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Tisztelt Vásárló! 
termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált 
üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb 
szolgálatot tegyen Önnek.  Kérjük részletesen tanulmányozza át a 
mellékelt útmutatót és a készüléket az itt leírtaknak megfelelően 
használja. 
 

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ 

 
Biztonsági intézkedések 

 A nyolc éven felüli gyerekek, valamint a csökkent fizikális, érzékszervi és 
szellemi képességekkel bíró személyek, illetve azok, akik nem 
rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, a készüléket csak 
megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha 
megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően 
és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Ne engedjük 
a gyerekeknek, hogy játsszanak a készülékkel. Ne engedjük, hogy a 
gyerekek felügyelet nélkül tisztítsák a készüléket, illetve karbantartási 
munkákat végezzenek rajta 

 FIGYELMEZTETÉS: A készülék és az elérhető részei a használatnál 
forróak. Vigyázni kell, hogy ne érintse a melegítő részeket. Ne engedje a 
gyerekeket a készülék közelébe  

 FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: a főzőfelületekre ne rakjon semmilyen 
tárgyakat. 

 FIGYELMEZTETÉS: A zsíron vagy olajon való főzés a főzőlapon 
ellenőrzés nélkül veszélyes lehet és esetleg tűz képződéséhez vezethet. 
A tüzet SOHA ne oltsa vízzel, kapcsolja ki a készüléket és aztán a 
lángokat fedje le például fedővel vagy nedves szövettel. 

 FIGYELMEZTETÉS: A főzést állandó ellenőrzés alatt kell tartani. Egy 
rövid főzést is állandó ellenőrzés alatt kell tartani. 

 FIGYELMEZTETÉS: Ha a főzőlap felületén repedéseket észlel, 
kapcsolja ki a készüléket és a megszakítót, evvel áramütést 
akadályozhat meg. 

  A sütőben csak az az ehhez megfelelő hőmérséklet-szondát 
használjon. 

  FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a készülék a világító körte 
kicserélése előtt ki legyen kapcsolva, evvel esetleges áramütést előzhet 
meg. 

 Ne használjon durván csiszoló tisztítószereket vagy éles fém 
kaparóvasat a sütő üvegének tisztítására, mert ezek megkaparhatják a 
felületet, ami esetleg az üveg töréséhez vezethet. 
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 A készülék tisztítására soha se használjon gőz- vagy préslég tisztítókat. 
Másképpen az áramütés veszélye fenyeget. 

 Ez a készülék nem alkalmas távvezérlésre sem külső speciális 
berendezésekkel való együttműködésre.  

 FIGYELMEZTETÉS: Csak a főzőlap gyártójával gyártott főzőlap 
védőrácsait vagy a készülék gyártójával a használati utasításban 
alkalmasnak jelölteket használja, vagy azokat, amelyek egyenesen be 
vannak a készülékbe építve. Helytelen védőrácsok használata 
balesethez 

 
Intelem 

 A készüléket az elektromos hálózathoz csak a szerviz dolgozója vagy 
ehhez szakmailag képzett személy csatolhatja.   

 Egy felelőtlen manipuláció a készülékkel vagy egy nem szakképzett 
beavatkozás komoly sérüléshez vagy a gyártmány megrongálásához 
vezethet. A beépítést, minden javítást, változásokat és egyéb 
beavatkozást a készülékbe csak szerviz dolgozója vagy más ehhez 
képzett személy végezheti el. 

 A készülék előtti elektromos vezetékbe egy berendezést kell 
bekapcsolni, mely a készülék összes pólusát a hálózattól minimálisan 3 
mm kontaktus távolsággal elcsatolja. (tovább  mint főkapcsoló lesz 
nevezve). 

  A gyártmány kizárólag csak főzésre használható. Ne használja más 
rendeltetésre, például a helység fűtésére. Az üres edényeket ne rakja a 
főzőzónákra. 

 A tűzhely más célokra való használata a gyúlékony melléktermékek 
életveszélyes mértékű koncentrációjához, vagy működési zavarhoz 
vezethet. A garancia nem érvényes az olyan hibák esetében, amelyek a 
készülék nem megfelelő használata miatt jelentkeznek. 

 A tápkábel befogása például a sütő ajtójában rövidzárlatot okozhat, és 
így a készülék károsodhat. Ezért ügyeljen a tápkábelek helyes fekvésére 
egy biztos távolságban. 

 A készülék vagy más készülékek tápkábelei nem érintkezhetnek a 
főzőlappal vagy a tűzhely más forró részeivel. 

 A tisztítás és javítás előtt kapcsolja ki az elektromos vezeték 
főkapcsolóját. 

 Az alumínium lapba csomagolt vagy műanyag és hasonló edénybe tett 
ételt nem szabad melegíteni. Az olvasztás, tűz vagy esetleg a főzőlap 
károsodásának veszélye áll fenn. 
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 Különös figyelemmel ügyeljen a sütőben végzett főzésre. Az itt lévő 
magas hőmérsékletek miatt a serpenyők, lapok, rácsok és a sütő falai 
forrók lehetnek. Ezért itt konyhakesztyűket használjon. 

 Sohasem fedje le a sütő belső falait alumínium fóliával, ne rakja az 
edényeket egyenesen a sütő fenekére. Az alumínium fólia gátolja a 
levegő körforgását, láthatóan rontja a sütés folyamatát és károsítja a 
belső palást felső rétegét. 

 A sütő ajtaja a sütés alatt forró lehet. Ezért némely modelleknél az 
ajtókba egy harmadik réteg üveget építenek be, mely jelentősen védi a 
külső felületet a felmelegítés ellen. 

 A felmelegítés meggátolására a készüléket nem szabad egy díszítő ajtó 
mögé rejteni. 

 A sütő elrakó fiókjában soha ne raktározzon gyúlékony, robbanós, a 
bőrre agresszív tárgyakat (papír, törlő, műanyag táskák, tisztítószerek, 
oldószerek, szprejek). A készülék használatánál így a tűzveszélyt 
jelentősen kisebbítheti. Csak a sütőhöz illő kellékeket tárolja itt 
(serpenyők, edények cseppek felfogására, és hasonlók). 

 Az ajtó túlterhelésénél a pántok megkárosodhatnak. Ne rakjon nehéz 
edényeket a nyitott ajtóra. A tisztításnál ne támaszkodjon a nyitott ajtóra. 
Ne üljön és ne lépjen a sütő nyitott ajtójára (Figyelje a gyerekeket!) Az 
ajtót a tisztítás előtt szedje le. 

 A készüléket egyenesen a padlóra kell helyezni. Ne használjon 
alapzatot vagy más alapot. 

 Az elrakó fiók felülete a főzés alatt magas hőmérsékletre melegedhet. A 
fiók kihúzásánál azok a felületek, melyekkel érintkezésbe vagy a fiók 
közelébe jutnak, esetleg megkárosodhatnak. A készüléket ne használja 
a kihúzott fiókkal. A fiókban elhelyezett tárgyak forrók lehetnek, ezért 
ebbe az elrakó fiókba nem szabad könnyen gyújtható tárgyakat  tartani. 

 

 Ezen készülék nincs felszerelve égéstermék elvezető rendszerrel. A 
készüléket az érvényes előírásoknak megfelelően kell telepíteni és 
csatlakoztatni. Különösen ügyeljen a helyiség szellőzési előírásaira. 

 Ellenőrizze, hogy a készülék típus- adattábláján megadott adatok 
megegyeznek-e a háztartásában használt elektromos tápfeszültség 
értékével valamint a gázhálózat gáz fajtájával és gáz nyomásával. 

 Az Ön készüléke beépítését csak erre jogosult szakember végezheti el. 
A szakember köteles a készüléket összeszerelni, kipróbálni minden 
üzemmód működését, bemutatni a készülék használatát és 
karbantartását, valamint tájékoztatni Önt a készülék gyúlékony 
oldalfalaktól való biztonsági távolságának betartásáról, és falak 
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védelméről a megfelelő előírások szerint. (lásd még: mellékelt jótállási 
jegy) 

 A garancialevélben be kell jegyeztetni az üzembe helyezést ill. más 
gázfajtára való átállítást. Ilyen bejegyzés hiányában a garanciális javítás 
igényét nem lehet benyújtani. 

 Javasoljuk, hogy legalább kétévente egy alkalommal az arra jogosult 
szakszervizzel ellenőriztesse le a készülék működését ill. végeztesse el 
a szakmai karbantartást. Ezzel megelőzheti az esetleges meghibásodást 
és meghosszabbítja a készülék élettartamát. 

 Gázszag észlelése esetén azonnal zárja el (a készülék mellett a 
gázvezetéken található) gázelzáró szelepet.  A készüléket újra használni 
csak a gázszivárgás okának kiderítése és elhárítása után (az erre 
jogosult szakember által), ill. a helyiség kiszellőztetése után szabad. 

 gázkészüléken történő fűzés mellett  hő és pára kerül a helyiségbe, 
ahol üzemel. Intenzív és hosszú ideig tartó használat kiegészítő 
szellőztetést igényel, pl. kinyitjuk az ablakokat. 

 A készülék használata során biztosítani kell  legalább 2 m3/h levegő 
cseréjét egy kW teljesítményenként számolva.  

 A készülék tömítettségének kipróbálása vagy a gázszivárgás helyének 
megkeresése nyílt láng segítségével tilos! 

 Amennyiben hibát észlel a készülék gáz- vagy elektromos üzemű 
részén, tilos az önálló javítás, kösse le a tűzhelyet a hálózatról és hívjon 
ki szakembert a hiba elhárítása érdekében. 

 A készülék hosszabb távú (3 napnál több) használaton kívüli helyezése 
esetén, zárja el a készülék előtt található főelzáró gázcsapot. 
Amennyiben 3 hónapnál tovább nem használja a készüléket, javasoljuk, 
hogy használat előtt próbálja ki a készülék minden funkcióját. 

 A készülék környezetének változása esetén (festékkel, ragasz-tóval, stb. 
végzett munkálatok, melyek tűz és robbanásveszélyt jelenthetnek), a 
készüléken el kell zárni a főelzáró gázcsapot és a készüléket le kell 
kapcsolni a hálózatról. 

 A készülék tetején valamint a biztonsági távolságnál közelebb nem 
szabad fokozottan tűzveszélyes anyagokat tartani (az égő anyagoktól 
mért legkisebb távolság 750 mm a fő sugárzás irányában és 100 mm 
egyéb irányokban). 

 Ne használjunk sérült felületű, vagy a használat során meghibásodott 
konyhai eszközöket.  

 A gyártó nem javasolja az egyéb kiegészítők, például láng eloltó 
biztosítékok, vagy hatékonyság-növelő eszközök használatát.  

 Ne mozgassuk a tűzhelyet a főzőlapnál fogva.  
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 Nem szabad leengedni a fedő lapot, amikor égnek a gázégők vagy a 
fűzőlap be van kapcsolva. 

 A gyártó minden nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely 
az itt leírt utasításokban és javaslatokban foglaltak be nem tartásából 
ered.  

 A tűzhelyet csak nem gyúlékony hátsó fal mellett helyezhetjük üzembe.  

 Ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett el. feszültség értékei 
megegyeznek-e  az Ön háztartásában használatos elektromos hálózati 
feszültség értékeivel. 

 A készülék bekötését csak szakember végezheti el.  

 Amennyiben a készüléket nem használjuk – az összes kapcsoló 
kikapcsolt állásban legyen.  

 
A gyártmányon vagy ennek a csomagolásán levő jel jelzi, 
hogy ez a gyártmány nem kerülhet házi  hulladékba. El 
kell ezt vinni a gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus 
berendezések  recirkulációjára. A gyártmány helyes 
felszámolásával segíti a környezetre és az emberi 
egészségre való negatív következmények megfékezését, 
melyeket a gyártmány helytelen felszámolása okozhatnak. 
Közelebbi információkat a gyártmány reciklációjáról az 
illetékes helyi hatóságnál, a házi hulladékot gyűjtő 
szolgálatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a 
gyártmányt megvette. 
 

A készülék rendeltetése  
Ez a készülék a szokásos otthoni ételek elkészítésére alkalmas és nem 
szabad más célokra használni. 
A használat lehetőségei teljesen le vannak írva ebben a használati 
utasításban. 
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A TŰZHELY VEZÉRLŐPANELJE 

 

 
 
 

1. Bal első égő vezérlőgomb 
2. Bal hátsó égő vezérlőgomb 
3. Jobb hátsó égő vezérlőgomb 
4. Jobb első égő vezérlőgomb  
5. Sütőtermosztát 
6. Sütőfunkció kapcsoló 
7. Termosztát kontrollámpa 
8. Elektronikus programora 

 

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA 

 

UTASÍTÁSOK  A  KÉSZÜLÉK   ELSŐ 
HASZNÁLATÁHOZ 
 Használat előtt  távolítsa el  a tűzhelyről az 

összes csomagolóanyagot. Egyes részei  a 
csomagolóanyagoknak újra hasznosíthatók. Az 
előírásoknak megfelelően  raktározza vagy dobja 
ki a csomagolóanyagokat. 

 Használat előtt a készüléket és annak  tartozékait 
(beleértve a sütőt is) fontos kitisztítani. 

 Megszáradás  és a felület  letisztítása után 
kapcsolja be a főkapcsolót és kövesse a további 
utasításokat. 

 Figyelem, nem megengedett a tűzhely tisztítása 
és  szétszerelése  másképp, mint, ahogy a  
leírásb szerepel 
 

A SÜTŐ 
 Sütő szabályozó gombját kapcsolja a “felső és 

alsó fűtőszál” állásba. A termosztátot állítsa 
250°C-ra és a sütőt hagyja működésben csukott 
ajtónál 1 órán keresztül. Biztosítsa a helyiségben 
a megfelelő szellőztetést. 

 Kisgyermekes családok részére lehetőség van 
un. biztonsági speciális sütőajtő beszerzésére. 
További információért érdeklődjenek 
forgalmazónál. 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

 
FIGYELMEZTETÉS: 
 A tűzhelyet csak felnőttek használhatják.Az 

elektromos tűzhely olyan készülék,amely 
működés közben  felügyeletet igényel és ügyeljen  
arra, hogy felügyelet nélkül a helységben ne 
tartózkodjanak gyerekek. 

 A sütőtepsi max. 3 kg-ig lehet terhelve, amikor a 
sínbe van helyezve. A sütőrács a tepsivel max. 7 
kg-ig lehet terhelve. 

 A tepsi ill. a sütőlemez nem alkalmas 
élelmiszerek hosszú idejű tárolására. (48 órát 
meghaladó időtartamra). 

 

GYÚJTÁS ÉGŐ BIZTOSÍTÉKOK 
 Finoman nyomja meg a gombot, és hagyni, hogy 

a "maximális teljesítmény". Nyomja meg a 
gombot a maximális álláspontját a panel. Ignite a 
gyufa vagy öngyújtó gáz más. 

 A gyújtás az égő tartsa a gombot nyomni, hogy a 
határ álláspontját a panel időszakra legfeljebb 3 
másodpercig, amíg az érzékelő befejezi 
felmelegedés Flame. 

 Engedje el a gombot, és ellenőrizze, hogy az égő 
ég. 

 Ha az égő kialszik gomb felengedése után, 
ismételje meg a gyújtás eljárást. 
Ezután állítsa a gombot a kívánt helyzetbe. 
 

A GÁZÉGŐK BEGYÚJTÁSA A 
NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZIKRAGYÚJTÓ 
SEGÍTSÉGÉVEL 
 Enyhén nyomják be a vezérlőgombot és fordítsák 

el balra a “maximális teljesítmény” állásba.  

 Az integrált gyújtással felszerelt készülékeknél 
ütközésik nyomják be a vezérlőgombot és tartsák 
benyomva amíg a szikra nem gyújtja be az égőt. 

 A gyújtás az égő tartsa a gombot nyomni, hogy a 
határ álláspontját a panel időszakra legfeljebb 3 
másodpercig, amíg az érzékelő befejezi 
felmelegedés Flame. 

 Engedje el a gombot, és ellenőrizze, hogy az égő 
ég. 

 Ha az égő kialszik gomb felengedése után, 
ismételje meg a gyújtás eljárást. 
Ezután állítsa a gombot a kívánt helyzetbe. 
 

 
 

1. Kikapcsolt  
2. Maximális teljesítmény 
3. Takarék 

 

A FŐZŐÉGŐK ELZÁRÁSA 
Fordítsák el a megfelelő vezérlőgombot a 
“Kikapcsolt” állásba. Ellenőrizzék, hogy a láng 
elaludt-e. 

 
Ne zárja az ajtót főzőlap, amikor tűzforró égők. 

 
FŐZÉS - ENERGIATAKARÉKOSSÁG 
A főzéshez alacsonyabb és szélesebb edényeket 
használjon. Ügyeljen arra, hogy az égő lángja az 
edény alját melegítse és ne érjen túl az edény 
szélén . 
A főzőlapon különböző méretű égők találhatók. A 
gázfogyasztás tökéletes (gazdaságos) 
kihasználtsága szempontjából a következő átmérőjű 

edényeket javasoljuk: kicsi égőre 120 - 160 mm , 

közepes égőre 160 - 220 mm , nagy égőre 220 - 

280 mm . 
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Égőteljesítmény (láng nagysága) a csappal 
“maximális teljesítmény” és “takarék” fokozatok 
között állítható. “TAKARÉK” fokozat elérése 
érdekében fordítsa a gombot bal szélső állásba. 
Miután az étel forrni kezdett, csökkentse a 
teljesítményt olyan értékre, amely még elegendő 
arra, hogy az ételt forrásban tartsa. 
 

 
 

 
SÜTŐ 
SÜTŐ BELSEJE 
A sütő oldalfalai sajtoltak három bordával a rács 
elhelyezéséhez. 
A sütő belsejében található a felső fűtőtest grillel. Az 
alsó fűtőtest a sütő alatt van elhelyezve. A ventilátor 
a hátsó részben van az elosztóburkolat alatt. 

 
A SÜTŐ 
A sütőszabályozó kapcsolóval válassza ki a 
szükséges sütési üzemmódot. A gombot mindkét 
irányba lehet forgatni. A termosztát gombbal 
válassza ki a az étel elkészítéséhez szükséges 
hőmérsékletet (50-250°C).  
A termosztát szabályozó gombot csak jobbra 
forgassa (magasabb hőmérséklet beállítása). Balra 
forgatásával a hőmérséklet csökken. A termosztát 
szabályozó gombot csak ütközésig lehet forgatni. 
Eröltetése sérüléshez vezethet.van ellátva.  

 
A sütő préselt oldalán három sín található ami a 
rács betolására szolgál. 
 

VIGYÁZAT 
Ne takarja sütő alját alufóliával, hozzanak sütő alsó 
tálca, tepsi, konténer élelmiszer vagy az élelmiszer 
is. Amely helyi túlmelegedést okoz az alsó felülete 
az alsó a sütő és a sütő is visszafordíthatatlanul 
károsítja ezt a viselkedést. 

 
RÁCS  BEHELYEZÉSE A  SÜTŐBE 
 

 
 
 
 

 

 FUNKCIÓ LEÍRÁSA 
 

 

          
 

 
Sütő külön megvilágítása. Az izzó világít minden 
sütőfunkció beállításánál. 
 

 
Statikus melegítés a felső és alsó fűtőszál 
segítségével. A termosztát hőmérséklete állítható  
50-250°C - között. 
 

 
Grillezés infravörös sugárzású szál segítségével. A 
termosztát a maximális hőmérsékletre van állítva. 
 

 
Grillezés ventillátor használata mellett.A levegő 
áramlása következtében  a hőmérséklet a sütő felső 
részében magasabb (sütőrács vagy tepsi felett). A 
termosztát hőmérséklete állítható 150-250°C. 
Megjegyzés: Ez az üzemmód terjedelmes húsok 
sütésére ill. grillezésére alkalmas magasabb 
hőmérsékleten. 
 

 
Felső és alsó fűtőszál álltal adott meleget a 
ventillátor osztja szét, mely  egyenletes meleget 
biztosít a sütőben. A termosztát hőmérséklete 
állítható 50-250°C- között. 
Megjegyzés: Az üzemmód a tepsi alatt és felett 
egyforma hőmérsékletet biztosít. 

 

 
Sütő melegítése körfűtőszállal a ventillátor funkció 
mellett. A levegőáramlás biztosítja a sütőben az 
egyforma hőmérsékletet. A termosztát hőmérséklete 
állítható 50-250°C -között. 
Megjegyzés: Ez a funkció terjedelmes húsok 
egyidejű, két tepsiben történő sütésére alkalmas. 
 

 
A hő az alsó fűtőszál által forgalmazott a ventilátor. 
Az áramlás létrehoz egy egységes hőmérséklet az 
egész sütő térfogata. A termosztát beállítható 
hőmérséklet tartományban 50-50°C. 
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Pizza rendszer 
Ez a funkció ideális sütőben pizzát. Pizza sütőben 
sütjük előmelegített hőmérsékleten 190-210°C-on, a 
tepsi alján a horony 15-20 percig méretétől függően 
a pizza. 
 

 
Melegítő zóna -, hogy a hőmérséklet a kész étel 
(Rács a vállalkozások a második slot) 
Ez a funkció a hő a korábban elkészített élelmiszer 
vagy, hogy a hőmérséklet a kész étel. A 
hőmérséklet a kemencében 70°C hőmérsékleten, 
fűtött tárolóedényhez kell helyezni a rács 
behelyezve a második nyílásba sütőben. Warm-up 
idő tetszése, de ne legyen túl rövid ahhoz, hogy 
megfelelő felmelegedjen ételt. 
 

 
Ventillátor a fűtőszál bekapcsolása nélkül, a 
termosztát nem működik. A ventillátor működésével 
a sütőben intenziv levegőáramlás van. 
Megjegyzés: Ez az üzemmód ételek felengedésére 
alkalmas. 
 

 
Fűtés alsó fűtéssel  / Aqua clean 
A hőt csak a sütő alján elhelyezettt fűtőszál 
biztosítja. Ezt az üzemmódot akkor válassza, ha a 
sütemény alját jobban meg akarja sütni (például 
gyümölccsel töltött sütemények esetében). A 
hőmérséklet gombját kivánság szerint állitsa be. 
Az alsó fűtőszálat - Aqua clean a sütő tisztítására is 
felhasználhatja. A tisztítás részleteire vonatkozó 

utasítást olvassa el a  "Tisztítás és karbantartás” 
című fejezetben. 
 

JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK 
Tájékoztató jelleggel közöljük az egyes hőmérséklet 
tartományok felhasználhatóságát. 
50-70°C - szárítás 
130-150°C - párolás 
150-170°C – sterilizálás 
180-220°C – tésztasütés   
220-250°C - hússütés 
Természetesen a pontos sütési idő és hőmérséklet 
beállításához egyéni gyakorlat kell. Egyes ételfajták 
megkívánják a sütő előmelegítését (kelt tészták 
stb.), míg másoknál ez nem szükséges. Amíg a sütő 
nem éri el a beállított hőmérsékletet, a termosztát 
kontroll lámpája világít. Amikor túllépi, a termosztát 
lámpa elalszik. 
A sütőrácsot általában az alulró számított 2. sínbe  
helyezze el. Sütés alatt a sütőajtót minél kevesebbet 
nyitogassa, hogy ne zavarja a levegőáramlást és ne 
hosszabbítsa a sütés időt és az étel is leéghet. 
 
 
 
 

GRILLEZÉS 
Kizárólag csukott ajtónál grillezzen. A sütőrács 
elhelyezése függ az étel súlyától ill. a grillezett étel 
fajtájától. 
 

VIGYÁZAT 
Grillezés közben a sütő néhány elem forró lehet, 
ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek  a közelébe 
gyermekek. 
 

GRILLEZÉS ROSTON 
A sütőben különféle ételeket grillezhetünk. 

 Az előkészített ételt helyezzék a tepsibe állított 
grillező rácsra. 

 A grillező rácsot tartalmazó tepsit úgy helyezzék 
el a sütőben, hogy minél közelebb legyen a grill 
fűtőszálhoz. 

 A grillező rács kivágásának kifelé kell állnia, hogy 
sütés közben az ételt a tepsi alján összegyűlt 
lével locsolgathassa. 

 

ELEKTRONIKUS PROGRAMORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  Funkcióválasztó gomb 
 
1  Sütő késleltetett indítása 
2  Sütő működésének vége 
3  Stopper 
4  Idő kijelzése 
5  Óra 
 

 Válassza ki az idő-beállításokat az (A) gomb 
többszöri egymás utáni megnyomásával. A 
kiválasztott jel villogni fog a kijelzőn. A funkció 
beállításához forgassa el az (A) gombot, majd 
nyomja meg a választás jóváhagyásához. Az óra 
ezután automatikusan átvált az idő kijelzésére. A 
beállítások ikonjai továbbra is világítani fognak. 

 Az (A) gomb minden egyes megnyomását rövid 
hangjelzés kíséri. 

 A beállított funkció törléséhez nyomja meg és 
tartsa benyomva 2 másodpercig az (A) gombot. 

 

A NAPI IDŐ BEALLITASA 
 Ha az idő kijelzőjének jele (4) villog (a készülék 

első alkalommal történő bekapcsolását követően, 
vagy áramszünet után), nyomja meg az (A) 
gombot és tartsa benyomva 2 másodpercig, amíg 
a villogás le nem áll. 

2 
 
 
3 
 
A 
 
 
 
5 

1  
 
 
4 
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 Ezután az (A) gomb többszöri egymás utáni 
megnyomásával válassza ki az idő kijelzőjét (4). 
Ha a kiválasztás megtörtént, az idő kijelzője 
villogni fog. 

 Az idő beállításához forgassa el az (A) gombot. 

 A beállítást az (A) gomb ismételt megnyomásával 
hagyhatja jóvá. Ha semmilyen gomb nem kerül 
megnyomásra, a beállítás néhány másodperc 
elteltével automatikusan mentésre kerül. 

 

A SUTŐ MŰKODTETESE IDŐZITES 
NELKUL 
 A készülék első alkalommal történő 

bekapcsolását követően, vagy áramszünet után 
az idő kijelző jele (4) villogni fog. 

 A sütő működtetéséhez ilyenkor nyomja meg az 
(A) gombot és tartsa benyomva 2 másodpercig. 
Az idő kijelző villogása ekkor leáll. 

 Ha semmilyen időzítés nem került beállításra, a 
sütő korlátozások nélkül használható. 

 

A SUTŐ MŰKODTETESE IDŐZITESSEL 
A programóra kétféle módon használható a sütő 
működésének programozására: 

 A műkodes vegenek beallitasa - a sütő 
működése a beállított időpontban leáll. 

 A kesleltetett inditas beallitasa - a sütő 
automatikusan működésbe lép, illetve leáll a 
beállított időpontban. 

 
A műkodes vegenek beallitasa 
Ez az üzemmód lehetővé teszi annak az időpontnak 
a beállítását, amikor azt szeretnénk, hogy a sütő 
működése leálljon. A leghosszabb beállítható 
időtartam az aktuális időponttól számítva 15 óra. 
 

 Ellenőrizze, hogy pontosan be van-e állítva az 
órán a napi idő. 

 Az (A) többszöri egymás utáni megnyomásával 
válassza ki a (2) ikont. Ekkor az ikon villogni kezd. 

  Az (A) gomb elforgatásával állítsa be a működési 
idő végét. 

 Hagyja jóvá a beállítást az (A) gomb újbóli 
megnyomásával. Az óra ezután visszaáll a napi 
idő kijelzésére. A sütő működésének vége ikon 
kigyullad. 

  Kapcsolja be a sütőt (a működési mód és a hőfok 
beállításához használja a sütő gombjait). A sütő 
működésbe lép és a beállított sütési idő végén 
kikapcsol. 

 Amikor az óra eléri a működési idő végének 
beállított időpontját, a sütő kikapcsol, amit 
szaggatott hangjelzés is kísér. A hangjelzés az 
(A) gomb megnyomásával kapcsolható ki; 
egyébként pedig 1 perc elteltével kapcsol ki 
automatikusan. Ilyenkor a (2) ikon villog. A főzés 
folytatásához nyomja meg az (A) gombot és 
tartsa 2 másodpercig benyomva, majd ha 

szükséges, állítson be új sütési időt. 
 
Kesleltetett inditas beallitasa 
Ez az üzemmód lehetővé teszi a sütő működése 
kezdeti időpontjának (sütés kezdete) és végének 
(sütés vége) beállítását. 
A sütés végének időpontja maximum 12 órával 

késleltethető az aktuális időhöz képest; a sütés 
időtartama pedig maximálisan 3 óra lehet. 

 Ellenőrizze, hogy pontosan be van-e állítva az 
órán a napi idő. 

 A sütés kezdetének beállítása: Az (A) gomb 
megnyomásával válassza ki az (1) ikont. 
Forgassa el az (A) gombot a sütés kezdetének 
beállításához és a gomb megnyomásával hagyja 
jóvá a beállítást. A sütő működési idejének vége 
ikon (2) villogni kezd. 

  A sütés végének beállítása: Forgassa el az a (A) 
gombot a sütés végének beállításához és a gomb 
megnyomásával hagyja jóvá a beállítást. 

 Az óra ezután visszaáll a napi idő kijelzésére. 
Az(1) és a (2) ikon kigyullad. 

 Az időzítés megvárja a beállított sütési idő 
kezdetét. 

 Állítsa be a sütőt – a működési mód és a hőfok 
beállításához használja a sütő gombjait. 

  A sütő a beállított időpontban lép működésbe és 
a beállított időpontban kapcsol ki. 

 Amikor az óra eléri a működési idő végének 
beállított időpontját, a sütő kikapcsol, amit 
szaggatott hangjelzés is kísér. A hangjelzés az 
(A) gomb megnyomásával kapcsolható ki; 
egyébként pedig 1 perc elteltével kapcsol ki 
automatikusan. Ilyenkor a (2) ikon villog. A főzés 
folytatásához nyomja meg az (A) gombot és 
tartsa 2 másodpercig benyomva, majd ha 
szükséges, állítson be új sütési időt. 

 

A STOPPER BEALLITASA 
Az óra stopperként is használható, ami hangjelzést 
ad a beállított időtartam elteltével. 
A stopper funkció csak olyankor választható ki, 
amikor nincs időzítés beprogramozva. 

 Az (A) gomb többszöri egymás utáni 
megnyomásával válassza ki a (3) ikont. Ekkor az 
ikon villogni kezd. 

 Forgassa el az (A) gombot az időtartam 
beállításához, aminek elteltével szeretné, hogy a 
stopper fi gyelmeztesse. A leghosszabb 
beállítható időtartam 3 óra. 

 A beállítást az (A) gomb újbóli megnyomásával 
hagyhatja jóvá. Az óra ezután visszaáll a napi idő 
kijelzésére és kigyullad a (3) ikon. 

 Amikor a beállított időtartam eltelik, szaggatott 
hangjelzés lesz hallható. A hangjelzés az (A) 
gomb megnyomásával kapcsolható ki; egyébként 
pedig 1 perc elteltével kapcsol ki automatikusan. 

 

A BEALLITAS KIJELZESE 
Az (A) gomb megnyomásával ellenőrizhető, be van- 
e állítva valamilyen időzítés. Az idő kijelzőjén ekkor 
egy időre a beállított érték lesz látható, majd pedig 
ismét az aktuális napi idő. 
 

EGY BEALLITAS TORLESE 
A beállítás az (A) gomb megnyomásával és 2 
másodpercig történő benyomva tartásával törölhető. 
A törölt funkció jele kikapcsol. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 
Tisztítás és karbantartás során tartsák be az 
alábbiakat: 

 Az elektromos főkapcsolót állítsák kikapcsolt 
állásba. 

 A tűzhely minden kezelőgombját állítsák 
kikapcsolt helyzetbe. 

 Várják meg amíg a tűzhely lehül. 
 

LAKKOZOTT ES MŰANYAG FELULETEK 
Puha ruha és sima, lakkozott felületek tisztítására 
alkalmas kímélő tisztítószer segítségével tisztítsuk 
meg a gombokat és az ajtó fogantyúját.  
Használhatunk speciális, ilyen típusú felületek 
ápolására való tisztítószereket is, ez esetben tartsuk 
be a termék gyártójának utasításait. 
 

FIGYELEM 
A felsorolt felületek soha nem szabad, hogy 
sütőtisztító spraykkel érintkezzenek, mivel azok 
megsérthetik az alumínium részeket. 

 

 
 

ZOMÁNCOZOTT FELÜLETEK 
A készüléket nedves törlőkendővel vagy szivaccsal 
tisztítsa meg. A zsíros szennyeződést meleg vízzel 
és speciális tisztítószerrel tudja eltávolítani. Soha ne 
használjon agresszív tisztítószereket, amelyek a 
zománc és más anyagok felületén karcolódást és 
eltávolíthatatlan nyomokat okozhatnak. 
 

FŐZŐLAP 
Emelje ki a rácsokat és egyesével mossa el őket, 
vagy helyezze be mosogató gépbe. Megtisztításuk 
után helyezze őket vissza a helyére. Égőket (fedél, 
lángelosztó) emelje ki a főzőlapból és áztassa 10 
percig meleg tisztítószeres vízben. Utána gondossal 
szárítsa meg és győződjön meg arról, hogy az 
égőfejek nyílásai mindennemű szennyeződéstől és 
lerakódástól mentesek. Tisztítás után az égőfejeket 
összeszereljük. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
A lángelosztók alumínium öntetvényből készülnek, 
ezért nem javasoljuk őket mosogatógépben 
tisztítani. 
 

A SÜTŐ 
A sütőt sütőtisztító szerrel tisztítsa. A sütőben ne 
kaparják éles tárgyakkal a ráégett ételmaradékokat, 
hanem inkább próbálják meg óvatosan leáztatni 
őket, vagy vizes kefével eltávolítani. Utána mindig 
töröljék szárazra a felületet. 
Javasoljuk , hogy  időnént ellenőrizzék le, hogy a 
termosztát érzékelője nem szennyeződött-e erősen. 
Az érzékelő a sütő jobb oldalán középen található. 
A sütő tartozékait mosószeres vízben mossa le, 
vagy mosogatógépben. 

AQUA CLEAN 
A sütő hagyományosan (tisztítószerekkel, 
sprayekkel). A sütő rendszeres tisztitására (minden 
használat után) a következőt ajánljuk:  
A müködés választására való kapcsolót a kihült sütő 

esetén a pozicióba forditsuk  . A hőmérsékletet 

50°C-ra állítsa. A tepszébe 0,4l vízet engedjen és 
tegye az alsó vezetőbe. Fél óra múlva az emailra 
égett ételmaradék megpuhulnak és nedves ronggyal 
törölje le.  

 
SÜTŐ VILÁGÍTÁS IZZÓCSERÉJE 
 Győződjenek meg róla, hogy a készülék 

kikapcsolt állapotban van-e. 

 Az izzó védőfedelét balra történő forgatással 
távolíthatják el. 

 Cseréljék ki a kiégett izzót. 

 Fordított sorrendben helyezzék vissza a 
védőfedelet. 
 

 
 

MEGJEGYZÉS 
Világításhoz használjon  
T 300°C, E 14, 230 V ~, 25 W-os izzót. 
1. Menetes üvegfedél 
2. Izzó 
3. Foglalat 
4. Sütő hátfal 
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SÜTŐ 
Az eltakarítás belső üveg sütő ajtaját. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKLAMÁCIÓ 

 
A garanciális időben előforduló meghibásodásokat 
ne próbálják meg elhárítani. A hibát  a garanciális 
szervíz köteles elhárítani, aki üzembehehyezte 
akészüléket.  
Felhívjuk figyelmüket, hogy a készüléket csak 
szakember helyezheti üzembe. A garanciális 
szervizek jegyzékét a csomagolásban található 
országos szervízlista tartalmazza. Szabályosan 
kitöltött jótállási jegy nélkül a reklamáció 
érvénytelen. 
 

CSOMAGOLÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS 
MEGSEMMISÍTÉSE 

 
hullámkarton, csomagoló papír  
- MÉH-nek való eladás 
- papír gyűjtő konténerbe  
fa talpazat  
- más hasznosítás 
- kijelölt szeméttelepre 
műanyag fóliák, tasakok 
- műanyaggyűjtő konténerbe  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ 
ÉLETTARTAMA LEJÁRTA UTÁN 

 

 
 
Ez a készülék az elhasznált villamossági és 
elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU 
irányelvnek megfelelő jelölést kapott. 
Ez az irányelv a már nem használt készülékek 
visszavételének és hasznosításának EU-szerte 
érvényes kereteit határozza meg. 
Mivel a készülék olyan értékes anyagokat tartalmaz, 
amelyek újrahasznosíthatóak, a készüléket MÉH-be 
vagy kijelölt szemétgyűjtő telepre ajánlatos 
elszállítani. 
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A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE ÉS 
BEÁLLÍTÁSA 

 
A beszerelést csak az érvényes helybeli 
előírásoknak megfelelően lehet elvégezni. 
A készüléket csak szakember üzemelheti be. 
Szakember köteles a készüléket elhelyezni, 
beállítani. 
A készülék bekötése során a “GOMBSZ” fejezete 
szerint kell eljárni.  
A készülék bekötését flexibilis csővel javasoljuk. 
A készülék beüzemelése során a következő 
lépéseket kell elsősorban betartani: 

 gáztömörségi vizsgálat 

 gázégők működési próba, gázégők 
összeszerelésének ellenőrzése (primér levegő, 
tartalék teljesítményszükséglet, termoelektro 
biztosíték, gyújtás) 

 készülék minden funkciójának ellenőrzése 
készülék minden funkciójának bemutatása, ill. a 
vevő tájékoztatása a készülék használatáról, 
karbantartásáról. 

 
FONTOS 

 Kezelése során a kályha külső normál használat 
szükséges, hogy lezárja a szelepet a gázellátás 
előtt a készüléket és válassza le a készüléket a 
hálózatról. 
Az üzembe helyezéskor, szükség van funkciója a 
készülék, hogy elsősorban a következő 
feladatokat látja el: 

 Test gáz feszességét és helyességéért a villamos 
csatlakozás 

 Ellenőrizze le a gáz-égők, és állítsa be (viták 
teljesítmény, termoelektromos szenzorok 
biztosítékok, gyújtás) 

 Ellenőrizze le az ellenőrzések és az egyéb 
szabályozó elemek (termosztát, kapcsoló, 
világítás, stb) bemutatása ügyfelek minden 
funkciója a készülék és megismerheti annak 
üzemeltetése és karbantartása. 

 

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE 

 

 

 
A beszerelés az érvényes helybeli előírásoknak 
megfelelően kell elvégezni. 
Ez a készülék normális belső környezetbe való 
beépítésre volt tervezve (például konyha, 
lakóhelységek és hasonlók). Ezt a készüléket nem 
szabad fürdőszobába vagy hasonló, magasabb 
légnedvességgel rendelkező helységekbe 
elhelyezni. 
A készülék beállítását két bútor közé a fent említett 
szabályok szerint kell elvégezni. A készüléket az 
általános körülmények között önálló 
konyhaszekrények közé lehet elhelyezni, ahol a a 
helység minimális területe legalább a 20 m

3
-t. 

Kisebb helyiségekben (min. 15 m
3
) megfelelő 

levegőáramlást (pl. páraelszívó), ill. szellőztetést kell 
biztosítani. A készüléket bármilyen hőálló talajra 

lehet állítani. 
A tűzhely elhelyezése történhet közvetlenül a 
konyhabútor elemei közé is, melyeknek legalább 
100C-ig hőállónak kell lenniük, vagy hőszigetelő 
anyaggal kell ellátni. 
A tűzhelyet nem szabad dobogóra állítani. 
 
Minimális távolság 750 mm, nagyobb távolság a 
páraelszívó gyártó ajánlása szerint.   
 

A TŰZHELY CSATLAKOZTATÁSA 

 
A beszerelést csak az érvényes helybeli 
előírásoknak megfelelően lehet elvégezni. 

 

GÁZVEZETÉKRE 
A készüléket csak szakember csatlakoztathatja a 
gázvezetékre. Gázvezetéket a készülék jobb 
oldalára lehet csatlakoztatni. A gáz bekötő csőre 
elzáró csapot kell a készülék elé  szerelni. 
Amennyiben a készülék 10 kg-os propán-bután 
palackról működik, javasoljuk, hogy a palackot 
biztonságos távolságra helyezze el a hőforrásától, 
hogy a palack felületi hőmérséklete ne lépje túl a 
40°C-ot. 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A gázvezetékkel való munka során (pl. a gáz-
hálózatra vagy hajlékony gázcsőre történő 
csatlakoztatás) mindig használjunk csőfogót, hogy 
tartani tudjuk a gázcső végét, ezáltal elkerülve az 
esetleges deformálódást. 

 
HAJLÉKONY CSŐVEL TÖRTÉNŐ 
CSATLAKOZTATÁS 
Biztonsági okokból csak hitelesített csövet 
használjunk, amely megfelel a helyi szabványoknak. 
A cső javasolt hosszúsága 1000 -1500 mm. A cső 
hőtűrése legalább 100°C kell hogy legyen.  
Valamennyi csőnek tartalmaznia kell utasításokat a 
csatlakoztatás módjára, a megengedett hőre, az 
ellenőrzésekre, a szervizelésre, stb. Vonatkozóan. 
Ezeket az utasításokat feltétel nélkül be kell tartani. 

 
G 20, G 25.1 FÖLDGÁZRA TÖRTÉNŐ 
CSATLAKOZTATÁS 
Csatlakoztatást az előírások szerint kell elvégezni. 
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G 30 PROPAN-BUTÁN GÁZRA TÖRTÉNŐ 
CSATLAKOZTATÁS 
A készülék gázvezeték végére G 1/2” való rákötést 
cső és csőtoldalék segítségével alakítjuk ki, melyek 
a készülék tartozékai. 
Csatlakoztatást előírások szerint kell elvégezni. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Csatlakozó-vég 
2. Könyök 
3. Csatlakozó cső  
    (jobb oldalról történő csatlakoztatás)  
4. Csatlakozó cső  
    (bal oldalról történő csatlakoztatás) 
5. Rögzítő kapocs 
6. A tűzhely hátsó takarólapja 

 
FONTOS FIGYELMEZTETÉS: 
Bal oldali csatlakoztatás esetén (elölről nézve) a 
csövet a hátsó takarólap nyílásához erősített 
kapoccsal kell csatlakoztatni. A rögzítő kapcsot a 
tartozék-csomagban találhatjuk meg. 
A cső hőtűrése legalább 100°C kell hogy legyen.  

 

AZ EL. HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ 
CSATLAKOZTATÁS 

 
FIGYELEM 

Tűzhely készülék I. osztályú mértéke szerint az 
áramütés elleni védelem, és össze kell kötni a 
védővezető a hálózat. 

 
Az elektromos hálózatra történő csatlakozást a 
készülékhez mellékelt biztonsági földelt dugvillával 
ellátott csatlakozó kábellel lehet végrehajtani. A 
csatlakozó kábel sérülése esetén azt azonnal 
cserélni kell. 
 

FIGYELEM: 
Az üzembe helyezést csak szakember végezheti el. 
A beüzemelés dátumát fel kell tüntetni a garancia 
jegyen. 
Az elektromos bekötés során ügyeljenek arra, hogy 
a csatlakozó kábel ne érintse a tűzhely esetleges 
forró részeit, ne keresztezze a gázégőket, hogy 
elkerüljék a kábel sérülését és a balesetveszélyt. 

 
 
 
 

 

FŐZŐÉGŐ  
BEÁLLÍTÁSA 

 
TAKARÉK” TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA 
Minimális gázteljesítmény helyes  állításához a 
belső láng kúpja 3 - 4 mm magasságú legyen. 
Ellenkező esetben, miután leveszi a csapgombot, a 
“C” jelű csavar becsavarozásával ill. 
kicsavarozásával, csökken, vagy nő a láng. 
A beállítást akkor végezheti el, amikor a csap 
minimum állásban van. PB “Takarék” teljesítmény 
beállításánál a “C” jelű csavart hajtsa be egészen a 
végső állásba. 

 

Égő  Kicsi Közepes Nagy 

Teljesítmény  
(kW) 

1,0 1,92 2,90 

Földgáz H (G 20) nyomás 25 mbar 

Fúvókaátmérő 
(mm) 

0,77 1,01 1,22 

 

Égő  Kicsi Közepes Nagy 

Teljesítmény  
(kW) 

1,0 1,75 2,70 

Földgáz S (G 25.1) nyomás 25 mbar 

Fúvókaátmérő 
(mm) 

0,80 1,02 1,21 

Propán-bután (G 30) nyomás 30 mbar 

Fúvókaátmérő 
(mm)  

0,50 0,66 0,83 

Gázfogyasztás 
(g/h) 

72,8 127,3 196,5 

 

KÉSZÜLÉK ÁTALAKÍTÁSA MÁS 
GÁZFAJTÁRA 

 
A készülék, melyet Ön megvásárolt, gyárilag  “H” 
földgáz üzemmódra van beállítva. Amennyiben a 
készüléket propán-butánra, vagy “S” gázra óhajtja 
átalakítatni, forduljon szakemberhez. 
A készülék átalakítását a garanciajegyen 
igazoltassa. Igazolás hiányában 
A garanciális javítás iránti  igényét érvényesíteni 
nem lehet. 
Átalakítás során az alábbiakat szükséges 
végrehajtani: 

 Minden égőfej esetén fúvóka csere 

 minimális teljesítmény (“TAKARÉK”) állítása 

 gáznyomás szabályozó állítása, ill. cseréje, 
amennyiben a bevezető csövön található 

 az átalakítást igazoló címkét a készülékre 
felragasztani  

 átállítást a garanciajegyre igazolni. 
 

A KÉSZÜLÉK MAGASSÁGÁNAK 
BEÁLLÍTÁSA 

 
A készülék vízszintes fekvésének beállítását négy 
állítócsavar segítségével végezhetik el, melyek a 
készülék tartozékai. 
Kiemeljük a fiókot a tűzhelyből 
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 A tűzhelyet az oldalára döntjük 

 A négy erre kiképzett nyílásba behelyezzük az 
anyákat, majd enyhén becsavarjuk a csavarokat 

 A tűzhelyet felállítjuk, majd a csavarok 
segítségével belülről a tárolótérben vízszintes 
helyzetbe állítjuk 
 

MEGJEGYZÉS 
A  készülék magasságának állítása nem szükséges, 
amennyiben a tűzhely vízszintesen áll, és az 
elhelyezése ezt nem igényli. 
 

MEGJEGYZÉS 
A gyártó fenntartja jogát, hogy az útmutatóban 
változásokat végezzen el, melyek a terméket érintő 
innovációs vagy technológiai változásokból erednek. 
 

TARTOZÉKOK  
 

K57CLI1 
K57CLB1 

Sütőrács + 

Zománcozott tepsi + 

Zománcozott sütőlemez + 

Magasságállító készlet + 

Rögzítő kapocs + 

A rács a kis hajók (Figyelembe 
vett forrásban levő rács bal első 
égőt, ha főzés edény van egy kis 
alap átmérője) 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI ADATOK 

GÁZ – ELEKTROMOS ÜZEMŰ KOMBINÁLT TŰZHELY  
 

K57CLI1 
K57CLB1 

Méretek:  magasság/szélesség/mélység(mm) 850 / 500 / 605 

Főzőlap Gázfogyasztás főzőlap  

Bal hátsó égő (kW) 1,92 

Jobb hátsó égő  (kW) 2,90 

Jobb első égő  (kW) 1,92 

Bal első égő  (kW) 1,1 

Sütő 

Alsó fűtőszál  (kW) 0,75  

Felső fűtőszál  (kW) 1,10  

Grill fűtőszál  (kW) 1,85 

Körfűtőszál  (kW) 2,0 

Világítás  (W) 25 

Ventillátor  (W) 30-40 

Nagyfeszültségű szikragyújtó  (W) 2 

Min./max. Sütő hőmérséklet  50 / 250°C 

Elektromos bekötés 230 V ~, 50 Hz 

Elektromos összteljesítmény  (kW) 3,2 

Teljes belépő teljesítmény – gáz  (kW) 7,84  

Gáztípus G 20 – 25 mbar 

Gázhálózati csatlakozás ISO 228-1/ G ½ 

A készülék kategóriája  II 2HS3B/P  
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TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP, 65/2014/EU RENDELET ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓS, 
66/2014/EU RENDELET 

 Jel Mértékegység Érték 

A szállító neve vagy védjegye   GORENJE 

A modell megjelölése   K57CL1 
    

Energiahatékonysági mutató sütőterenként EEIcavity  107,5/106,7 

Energiahatékonysági osztálya   B/A 

Egy üzemciklusra vetített 
energiafogyasztás hagyományos 

üzemmódban    
EC electric cavity kWh/cycle 

0,81 

Egy üzemciklusra vetített 
energiafogyasztás légkeveréses 

üzemmódban   

0,80 

A sütőterek száma   1 

Hőforrás sütőterenként   Villamos energia 

Térfogat sütőterenként V l 48 

A sütő típusa   

 
    

A tűzhely típusa   

 

A gázégők száma   4 

Energiahatékonyság gázégőnként EEgas burner   

- Kicsi  % - 

- Közepes  % 54,7 

- Gyors  % 54,4 

Energetická účinnost plynové varné desky EEgas hob % 54,6 

A készülék tömege M kg 
K57CLI1 – 40,0 
K57CLB1 – 38,5  

 
MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky– Mariánské Údolí, Česká republika                                         SAP 512459hu 
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