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 SAFETY INSTRUCTIONS 

These instructions shall also be available on website: www.whirlpool.eu 

YOUR SAFETY AND 
This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. 

 

 

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. 
 
 

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could cause serious injury. 
 

DANGER 

WARNING 

Before using the appliance carefully read Health and Safety and Use and Care guides.
Keep these instructions close at hand for future reference.

 
This is the safety alert symbol. 
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. 
All safety messages will follow the safety alert symbol or the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean: 

IMPORTANT TO BE RED AND OBSERVED

SAFETY OF OTHERS IS VERY IMPORTANT
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All safety warnings give specific details of the potential risk presented and indicate how to reduce risk of 
injury, damage and electric shock resulting from improper use of the appliance. Carefully observe the 
following instructions. 
Failure to observe these instructions may lead to risks. The Manufacturer declines any liability for injury to 
persons or animals or damage to property if these advices and precautions are not respected. 

   
- Very young (0-3 years) and young children (3-8 years) shall be kept away unless continuously 

supervised. 
- Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised 
or have been given instructions on safe appliance use and if they understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 
childern without supervision.  

- The appliance and its accessible parts become hot during use, young children should be kept 
away. Do not allow the appliance to come into contact with cloths or other flammable materials 
until all the components have cooled down completely. 

- During and after use, do not touch the heating elements or interior surface of the appliance - risk of 
burns. 

- Overheated oils and fats catch fire easily. Always remain vigilant when cooking foods rich in fat, oil 
or alcohol (e.g. rum, cognac, wine). 

- Never leave the appliance unattended during food drying. 
- WARNING : Do not heat or cook with sealed jars or containers in the appliance. 
- The pressure that builds up inside might cause them to explode, damaging the appliance. 
- If alcoholic beverages are used when cooking foods (e.g. rum, cognac, wine), remember that 

alcohol evaporates at high temperatures. As a result, there is a risk that vapours released by the 
alcohol catch fire if coming in contact with the electrical heating element.  

- If the appliance is suitable for probe usage, Only use the temperature probe recommended for this oven. 
- DANGER OF FIRE : Do not store items on the cooking surfaces since they can catch fire. 
- CAUTION : In case of hotplate glass breakage:-shut immediately off all burners and any electrical 

heating element and isolate the appliance from the power supply; - do not touch the appliance 
surface; -do not use the appliance 

- These instructions are valid if the country symbol appears on the appliance. If the symbol doesn't 
appear on the appliance, it is necessary to refer to the technical  instructions which will provide the 
necessary instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the country

- The glass lid can break in if it is heated up. Turn off all the burners and the electric plates before 
closing  the lid. Do not shout down lid when burner alight   

- If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion , may result causing 
property damage or injury. 
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INTENDED USE OF THE PRODUCT

- This appliance is designed solely for domestic usage.  No other use is permitted (e.g. heating 
rooms). To aim the appliance as professional use is forbidden. The manufacturer declines all 
responsibility for innapropriate

 
use or incorrect setting of the controls.

 
  

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as : 

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 
- Farm houses; 
- By clients in hotels, motels and other residential environments; 
- Bed and breakfast type environments. 

- CAUTION : The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate 
remote controlled supply system. 

- Do not use the appliance outdoors. 
- Do not store explosive or flammable substances such as aerosol cans and do not place or use 

gasoline or other flammable materials in or near the appliance: a fire may break out if the 
appliance is inadvertently switched on. 

INSTALLATION
 

 

- Installation and repairs must be carried out by a qualified technician, in compliance with the 
manufacturer's instructions and local safety regulations. Do not repair or replace any part of the 
appliance unless specifically stated in the user manual. 

- The electrical and gas connections must comply with local regulation. 
- Children should not perform installation operations. Keep children away during installation of the 

appliance. Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of 
children, during and after the installation of the appliance. 

WARNING : Modification of the appliance and its method of installation are essential in order to use the 
appliance safely and correctly in all the additional countries  
- Use protective gloves to perform all unpacking and installation operations. 
- After unpacking the appliance, make sure that the appliance door closes properly. In the event of 

problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. To prevent any damage, only 
remove the oven from its polystyrene foam base at the time of installation. 

- The appliance must be handled and installed by two or more persons.  
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation 

operation. 
- During installation, make sure the appliance does not damage the power cable. 
- Only activate the appliance when the installation procedure has been completed. 
- Kitchen units in contact with the appliance must be heat resistant (min 90°C). 

 

GAS CONNECTION
  

WARNING : Prior to installation, ensure that the local gas delivery conditions (nature or pressure) are 
compatible with the setting of the hob (see the rating plate and injector table). 

- Use pressure regulators suitable for the gas pressure indicated in the instruction. 
- WARNING : The adjustment condictions for this appliance are stated on the lable (or data plate). 
- WARNING : This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be 

installed and connected in accordance with current installation regulations. Particulat attention shall 
be given to the relevant requirements regarding ventilation. 
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- WARNING : These operations must be perfomed by a qualified technician. 
- If the appliances is connected to liquid gas, the regulation screw must be fastned as tightly as 

possible. 
- When gas cylinder is adopted, the gas cylinder or gas container must be properly settled (vertical 

orientation). 
- Use only flexible or rigid metal hose for gas connection. 
- IMPORTANT : If a staineless steel hose is used, it must be installed so as not touch any mobile part 

of the furniture (e.g.drawer). It must pass thorugh an area where there are no obstructions and where 
it is possible to inspect it on all its length. 

- After connection to the gas supply, check for leaks with soapy water. Light up the burners and turn 
the knobs from max position 1* to minimum position 2* to check flame stability. 

  ELECTRICAL WARNINGS
- Make sure the voltage specified on the rating plate corresponds to that of your home. 
- For installation to comply with current safety regulations, an omnipolar switch with minimum contact 

gap of 3mm is required. 
- Regulation require that the appliance is earthed. 
 - For appliances with fitted plug, if the plug is not suitable for you socket outlet, contact a qualified 

technician. 
- Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. Do not connect the appliance to a socket 

which can be operated by remote control. 
- The power cable must be long enough for connecting the appliance, once fitted in its housing, to the 

main power supply. 
- Do not pull the power supply cable. 
- If the power cable is damaged it must be replaced with an identical one. The power cable must only 

be replaced by a qualified technician in compliance with the manufacturer instruction and current 
safety regulations. Contact an authorized service center.  

- Do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working properly, or if 
it has been damaged or dropped. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord 
away from hot surfaces. 

- The electrical components must not be accessible to the user after installation. 
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot.   
- It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is 

accessible, or by means of an accessible multi-pole switch installed upstream of the socket in 
conformity with national electrical safety standards. 

- The rating plate is on the front edge of the oven (visible when the door is open). 

                       CORRECT USE
  

CAUTION : The cooking process has to be supervised. A short cooking process has to be 
supervised continuously. 

- Do not use the hob as a work surface or support. 
WARNING : Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. 
Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a 
lid or a fire blanket. 

- Use oven gloves to remove pans and accessories, taking care not to touch the heating elements. 
- IMPORTANT : Should you experience difficulty in turning the burners knobs, please contact After 

Sales Service for replacement of the burner tap if found to be faulty. 
- The openings use for the ventilation and dispersion of heat must never be covered. 
- Use pots and pans with bottoms the same width as that of the burners or slightly larger (see specific 

table). Make sure pots on the grates do not protrude beyond the edge of the hob. 
- WARNING : Do not let the burner flame extend beyond the edge of the pan 
- IMPORTANT :  Improper use of the grids can result in damage to the hob: do not position the grids 

upside down or slide them across the hob.  
- Do not use : Cast iron griddles, ollar stones, terracotta pots and pans. 
- Heat diffusers such as metal mesh, or any other types. 
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- Note : should particular local conditions of the delivered gas make the ignition of burner difficult, it is 

advisable to repeat the operation with the knob turned to small flame setting. 
- Note : In case of installation of a hood above the cooktop, please refer to the hood instructions for the 

correct distance. 
- WARNING : The protective rubber feet on the grids represent a chocking hazard for young children. 

After removing the grids, please ensure that all the feet are correctly fitted. 
- Remove any liquid from the lid before opening it 

 

             
CLEANING AND MAINTANCE

 
 
 

- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any cleaning or 
maintenance operation. 

- Never use steam cleaning equipment.  
- Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric 

shock. 
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the appliance door glass since 

they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass. 
- Do not use abrasive or corrosive products, chlorine-based cleaners or pan scourers.  
- To avoid damaging the electric ignition device, do not use it when the burners are not in their 

housing. 

SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

- The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol       . The various 
parts of the packaging must therefore be disposed of responsibility and in full compliance with local 
authority regulations governing waste disposal.  

SCRAPPING OF HOUSEHOLD APPLIANCES
 - When scrapping the appliance, make it unusable by cutting off the power cable and removing the 

doors and shelves (if present) so that children cannot easily climb inside and become trapped. 
- This appliance is manufactured with recyclable  or reusable materials. Dispose of it in accordance 

with local waste disposal regulations. 
- For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, 

contact your competent local authority, the collection service for household waste or the store where 
you purchase the appliance. 

- This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE). 

- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. 

- The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be 
treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of 
electrical and electronic equipment. 

 

- Only preheat the oven if specified in the cooking table or your recipe. 
- Use dark lacquered or enamelled baking moduls as they absorb heat far better. 
- Switch the oven off 10/15 minutes before the set cooking time. Food requiring prolonged cooking will 

continue to cook even once the oven is switched off." 

  
ENERGY SAVING TIPS
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- This appliance has been designed, constructed and distributed in compliance with the safety 

requirements of European Directives : 
 

° 2006/95/EC Low Voltage Directive 
 ° 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive" 

 - This appliance, which is intended to come into contact with foodstuffs, complies with European 
Regulation (LOGO CE) n. 1935/2004. 

- This appliance meets the Eco Design requirements of European Regulations n. 65/2014, and n. 
66/2014 in conformity to the European standard EN 60350-1. 

  
 

  DECLARATION OF CONFORMITY
  

AFTER-SALES SERVICE  
Before calling the After-Sales Service 
1. See if you can eliminate the problem on your own (see “Troubleshooting Guide”). 
2. Switch the appliance off and on again to see if the problem persists. 
If the fault persists after the above checks, contact your nearest After-Sales Service. 
Specify: the type of fault; 

• exact type and model of oven; 
• the After-Sales Service number (the number given after the word “Service” on the dataplate) located inside 
the storage compartment flap. The service number is also given in the warranty booklet; 
• your full address; 
• your telephone number. 
For repairs, contact an Authorised After-Sales Service, indicated in the warranty. 
If any work is carried out by technicians not belonging to the Manufacturer's authorised After-Sales Service 
centres, request a receipt  specifying the work performed and make sure the replacement parts are original. 
Failure to comply with these instructions can compromise the safety and quality of the product. 

 

Data plate, is located inside the flap or, after the oven 
compartment has been opened, on the left-hand wall 
inside the oven.
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TABLE OF CHARACTERISTSICS 

Dimensions 
 

Volume 
 

Dimensions of the 
lower compartment 

width 42 cm  
height 8,5 cm  
depth 44 cm   

Burners 

may be adapted for use with any type 
of gas shown on the data plate, which 
is located inside the flap or, after the 
oven compartment has been opened, 
on the left-hand wall inside the oven. 

Voltage and 
frequency see data plate 

 
Energy consumption for Natural 
convection – heating mode:  
Convection;  
Declared energy consumption for 
Forced convection Class – heating 
mode:            Baking 
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HxWxD 32,4x45,5x44,5 cm



 

 
 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségügyi és Biztonsági és Kezelési és Ápolási 

útmutatókat Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy kéznél legyen a jövőben is. 
Ez az útmutató rendelkezésre áll az alábbi weboldalon is: www.whirlpool.eu 

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS 
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor 
figyelembe kell venni.  

 

Ez a veszély szimbólum. 
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az őket és másokat 
fenyegető lehetséges kockázatokra. 
Minden biztonsági figyelmeztetést megelőz a veszély szimbólum és a “VESZÉLY” vagy “FIGYELMEZTETÉS” 
kifejezések egyike. Ezeknek a szavaknak a jelentése: 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 
FONTOS ELOLVASNI ÉS BETARTANI 

HU 

 

  

 

 

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

 Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat. 

 

 
 

 

 

 

   

FIGYELMEZTETÉS

VESZÉLY

Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévő potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék 
helytelen használatából eredő sérülés, kár és áramütés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következő utasításokat: 
Az utasítások be nem tartása kockázatokkal járhat. A gyártó nem vállal felelősséget az említett rendelkezések be nem 
tartása miatt sze- mélyekben, állatokban vagy tárgyakban bekövetkező esetleges sérülésekért vagy károkért. 

- A nagyon kicsi (0-3 éves) és a kicsi (3-8 éves) gyermekeket távol kell tartani, kivéve ha folyamatosan felügyelet mellett vannak. 
- 8 évesnél nagyobb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő 

tapasztalatok vagy is- meretek nélküli személyek számára a készülék használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet 
mellett vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges 

veszélyekkel is. Ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek 

felügyelet nélkül nem végezhetik. 
- A pirolízis ciklus közben tilos a sütőhöz nyúlni. A pirolízis alatt a gyermekeket távol kell tartani a sütőtől. A kicsöpögött 

folyadékot és bármilyen tárgyat el kell távolítani a sütő belsejéből a tisztítási ciklus előtt (csak a Pirolízis funkcióval 

rendelkező sütők esetén). 
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási gépként való használatra, ételek készítésére tervezték. Egyéb használat (pl. 

különböző terek fűtése) nem megengedett. 
- Használat közben a készülék és annak hozzáférhető alkatrészei felmelegednek. A készüléktől távol kell tartani a 

gyermekeket. Ügyeljen arra, hogy az összes alkatrész kellő lehűléséig a készülék ne érintkezzen ruhadarabokkal vagy 

más gyúlékony anyaggal. 
- Használat közben és után ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a készülék fűtőelemeihez vagy belső felületeihez, mert azok 

égési sérül- ést okozhatnak. 
- A túlhevített zsírok és olajok könnyen lángra lobbannak. Mindig legyen éber, amikor zsírban, olajban vagy alkoholban (pl. 

rum, cognac, bor) gazdag ételt süt. 
- Az elkészült étel száradása alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni a készüléket. 

FIGYELEM: Ne melegítsen vagy főzzön ételt úgy, hogy a serpenyőt vagy edényt légmentesen lezárva teszi be a 
készülékbe. Az így keletkező nyomás ugyanis felrobbanthatja az edényt, és kárt tehet a készülékben. 

- Ha alkoholos italokat használ az ételek elkészítésekor (pl. rum, konyak, bor), ne feledje, hogy az alkohol magas 
hőmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gőzök az elektromos fűtőelemmel érintkezve 

belobbanhatnak. 
- Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyűt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. 
- Ha a készülékhez használható hőmérsékletszonda, akko csak a sütőhöz ajánlott hőmérsékletszondát szabad használni. 
- A pirolízis ciklus alatt és után az állatokat távol kell tartani a készülék helységétől (csak a Pirolízis funkcióval 

rendelkező sütők ese- tén). 

TŰZVESZÉLY: Ne tároljon tárgyakat a sütő felületén, mert ezek lángra kaphatnak. 

FIGYELEM: Ha a felület meg van karcolva, akkor kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés veszélyét (csak 
üvegfelülettel rendelkező sütők esetén). 
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- VIGYÁZAT :  Amennyiben a főzőlap üvege eltörne: - azonnal kapcsoljon ki minden égőt és 
bármilyen elektromos fűtőegységet és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról; - ne 
érintse meg a készülék felületét; - ne használja a készüléket 
 - Az utasítások csak azon célországok számára érvényesek, melyek szimbólumai 
megtalálhatóak a készüléken. Ha a szimbólum nincs rajta a készüléken, akkor arra a műszaki 
kézikönyvre kell hivatkozni, mely tartalmazza a szükséges utasításokat a készülék 
módosításához, hogy megfeleljen az ország használati feltételeinek. 

- VIGYÁZAT : A gáz tűzhely használata hőtermeléssel, párásodással járhat, továbbá 
égéstermékek megjelenését eredményezheti abban a helyiségben, ahol az felállításra került. 
Bizonyosodjon meg arról hogy konyha megfelelően szellőzik, különösen az berendezés 
használatakor, továbbá hagyja nyitva természetes szellőzési lehetőségeket vagy helyezzen el 
egy mechanikus szellőztető eszközt (mechanikus szagelszívó berendezés). A készülék 
intenzív és hosszabb idejű használatakor kiegészítő szellőztetésre, például ablaknyitásra 
vagy hatékonyabb szellőztetésre, azaz a mechanikus páraelszívó nagyobb fokozatra 
állítására is szükség lehet.

 
 

- Az üvegfedő eltörhet, ha felmelegszik. Zárja el az összes gázégőt és elektromos főzőzónát a 
fedél lezárása előtt. Ne zárja le a fedelet, amikor az égő ég       

- Ha a jelen kézikönyvben lévő utasítások nem kerülnek pontosan betartásra, akkor ez tüzet 
vagy robbanást, anyagi károkat és személyi sérülést okozhat. 

 

 

A TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATAA TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATAA TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási gépként való használatra tervezték.  Egyéb használat (pl. 

különböző terek fűtése) nem megengedett. A készülék professzionális használata tilos. A gyártó 
a kezelőszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelősséget nem 
vállal. 

- A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például: 
- üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák; 

- Tanyaházak; 
- Hotelek, motelek és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára; 
- Szállások reggelivel. 

 
- VIGYÁZAT: A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy külön távirányítóval. 
- A készüléket ne használja a szabadban. 
- Ne tároljon robbanó vagy gyúlékony anyagot, pl. aeroszolos palackokat és ne használjon benzint 

vagy egyéb gyúlékony anyagot a készülékben vagy annak közelébe. Ez ugyanis a készülék 
véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhat. 

- Ne tároljon robbanó vagy gyúlékony anyagot, pl. aeroszolos palackokat és ne használjon benzint 
vagy egyéb gyúlékony anyagot a készülékben vagy annak közelébe. Ez ugyanis a készülék 
véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhat. 

TELEPÍTÉSTELEPÍTÉSTELEPÍTÉS
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó 

utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa meg vagy cserélje ki a 
készülék semmilyen alkatrészét, hacsak ezt a használati útmutató kifejezetten nem jelzi. 

- Az elektromos és gáz csatlakozásoknak meg kell felelniük a helyi előírásoknak. 
- Ezeket a műveleteket gyermekek nem végezhetik el. A készülék üzembe helyezésekor tartsa 

távol a gyermekeket. Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyermekektől (műanyag zacskók, 
hungarocell elemek stb.) a készülék üzembe helyezése alatt és után. 

- FIGYELEM : A készülék módosítása és a telepítési módszer alapvető fontosságú a készülék 
biztonságos és megfelelő használata érdekében minden további országban. 

- A kicsomagolási és üzembe helyezési műveletek során viseljen védőkesztyűt. 
- A készülék kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy annak ajtaja jól záródik-e. Problémák 

esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. A 
károsodás megelőzése érdekében csak az üzembe helyezéskor vegye le a sütőt a hungarocell 
védőalapzatról. 

- A készüléket két vagy több személynek kell kezelnie és üzembe helyeznie. 
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- A készüléket minden üzembe helyezési munka előtt áramtalanítani kell. 
- Az üzembe helyezés során győződjön meg róla, hogy a készülék nem károsítja a tápkábelt. 
- Csak akkor aktiválja a készüléket, ha az üzembe helyezési műveletek be lettek fejezve. 
- A sütővel érintkező konyhabútor-elemeknek hőállóknak kell lenniük (min. 90 °C). 

 
- FIGYELEM: Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a helyi szolgáltatási feltételek (gáztípus és -

nyomás) és a főzőlap beállítása összhangban vannak-e (lásd az adatlapot és az injektor táblázatát). 
- Használjon az utasításokban előírt gáznyomásnak megfelelő nyomásszabályozókat. 
- FIGYELEM : A berendezés szakszerű beállításának feltételeit a címkén (vagy adattáblán) tüntettük fel.

 - FIGYELEM : Ez a készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. Ez telepíthető és 
csatlakoztatható az érvényben lévő helyi előírásoknak megfelelően. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre 
vonatkozó követelmények betartására. 

- FIGYELEM: Ezeket a műveleteket szakembernek kell elvégeznie. 
- Ha a készülék folyékony gázhoz csatlakozik, akkor a szabályozócsavart a lehető legszorosabbra kell meghúzni. 
- Amikor gázpalack van rendszeresítve, a gázpalackot vagy a gáztartályt megfelelően kell elhelyezni 

(függőleges tájolás). 
- A gázcsatlakozáshoz kizárólag rugalmas vagy merev fémcsövet használjon. 
- FONTOS: Rozsdamentes acéltömlő alkalmazása esetén azt úgy kell beállítani, hogy ne érjen hozzá 

a bútorok (pl. fiók) mozgó részéhez. A tömlőt olyan helyen kell keresztülvezetni, ahol nincs 
akadályoztatva, és ahol teljes hosszában megszemlélhető. 

- A gázhálózatra való csatlakozás után szappanos vízzel ellenőrizze a szivárgást. Gyújtsa be az 
égőfejeket és forgassa el a gombokat a maximális állásból 1* a minimális állásba 2* a láng 
stabilitásának ellenőrzése érdekében.  

GÁZ BEKÖTÉSE GÁZ BEKÖTÉSE GÁZ BEKÖTÉSE 

ELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉSEKELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉSEKELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉSEK
- Győződjön meg arról, hogy a készülék adatlapján megadott feszültség megegyezik-e a hálózati 

feszültséggel. 
- Az érvényes biztonsági előírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy 

összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakító kapcsolót. 
- Az előírások értelmében a készüléket földelni kell. 

- Ha a készüléken lévő dugó nem felel meg a hálózati aljzatnak, akkor lépjen kapcsolatba egy 
szakemberrel. 

- Ne használjon hosszabbítókat, többdugaszos elosztókat vagy adaptereket. A készüléket ne 
csatlakoztassa távirányítóval működtethető aljzathoz. 

- A hálózati zsinórnak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a már helyére tett készüléket 
csatlakoztatni lehessen a hálózati konnektorba. 

- Ne húzza meg a hálózati kábelt. 
- Ha a tápkábel sérült, akkor ki kell cserélni egy ugyanolyannal. A tápkábel cseréjét csak villanyszerelő 

szakember végezheti a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Vegye 
fel a kapcsolatot egy hivatalos vevőszolgálattal. 
 

- Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha nem működik megfelelően vagy 
ha sérült vagy leesett. A tápkábelt vagy a dugót ne merítse vízbe. Tartsa távol a kábelt a 
hőforrásoktól. 

- Az üzembe helyezés után a felhasználó nem férhet az elektromos elemekhez. 
- Ne érintse meg a készüléket nedves testrésszel és ne üzemeltesse mezítláb. 

 
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén ki lehessen húzni a dugót, ha az aljzat 

hozzáférhető vagy használjon egy hozzáférhető többpólusú kapcsolót az aljzat után az országban 
érvényes elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően. 

- Az adatlap a sütő elülső szélén található (nyitott ajtónál látható). 
 
 MEGFELELŐ HASZNÁLATMEGFELELŐ HASZNÁLATMEGFELELŐ HASZNÁLAT

VIGYÁZAT : A sütési folyamatot felügyelni kell. A rövid sütési folyamatot folyamatosan felügyelni kell.
 - Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy vágódeszkaként. 

- 

- 
 
FIGYELEM: A sűtőn zsírral vagy olajjal való figyelmetlenül végzett főzési műveletek veszélyesek 
lehetnek és tüzet okozhatnak. Soha ne próbálja meg a tüzet vízzel oltani, csak kapcsolja ki a 
berendezést, majd fedje le a lángot egy takaróval vagy tűzoltó takaróval. 
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FONTOS: Amennyiben nehézséget tapasztal az égőfejek kezelőgombjainak forgatásakor, vegye 
fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal az égőfejcsap cseréje érdekében, ha azt hibásnak találja.   

- Soha ne takarja el a szellőzésre és a hő elosztására szolgáló nyílásokat. 
- Az égőkkel azonos szélességű vagy ezeknél egy kicsit szélesebb fenekű fazekakat és 

serpenyőket használjon (lásd a megfelelő táblázatot). Ügyeljen arra, hogy a rácsokra helyezett 
edények ne nyúljanak túl a tűzhelylap szélén. 

- FIGYELEM: Ne hagyja, hogy az égőfej lángja túlnyúljon az edény szélén. 
- FONTOS:  A rácsok helytelen használata a tűzhelylap károsodását idézheti elő: 
- Ne használjon: Öntöttvas rostélyokat, kőedényeket, terrakotta fazekakat és serpenyőket. 

Hőelosztókat, például fémhálót vagy másféle ilyen eszközt. 
Két égőfejet egyszerre egyetlen edényhez (pl. bográcshoz). 

- Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a gáz minősége miatt nehéz az égőfejet begyújtani; ilyenkor 
célszerű úgy Megismételni a műveletet, hogy a gombot a kis láng állásba forgatja. 

- Megjegyzés: Ha szavelszívót szerel a főzőlap fölé, akkor a megfelelő távolságokat lásd az elszívó 
kézikönyvében. 

- FIGYELEM: A rácsokon lévő védő gumitalpak fulladási veszélyt jelentenek a kisgyermekek számára. 
A rácsok eltávolítása után győződjön meg róla, hogy az összes talp megfelelően illeszkedjen. 

- Mielőtt kinyitja, távolítsa el az esetleges folyadékokat a fedélről. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁSTISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁSTISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK 

A CSOMAGOLÓANYAG HULLADÉKBA HELYEZÉSE 
- A  csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és  el van látva az újrahasznosítás jelével 

A csomagolóanyagokkal ne szennyezze a környezetet, hanem a helyi hatóságok utasításai szerint járjon el. 

A TERMÉK KISELEJTEZÉSE 
- A termék kiselejtezésekor tegye azt használhatatlanná a tápkábel levágásával, az ajtók és fiókok (ha vannak) 

eltávolításával, hogy a gyermekek ne tudjanak belemászni és beleszorulni. 
- Ez a készülék újrafeldolgozható   vagy újrahasznosítható anyagokból készült. Ahelyi  hulladékkezelési 

szabályoknak

 

megfelelően ártalmatlanítsa. 
- A háztartási gépek kezelésére,  felújítására és  újrahas z nosítására  vonatkozó legfrissebb

 információkért forduljon a helyileg illetékes hivatalhoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz,
 vagy a készüléket Önnek értékesítő bolthoz. 

- A készüléken található jelzés megfelel az  elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2012/19/EK európai irányelv - ben (WEEE) foglalt  előírásoknak.  

-  A hulladékká vált készülék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezetre és az emberi 
egészségre esetlegesen gya- korolt káros következményeket. 

- A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő   szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad 
háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések
 újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra. 

Ne használja a főzőlapot, ha a sütő öntisztító funkcióval (pirolízis) működik. - 

- A készüléket minden tisztítási és  karbantartási művelet előtt áramtalanítani kell. 
- A tisztítási és karbantartási műveletek elvégzéséhez használjon védőkesztyűt. 
- Az esetleges áramütések elkerülése érde kében a lámpa kicserélése előtt győződjön meg arról, hogy a 

készülék ki van kapcsolva. 
- Soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket. 
-  Az  üveg  sütőajtó  tisztításához  ne  használjon  súrolószereket  vagy  vágóéllel  rendelkező  fémspatulát, mivel 

azok
 

összekaristolhatják az ajtó felületét, ami pedig az üveg összetöréséhez vezethet. 
- A tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt. 
- Ha a sütő egy főzőlap alá van telepítve, akkor győződjön meg róla, hogy minden égő vagy elektromos 

főzőzóna
 

ki
 

lett kapcsolva az öntisztító (pirolízis) funkció alatt. 
- A pirolízis funkció elindítása előtt távolítsa el az összes kiegészítőt (az oldalsó rácsokat is). 
- Ne használjon súroló vagy korrozív hatású termékeket, klóros tisztítószereket vagy dörzsszivacsot. 
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- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a sütési táblázat vagy a recept ezt írja elő. 
- Használjon sötét lakkozott vagy mázas sütőformákat, mivel ezek sokkal jobban elnyelik a hőt. 
-  Kapcsolja ki a sütőt 10/15 perccel a beállított sütési idő letelte előtt. A hosszú sütést igénylő ételek tovább sülnek 

azután is, hogy a sütőt kikapcsolták. 

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK 

- E készülék kialakítása, előállítása és forgalmazása teljesíti az alábbi Európai irányelvek biztonsági követelményeit: 

° 2006/95/EK számú “Kisfeszültség” irányelv 

° 2004/108/EK számú “EMC” irányelv 
-  Ez a készülék  - amely  rendeltetése  szerint  élelmiszerekkel kerül érintkezésbe - megfelel az 

1935/2004 számú rendeletnek (LOGO CE). 
- A k észülék megfelel  a 65/2014/EU és 66/2014/EU rendeletek környezetbarát tervezésre vonatkozó 

követelményeinek, valamint az  EN 60350-1 európai szabvány előírásainak. 

VEVŐSZOLGÁLAT 
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná: 
1. Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát a “Hibakeresési útmutató” című részben foglalt pontok alapján megoldani.
2. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal. 
• Mindig adja meg: a hiba típusát;
• a sütő pontos modelljét és típusát;
• a szervizszámot (a törzslapon a Service szó után álló szám), amely a sütőtér jobb oldali peremén (akkor válik

láthatóvá, ha a sütő ajtaja nyitva van) található. A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.
Amennyiben a készüléket javítani kell, forduljon javításra felhatalmazott vevőszolgálathoz , melyet a garancia tartalmaz. 
Ha bármilyen műveletet nem a Gyártó által felhatalmazott vevőszolgálathoz tartozó szakember végez el, akkor kérjen 
számlát, mely feltünteti az elvégzett munka típusát és győződjön meg róla, hogy a cserealkatrészek eredetiek. 
Amennyiben nem tartja be ezeket az utasításokat, akkor veszélyeztetheti a termék biztonságát és minőségét. 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
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MŰSZAKI 
ADATOK 

 

A sütő méretei 
magasság x 
szélesség x 
mélység. 
Térfogat 

Az ételmelegítő 
rész hasznos 
méretei 

szélesség: 42 cm 
mélység: 44 cm 
magasság: 8,5 cm 

Égőfejek az adattáblán jelzett valamennyi 
gáztípusra átállítható 

A hálózati áram 
feszültsége és 
frekvenciája 

lásd az adattáblán 

 Természetes 
hőáramlás – melegítő funkció: 

 

hagyományos; 

mérése kényszer-hőáramlási 
osztály – melegítő funkció: 

ENERGIACÍMKE 

és 

KÖRNYEZETBARÁT

 TERVEZÉS

66 l

 Energiafogyasztás 

SÜTÉSI MÓD

12

32,4x45,5x44,5 cm
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1. Hob burner
2.Hob Grid
3.Control panel
4.Sliding grill rack
5.DRIPPING pan
6.Adjustable foot
7.Containment surface for spills
8.GUIDE RAILS for the sliding racks
9.position 5
10.position 4
11.position 3
12.position 2
13.position 1
14.Glass Cover     

Description of the appliance
Overall view

GB

Description of the appliance
Control panel

GB

1.SELECTOR knob
3.THERMOSTAT indicator light
2.THERMOSTAT knob

5.Hob BURNER control knob

2

0

1 2

3

4
5

MMM

4.Elektronikus sütés programozó 

A készülék leírása
Kezelőpanel

HU
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4.Electronic cooking programmer

gombot Termosztát2
3.THERMOSTAT jelzÿfény

1.Selector gombot

5.Hob gázégÿ gombot

1.Gáz égõ
2.Edénytartó rács
3.Kapcsoló tábla
4.Sütõ rács
5.Serpenyõ vagy sütõtepsi
6.Állítható lábacska vagy láb
7. Zsírfelfogó borítólap
8.TÁLCASíNEK
9.helyzet 5
10.helyzet 4
11.helyzet 3
12.helyzet 2
13.helyzet 1
14.Ha felmelegedik

A készülék leírása
A készülék áttekintése
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GB
Room ventilation

The appliance may only be installed in permanently-
ventilated rooms, according to current national 
legislation. The room in which the appliance is installed 
must be ventilated adequately so as to provide as 
much air as is needed by the normal gas combustion 
process (the flow of air must not be lower than 2 m3/h 
per kW of installed power). 
The air inlets, protected by grilles, should have a duct 
with an inner cross section of at least 100 cm2 and 
should be positioned so that they are not liable to even 
partial obstruction (see fi gure A). 
These inlets should be enlarged by 100% - with a 
minimum of 200 cm2 - whenever the surface of the 
hob is not equipped with a flame failure safety device. 
When the flow of air is provided in an indirect manner 
from adjacent rooms (see fi gure B), provided that these 
are not communal parts of a building, areas with 
increased fire hazards or bedrooms, the inlets should 
be fitted with a ventilation duct leading outside as 
described above. 

 After prolonged use of the appliance, it is advisable to 
open a window or increase the speed of any fans used. 

Disposing of combustion fumes

The disposal of combustion fumes should be 
guaranteed using a hood connected to a safe and 
efficient natural suction chimney, or using an electric 
fan that begins to operate automatically every time the 
appliance is switched on (see fi gure).

 The liquefied petroleum gases are heavier than air 
and collect by the floor, therefore all rooms containing 
LPG cylinders must have openings leading outside so 
that any leaked gas can escape easily. 
LPG cylinders, therefore, whether partially or 
completely full, must not be installed or stored in rooms 
or storage areas that are below ground level (cellars, 
etc.). Only the cylinder being used should be stored 
in the room; this should also be kept well away from 
sources of heat (ovens, chimneys, stoves) that may 
cause the temperature of the cylinder to rise above 
50°C.

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-flammable, heat-
resistant material (T 90°C). 

To install the appliance correctly: 
• Place it in the kitchen, 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 200 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. 

Installation

Adjacent room Room requiring 
ventilationA B

Ventilation opening for 
comburent air

Increase in the gap 
between the door and 
the flooring

A

Fumes channelled 
straight outside 

Fumes channelled through a 
chimney or a branched flue 
system (reserved for cooking 
appliances)

14



GB• 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 
flammable (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* fit into the slots on the 
underside of the base of the 
cooker.

Electrical connection
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 circuit-breaker with a 
minimum contact opening of 3 mm installed between 
the appliance and the mains. The circuit-breaker must 
be suitable for the charge indicated and must comply 
with NFC 15-100 regulations (the earthing wire must 
not be interrupted by the circuit-breaker). 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.
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• 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.

Gas connection
Connection to the gas network or to the gas cylinder 
may be carried out using a flexible rubber or steel hose, 
in accordance with current national legislation and after 
making sure that the appliance is suited to the type of 
gas with which it will be supplied (see the rating sticker 
on the cover:  if this is not the case see below). When 
using liquid gas from a cylinder, install a pressure 
regulator which complies with current national 
regulations. To make connection easier, the gas 
supply may be turned sideways*: reverse the position 
of the hose holder with that of the cap and replace the 
gasket that is supplied with the appliance. 

 Check that the pressure of the gas supply is 
consistent with the values indicated in the Table 
of burner and nozzle specifications (see below). 
This will ensure the safe operation and durability of 
your appliance while maintaining efficient energy 
consumption. 

Gas connection using a flexible rubber hose

Make sure that the hose complies with current national 
legislation. The internal diameter of the hose must 
measure: 8 mm for liquid gas supply; 13 mm for 
methane gas supply. 

Once the connection has been performed, make sure 
that the hose:
• Does not come into contact with any parts that 

reach temperatures of over 50°C.
• Is not subject to any pulling or twisting forces and 

that it is not kinked or bent. 
• Does not come into contact with blades, sharp 

corners or moving parts and that it is not 
compressed.

* Only available in certain models.

*

The appliance must not be installed behind  

a decorative door in order to avoid overheating
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GB • Is easy to inspect along its whole length so that its 
condition may be checked.

• Is shorter than 1500 mm.
• Fits firmly into place at both ends, where it will 

be fixed using clamps that comply with current 
regulations. 

 If one or more of these conditions is not fulfilled 
or if the cooker must be installed according to the 
conditions listed for class 2 - subclass 1 appliances 
(installed between two cupboards), the flexible steel 
hose must be used instead (see below).

Connecting a flexible jointless stainless steel pipe 
to a threaded attachment

Make sure that the hose and gaskets comply with 
current national legislation.
To begin using the hose, remove the hose holder on 
the appliance (the gas supply inlet on the appliance is 
a cylindrical threaded 1/2 gas male attachment).
 Perform the connection in such a way that the hose 

length does not exceed a maximum of 2 metres, 
making sure that the hose is not compressed and does 
not come into contact with moving parts.

Checking the tightness of the connection
 When the installation process is complete, check the 
hose fittings for leaks using a soapy solution. Never 
use a flame.

Adapting to different types of gas
It is possible to adapt the appliance to a type of gas 
other than the default type (this is indicated on the 
rating label on the cover).

Adapting the hob

Replacing the nozzles for the hob burners:
1. Remove the hob grids and slide the burners off their 
seats.

2. Unscrew the nozzles using 
a 7 mm socket spanner (see 
fi gure), and replace them with 
nozzles suited to the new type 
of gas (see Burner and nozzle 
specifi cations table).
3. Replace all the components 
by following the above 

instructions in reverse. 

Adjusting the hob burners’ minimum setting: 
1. Turn the tap to the minimum position.
2. Remove the knob and adjust the regulatory screw, 
which is positioned inside or next to the tap pin, until 
the flame is small but steady.
 If the appliance is connected to a liquid gas supply, 

the regulatory screw must be fastened as tightly as 
possible.

3. While the burner is alight, quickly change the 
position of the knob from minimum to maximum and 
vice versa several times, checking that the flame is not 
extinguished. 

 The hob burners do not require primary air 
adjustment. 

 After adjusting the appliance so it may be used with 
a different type of gas, replace the old rating label with 
a new one that corresponds to the new type of gas 
(these labels are available from Authorised Technical 
Assistance Centres).

 Should the gas pressure used be different (or vary 
slightly) from the recommended pressure, a suitable 
pressure regulator must be fitted to the inlet hose in 
accordance with current national regulations relating to 
“regulators for channelled gas”.

16



Safety Chain
! In order 
to prevent 
accidental 
tipping of the 
appliance, for 
example by 
a child clim-
bing 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 applian-
ce. 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 fixed to the rear wall of the 
cooker and to the wall, as shown in figure, so that 
after installation it is tensioned and parallel to the 
ground level.

GB
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Table of burner and nozzle specifications
 Table 1- HU                                                                    G30 (GPB-B) G20                       G2.350 (GZ35)

Burner Diameter
(mm)

Thermal
power

kW
(p.c.s.*)

Thermal
power

kW
(p.c.s.*)

By-pass
1/100

Nozzle
1/100

Flow*
g/h

Thermal
power

kW
(p.c.s.*)

Nozzle
1/100

Flow*
l/h

Thermal

power
kW

(p.c.s.*)

Nozzle
1/100

Flow*
l/h

Reduc. Nominal (mm) (mm) Nominal (mm) Nominal (mm)

Fast (Large)(R) 100 0,80 3,00 41 87         218       3,40 128         324        58 397
Semi Fast
(Medium) (S) 75 0,50           1,90 30             69        138           2,10 104        200       1,9           143  X        251

Auxiliary (Small)
(A) 51 0,50 1,00              30            50         73            1,15            78      109         32

Supply
Pressures

Minimum (mbar)
Nominal (mbar)

Maximum (mbar)
25
20

30 10

(  )
*        A 15°C e 1013 mbar-dry gas

G20 (GZ50)        p.c.s.        37,78 MJ/m
G30 (GPB-B)      p.c.s.        49,47 MJ/Kg

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.

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.

30
25

35
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Start-up and use

Using the hob
Lighting the burners

For each BURNER knob there is a full ring showing the 
strength of the flame for the relevant burner. 
To light one of the burners on the hob:
1. Bring a flame or gas lighter close to the burner.
2. Press the BURNER knob and turn it in an 
anticlockwise direction so that it is pointing to the 
maximum flame setting .
3. Adjust the intensity of the flame to the desired level 
by turning the BURNER knob in an anticlockwise 
direction. This may be the minimum setting , the 
maximum setting  or any position in between the two.

If the appliance is fitted with an electronic lighting 

device* (C), press the 
BURNER knob and turn it in 
an anticlockwise direction, 
towards the minimum flame 
setting, until the burner 
is lit. The burner may be 
extinguished when the knob 
is released. If this occurs, 

repeat the operation, holding the knob down for a longer 
period of time.
f the appliance is equipped with a flame failure safety 
device (X), press and hold the BURNER knob for 
approximately 3-7 seconds to keep the flame alight 
and to activate the device.

 If the flame is accidentally extinguished, switch off the 
burner and wait for at least 1 minute before attempting 
to relight it.

To switch the burner off, turn the knob until it reaches 
the stop position •.

For the burners to work in the most efficient way 
possible and to save on the amount of gas consumed, 
it is recommended that only pans that have a lid and 
a flat base are used. They should also be suited to the 
size of the burner:

To identify the type of burner, please refer to the 
diagrams contained in the “Burner and nozzle 
specifications”.

Using the oven
 The first 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 film 
from the sides of the appliance.

 Never put objects directly on the bottom of the oven; 
this will avoid the enamel coating being damaged.

1. Select the desired cooking mode by turning the 
SELECTOR knob.
2. Select the recommended temperature for the 
cooking mode or the desired temperature by turning 
the THERMOSTAT knob. 
A list detailing cooking modes and suggested cooking 
temperatures can be found in the relevant table (see 
Oven cooking advice table).

During cooking it is always possible to:
• Change the cooking mode by turning the 

SELECTOR knob.
• Change the temperature by turning the 

THERMOSTAT knob.

X

C

Burner  Cookware diameter (cm)

Fast (R) 24 - 26

Semi Fast (S) 16 - 20

Auxiliary (A) 10 - 14

WARNING! The glass lid can break in 
if it is heated up. Turn off all the burn-
ers and the electric plates before clos-

ing the lid.

• Stop cooking by turning the SELECTOR knob to the 
“0” position.

 Always place cookware on the rack(s) provided.

 
Ideal for gentle cooking (e.g: rice, sauces, roasts, fish) with 
liquids (water, wine, broth, milk) 

 

Ideal for stewing ( for a long period of time) and thickening. 
Creaming pasta,  

 
Ideal for sautéing. 

 
Cooking on a high flame and browning (roast, steaks, 
escalopes, fish fillets, fried eggs.) 

 
Ideal for grilling and browning, starting to cook, frying deep 
frozen products. 

 
Ideal for rapidly increasing the temperature of food to fast 
boiling in the case of water or rapidly heating cooking liquids. 

Flame adjustment according to levels

Advice when using burners GB
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 A temperature value can be set for all cooking 
modes between 50°C and MAX, except for the GRILL 
programme, for which only the MAX power level is 
recommended.

Lower compartment

 The internal surfaces of the compartment (where 
present) may become hot.

Do not place flammable materials in the lower oven 
compartment.

WARNING! The oven is 
provided with a stop sys-
tem to extract the racks 
and prevent them from 
coming out of the oven.(1)
As shown in the drawing, 
to extract them comple-
tely, simply lift the racks, 
holding them on the front  

       part, and pull (2).

Function  Function  Function 

 TRADITIONAL 
OVEN 

  

 

 

 
 

GRILL

BOTTOM

Both the top and bottom heating elements will come on. 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 unevenly.

The lower heating element is activated. This position is recommended for 
perfecting the cooking of dishes (in baking trays) which are already cooked on the 
surface but require further cooking in the centre, or for desserts with a covering of 

 fruit or jam, which only require moderate colouring on the surface. It should 
be noted that this function does not allow the maximum temperature to be reached 
 inside the oven (250°C) and it is therefore not recommended that foods are 
cooked using only this setting, unless you are baking cakes (which should be
baked at a temperature of 180°C or lower).

The top heating element is activated. The extremely high and direct temperature 
of the grill makes it possible to brown the surface of meats and roasts 
while locking in the juices to keep them tender.

DOUBLE GRILL

The top heating element is activated. The grill is also highly recommended for 
dishes that require a high surface temperature: beef steaks, veal, rib steak, fillets, 
hamburgers etc... 

Rotisserie

To operate the
rotisserie (see diagram
proceed as follows:
1. Place the dripping
pan in position 1.
2. Place the rotisserie
support in position 4
and insert the spit in
the hole provided on
the back panel of the
oven.

3. Activate the rotisserie by selecting  with the
SELECTOR knob.

*

Cooking modes
 All cooking modes have a default cooking
temperature which may be adjusted manually to a
value between 40°C and 250°C as desired.

20
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GBPractical cooking advice

 In the GRILL cooking mode, place the dripping pan 
in position 1 to collect cooking residues (fat and/or 
grease).

GRILL

• Insert the rack in position 3 or 4. Place the food in 
the centre of the rack.

• 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

• 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.

Oven cooking advice table 

Cooking
modes

Foods Weight
(in kg)

Rack
position

Preheating time
(min)

Recommended
Temperature

(°C)

Cooking
time

(minutes)

Static

Lasagne
Cannelloni
Baked pasta
Veal
Chicken
Duck
Rabbit
Pork
Lamb
Mackerel
Mackerel
Trout baked in foil
Neapolitan-style pizza
Biscuits and small cakes
Sweet unleavened flans and desserts
Savoury pies
Leavened cakes
Fruit cakes

2.5
2.5
2.0
1.7
1.5
1.8
2

2.1
1.8
1.1
1.5
1
1

0.5
1.1
1

0.5
1

2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3

5
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
15
10
10
10
10
10

200
200
200
180
200
180
180
180
180
180
180
180
220
180
180
180
160
170

45-50
30-35
30-35
60-70
80-90

90-100
70-80
70-80
70-80
30-40
30-35
25-30
15-20
10-15
25-30
30-35
25-30
25-30

Oven bottom Perfecting cooking

Grill
Sole and cuttlefish
Squid and prawn kebabs
Cod fillet
Grilled vegetables

1
1
1
1

4
4
4

3/4

5
5
5
5

Max
Max
Max
Max

8
4
10

8-10
Veal steak
Chops
Hamburgers
Mackerel
Toast

1
1.5
1
1

4 pcs

4
4
3
4
4

5
5
5
5
5

Max
Max
Max
Max
Max

15-20
20
7

15-20
5Double Grill

With the rotisserie spit
Spit-roast veal
Spit-roast chicken

1.0
2.0

-
-

5
5

Max
Max

70-80
70-80
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Clock/Minute 
Minder Operation

DISPLAY

MODE

button

AUTO
icon TIMER icon

DECREASE TIME

button

INCREASE TIME

button

•• ••

Setting the clock
 The clock may be set when the oven is switched off 

or when it is switched on, provided that the end time of 
a cooking cycle has not been programmed previously.
After the appliance has been connected to the mains, 

or after a blackout, the 00:00 
digits on the DISPLAY will begin to flash.

1. Press the  "+" and "-" button simultaneously

2. Use the “+” and “-” buttons to adjust the time; if you 
press and hold either button, the display will scroll 
through the values more quickly, making it quicker and 
easier to set the desired value.

Setting the minute minder 
 This function does not interrupt cooking and does not 

affect the oven; it is simply used to activate the buzzer 
when the set amount of time has elapsed.

1. Press the  button several times until the  icon 
and the three digits on the display begin to flash.
2. Use the “+” and “-” buttons to set the desired time; if 
you press and hold either button, the display will scroll 
through the values more quickly, making it quicker and 
easier to set the value.
3. Wait for 5 seconds, If you press the buttom one more time 
the display will then show the time as it counts down. 
When this period of time has elapsed the buzzer will be 
activated.

Programming cooking
 A cooking mode must be selected before 

programming can take place.

Programming the cooking duration
1. Press the  button several times until   icon 
and the DUR digits on the DISPLAY begin to flash.
2. Use the “+” and “-” buttons to set the desired 
duration; if you press and hold either button, the 
display will scroll through the values more quickly, 
making it quicker and easier to set the value.
3. Wait for 5 seconds, after that the icon      will be visible

4. When the set time has elapsed and the oven will stop cooking 
you will hear a buzzer sounds. Press any button to stop the 
buzzer.
• For example: it is 9:00 a.m. and a time of 1 hour and 

15 minutes is programmed. The programme will 
stop automatically at 10:15 a.m.

Setting the end time for a cooking mode

1. Follow steps 1 to 3 to set the duration as detailed 
above.
2. Next, press the  button until the  text END on the diplay 
 begin to flash.
3. use the “+” and “-” buttons to adjust the cooking end 
time; if you press and hold either button, the display 
will scroll through the values more quickly, making it 
quicker and easier to set the desired value.
4. Wait for 5 seconds or press the  button again,  

5. When the set time has elapsed,  the oven will stop cooking 
and a buzzer sounds.Press any button to stop it.
Programming has been set when the  icon   
is  illuminated. 

• For example: It is 9:00 a.m. and a duration of 1 hour 
has been programmed. 12:30 is scheduled as the 
end time. The programme will start automatically at 
11:30 a.m.

Cancelling a programme
To cancel a programme:
• press the  button until the icon corresponding to 

the setting you wish to cancel and the digits on the 
display are  flashing. Press the “-” button until the 
digits 00:00 appear on the display.

• Press and hold the “+” and “-” buttons; this will 
cancel all the settings selected previously, including 
timer settings.

M

on the display.

When the cooking process start, the symbol       is visible 
on the display.

A
U

T
O

A
U

T
O

A
U

T
O

A
U

T
O

Changing the buzzer frequency

1. First press "+" and "-"  button simultaneously
and than press  the  button  for selecting the menu 
for changing the buzzer frequency. While the text tonX is 
visible the buzzer signal frequency can be changed by 
touching the "- " repeatedly.

Than the colon between hours and minutes is flashing.

COOKING PROCESS

icon
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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 appliance

 Never use steam cleaners or pressure cleaners on 
the appliance.

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

• The hob grids, burner caps, flame spreader rings 
and burners may be removed to make cleaning 
easier; wash them in hot water and non-abrasive 
detergent, making sure all burnt-on residue is 
removed before drying them thoroughly.

• For hobs with electronic ignition, the terminal part of 
the electronic lighting devices should be cleaned 
frequently and the gas outlet holes should be 
checked for blockages.

• 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.

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

The cover*

If the cooker is fitted with 
a glass cover, this cover 
should be cleaned using 
lukewarm water. Do not 
use abrasive products. 
It is possible to remove 
the cover in order to make 
cleaning the area behind 
the hob easier. Open 
the cover fully and pull it 
upwards (see fi gure).

 Remove any liquid from the lid before opening it.

Inspecting the oven seals

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

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.

Gas tap maintenance

Over time, the taps may become jammed or difficult to 
turn. If this occurs, the tap must be replaced.

 This procedure must be performed by a qualified 
technician who has been authorised by the 
manufacturer.

Care and maintenance 

 Do not use the oven lamp as/for ambient lighting.

• Do not close the cover when the burners are alight
or when they are still hot.
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40°

Removing and fitting 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 profile and

extract the profile (see photo)
5.Remove the glass sheet and do the cleaning as
indicated in chapter: “Care and maintenance”.
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 profile, a click will indicate that the
part is positioned correctly.
8.Open the door completely.
9.Close the supports (see photo).

10.Now the door can be completely closed and the
 oven can be started for normal use.
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A helyiségek szellőzése
A készülék, az érvényben lévő nemzeti szabványoknak 
megfelelően, kizárólag folyamatos szellőzéssel ellátott 
helyiségekben helyezhető üzembe. A helyiségnek, 
melyben a készüléket üzembe kívánja helyezni, annyi 
levegőt kell tudnia biztosítani, amennyi a gáz tökéletes 
égéséhez szükséges (a levegőáram az üzembe helyezett 
teljesítmény 1 kW-jára vetítve nem lehet kevesebb 2 m3/h-
nál). 
A levegő utánpótlását biztosító, ráccsal ellátott 
szellőzőnyílásnak 100 cm2 hasznos keresztmetszettel 
kell rendelkeznie és úgy kell kialakítani, hogy még 
részben se tömődhessen el (lásd A ábra). 
Amennyiben a készülék munkalapja nincs 
égésbiztosítóval ellátva, vagy a levegő közvetetten, a 
fent leírtak szerint kialakított külső szellőzéssel ellátott 
szomszédos helyiségekből érkezik (lásd B ábra) – 
feltéve, hogy azok az ingatlannak nem közös részei, 
környezetük nem tűzveszélyes, vagy nem hálószobák 
– a szellőzőnyílások méretét 100%-os ráhagyással kell 
kialakítani – legalább 200 cm2. 

 Szomszédos helyiség Szellőztetendő 
  helyiség

A B

Az égést tápláló  Az ajtó és padló közti 

A

levegő szellőzőnyílása rés növelése

 Amennyiben hosszú ideig használja a készüléket, 
tanácsos kinyitni az ablakot, illetve megnövelni a 
ventilátorok sebességét. 

Füstgázelvezetés

A füstgázelvezetést hatékony, természetes 
huzatú kéménybe kötött kürtővel, vagy a készülék 
bekapcsolásával automatikusan működésbe lépő 
elektromos ventilátorral kell biztosítani (lásd ábra).
Közvetlenül a szabadba  Kéményen vagy 

történő füstgázelvezetés (tűzhelyekhez való) 
 elágazó füstgázelvezető 
 csövön keresztül történő 
 füstgázelvezetés

 A levegőnél nehezebb cseppfolyósított gázok 
megülnek a padlószinten, ezért a cseppfolyósítottgáz-
tartályok tárolására szolgáló helyiségeknek, az 
esetleges gázszivárgások elvezetésére, a padlószinten 
rendelkezniük kell szabadba kivezető szellőzőnyílással. 
Az üres vagy részben teli cseppfolyósítottgáz-tartályokat 
tilos a padló szintjénél lejjebb lévő helyiségekben (pince, 
stb.) üzembe helyezni vagy tárolni! A helyiségben kizárólag 
a használatban lévő tartályt tárolja, távol azoktól a 
hőforrásoktól (tűzhely, kandalló, kályha), melyek 50°C fölé 
képesek azt melegíteni!

Elhelyezés és vízszintezés
 A készülék beépíthető bútorok mellé is, ha azok 

magassága nem haladja meg a munkalap szintjét. 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék 
hátoldalával érintkező fal nincs gyúlékony anyagból, és 
ellenáll a hőnek  (T 90°C)! 

A készülék megfelelő beszerelése érdekében: 
• helyezze a készüléket a konyhába, az étkezőbe vagy 

a garzonba (ne a fürdőszobába);
• amennyiben a tűzhely szintje magasabb a 

bútorokénál, azokat a készüléktől legalább 600 mm-re 
kell elhelyezni;

• amennyiben a tűzhelyet fali bútor alá szereli be, a 
fali bútorok és a munkalap között legalább 420 mm 
távolságot kell hagyni. 

Ez a távolság akár 700 mm is lehet, ha a fali bútor nem 
gyúlékony (lásd ábra); 

Üzembe helyezés

HU
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• ne tegyen függönyt 
a tűzhely mögé, illetve 
a tűzhely 200 mm-es 
körzetébe;
• az esetleges 
kürtőket a felhasználói 
kézikönyv utasításainak 
megfelelően kell 
kialakítani. 

Vízszintezés

Amennyiben szükséges, 
állítsa vízszintbe a készüléket, 
csavarja be a mellékelt állítható 
lábazatot a tűzhely aljának 
sarkain található megfelelő 
furatokba (lásd ábra)!

A lábakat* nyomja a tűzhely 
alján található illesztékbe!

Elektromos csatlakoztatás
Szereljen a kábelre a készüléken elhelyezett adattáblán 
feltüntetett terhelésnek megfelelő szabványos csatlakozó 
dugót (lásd Műszaki adatok táblázat)! 
Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz 
kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat 
közé a terhelésnek és az érvényben lévő nemzeti 
szabványoknak megfelelő legalább 3 mm-es 
omnipoláris kapcsolót kell beszerelni (a föld huzalt nem 
kell megszakítóval ellátni). A hálózati kábelt úgy kell 
elhelyezni, hogy sehol ne érjen szobahőmérséklethez 
képest 50°C-nál magasabb részhez. 

A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy:
•  az aljzat rendelkezzen földeléssel és feleljen meg a 

szabványnak;
•  az aljzat képes legyen elviselni a készülék 

adattábláján feltüntetett maximális teljesítmény 
terhelését;
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•  a tápfeszültség feleljen meg az adattáblán feltüntetett 
értékeknek;

•  az aljzat legyen kompatíbilis a készülék csatlakozó 
dugójával! Ha nem, cserélje ki az aljzatot vagy a 
dugót; ne használjon hosszabbítót vagy elosztót!

 A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali 
csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

 A kábel nem hajolhat meg és nem lehet összenyomva!

 A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és cseréjét 
kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti 
el.

 A fenti előírások be nem tartása esetén a gyártó 
elhárít minden felelősséget.

Gázbekötés
A hálózathoz, illetve a gázpalackhoz történő 
csatlakoztatáshoz, az érvényben lévő nemzeti 
szabványoknak megfelelően, fl exibilis gumicső vagy 
acélcső használtató. A gázbekötés után győződjön meg 
arról, hogy a készülék a szolgáltatott gáz típusára lett 
állítva (lásd a tetőn elhelyezett gázkalibrálási címkét): 
ellenkező esetbenlásd alább)! Abban az esetben, ha a 
készüléket cseppfolyósított gázzal, palackról működteti, 
használjon az érvényben lévő nemzeti szabványoknak 
megfelelő nyomásszabályozót! A csatlakoztatás 
megkönnyítése érdekében a használandó gáz a 
készülékhez mindkét oldala* felől hozzávezethető: 
cserélje le a csatlakozó csonkot a záródugóra, és a régi 
tömítést a mellékelt tömítésre! 

 A biztonságos működés, az energiatakarékos 
használat és a készülék hosszú élettartama érdekében, 
bizonyosodjon meg arról, hogy a tápnyomás megfelel a 
Gázégők és a fúvókák jellemző adatai című táblázatban 
közölt értékeknek (lásd alább)! 

Gázbekötés fl exibilis gumicsővel
Ellenőrizze, hogy a cső megfelel-e az érvényben lévő 
nemzeti szabványoknak! Cseppfolyósított gázzal 
történő üzemeltetés esetén a cső belső átmérőjének 
8 cm-esnek kell lennie, metánnal történő üzemeltetés 
esetén 13 cm-esnek. 

A bekötés elvégeztével bizonyosodjon meg arról, hogy 
a cső:
•  egyik pontja se érintkezik olyan elemmel, melynek a 

hőmérséklete 50°C fölé emelkedhet;
•  nincs kitéve húzásnak és csavarásnak, valamint, hogy 

nincsen megtörve, illetve nincsen benne szűkület;
•  nem érintkezik vágófelülettel, éles szélekkel, mozgó 

elemekkel és nincs összenyomva;
•  állapotának ellenőrzése végett a teljes 

nyomvonalában jól hozzáférhető;
•  hossza meghaladja az 1500 mm-t;

•  két végén, az érvényben lév  nemzeti ő

HU

A túlmelegedés  megakadályozása céljából 
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
A túlmelegedés  megakadályozása céljából 
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
A túlmelegedés  megakadályozása céljából 
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
A túlmelegedés  megakadályozása céljából 
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé

A túlmelegedés  megakadályozása céljából 
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
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szabványoknak megfelelően, csőbilinccsel jól fel van 
rögzítve! 

 Amennyiben a fenti feltételek közül egy vagy több 
feltétel nem teljesülhet, vagy ha a tűzhelyet a 2. 
osztály – 1. alosztály előírásai szerint helyezi üzembe 
(a készülék két bútor közé kerül), a bekötést fl exibilis 
acélcsővel kell megoldani (lásd alább).
Gázbekötés nem oxidálódó, folyamatos falú, 
menetes végű, fl exibilis acélcsővel
Ellenőrizze, hogy a cső és a tömítések megfelelnek-e 
az érvényben lévő nemzeti szabványoknak!
A cső bekötéséhez távolítsa el a készüléken található 
csonkot (a készülék gázbemeneti csatlakozása 1/2”-os 
anyamenettel van ellátva)!
 Kösse be a csövet olyan módon, hogy a cső hossza 

ne haladja meg a maximálisan megengedett 2 métert, 
és bizonyosodjon meg arról, hogy a cső nem érintkezik 
mozgó elemekkel, és nincs összenyomva!
A tömítés ellenőrzése
A bekötés végeztével szappanos vízzel – semmiképp 
se lánggal – ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakozás 
tömítése tökéletesen zár-e!

Átállítás más gáztípusra
A készülék átállítható az eredetileg beállítottól – a 
tűzhely tetején található gázkalibrálási címkén jelzett 
gáztól – eltérő gáztípusra is.

A főzőlap átállítása
A főzőlapon található gázégők fúvókáinak cseréje:
1. vegye le a rácsokat, és csavarozza ki helyükről a 
gázégőket;

2. 7 mm-es csőkulcs 
segítségével csavarozza 
ki a fúvókákat ( lásd ábra), 
és cserélje le őket az új 
gáztípushoz való fúvókákra (lásd 
gázégők és a fúvókák jellemző 
adatai);
3. helyezze vissza a helyére 

az összes elemet a fentiekben leírt műveletek fordított 
sorrendjében! 
A főzőlapon található gázégők takarékfokozatának beállítása: 
1. csavarja a gázégő szabályozó csapját minimumra;
2. húzza le a tekerőgombot, és csavarja a 
tekerőgomb tengelyében vagy amellett elhelyezett 
szabályozócsavart addig, míg szabályos kis lángot nem kap!
 Cseppfolyósított gáz esetén a szabályozócsavart tövig 

be kell csavarni; 

3. ellenőrizze, hogy ha a tekerőgombot a maximum 
állásból gyorsan a minimum állásba tekeri, a gázégő 
nem alszik-e ki! 

 A főzőlap gázégői nem igénylik a primer levegő 
beszabályozását. 

 Miután átállította a készüléket egy másik gáztípusra, 
cserélje le a régi gázkalibrálási címkét az új gáz 
címkéjére, mely valamennyi hivatalos szakszervizben 
beszerezhető!

 Abban az esetben, ha a gáz nyomása az előírt 
értéktől eltér (vagy ingadozik), az érvényben 
lévő, gázhálózati szabályozókról szóló nemzeti 
szabványoknak megfelelően, a gázcső bemenete elé 
nyomásszabályozót kell beépíteni.

FORRÓ FELÜLETCsatlakozási pont

Elzárócsap

Tömlő 
szerelvény

Csatlakozási pont Elzárócsap

Tömlő 
szerelvény
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A gázégők és a fúvókák jellemző adatai 

Biztonsági lánc ! Azért, hogy 
a készülék 
véletlenszerű 
felborulását el-
kerülje, például, 
ha egy gyer-
mek felmászik 
a sütőajtóra, a 
mellékelt biz-
tonsági lánccal 
rögzíteni KELL!
A tűzhely biz-

tonsági lánccal van ellátva, amelyet csavarral (nincs 
mellékelve) kell a készülék mögötti falhoz
rögzíteni, ugyanabban a magasságban, amelyben a 
lánc a készülékhez van erősítve. A csavart és a tiplit 
a készülék mögött lévő fal anyagának megfelelően 
válassza ki. Ha a csavar feje kisebb, mint 9 mm, 
alátétet kell használni. A beton falakhoz legalább 8 
mm átmérőjű, és 60 mm hosszú csavarra van szük-ség.
Ügyeljen rá, hogy a lánc a tűzhely hátsó falához, és 
a falhoz is rögzítve legyen az ábrán látható módon 
úgy, hogy az a talajjal párhuzamosan megfeszüljön a 
felszerelést követően.

 

* 15°C-os 1013 mbar nyomású száraz gáz 
** propán felső fűtőérték = 50,37 MJ/kg 

*** bután felső fűtőérték = 49,47 MJ/kg 
 föld áz felső fűtő érték = 37,78 MJ/m³ 

 
1. Táblázat    G 20 G 30 

Gázégő Átmérő 
(mm) 

Gyújtóláng, 
1/100 (mm) 

Csökkent
ett 

hőenergia
, kW 

Fúvóka, 
1/100 
(mm) 

Névleges 
hőenergia, 

kW 

Átáramlás* 
l/h 

Fúvóka, 
1/100 (mm) Névleges 

hőenergia, 
kW 

Átáramlás* 
l/h 

Gyors (R) 100 41 0.80 128 3.40 324 87 3.00 218 
Fél-gyors (S) 75 30 0.50 104 2.10 200 69 1.90 138 
Kisegítő (A) 51 30 0.50 78 1.15 109 50 1.00 73 

 
               

Hálózati 
nyomás 

Nom. (mbar) 
Min. (mbar) 
Max (mbar) 

25 
20 
30 

30 
25 
35 

 

FIGYELEM! Az üvegfedő eltörhet, 
ha felmelegszik. Zárja el az összes 
gázégőt és elektromos főzőzónát a 
fedél lezárása előtt. *Csak üvegfedél-
lel rendelkező modellek esetén.
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Bekapcsolás és használat

X  

C  

A főzőlap használata
Az égőfej meggyújtása
A GÁZÉGŐ tekerőgombok esetében a gombhoz 
tartozó gázégőt tele kör jelzi. A főzőlap tetszőleges 
gázégőjének meggyújtása:
1. közelítsen egy gyufát vagy gázgyújtót a 

gázégőhöz.
2. nyomja be, és ezzel egyidejűleg csavarja a 

GÁZÉGŐ tekerőgombját az óramutató járásával 
ellentétes irányba a nagy láng szimbólumra ,

3. A láng kívánt erősségének beállításához csavarja 
a GÁZÉGŐ tekerőgombját az óramutató járásával 
ellentétes irányba. Ez lehet a takarék beállítás , 
a max. beállítás  vagy egy kettő közötti beállítás.

Ha a készülék rendelkezik 
elektromos gyújtással* (C) 
(lásd az ábrát), nyomja meg 
az ÉGŐ gombot és fordítsa 
el az óramutató járásával el-
lentétes irányba a takarék felé, 
amíg a gázégő ki nem gyullad. 

Előfordulhat, hogy a gázégő kialszik, ha a gombot elengedi. 
Ilyenkor ismételje meg a fenti műveletet úgy, hogy a 
tekerőgombot hosszabb ideig tartja benyomva!
Ha a készülék rendelkezik égésbiztosítóval (X), akkor 
nyomja le és tartsa lenyomva a GÁZÉGŐ gombot kb. 
3-7 másodpercig, hogy a láng égve maradjon és aztán 
aktiválja az égésbiztosítót.

! Abban az esetben, ha a láng véletlenül kialudna, zárja 
el a gázégőt, és mielőtt újra meggyújtaná, várjon 1 
percet!
Ha a készülék rendelkezik égésbiztosítóval, akkor 
nyomja le és tartsa lenyomva a GÁZÉGŐ gombot kb. 
2-3 másodpercig, hogy a láng égve maradjon és aztán 
aktiválja az égésbiztosítót.

A gázégő kikapcsolásához csavarja a tekerőgombot 
ütközésig a 0 állásig.
A gázégők használatával kapcsolatos praktikus 
tanácsok
A gázégők optimális teljesítménye és az alacsony gáz-
fogyasztás érdekében a gázégő méretéhez illő, fedővel 
ellátott lapos fenekű edényeket érdemes használni.

* Csak bizonyos modellek esetén áll rendelkezésre.

A láng beállítása a szinteknek megfelelően

A gázégők típusának megállapításához tekintse meg „A 
gázégők és a fúvókák jellemző adatai” fejezet rajzait.

A kis edénytartó ráccsal rendelkező modelleknél a rács 
kizárólag a kiegészítő gázégőhöz használható, és 12 
cm-nél kisebb átmérőjű edények melegíthetők rajta.

HU  
Gázégő Az edény átmérője (cm)

Gyors égő (R) 24 - 26

Közepes égő (S) 16 - 20

Segéd égő (A) 10 - 14

Ideális kímélő főzéshez (pl. rizs, szószok, sültek, hal) folya-
dékokkal (víz, bor, leves, tej).

Ideális (hosszú ideig tartó) pároláshoz és sűrítéshez. 
Krémesítéshez.

Ideális hirtelen sütéshez.

Nagy lángon való főzés vagy dinsztelés (sültek, pecsenyék, 
kloffolt szeletek, halfilék, rántotta)

Ideális grillezéshez és dinsztelés, főzés kezdéséhez, mélyf-
agyasztott termékek sütéséhez.

Ideális az ételek gyors forralásához víz esetén vagy a 
főzőfolyadék gyors felmelegítéséhez.

HU  

�������������
���

��������	
������	�� ���
�����������
�����
�

��	�������� ������� 
� ������ �
������ �������	����

 	�
��� ��� ���	��� 
!��� �������"� ������� 	
����!


	�� 
� �����#� �����
� 	�� 
�� 
!�
!��#� ��� ������������� 	�� 


����������"�$�	����	������ ��
��
������%��������

�
������� 
��
�	� �������������� �����
��	"

�&
�����
��
%���������������
���'��
����


	������	� ��
�
��
�  ���
�
������ ��
��
�

 ���������	��"

�(�
���� ���
������������	��%��������
�����


�!��
	#� ����� 
� ������ �����������"

)"�$�*+,-+$./01$(234���	������

�� ��
����%
��%��
���
�	��
�	5%���������������
��"

6"�$�&78,9(2$:01;,24���	�������
��%��
���


	��
�����
����
!�����#�%
���
�	5%�����������	���"

$� %�
�	��� ������
��
�� 	�	��������	� 
�� 
!�����

����������	����
��
�	��� �
����� !
%
���

�������	����	� <����� ��	
��� 	�����	="

(����� 
�
��� ������� ���������#� ���>

? 
�*+,-+$./01$(234� ��	����������5�����%��

����5��
�!
� 
� ������� ����
��@

? 
�&78,9(2$:01;,24���	����������5�����%��

����5��
�!
� 
� �������	�����@

? 
�*+,-+$./01$(234� ��	������� ABC� ���������

���5����%
�� �����
	5��
�!
� 
� ������"

�$�����������	����������
������	���� ����	�
� �����"

���������������������� ���	!
�

&
���#�
���������%
��	
����%
"�$�����
�
		��
����	

	�#��
�
�����������!�����
��������	����������
�	5%���

����	��"��		��
� ����
�%���
	�%
�	������
����

	�
����	#� !����%�#� ���� 
� �� 	��
������� ��	���	#

������
��������	��� �
��!
�
��������	�����"

���"#�	$%	�

$���������� 
� *+,-+$./01$(234� ��	�������

���#�
�ABCD��������������������� ��
�!
#�
�����%����5���

	������
�"�$�%����5����
��������	����������

��	
����%
��
�
�"�&
�
� ��	��������
��D
�

������
� 	
����!
#� 
� ����
� 	������
�#� 
���
�

�����5���  ��	�������� ������	������"

29



   

 

  

 

 

 

GRILL

HAGYOMÁNYOS
H � mérséklet: 50°C és Max. között. Ennél a funkciónál a süt�  fels�  és alsó 
f � t � elemei is bekapcsolnak. Ha a hagyományos sütési móddal süt, csak egy serpeny� t 

süt�  tepsit használjon egyszerre, mert különben a h�  eloszlás egyenetlen lesz.  vagy egy 

H � mérséklet: Max. A fels�  f � t � elem középs�  része kapcsol be. A 
magas és közvetlen h� mérséklete lehet� vé teszi, hogy a húsok és 
sültek felületét úgy barnítsa meg, hogy a így porhanyósságukat 
meg� rizze. A grill tehát leginkább olyan ételek amelyek magas 
h� mérsékletet igényelnek: beefsteak, borjúhús, 
Az élelmiszereket a grill középs�  része alá helyezze el, mert a sarkokban 
nem sülnek meg teljesen! 

grill különösen 

nedvességet és 
sütésére alkalmas,
hamburger, filé stb. 

 DUPLA  GRILL  
H � mérséklet: Max. 
Ez a nagyméret�  grill teljesen új kivitelezés� , a sütési 
A dupla grill kiküszöböli a süt�  sarkainál lév�  nem f� tött leveg� t. 
a használatával az élelmiszereket egyenletesen piríthatja meg. 

hatékonyság 50%-os növekedésével.
Ennek a sütési módnak

Az termosztátgomb állása: 50°C és max. között. Az alsó fűtőelem kapcsol be.
Ez az üzemmód ételek sütésére alkalmas, különösen 
olyan tésztafélék elkészítésére, amelyeknek meg kell 
emelkedniük, mivel az alulról jövő hő segíti a kelesztési 
folyamatot.
Vegye fi gyelembe, hogy több időbe telik magasabb 
hőmérséklet elérése, ezért ilyen esetben a konvekciós 
üzemmód használatát javasoljuk.

Süteménysütés

Tulajdonságok Tulajdonságok Tulajdonságok

A süt� alatt található rekesz (típustól függ�en)

A süt² alatt található rekeszt süt² edények és konyhai 
eszközök tárolására használhatja. Ezenkívül a süt² 
m(ködése közben az ételeket is melegen tarthatja itt.  A 
nyitáshoz forgassa a tárolórekeszt lefelé!

Figyelem: A tároló 
rekeszt ne használja 
gyúlékony anyagok 
tárolására!

A süt² számos 
alternatívát kínál, hogy 
bármelyik ételt a lehet² 
legjobban készíthesse el. 
Id²vel meg fogja tanulni, 

hogyan érheti el a legjobb eredményeket a süt²vel. A 
következ² tanácsok csak tájékoztató jelleg(ek, amelyek 
a személyes tapasztalatai és ízlése szerint eltérhetnek.

FIGYELEM! A süt² rác-
srögzít² rendszerrel van 
ellátva, mely megaka-
dályozza, hogy a rácsok a 
kihúzásukkor kiessenek a 
süt²b²l (1).
A rácsok teljes kivételéhez 
csak az ábra szerinti 
módon kell a rácsokat az 

elüls² oldaluknál fogva felemelni és kihúzni (2).
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Praktikus sütési tanácsok
 Légkeveréses sütésnél ne használja az 1. és az 

5. szintet: ezeket a helyeket közvetlenül éri a meleg 
leveg², ami a kíméletes sütést igényl² ételek odaégését 
eredményezheti.

LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓD

• Használja a 2. és a 4. szintet, a 2. szintre tegye a 
magasabb h²mérsékletet igényl² ételeket!

• Helyezze a zsírfelfogót alulra, a rácsot felülre!
GRILLEZÉS

• GRILLEZÉSKOR helyezze a rácsot az 5-ös szintre, a 
sütési melléktermékek (szaft és/vagy zsír) felfogása 
érdekében pedig helyezze a zsírfelfogó tálcát az 
1-es szintre! GRATINÍROZÁSKOR helyezze a rácsot 
a 2-es vagy 3-as szintre, a sütési melléktermékek 
felfogása érdekében pedig helyezze a zsírfelfogó 
tálcát az 1-es szintre!

• Javasoljuk, hogy a h²mérsékletet állítsa maximumra! 
Ne aggódjon, ha a fels² f(t²szál nem marad 
állandóan bekapcsolva: m(ködését h²fokszabályzó 
szabályozza.

PIZZASÜTÉS
• Használjon könny( alumínium tepsit a mellékelt 

rácsra helyezve. 

 A zsírfelfogó tálca használatával a sütési id² 
meghosszabbodik, 

 és nehezen fog tudni ropogós pizzát sütni.
• Sok feltétet tartalmazó pizzáknál javasoljuk, hogy a 

mozzarellát a sütés felénél tegye a tésztára.

Sütés több mint egy szinten
Ha egyszerre több szinten szeretne sütni, csak a 
“Légkeveréses üzemmódot”  használja, mert ez 
az egyetlen sütési mód, amely megfelelő ehhez a fajta 
sütéshez.
  A sütő 5 vezető sínnel van felszerelve. A 

légkeveréses üzemmódnál a három középső 
vezetősín közül használjon kettőt, a legalsó és a 
legfelső magassági szintet túl sok közvetlen hő éri és 
így az érzékenyebb ételek megéghetnek.

  Általában az alulról számított 2. és 4. sütési 
magasságot használja, és azt az ételt tegye a 2. 
magassági szintre, amelyikhez magasabb sütési 
hőmérséklet szükséges. Például, ha sült húst süt 
egyszerre egy másik étellel, akkor a sült húst tegye 
a 2. magassági szintre és az érzékenyebb ételt a 4. 
magassági szintre!

 Ha olyan ételeket szeretne egyszerre sütni, amelyek 
különböző sütési időket és hőmérsékleteket 
igényelnek, győződjön meg arról, hogy a 
hőmérséklet a két ajánlott hőmérséklet közé esik és 
az érzékenyebb ételt, tegye a 4. magassági szintre! 
Végezetül azt az ételt vegye ki először a sütőből, 
amelyik rövidebb sütési időt igényel.

·  A zsírfelfogó serpenyőt a legalsó, és a grillt a 
legfelső magassági szinten használja!

HU 
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HU Sütési táblázat

Választó-gomb 
állása 

 

Az étel fajtája Súly 
(kg) 

A sütő 
aljától 

számított 
magassági 

szint 

Elő-
melegítési 
idő (perc) 

Ter-
mosztát 
gomb 
állása 

Sütési 
idő 

(perc) 

Kiolvasztó mód 
 

Minden fagyasztott étel.      

Hagyományos 
mód 
 

Kacsa 
Borjúsült 
Sertéssült 
Keksz 
Aprósütemény 

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 

Légkeveréses 
üzemmód 
 

Pizza (2 szinten) 
Lasagne 
Bárány 
Csirke+burgonya 
Makréla 
Gyümölcsös sütemény 
Krémes sütemény (2 szinten) 
Keksz (2 szinten) 
Piskóta (1 szinten) 
Piskóta (2 szinten) 
Csokis süti 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.5 
0.5 
0.5 
1.0 
1.5 

2-4 
3 
2 

2-4 
2 
2 

2-4 
2-4 
2 

2-4 
3 

15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 

220 
200 
180 
180 
180 
170 
190 
180 
170 
170 
200 

15-20 
30-35 
50-60 
60-75 
30-35 
40-50 
20-25 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 

Felső sütés 
 

Az ételek barnítása a sütés 
tökéletesítéséhez 

- 3-4 15 220 - 

Grill 
 

Nyelvhal és tintahal 
Tintahal és garnéla kebab 
Tőkehal filé 
Grillezett zöldségek 
Borjú sült 
Hús szelet 
Hamburger 
Makréla 
Melegszendvics 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 db 

4 
4 
4 

3-4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 

8-10 
6-8 
10 

10-15 
15-20 
15-20 
7-10 

15-20 
2-3 

          
        Megjegyzés: A megadott sütési idők tájékoztató jellegűek és az egyéni ízléstől függően  
        eltérhetnek.  Amennyiben a grill vagy a légkeveréses grill funkciókkal süt, a zsírfelfogó serpenyőt  
         mindig az alulról számított első magassági szintre helyezze be! 
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KÉPERNYŐ

MÓD 
gomb

AUTO 
ikon IDŐZÍTŐ gomb

IDŐ CSÖKKENTÉSE 
gomb

IDŐ NÖVELÉSE 
gomb

•• ••  
M  

A
U
T
O  

SÜTÉSI FOLYAMAT
ikon

Az óra/perc emlékeztető 
beállítása 

Az óra beállítása ! 
! Bár az órát a sütő kikapcsolt, illetve bekapcsolt állapotában egyaránt 
be lehet állítani, ha a sütési ciklus vége előzetesen nem lett bepro-
gramozva. A készülék hálózathoz való csatlakoztatása után, 

illetve áramkimaradást követően a 00
érték elkezd villogni a KIJELZŐN. 

1.  Nyomja meg egyszerre a “+” és a “-” gombokat. 
 Ekkor az óra és a percek közötti kettőspont villogni kezd.
2.  A “+” és a “-” gombok segítségével állítsa be az időt. Ha a gombokat 

lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése érdekében 
gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani a kívánt értéket. 

A berregő frekvenciájának a módosítása 
1.  Először nyomja meg egyszerre a “+” és a “-” gombokat, majd nyo-

mja meg az  gombot a berregő frekvenciájának módosításához 
való menü kiválasztásához. Ha a tonX felirat látható, akkor a 
berregő frekvenciája a “-” gomb ismételt megérintésével módo-
sítható. 

A perc emlékeztető beállítása ! 
! Ez a funkció nem szakítja meg a sütést és nincs hatással a sütőre. 
Egyszerűen csak a berregőt aktiválja, amikor a beállított idő letelt. 
1.  Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg a  ikon és a három 

számjegy el nem kezd villogni a kijelzőn. 
2.  A “+” és a “-” gombok segítségével állítsa be a kívánt időt. Ha a 

gombokat lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése 
érdekében gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani az ér-
téket. 

3.  Várjon 5 másodpercet. Ha mégegyszer megnyomja a gombot, 
akkor a kijelzőn megjelenik a számláló. A visszaszámlálás végén 
bekapcsol a hangjelzés. 

A sütési mód beállítása !  
! A sütés programozása csak azután lehetséges, hogy kiválasztott egy 
sütési programot. 

A főzési idő beprogramozása  
1.  Nyomja meg ismételten a   gombot, amíg a AUTO ikon és a 

DUR felirat el nem kezd villogni a kijelzőn. 
2.  A “+” és a “-” gombok segítségével állítsa be a kívánt időtartamot. 

Ha a gombokat lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyí-
tése érdekében gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani az 
értéket. 

3.  Várjon 5 másodpercet, amíg az iconXX megjelenik a kijelzőn.
4.  Miután letelt az idő és a sütő befejezi a sütést, megszólal a hangjel-

zés. A hangjelzés elnémításához nyomjon le egy gombot. 
•  Példa: 9:00 óra van és a sütés 1 óra 15 perc időtartamra van beál-

lítva. A program 10:15-kor automatikusan leáll. 

A sütés végének beállítása egy sütési módhoz 
1.  Hajtsa végre az időtartam beállításának első három pontjában 

részletezett lépéseket. 
2.  Majd nyomogassa a  gombot addig, míg az END felirat a 

KIJELZŐN villogni nem kezd. 
3.  A “+” és a “-” gombok segítségével állítsa be a sütés végét. Ha a 

gombokat lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése 
érdekében gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani a 
kívánt értéket. 

4.   Várjon 5 másodpercet és nyomja meg az  gombot mégegyszer. 
 Amikor elindul a sütési folyamat, a  szimbólum megjelenik a 

kijelzőn. 
5.  Miután letelt az idő,a sütő befejezi a sütést és megszólal a hangjel-

zés.Az elnémításához nyomjon meg egy gombot. Amennyiben a 
AUTO szimbólum kigyullad, az azt jelenti, hogy a programozás 
sikerült. 

•  Például: 9:00 óra van és a sütés 1 óra időtartamra van beállítva. 
12:30 a tervezett befejezési idő. A program 11:30-kor automatiku-
san elindul. 

Sütési beállítás törlése 
Egy beállítás törléséhez tegye a következőt: 
•  nyomogassa a  gombot addig, míg a törölni kívánt beállítás 

szimbóluma és a számjegyek a kijelzőn villogni nem kezdenek. 
Nyomogassa a “-” gombot addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a 
00:00 érték. 

•  Tartsa egyidejűleg lenyomva a “+” és “-” gombokat. Így minden 
előzetesen kiválasztott beállítás törlődik, ideértve az időzítőt is. 
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HU Áramtalanítás
Minden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket!

A sütő tisztítása
A készülék tisztításához soha ne használjon gőztisztítót 
vagy nagynyomású tisztítót.
• Az ajtóüveget szivaccsal és nem súroló hatású mosósz-

errel tisztítsa le, majd puha ruhával törölje szárazra. Ne 
használjon durva, dörzsanyagot vagy éles, fém ka-
parókést, mely megkarcolhatja a felületét, vagy akár az 
üvegfelület széttörését is eredményezheti!

• A külső zománc vagy inox alkatrészek és a gumitömí-
tések langyos semleges szappanos vízzel átitatott 
szivaccsal tisztíthatók. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, 
használjon speciális tisztítószereket! Javasoljuk, hogy 
tisztítás után alaposan öblítse le, és törölje szárazra a 
készüléket! Ne használjon súrolóport vagy maró an-
yagot!

• A sütő belsejét lehetőleg minden használat után, még 
langyos állapotban tisztítsa meg! Használjon meleg vizet 
és mosogatószert, öblítse le és puha ruhával törölje 
szárazra! Kerülje a súrolószerek használatát!

• A tartozékok a gördülő tálcasínek kivételével, a normál 
edényekhez hasonlóan, akár mosogatógépben is el-
moshatók.

• A kezelőpanelről a koszt és zsírt dörzsfelület nélküli 
szivaccsal vagy puha ruhával lehet letisztítani.

• Az inox acél idővel elfoltosodhat, ha hosszú ideig ke-
mény vízzel vagy foszfortartalmú tisztítószerrel érint-
kezik. Az acél felületeket ajánlatos alaposan leöblíteni, 
és szárazra törölni.

A sütő tömítéseinek ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizze a sütőajtó körüli tömítések ál-
lapotát. Ha sérülést vesz észre, forduljon a legközelebbi 
hivatalos szakszervizhez! Javasoljuk, hogy ne használja a 
sütőt, amíg a javítást nem végzik el!

Karbantartás és ápolás

Ne használja a sütő lámpáját a környezet megvi-
lágítására!

Gázcsapok karbantartása

A gázcsapoknál előfordulhat, hogy idővel beragadnak, 
vagy elforgatásuk nehézkessé válik. Ilyenkor a 
gázcsapot újra kell cserélni.

 Ezt a műveletet csak a gyártó által felhatalmazott 
szakember végezheti.
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A tető*

Az üvegtetővel 
rendelkező modelleknél 
a tisztítást langyos 
vízzel kell elvégezni. 
Kerülje a súrolószerek 
használatát. 
A főzőlap hátsó 
része tisztításának 
megkönnyítése 
érdekében a tető 
eltávolítható: nyissa föl 

teljesen, és húzza fölfelé (lásd ábra).

! Ne hajtsa le a főzőlap tetejét, ha még ég vagy még 
meleg valamelyik gázégő.

! A készülék tetejének kinyitása előtt minden 
nedvességet töröljön le róla.
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1. Nyissa ki az ajtót 
2. C������"��"%����+%+����������������������+���+"�����%������+,��+%�����,���,���� 

 

 
3.  Csukja be az ajtót úgy, hogy a kapcsok leálljanak (az ajtó kb. 40°-os szögben áll) (lásd a fényképen)  

4. B���"��+������+���,!�����+%+������,�����&���,�������+������+���,!���+%�����,���,����� 

  
5. Vegye le az üveg lapot és végezzel el a tisztítást úgy hogy itt található: "Állagmegóvás és karbantartás". 

6. Tegye vissza az üveget. 
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