nem  vállal 
felelősséget  az  utasítások  betartásának  elmulasztásából  eredő  károkért.  A  sütőt  földelt  hálózati 
csatlakozóalzatba vagy  többpólusú  szakaszolóra kell csatlakoztatni a  telepítés helye  szerinti ország 
hatályos előírásai szerint. Az áramellátást megfelelő biztosítékokkal kel védeni, és a kábelnek olyan 
keresztmetszettel kell rendelkeznie, amely biztosítja a sütő áramellátását. 
CSATLAKOZTATÁS 
A sütő olyan hálózati kábellel van  felszerelve, amely csak 220–240 V, 50 Hz hálózatra csatlakoztat‐
ható. A sütő hálózati csatlakoztatása előtt a következőket kell ellenőrizni: 
‐ a mérőórán jelzett hálózati feszültséget; 
‐ a szakaszoló beállítását. 
A  sütő  földelő  kapcsához  csatlakoztatott  földelő  vezetéket  a  hálózat  földelő  kapcsához  kell 
csatlakoztatni. 
FIGYELMEZTETÉS! 
A  sütő  hálózatra  történő  csatlakoztatása  előtt  szakképzett  villanyszerelővel  ellenőriztesse  a  hálózati 
földelő kapocs  folyamatos üzemképességét. A gyártó nem vállal  felelősséget a sütő  földelő kapocsra 
történő csatlakoztatásának elmulasztása vagy a hibás földelő csatlakozás okozta balesetekért vagy más 
problémákért. 
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MEGJEGYZÉS:  Mivel  a  sütő  karbantartást  igényelhet,  célszerű  egy  másik  hálózati  aljzatot  is 
készenlétben tartani, amelyre a sütő rácsatlakoztatható a telepítési helyéről történő elmozdításakor. 
A hálózati kábelt csak a szerviz dolgozója vagy megfelelő képzettségű szakember cserélheti ki. 

1.3 Javaslatok    

A sütő minden egyes használata után elvégzett tisztítás segít a sütő tökéletes tisztántartásában. 
Ne bélelje ki a sütő falát alufóliával vagy egyszer használatos védőfóliával. A zománccal érintkezésbe 
kerülő alufólia vagy védőfólia a belső zománc megolvadását vagy károsodását  idézheti elő. A sütő 
túlzott  mértékű  szennyeződése  és  az  erős  füstszag  megelőzése  érdekében  javasoljuk,  hogy  ne 
használja  túl  magas  hőmérsékleten  a  sütőt.  Célszerű  meghosszabbítani  a  sütési  időt  és  kissé 
csökkenteni  a  hőmérsékletet.  A  sütővel  együtt  szállított  kiegészítőkön  kívül  csak  a  nagy 
hőmérsékletnek ellenálló edények és sütőformák használatát ajánljuk. 

1.4 Telepítés    
A  gyártó  nem  köteles  a  telepítést  elvégezni.  Ha  a  helytelen  telepítés  miatt  keletkező  hibák 
kijavításához  a  gyártó  segítségére  van  szükség,  akkor  az  ilyen  jellegű  segítségre  a  garancia  nem 
terjed  ki. Be  kell  tartani  a  szakképzett  személyekre  vonatkozó  telepítési utasításokat. A helytelen 
telepítés  személyek,  állatok  vagy  tárgyak  sérülését  eredményezheti.  Az  ilyen  sérülésekért  vagy 
károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 
A  sütő  elhelyezésére  szánt  konyhai  egység  legalább  70 °C  hőmérsékletnek  ellenálló  anyagból 
készüljön. 
A  sütő  oszlopban  vagy munkalap  alatt  is  elhelyezhető.  A  rögzítés  előtt  gondoskodjon  a  sütőtér 
megfelelő  szellőzéséről a belső  részek hűtéséhez és védelméhez  szükséges  friss  levegő megfelelő 
keringtetése céljából. A szerelési módnak megfelelően alakítsa ki az utolsó oldalon meghatározott 
nyílásokat. 

1.5 Hulladékkezelés és környezetvédelem    

A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló  2012/19/EK  európai  irányelvnek  (WEEE).  Az  elektromos  és  az  elektronikus 
berendezések  hulladékai  (a  környezetre  kedvezőtlen  következményekkel  járó) 
szennyezőanyagokat  és  (újrafelhasználható)  alapösszetevőket  tartalmaznak.  Fontos, 
hogy az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékai  különleges  kezelésben 
részesüljenek  a  szennyezőanyagok  megfelelő  eltávolítása  és  elhelyezése,  és  minden 
anyag  visszanyerése  érdekében.  Az  emberek  fontos  szerepet  játszhatnak  annak 
biztosításában,  hogy  az  elektromos  és  az  elektronikus  berendezések  hulladékai  ne 
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása: 

‐ az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékai nem kezelhetők háztartási hulladékként; 
‐ az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékait az önkormányzat vagy az arra kijelölt 
vállalat kezelésében álló megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. 
Sok országban az elektromos és az elektronikus berendezések nagyméretű hulladékait a lakásokból 
és az otthonokból gyűjtik be. Új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, 
akinek  egyedileg  kell  azt  díjmentesen  átvennie,  ha  a  berendezés  típusa  és  funkciója  azonos  a 
leszállított berendezés típusával és funkciójával. 
A KÖRNYEZET VÉDELME ÉS TISZTELETBEN TARTÁSA 
Ha  lehet,  kerülje  a  sütő  előmelegítését,  és mindig  próbálja  feltölteni.  Igyekezzen minél  ritkábban 
kinyitni  a  sütőajtót, mert mind  alkalommal  hő  távozik  a  sütőtérből.  Jelentős  energia‐megtakarítás 
elérése érdekében a tervezett sütési idő vége előtt 5–10 perccel kapcsolja ki a sütőt, és használja ki a 
sütő által keltett maradék hőt. Tartsa tisztán és megfelelő állapotban a tömítéseket a hő sütőtérből 
történő távozása elkerülésének érdekében. Speciális áramdíjra szóló szerződés esetén a késleltetett 
sütőprogram  megkönnyíti  az  energiatakarékosságot,  mert  a  sütés  az  alacsonyabb  áramdíjú 
időszakban kezdhető meg. 
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1.6 Megfelelőségi nyilatkozat    
A készülék élelmiszerekkel érintkező részei megfelelnek a 89/109/EGK irányelv rendelkezéseinek. 
 

A  jel  terméken  történő elhelyezésével  igazoljuk, hogy a készülék minden európai 
biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek megfelel. 
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2. A termék ismertetése    

2.1 Áttekintés    
 

1 
 

1. Kapcsolólap 

3  2  2. Polchelyzetek 
(oldalsó rács, ha van) 

5  3. Fémrács 

4  4. Csepegtető tálca 
5. Ventilátor (az acéllemez mögött) 
6. Sütőajtó 

 

6 
 

2.2 Tartozékok    

 1 Fémrács     2 Csepegtető tálca    
 

   
A sütőtálcák és a sütőlapok elhelyezésére szolgál.  A grillezéskor lecsepegő maradványokat gyűjti 

össze. 
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2.3 Első használat    

ELŐZETES TISZTÍTÁS 
Az első alkalommal történő használata előtt tisztítsa ki a sütőt. Törölje  le a külső felületeket puha, 
nedves  ruhával. Mosogatószeres melegvizes oldattal mossa  le az összes kiegészítőt és  törölje ki a 
sütő belsejét. Állítsa az üres  sütőt maximális hőmérsékletre és hagyja  körülbelül 1 órán  keresztül 
bekacsolva, ezáltal eltávoznak az új készülékre jellemző szagok. 

 
 
 

 

3. A sütő használata    

3.1 A kijelző ismertetése   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Időkapcsoló/automatikus üzemmód 
2. Ventilátor funkció 
3. Kiolvasztás üzemmód 
4. Hőmérséklet‐ vagy időkijelzés 
5. LCD‐kijelző beállító gombok 
6. Funkcióválasztó gomb 
7. Programválasztó gomb 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
A  telepítés  vagy  áramkimaradás  után  az  első 
művelet az  időpont beállítása  (akkor következett 
be  áramkimaradás,  ha  a  kijelzőn  a  12:00  felirat 
villog). 
200 °‐>  A  hőmérsékletjelző  LED  “°”  a  kijelzett 
hőmérséklet eléréséig villog. 
HOT ‐> Egy program befejeződése után, ha a sütő 
még  forró,  a  kijelzőn  az  időponttal  váltakozva  a 
HOT  felirat  látható, még  akkor  is,  ha  a  gombok 
kikapcsolt helyzetben vannak. 
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FUNKCIÓ  BEKAPCSOLÁS 
KIKAPCSOLÁS

MŰVELET  MIÉRT SZÜKSÉGES 

CSENDES 
ÜZEMMÓD 

 

• Fordítsa el a bal oldali 
funkcióválasztó gombot a 
„Csendes üzemmód” 
helyzetbe. 

• Fordítsa el funkcióválasztó 
gombot a KI helyzetbe. 

• Lehetővé teszi a percjelző 
hangjának kikapcsolását. 

• A percjelző hangjának 
kikapcsolása. 

IDŐ  
BEÁLLÍTÁSA  

• Fordítsa el a bal oldali 
funkcióválasztó gombot az 
„Idő beállítása” helyzetbe. 
• Az idő beállításához 
használja a „+” vagy a „‐” 
gombot.

• Fordítsa el funkcióválasztó 
gombot a KI helyzetbe. 

• Lehetővé teszi a kijelzőn 
megjelenő idő beállítását.  • Az idő beállítása MEGJEGYZÉS: 

Az időt az első telepítéskor vagy 
áramkimaradás után kell 
beállítani (a kijelzőn a 12:00 
felirat villog). 

SÜTÉSI 
IDŐ 

 

• Fordítsa el a jobb oldali 
funkcióválasztó gombot a 
kívánt sütési funkcióra. 
• Fordítsa el a bal oldali 
funkcióválasztó gombot a 
„Sütési időtartam” 
helyzetbe. 
• Állítsa be a sütési időt a 
„+” és a „‐” gombbal. 
• Az Auto felirat jelenik 
meg. 

• A sütési idő leteltekor a 
sütő automatikusan 
kikapcsolódik, és néhány 
másodpercre megszólal a 
hangjelzés. A sütés korábbi 
befejezéséhez fordítsa el a 
funkcióválasztó gombot a 
„KI” helyzetbe, vagy állítsa az
időt 00:00‐ra a 
funkcióválasztó gomb 
elfordításával és a  „+” és a 
„‐” gomb használatával. 

• Lehetővé teszi a sütési idő 
előzetes beállítását a 
kiválasztott recepthez. 
• A sütési idő beállítása után 
fordítsa el a funkcióválasztó 
gombot a KI helyzetbe, hogy 
visszatérjen az aktuális 
időkijelzéshez. 
• A sütési idő megtekintésé‐
hez fordítsa el a bal oldali 
funkcióválasztó gombot a 
„Sütési idő” helyzetbe. 

• A kívánt recept elkészítéséhez. 

A SÜTÉS  
VÉGE 

 

• Fordítsa el a jobb oldali 
funkcióválasztó gombot a 
kívánt sütési funkcióra. 
• Fordítsa el a bal oldali 
funkcióválasztó gombot a 
„Sütés vége” helyzetbe. 
• Állítsa be a sütés befe‐
jezési idejét a „+” és a „‐” 
gombbal. 
• Az Auto felirat jelenik 
meg. 

• A sütési idő leteltekor a 
sütő automatikusan 
kikapcsolódik. 
• A sütés korábbi 
befejezéséhez fordítsa el a 
funkcióválasztó gombot a KI 
helyzetbe. 

• Lehetővé teszi a sütési idő 
végének a beállítását. 
• A sütési idő beállítása után 
fordítsa el a funkcióválasztó 
gombot a KI helyzetbe, hogy 
visszatérjen az aktuális 
időkijelzéshez. 
• A kiválasztott sütési idő 
megtekintéséhez fordítsa el 
a bal oldali funkcióválasztó 
gombot a „Sütési idő vége” 
helyzetbe. 

• Ezt  a  funkciót  általában  a 
SÜTÉSI  IDŐ  funkcióval  együtt 
használjuk; ha például az ételt 45 
percig  kell  sütni,  és  szeretnénk, 
hogy  12:30‐ra  készüljön  el; 
ebben az esetben a beállított idő 
elérésekor a sütő automatikusan 
kikapcsolódik,  és  megszólal  a 
hangjelzés.  Válassza  ki  a  kívánt 
sütési funkciót. Állítsa be a sütési 
időt 45 percre („+” és „‐” gomb). 
Állítsa be a sütés végét 12:30‐ra 
(„+” és „‐” gomb). A sütés auto‐
matikusan  megkezdődik  11:45‐
kor  (12:30  mínusz  45  perc),  a 
beállított sütési idő végén a sütő 
automatikusan kikapcsolódik.  
FIGYELMEZTETÉS! Ha csak a sütési 
idő  végét  állítjuk  be,  a  sütési 
időtartamot pedig nem,  akkor  a 
sütő azonnal bekapcsolódik, és a 
beállított  sütési  idő  végén 
kikapcsolódik. 

PERCJELZŐ 

• Fordítsa el a bal oldali 
funkcióválasztó gombot a 
„Percjelző” helyzetbe. 
• Állítsa be a sütési időt a 
„+” és a „‐” gombbal. 

• Állítsa be az időt 00:00‐ra a 
bal oldali funkcióválasztó 
gomb „Percjelző” helyzetbe 
fordításával és a „‐” gomb 
használatával. 

• A beállított idő végén 
megszólal a hangjelző.  
• A folyamat közben a 
kijelzőn a hátralévő idő 
látható. 

• Lehetővé teszi a sütő 
jelzőberendezésként történő 
használatát a sütő kikapcsolt 
állapotában is. 

BIZTONSÁGI 
GYERMEK‐ 

ZÁR 

• Fordítsa el a bal oldali 
funkcióválasztó gombot a 
„Gyermekzár” helyzetbe. 
• Nyomja le 5 másodpercre 
a „+” gombot. 
• A gyermekzár akkor érhe‐
tő el, ha a „STOP” felirat 
jelenik meg a kijelzőn. 

• Fordítsa vissza a bal oldali 
funkcióválasztó gombot a 
„Gyermekzár” helyzetbe, és 
5 másodpercre nyomja le a 
„+” gombot. 
• A STOP felirat jelenik meg.

• A sütő nem használható. • Ez a funkció akkor hasznos, ha 
gyerekek vannak a házban. 
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4. A sütő tisztítása és karbantartása    

4.1 Általános tisztítási útmutató    

A  készülék  élettartama  rendszeres  tisztítással meghosszabbítható.  Tisztítás  előtt  várja meg,  hogy 
kihűljön a sütő. Soha ne használjon a tisztításhoz dörzsölő hatású mosogatószereket, acélforgácsot 
vagy éles tárgyakat, hogy ne következzen be a zománcozott részek helyrehozhatatlan sérülése. Csak 
vizet, szappant vagy fehérítő alapú tisztítószereket (szalmiákszeszt) használjon. 

ÜVEGES RÉSZEK 
Javasoljuk, hogy minden sütés után nedvszívó konyharuhával törölje tisztára a sütő üvegablakát. A 
makacs  foltok  eltávolításához mosogatószerbe mártott,  jól  kicsavart  szivacs  használható;  ezután 
öblítse le vízzel. 

SÜTŐABLAK‐TÖMÍTÉS 
A tömítés enyhén nedves szivaccsal tisztítható. 

KIEGÉSZÍTŐK 
A  kiegészítőket  nedves,  szappanos  szivaccsal  tisztítsa meg  az  öblítés  és  szárítás  előtt:  kerülje  a 
dörzsölő hatású szerek használatát. 

CSEPEGTETŐ TÁLCA 
A grill használata után vegye ki a tálcát a sütőből. Öntse át a forró zsírt egy edénybe, és mossa el a 
tálcát forró vízben, szivacs és mosogatószer használatával. 
Zsíros  maradványok  esetén  áztassa  a  tálcát  mosogatószeres  vízbe.  A  tálca  mosogatógépben  is 
elmosható, de a kereskedelemben beszerezhető sütőtisztító  is használható. Soha ne tegye vissza a 
piszkos tálcát a sütőbe. 

4.2 Pirolízis    
A sütő pirolízises tisztító rendszerrel van felszerelve, amely magas hőmérsékleten semmisíti meg az 
ételmaradványokat. A művelet a programozó segítségével automatikusan valósul meg. A keletkező 
pára egy pirolízises rendszeren áthaladva tisztul meg, ez a folyamat a sütés  indulásával egy  időben 
kezdődik el. Mivel a pirolízishez nagyon magas hőmérséklet szükséges, a sütőajtó biztonsági zárral 
van felszerelve. A pirolízis bármikor leállítható. Az ajtó nem nyitható ki, amíg a biztonság zár jelzése 
látható. 
MEGJEGYZÉS: Ha  a  sütő  fölött  tűzhelylap  van  elhelyezve,  soha  ne  használja  a  gázégőket  vagy  az 
elektromos főzőlapokat a pirolízis működése közben, hogy ne következzen be a sütő túlmelegedése. 
KÉT PIROLÍZISES CIKLUS van előre beállítva: 
ECO PIROLÍZISES TISZTÍTÁS: A mérsékelten szennyezett sütőt tisztítja meg. 65 percig 
működik. SUPER PIROLÍZISES TISZTÍTÁS: Az erősen szennyezett sütőt tisztítja meg. 90 percig 
működik. A pirolízises sütőben soha ne használjon kereskedelemben kapható 
tisztítószereket! 
Ötlet: A  pirolízises  tisztítás  közvetlenül  sütés  után  történő  elvégzése  lehetővé  teszi  a maradó  hő 
kihasználását, így energia takarítható meg. 

A pirolízises ciklus végrehajtása előtt: 
• Vegye ki az összes kiegészítőt a sütőből, mert azok nem bírják a pirolízises tisztítási ciklushoz használt 
magas  hőmérsékletet.  Vegye  ki  a  rácsokat,  az  oldalrácsokat  és  a  teleszkópos  terelőket  (lásd  AZ 
OLDALRÁCSOK ELTÁVOLÍTÁSA  ÉS TISZTÍTÁSA  című  részt). A hőmérséklet‐érzékelős  sütők esetében a 
tisztítási ciklus megkezdése előtt a mellékelt csavaranyával le kell zárni a nyílást. 
• Távolítsa el a nagy ételmaradványokat vagy foltokat, mert megsemmisítésük túl hosszú ideig tartana. 
A túl nagy mennyiségű zsiradék meggyulladhat a pirolízises ciklus nagyon magas hőmérsékletén. 
• Csukja be a sütőajtót. 
• A tisztítás előtt el kell távolítani a felfreccsent maradékokat. 
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AZ ÜVEGAAJTÓ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA 
1. Nyissa ki a sütőajtót. 
2.3.4. Rögzítse a csuklópántokat, vegye le a csavarokat, és felfelé húzva vegye le a felső fémborítást. 
5.6. A sütőajtóból óvatosan kihúzva vegye ki az üveget. [Megjegyzés: a pirolízises sütők esetében 
vegye ki a második és a harmadik üveget is (ha van).] 
7. A tisztítás vagy a csere végén fordított sorrendben szerelje vissza az alkatrészeket. 
Mindegyik üvegen a „Pyro” feliratnak látszania kell, és az ajtó bal oldalán kell lennie, a bal oldali 
oldalsó csuklópánt közelében. Így az első üveg nyomtatott címkéje az ajtón belül lesz. 

1.  5. 

 
 
 
 
 

2.
  6. 

 
 
 
3. 

7. 

 
 

 
4. 

1

2

3
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IZZÓCSERE 
1. Csatlakoztassa le a sütőt a hálózatról. 
2. Vegye le az üvegborítást, csavarozza ki az izzót, és cserélje ki azonos típusú új izzóra. 
3. Az izzócsere után tegye vissza az üvegborítást. 

 
 

   
 

   
 
 

5. Hibaelhárítás    

5.1 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
 

PROBLÉMA  LEHETSÉGES OK  MEGOLDÁS 

A sütő nem melegszik fel  Nincs beállítva az óra  Állítsa be az órát 

A sütő nem melegszik fel  Be van kapcsolva a 
k á

Kapcsolja ki a gyerekzárat 

A sütő nem melegszik fel 
Nincs beállítva a sütési 
funkció és a hőmérséklet 

Végezze el helyesen a 
szükséges beállításokat 

 


