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A sütõ üzemeltetése 
 

Kézi üzemeltetés 
1. Forgassa el az idõmérõ kapcsolót a 

 pozícióra! 
2. Válasszon ki egy sütési funkciót és ál-

lítsa be a kívánt hõmérsékletet! 
3. A sütõ kikapcsolásához állítson min-

den üzemeltetõ elemet a  állásba! 
A sütõ üzemeltetése kapcsoló órával 
1. Válasszon ki egy sütési funkciót és ál-

lítsa be a kívánt hõmérsékletet! 
2. Forgassa el a kapcsoló óra üzemeltetõ 

gombját az óramutató járásával meg-
egyezõ irányba a �120 perc�  

pozícióra és végül forgassa vissza az 

ellenkezõ irányba a kívánt sütési idõ-

re! 
3. A beállított idõ lejárta után egy 

akusztikai jelzés hallatszik és a sütõ 

kikapcsol. 
4. A sütõ kikapcsolásához állítson min-

den üzemeltetõ elemet a  állásba! 

 
 

Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 
 

A gyártó védjegye: 

 
A készülék típusazonosítója: HE-615/HE-615 E 

A készülék kivitele: Beépíthetõ 
Energiahatékonysági osztály: 

A hatékonyabb, G kevésbé hatékony 

A 

Fûtési funkció, amelyen az energiahatékonysági 

osztály meg van határozva 

Hagyományos 

Energiafelhasználás (kWh/ciklus) 

                      hagyományos 

                      levegõ áramoltatásos 

 
0,79 
0,84 

A sütõtér hasznos térfogata (l): 53 
A villamos sütõ mérete: Közepes 
Sütési idõ standard terhelésnél, a szabványos 

vizsgálatnak megfelelõen (perc): 

Hagyományos: 43  
Légkeveréses: 40 

Zajszínt: (dB/A-ra 1 pW) -- 
Energia felhasználás, amikor a sütõ nem végez 

melegítõ tevékenységet 

 
- 

A legnagyobb tepsi mérete (cm
2
) 1250 

Érintésvédelmi osztály: I. védõföldeléssel ellátott hálózathoz csat-
lakoztatható  

 

 
89/336/CEE, 1989. 05. 03 (elektromágneses kompatibilitás) és vonatkozó módo-
sításai 
93/68/CEE, 1993. 07. 22 és vonatkozó módosításai 

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

megfelel az elõírásoknak. 
 

TEKA Küchentechnik GmbH   TEKA Hungary Kft. 
Sechsheldener Strasse 122   1065 Budapest 
D- 35708 Haiger    Bajcsy-Zsilinszky út 53  
GERMANY 

 

 
 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A 

TEKA 
HE-615 / HE-615 E 
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Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a mo-
dern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igé-

nyét. 
Kérjük, mielõtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a hasz-
nálati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetõséget megismerjen és 

elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerû használatból erednek! Meg-
ismerheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani. 
Kérjük, õrizze meg a használati utasítást és a készülék eladása, vagy elajándékozása 

esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati utasításban leírtak be nem tartá-

sából eredõ károkért a gyártó nem vállal felelõsséget. 
 
Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú sütõre vonatkozik, ezért olyan funkci-
ók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
 
Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizzel 

végeztesse. A szakszerûtlen üzembe helyezésbõl keletkezõ kár nem tartozik a jótállási 

kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 
 
A csomagoló anyagot hiánytalanul õrizze meg néhány napig, és az esetleges csere 

esetén ebben szállítsa vissza a készüléket. 
A sütõ nagy értékû, bonyolult háztartási gép. Saját érdekében célszerû idõszakonként 

szakemberrel ellenõriztetni életvédelmi és mûködési szempontból. Így a súlyosabb hiba, 

vagy a baleset megelõzhetõ. 
A sütõ tartozékai a típusoknak megfelelõen eltérõek. Ellenõrizze a típusok szerinti le-
írást! 
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1. Kapcsolótábla 

2. Sütõtömítés 

3. Grill ellenállás 

4. A zománcon csú-

szik a tepsi és a 

rács 

5. Rács 

6. Sütõ tepsi 

7. Zsanér 

8. Ajtó 

9. Hideg levegõ ki-
menet 

10. Rögzítés a 

konyhabútorhoz 

11. Grill egység 

12. Füst kivezetés 

13. Világítás 

14. Hátsó fal 

15. Ventilátor 
 

Kapcsolótábla 
 

HE-615 típus 

 
HE-615 E típus 

 
 

1. Az idõkapcsoló óra üzemeltetõ gombja 

2. Funkció választó gomb 

3. Hõmérséklet szabályzó 

4. Melegedést jelzõ ellenõrzõ lámpa a 

fûtõelemek bekapcsolását jelzi és 

kialszik, amikor eléri a beállított 

hõmérsékletet. 

5. Fõzõlap üzemeltetõ gombok 

6. A fõzõmezõ bekapcsolását jelzõ 

ellenõrzõ lámpa, a fõzõmezõk 

üzemelését jelzi 

 

Sütõ funkciók 
 

 A sütõ ki van kapcsolva 

 Grill és alsó hõ 

Leginkább húsok sütéséhez alkalmas. 

Bármilyen nagyságú élelmiszert süthet ez-
zel a funkcióval. 

 Hagyományos légkeveréssel 

Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez 

a sütési mód. A ventilátor egyenletesen 

szétosztja a hõt a sütõ belsejében. 

 Grill 
Ez a sütési mód az ételek pirításához és 

csõben sütéséhez ideális. Az ételek külsõ 

felületének pirítása úgy lehetséges, hogy ez 

nem befolyásolja az élelmiszerek belsejét. 

Lapos ételek, mint pl. beefsteak, hal, meleg-
szendvics, oldalas sütéséhez is ideális. 

Figyelem 

A grill funkció használatakor a sütõajtónak 
csukva kell lennie. 

 Alsó hõ 

A hõ csak alulról érkezik. Ez a sütési mód 

ételek melegítéséhez, sütemények ke-
lesztéséhez, vagy egyéb hasonló célokra 
alkalmas. 

 Kiolvasztás 

Érzékeny élelmiszerek kímélõ kiolvasztá-

sához használható, amelyeket hidegen 

használ fel például tejszín, vanília öntet, 

tészta, sütemény, gyümölcs, stb. 

Figyelem 

A világítás mindegyik sütési funkciónál 

bekapcsol. 
 



 


