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Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat 
 

A gyártó védjegye: 

 
A készülék típusazonosítója: HKE 635 

A készülék kivitele: Beépíthető 

Energiahatékonysági osztály: 

A hatékonyabb, G kevésbé hatékony 

A 

Fűtési funkció, amelyen az energiahatékony-

sági osztály meg van határozva 

A 

Energiafelhasználás (kWh/ciklus) 

                      hagyományos 

                      levegő áramoltatásos 

 

A sütőtér hasznos térfogata (l): 37 

A villamos sütő mérete (Ma x Szé x Mé): 455 x 595 x 562 mm 

Sütési idő standard terhelésnél, a szabványos 

vizsgálatnak megfelelően (perc): 

 

Érintésvédelmi osztály: I. védőföldeléssel ellátott hálózathoz 

csatlakoztatható  

 

89/336/CEE, 1989. 05. 03 (elektro-

mágneses kompatibilitás) és vonatkozó 

módosításai 

93/68/CEE, 1993. 07. 22 és vonatko-

zó módosításai 

  

 

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

pusú készülék megfelel az előírásoknak. 
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Kedves Vásárló! 

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

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

nyét. 

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

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

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

merheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani. 

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

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

eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 

 

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

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

 

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizzel 

végeztesse. A szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótállási 

kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 

 

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

ebben szállítsa vissza a készüléket. 

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

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

vagy a baleset megelőzhető. 

A sütő tartozékai a típusoknak megfelelően eltérőek. Ellenőrizze a típusok szerinti le-

írást! 
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Amennyiben a sütési folyamat közben szeretné módosítani a sütés végének időpontját, 

nyomja meg annyiszor a  vagy  gombokat, amíg a  szimbólum kigyullad! Ez-

után nyomja meg az  gombot! Ezután megváltoztathatja a beállított kikapcsolási 

időpontot a  vagy gombok segítségével. A beállítás befejezése után két rövid hang-

jelzés erősíti meg a módosítást. 

 

FIGYELEM 

Áramszünet után az elektronikus kapcsolóóra összes programozása kitörlődik és villogó 

00:00 jelzés látható. Ismét állítsa be a pontos időt és programozza be újból a sütőt! 

 

 
 

Környezetvédelmi utasítások 
 

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

újrahasznosítható. 

 

A régi elektronikus termékek megsemmisítése 
 Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC 

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

gyűjtési folyamat során összegyűjteni. 

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

lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és 

környezetre gyakorolt hatásukat. 

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

termékeket szelektíven összegyűjteni. 

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

si gépek helyes elhelyezését illetően. 
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A sütési idő végének beprogramozása 

1. Működtesse a  vagy  gombokat, amíg a  szimbólum kigyullad! Ezután 

nyomja meg az  gombot! 

2. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a  vagy  gombok segítségével! 

3. Ezután két rövid szignáljelzés hallható, a pontos idő jelenik meg a kijelzőn és a 

 szimbólum világít, jelezvén, hogy a sütő a beállított időpontban automatikusan 

ki fog kapcsolni. 

4. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet! 

5. A beállított időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés hall-

ható és a  szimbólum villogni kezd. 

6. A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja, ekkor a sütő újra 

bekapcsol. 

7. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet  állásba! 

Módosíthatja a beállított sütő kikapcsolási időpontját úgy, hogy a  vagy  gombokat 

annyiszor megnyomja, amíg a  szimbólum villogni kezd, majd ezután megnyomja 

az  gombot. Ezután megváltoztathatja a beállított sütő kikapcsolási időpontját a  

vagy  gombok segítségével. A beállítás befejezése után két rövid hangjelzés erősíti 

meg a módosítást. Ezt a funkciót akkor is használhatja, amikor a sütő már üzemel. Ekkor 

a 4-es pont kivételével kövesse az utasításokat! 
 

A sütési idő hosszának és a sütési idő végének beprogramozása 

1. Működtesse a  vagy  gombokat, amíg a  szimbólum kigyullad! Ezután 

nyomja meg az  gombot! 

2. Állítsa be a kívánt időtartamot a  vagy gombok segítségével! 

3. Ezután két rövid szignáljelzés hallható, a pontos idő jelenik meg a kijelzőn és a  

szimbólum világít. 

4. Működtesse a  vagy  gombokat, amíg a  szimbólum kigyullad! Ezután 

nyomja meg az  gombot! 

5. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a  vagy gombok segítségével! 

6. Ezután két rövid szignáljelzés hallható, a pontos idő jelenik meg a kijelzőn és a  

szimbólum világít. 

7. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet! 

8. A sütő kikapcsolva marad, a ,  szimbólumok továbbra is világítanak. Ezzel a 

sütő be van programozva. 

9. A beállított időpontban a sütő bekapcsol, automatikusan üzemel, és a sütési időnek 

megfelelő időtartamig üzemel. 

10. A beállított kikapcsolási időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai 

jelzés hallható és a ,  szimbólumok villognak. 

11. A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja, ekkor a sütő újra be-

kapcsol. 

12. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet  állásba! 

 

Kapcsolótábla 
 

 

 
 
1. Funkció választó gomb 

2. Elektronikus kapcsoló óra 

3. Hőmérséklet szabályzó 

 

Sütő funkciók 
 

 A sütő ki van kapcsolva 

 Hagyományos sütési mód légkeveréssel 

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

osztja a hőt a sütő belsejében. 

 Hagyományos sütési mód 

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

egyenletesnek kell lennie, hogy jól „feljöjjenek”. 

 Maxigrill légkeveréssel sütési mód 

Ez a sütési mód az ételek egyenletes sütését és pirítását teszi lehetővé. Ideális grillezés-

hez, különösen nagy ételek esetén, pl. szárnyas, vadhús, stb. Az ételt a rácsra tegye, a 

rács alá pedig helyezzen egy tepsit a zsiradék és a szaftok felfogásához! 

 Maxigrill sütési mód 

Grillezés nagyobb felületet és nagyobb teljesítménnyel, ezáltal az ételek gyorsabban pi-

rulnak meg. 

 Grill sütési mód 

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

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

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

 

Figyelem 

A grill, maxigrill és a maxigrill légkeveréssel funkciók használatakor a sütőajtónak 

csukva kell lennie. 
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 Grill és alsóhő 

Leginkább hús sütéséhez ideális. Bármilyen nagyságú ételekhez használható. 

 Alsó hő 

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

hez, vagy egyéb hasonló célokra alkalmas. 

 Kiolvasztás 

Érzékeny élelmiszerek kímélő kiolvasztásához használható, amelyeket hidegen használ 

fel például tejszín, vanília öntet, tészta, sütemény, gyümölcs, stb. 

 

Figyelem 

A világítás mindegyik sütési funkciónál bekapcsol. 
 

A sütő üzemeltetése 
 

Az elektronikus kapcsolóóra beállítása 
A sütő áramhálózatra történő csatlakoztatása után a kijelzőn a 00:00 jelzés villog. A  

vagy  gombok működtetésével állíthatja be a pontos időt. Végül két szignáljelzés 

hallható a beállított pontos idő megerősítéshez. 

A pontos idő módosításához működtesse a  és a  gombokat addig, amíg a kijelzőn 

a pontos idő villog. Végül nyomja meg az  gombot! Ezután beállíthatja a pontos időt 

a  és a  gombok segítségével. 

A beállítás végén két rövid szignáljelzés erősíti meg a módosítást. 

 

Kézi üzemeltetés 
A pontos idő beállítása után a készülék készen áll az üzemeltetésre. Válasszon ki egy sü-

tési funkciót és állítsa be a kívánt hőmérsékletet! 

A sütő kikapcsolásához állítsa az üzemeltető elemeket  állásba! 

 

Az elektronikus kapcsoló óra funkciói 

Hangjelző: Ennél a funkciónál egy előzőleg beállított idő lejárta után egy akusztikai 

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

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

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

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

süssön. A megadott időpontban a sütő automatikusan kikapcsol. 

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

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

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

A hangjelzés programozása 

1. Működtesse a  gombot, amíg a  szimbólum kigyullad! Nyomja meg végeze-

tül az  gombot! 

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

jelzésnek meg kell szólalnia! 

3. Ezután két rövid szignáljelzés hallható, a pontos idő jelenik meg a kijelzőn és a  

szimbólum világít, jelezvén, hogy a hangjelzőt beprogramozta. 

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

bólum villog. 

5. A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja, ekkor a  szim-

bólum kialszik. 

Megjelenítheti a fennmaradó időt úgy, hogy a  vagy  gombokat annyiszor meg-

nyomja, amíg a  szimbólum villogni kezd, majd ezután megnyomja az  gombot. 

Ezután megváltoztathatja a beállított időtartamot a  vagy  gombok segítségével. A 

beállítás befejezése után két rövid hangjelzés erősíti meg a módosítást.  

Amennyiben folyamatosan látni szeretné az idő visszaszámlálást, nyomja meg annyiszor 

a  vagy  gombokat, amíg a  szimbólum villogni kezd, és az  gombot tartsa 

hosszabb ideig benyomva! A  szimbólum villog. Amennyiben még egyszer hosz-

szabb ideig nyomva tartja az  gombot, a kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg. 
 

A sütési idő hosszának beprogramozása 
1. Működtesse a  vagy  gombot, amíg a  szimbólum kigyullad! Ezután nyomja 

meg az  gombot! 

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

3. Ezután két rövid szignáljelzés hallható, a pontos idő jelenik meg a kijelzőn és a  

szimbólum világít, jelezvén, hogy a sütő a beállított idő lejárta után automatikusan ki 

fog kapcsolni. 

4. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet! 

5. A beállított időtartam lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jel-

zés hallható és  szimbólum villogni kezd. 

6. A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja, ekkor a sütő újra be-

kapcsol. 

7. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet  állásba! 

Módosíthatja a beállított sütési időt úgy, hogy a  vagy  gombokat annyiszor meg-

nyomja, amíg a  szimbólum villogni kezd, majd ezután megnyomja az  gombot. 

Ezután megváltoztathatja a beállított sütési időt a  vagy  gombok segítségével. A 

beállítás befejezése után két rövid hangjelzés erősíti meg a módosítást. Amennyiben fo-

lyamatosan látni szeretné az idő visszaszámlálást, nyomja meg annyiszor a  vagy  

gombokat, amíg a  szimbólum villogni kezd, és az  gombot hosszabb ideig tart-

sa benyomva! A  szimbólum villog. Amennyiben még egyszer hosszabb ideig 

nyomva tartja az  gombot, a kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg. 



 


