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 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ХОРА С ОГРАНИЧЕНИ
СПОСОБНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.

• Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.

• Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

• Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

• Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
• Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и

ги изхвърлете, както е редно.
• Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,

когато работи или когато изстива. Достъпните части са
горещи.

• Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.

ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ
• Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и

да сменя кабела.
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• Този уред е предназначен за употреба на височина до
2000 метра над морското равнище.

• Този уред не е предназначен за използване на кораби,
лодки или други плавателни съдове.

• Не инсталирайте уредът зад декоративна врата, за да
предотвратите прегряване.

• Не поставяйте уреда върху основа.
• Не използвайте уреда с външен таймер или отделна

система за дистанционно управление.
• ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без надзор,

може да е опасно и да предизвика пожар.
• НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,

а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с
капак или огнеупорно одеяло.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да
бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва да
се наблюдава постоянно.

• ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.

• Не почиствайте уреда с парочистачка.
• Не използвайте абразивни, почистващи препарати или

остри метални прибори при почистване на стъклената
врата на фурната или стъклото на капака на готв. плот,
тъй като те могат да надраскат повърхността и да
доведат до напукване на стъклото.

• Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй
като могат да се загреят.

• Отстранете всички разлети течности от капака преди
отваряне. Оставете повърхността на плота да изстине,
преди да затворите капака.

• ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.

• Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.

• Преди ремонтиране изключете захранването.
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• Проверете дали уредът е изключен, преди да смените
лампичката, за да избегнете възможността от токов
удар.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

• ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за котлони
разработени от производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за котлони
вградени в уреда. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред е подходящ за следните пазари:
BG HU

ИНСТАЛИРАНЕ

ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.

• Премахнете всякакво опаковане.
• Не монтирайте и не използвайте повреден

уред.
• Следвайте инструкциите за инсталиране,

приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите уреда,

тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.

• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Кухненският шкаф и нишата трябва да

имат подходящи размери.
• Трябва да спазвате минималното

разстояние до други уреди и устройства.
• Монтирайте уреда на безопасно и

подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.

• По някои части от уреда минава ток.
Оградете уреда с мебели, за да
предотвратите допир до опасни части.

• Страничните стени на уреда могат да са в
непосредствена близост до други уреди
или шкафове със същата височина.

• Не поставяйте уреда близо до врата или
под прозорец. Това предотвратява
падането на гореща посуда от уреда,
когато вратата или прозореца са отворени.

• Стабилизирайте уреда, за да
предотвратите преобръщането му. Вижте
глава „Инсталиране”.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА

ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.

• Всички ел. връзки трябва да се извършат
от квалифициран електричар.

• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на табелката с

технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.

• Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.

• Не зползвайте разклонители или адаптери
с много входове.

• Не допускайте захранващите кабели да се
доближават до вратичката на уреда,
особено когато вратичката е гореща.

• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде затегната
по такъв начин, че да не може да се
отстрани без инструменти.

• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.

• Ако контактът е разхлабен, не свързвайте
захранващия щепсел.
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• Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.

• Използвайте само правилни устройства за
изолация: предпазни прекъсвачи на
мрежата, предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и контактори за
утечка на заземяването.

• Електрическата инсталация трябва да има
изолиращо устройство, което ви позволява
да изключите уреда от ел. мрежата при
всички полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне на
контакта минимум 3 мм.

• Затворете изцяло вратичката на уреда,
преди да свържете захранващия кабел към
контакта.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГАЗ
• Всички газови връзки трябва да бъдат

извършени от квалифицирано лице.
• Преди монтажа се уверете, че настройките

(тип и налягане на газта) и регулирането на
уреда са съвместими с местните условия
на газоподаване.

• Уверете се, че има циркулация на въздух
около уреда.

• Информацията за газоподаване можете да
видите върху табелката с данни.

• Този уред не е свързан към устройство за
отвеждане на продуктите от горенето.
Свържете уреда съобразно текущите
разпоредби за инсталиране. Внимавайте
за изискванията относно правилната
вентилация.

УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или изгаряния.
Опасност от токов удар.

• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.

• Не променяйте предназначението на
уреда.

• Уверете се, че вентилационните отвори не
са блокирани.

• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.

• Деактивирайте уреда след всяка употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте

вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.

• Не използвайте уреда с мокри ръце или
ако е в контакт с вода.

• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.

ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар
или експлозия

• Нагорещените мазнини или масло могат да
предизвикат възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените предмети
далеч от мазнини или масло, когато
готвите с тях.

• Парите, които се освобождават от много
нагорещеното масло, могат да причинят
спонтанно запалване.

• Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да причини
пожар при по-ниски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.

• Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.

• Не позволявайте влизането на искри или
открит огън в контакт с уреда, когато
вратичката е отворена.

• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки с
алкохол може да причини смесване на
алкохола с въздух.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда
в уреда.

• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене или

други обекти в уреда директно на
дъното.

– не поставяйте вода директно в
горещия уред.

– не дръжте влажни тенджери и храна в
уреда, след като приключите с
готвенето.

– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.

• Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва влияние
върху работата на уреда.

• Използвайте дълбока тава за печене за
сиропирани торти. Плодовите сокове
причиняват петна, които може да бъдат
трайни.

• Не оставяйте горещи готварски съдове
върху командното табло.

• Не оставяйте готварски съдове на врят на
сухо.
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• Не позволявайте върху уреда да падат
предмети или готварски съдове.
Повърхността може да се повреди.

• Не активирайте зоните за готвене при
празни готварски съдове или ако няма
готварски съдове.

• Не поставяйте алуминиево фолио върху
уреда или директно на дъното на уреда.

• Съдове за готвене от чугун, алуминий или
с повредено дъно, могат да доведат до
надраскване. Винаги повдигайте тези
предмети нагоре, когато трябва да ги
преместите по плочата за готвене.

• Осигурете добра вентилация в
помещението, в което ще бъде инсталиран
уредът.

• Използвайте само стабилен готварски съд
с правилната форма и диаметър, по-голям
от размерите на горелките.

• Уверете се, че не излиза пламък, когато
бързо превъртите ключа от максимално на
минимално положение.

• Използвайте само аксесоарите, доставени
заедно с уреда.

• Не инсталирайте разпределител за
пламъка върху горелките.

• Този уред е предназначен само за готвене.
Той не трябва да бъде използван за
никакви други цели, например отопление
на помещения.

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или повреда на
уреда.

• Преди поддръжка, изключете фурната.
Изключете щепсела от контакта.

• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се счупят.

• Сменяйте незабавно стъклените панели на
вратичката, когато са повредени. Свържете
се с оторизиран сервизен център.

• Оставянето на мазнина или храна в уреда
може да причини пожар.

• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.

• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.

• Ако използвате спрей за фурна, следвайте
инструкциите за безопасност на
опаковката.

• Не почиствайте емайла с каталитични
частици (ако е приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.

• Не почиствайте горелките в съдомиялна
машина.

КАПАК
• Не променяйте спецификациите на капака.
• Почиствайте капака редовно.
• Не отваряйте капака, ако има разливания

по повърхността.
• Преди да затворите капака, изключете

всички горелки.
• Не затваряйте капака, докато плочата и

фурната не изстинат напълно.
• Стъклените капаци могат да се счупят при

нагряване (ако е приложимо).

ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.

• Крушката или халогенната лампа в този
уред е предназначена само за употреба в
домакински уреди. Не я използвайте за
битово осветление.

• Преди да подмените крушката, изключете
уреда от електрозахранването.

• Използвайте само лампи със същите
спецификации.

ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уредът, свържете се с

оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални резервни

части.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.

• Свържете се с общинските власти за
информация за това как да изхвърлите
уреда правилно.

• Изключете уреда от електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в близост

до уреда и го изхвърлете.
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• Премахнете дръжката на вратичката, за да
предотвратите заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.

• Смачкайте външните тръби за газ.

ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УРЕДА
Можете да монтирате своя самостоятелно
стоящ уред с шкафове от едната или от двете
страни, както и в ъгъл.

Оставете разстояние от
приблизително 1 см между уреда и
стената, за да гарантирате
свободното отваряне на капака.

Относно минимални разстояния на поставяне,
проверете таблицата.

A
C

D

B

Минимални разстояния

Размери мм

A 400

B 650

C 150

D 540

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Волтаж 230 V

Честота 50 Hz

Клас на уреда 1

Размер mm

Височина 850

Ширина 500

Дълбочина 500

ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Категория на уреда: II2HS3B/P

Първоначален газ: G20 (2H) 25 мбар

Смяна на газ: G25.1 (2HS) 25 мбар
G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар

ДИАМЕТРИ НА БАЙПАСА

ГОРЕЛКА Ø БАЙПАС1) 1/100 мм

Спомагателна 29 / 30

Среднонагряваща 32
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ГОРЕЛКА Ø БАЙПАС1) 1/100 мм

Бърза 42

1) Типът байпас зависи от модула.

ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ G20 25 МИЛИБАР

ГОРЕЛКА НОРМАЛНА МОЩ‐
НОСТ kW1)

НАМАЛЕНА МОЩНОСТ
kW1)

МАРКИРОВКА НА
ДЮЗАТА 1/100 мм

Бърза 2.6 0.72 / 0.75 106

Среднонагрява‐
ща

2.0 / 1.9 0.45 92

Спомагателна 1.03 0.35 70

1) Типът байпас зависи от модула.

ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ G25,1 25 МИЛИБАР

ГОРЕЛКА НОРМАЛНА МОЩ‐
НОСТ kW1)

НАМАЛЕНА МОЩНОСТ
kW1)

МАРКИРОВКА НА
ДЮЗАТА 1/100 мм

Бърза 2.8 0.72 / 0.75 125

Среднонагрява‐
ща

2.0 0.43 / 0.45 106

Спомагателна 1.03 0.35 74

1) Типът байпас зависи от модула.

ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ ЗА ВТЕЧНЕН ГАЗ ПРОПАН G30 30 mbar

ГОРЕЛКА НОРМАЛНА
МОЩНОСТ kW

НАМАЛЕНА МОЩ‐
НОСТ kW

МАРКИРОВКА
НА ДЮЗАТА

1/100 мм
НОМИНАЛЕН ГАЗОВ

ПОТОК г/ч

Бърза 2.5 0.72 77 182

Среднона‐
гряваща

2.0 0.43 71 145

Спомага‐
телна

1.0 0.35 50 73
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ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ ЗА ВТЕЧНЕН ГАЗ ПРОПАН G31 30 mbar

ГОРЕЛКА НОРМАЛНА
МОЩНОСТ kW1)

НАМАЛЕНА МОЩ‐
НОСТ kW1)

МАРКИРОВКА
НА ДЮЗАТА

1/100 мм
НОМИНАЛЕН ГАЗОВ

ПОТОК г/ч

Бърза 2.2 0.63 77 157

Среднона‐
гряваща

1.7 0.38 71 121

Спомагател‐
на

0.85 0.31 50 61

1) Типът кран зависи от модела.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГАЗ

ВНИМАНИЕ! Преди да свържете
газта, изключете уреда от
електрозахранването или
изключете предпазителя в кутията
с предпазители.Затворете
основната клапа на
газоподаването.

Изберете твърди връзки или използвайте
гъвкава тръба от неръждаема стомана в
съответствие с действащата нормативна
уредба. Ако използвате гъвкави метални
тръби, внимавайте да не се допират до
движещи се части и да не бъдат усукани.

ВНИМАНИЕ! Тръбата за
свързване към източника на газ не
трябва да опира частта на уреда,
показана на илюстрацията.

ВНИМАНИЕ! След приключване
на монтажа се уверете, че нито
едно уплътнение на тръбите не
тече. За да проверите
уплътнението, използвайте
сапунен разтвор, а не пламък.

ГЪВКАВА ВРЪЗКА С НЕМЕТАЛНИ ТРЪБИ
Ако имате лесен достъп до връзката, можете
да използвате гъвкава тръба. Гъвкавата

връзка трябва да бъде здраво захваната със
скоби.
При монтаж винаги използвайте държача за
тръби и уплътнението. Гъвкавата тръба може
да се прилага, когато:
• не може да се нагрее повече от стайната

температура, над 30 °C,
• не е по-дълга от 1500 мм,
• никъде няма стеснявания,
• не е огъната или затегната,
• не се допира до режещи краища или ъгли,
• състоянието й може лесно да се провери.
При проверка на гъвкавата тръба се уверете,
че:
• по нея няма пукнатини, резки или белези

от горене, както в двата края, така и по
цялата й дължина,

• материалът не е втвърден, а показва
съответната си еластичност,

• затягащите скоби не са ръждясали,
• срокт на годност не изтича скоро.
Ако се наблюдават един или повече дефекти,
не поправяйте тръбата, а я сменете.
Рампата за подаване на газ се намира на
задната страна на командното табло.

ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ РАЗЛИЧНИ
ВИДОВЕ ГАЗ

Позволявайте само на
упълномощени лица да
приспособяват уреда към
различните видове газ.

Ако уредът е зададен за естествен
газ, можете да го промените към
течен газ, с правилните
инжектори.
Дебитът на газ се регулира.
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ВНИМАНИЕ! Преди да смените
дюзите, се уверете, че
регулаторите за газ са в
изключено положение. Изключете
уреда от захранващата ел. мрежа.
Оставете уреда на изстине.
Съществува опасност от
нараняване.

Уредът е зададен на газ по
подразбиране. За да промените
настройката винаги използвайте
уплътнение за запечатване.

A

B

D

C

A. Точка на свързване към източник на газ
(прилага се само една точка за уреда)

B. Уплътнение
C. Регулируемо свързване
D. Държач за тръба за втечнен газ пропан

СМЯНА НА ДЮЗИТЕ НА ПЛОЧАТА
Сменете дюзите, когато сменяте типа газ.
1. Свалете поставките за съдове.
2. Свалете капачките и короните на

горелките.
3. Махнете дюзите с гаечен ключ 7.
4. Сменете дюзите с необходимите за типа

газ, който използвате.

5. Сменете табелката с данни (намира се в
близост до газоснабдителната тръба) с

тази за съответния нов тип подаване на
газ. 

Можете да намерите тази
табелка в торбата, доставена с
уреда.

Ако налягането на газоподаването не е
постоянно или е различно от необходимото
налягане, монтирайте подходящ регулатор на
налягане на газоснабдителната тръба.

НАГЛАСЕТЕ МИНИМАЛНОТО НИВО НА ГАЗ
ЗА ГОРЕЛКАТА
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Завъртете ключа за плочата. Ако няма

достъп до байпасния винт, разглобете
командното табло, преди да започнете
регулирането.

3. С тънка и плоска отвертка нагласете винта
на байпаса A.
Модела определя позицията на винта на
байпаса A.
A

A

Преминаване от природен газ на течен газ
1. Затегнете напълно байпасния винт.
2. Върнете ключа обратно.

Смяна от течен газ на природен газ
1. Развийте с приблизително един оборот

позицията на байпасния винт A.
2. Сложете обратно ключа за плочата.
3. Свържете уреда към

електрозахранването. 

ВНИМАНИЕ! Включете
щепсела в контакта на
захранващата мрежа само, ако
всички части са поставени
обратно в първоначалното им
положение. Съществува
опасност от нараняване.

4. Запалете горелката.
Вж. глава "Плоча - Всекидневна
употреба".

5. Завъртете ключа за котлона на
минималната позиция.

6. Премахнете отново ключа за плочата.
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7. Завийте бавно байпасния винт, докато
пламъкът стане минимален и постоянен.

8. Сложете обратно ключа за плочата.

ЗАЩИТА ПРОТИВ НАКЛАНЯНЕ
Задайте правилната височина и зона за
уреда, преди да поставите защитата против
накланяне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Задължително монтирайте
защитата против накланяне на
правилната височина.

Уверете се, че повърхността зад
уреда е гладка и равна.

Трябва да монтирате защитата против
накланяне. В противен случай уредът може да
се наклони.
Този електроуред има символ, показан на
фигурата (ако е приложимо), за да ви напомня
за инсталацията на защитата против
накланяне.

1. Монтирайте защитата против накланяне
на 317 - 322 мм надолу от най-горната
повърхност на уреда и на 80 - 85 мм от
страната на уреда в кръглата дупка на
скобата. Завийте я в солидния материал
или използвайте подходяща опора (стена).

80-85

mm

317-322 

mm

2. Можете да намерите отвора от лявата
страна на гърба на уреда. Повдигнете
предната част на уреда и я поставете по
средата на пространството между
шкафовете. Ако пространството между
шкафовете е по-голямо от ширината на
уреда, трябва да регулирате страничните
разстояния, за да центрирате уреда.

Ако сте променили размерите на
печката, трябва да изравните
правилно средството против
преобръщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
пространството между шкафовете
е по-голямо от ширината на уреда,
трябва да регулирате страничните
разстояния спрямо центъра на
уреда.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Производителят не
поема отговорност, ако Вие не
спазите мерките за безопасност,
посочени в глава „Безопасност“.

Този уред се доставя с щепсел и захранващ
кабел.

ВНИМАНИЕ! Захранващият кабел
не трябва да опира частта на
уреда, щрихирана на
илюстрацията.
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ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
ОБЩ ПРЕГЛЕД

6

7

8
2

3

4

1

1 32 4

5

1 Ключове за готварски плот
2 Ключ за брояча на минути
3 Контролен ключ (за температура)
4 Индикатор/символ за температура
5 Кръгов превключвател за функциите на

нагряване
6 Нагревател
7 Лампа
8 Позиции на рафтовете

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ

1 32

5 4

1 Среднонагряваща горелка
2 Изход за пара - броят и позицията зависят

от модела
3 Спомагателна горелка
4 Бързонагряваща горелка
5 Среднонагряваща горелка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Скара

За готварски съдове, форми за кекс,
печива.

• Tава за печене
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За сладкиши и курабийки.
• Отделение за съхранение

Отделението за съхранение се намира под
вътрешността на фурната. За да
използвате това отделение, вдигнете
долната предна вратичка, след което я
издърпайте надолу.

ВНИМАНИЕ! Отделението за
съхранение може да се нагрее,
когато уредът работи.

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ПЪРВОНАЧАЛНО ПОЧИСТВАНЕ
Извадете всички принадлежности от фурната.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и принадлежностите
преди първата употреба.
Поставете принадлежностите в
първоначалната им позиция.

ПОДГРЯВАНЕ
Загрейте предварително празната фурна
преди първата употреба.

1. Задайте функцията  и максималната
температура.

2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията  и задайте

максималната температура.
Максималната температура при тази
функция е 210°C.

4. Оставете фурната да работи 15 минути.
5. Изключете фурната и я оставете да се

охлади.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От фурната може да

излиза миризма и дим. Осигурете достатъчна
вентилация в помещението.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПАРНИЯТ ИЗХОДЕН
КАПАК
Само за избрани модели. Отнася се само за
модели плочи с бял капак.
Горещият въздух изпускан от парният изходен
отвор, може да причини обезцветяване на
белият капак на плочата. Тази зона става
жълта. За да избегнете това, инсталирайте
парният изходен капак.
1. Сложете куките на капакът под предният

ръб на парните изходни отвори.
2. Натиснете навътре задният ръб, за да

заключите капакът.

ПЛОЧА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА

Винаги запалвайте горелката,
преди да поставите готварския
съд върху нея.

ВНИМАНИЕ! Бъдете много
внимателни, когато използвате
открит огън в кухненска среда.
Производителят не носи
отговорност в случай на
неправилно използване на
пламъка.

1. Завъртете копчето за функции на фурната
обратно на часовниковата стрелка до
положение на максимален газов поток 
и го натиснете за да запалите горелката.

13



2. Задръжте ключа за плочата натиснат за
точно или по-малко от 10 секунди, за да се
загрее термодвойката. Ако това не стане,
подаването на газ е прекъснато.

3. Регулирайте пламъка, след като се
нормализира.

ВНИМАНИЕ! Не дръжте ключа
натиснат повече от 15 секунди.
Ако горелката не се запали и след
15 секунди, отпуснете ключа,
завъртете го на изключено
положение и опитайте да запалите
горелката отново след най-малко
1 минута.

Ако след няколко опита горелката
не се запали, проверете дали
короната на горелката и нейната
капачка са в правилни позиции.

При липса на електрозахранване
можете да запалите горелката без
електрическото устройство. В този
случай, доближете пламък към
горелката, натиснете надолу
съответното копче и го завъртете
на максимално положение.
Задръжте ключа натиснат за точно
или по-малко от 10 секунди, за да
се загрее термодвойката.

Ако горелката случайно загасне,
завъртете ключа за управление на
изключено положение и опитайте
да запалите горелката отново
след най-малко 1 минута.

Генераторът на искра може да
стартира автоматично, когато го
включите към
електрозахранването, след
монтиране или прекъсване на
тока. Това е нормално.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ГОРЕЛКАТА

A

B

D

C

A. Капачка на горелката
B. Корона на горелката
C. Запалителна свещ
D. Термодвойка

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА
За да изгасите пламъка, завъртете бутона на
изключена позиция .

ВНИМАНИЕ! Винаги намалявайте
или изключвайте пламъка, преди
да свалите съдовете от горелката.

ПЛОЧА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте един
и същ тиган на две горелки.

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте
нестабилни или повредени съдове
върху горелките, за да
предотвратите разливане и
нараняване.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се,
че дръжките на съдовете не са
над предния ръб на горелката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се,
че дръжките са централно
разположени върху горелката, за
да се постигне максимална
стабилност и по-ниска консумация
на газ.

ДИАМЕТЪР НА ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ

ВНИМАНИЕ! Използвайте само
готварски съдове с диаметър,
подходящ за размера на
горелките.

Горелка Диаметър на готвар‐
ски съдове (мм)

Бърза 160 - 220

Среднонагряваща 140 - 220

Спомагателна 120 - 180

ПЛОЧА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
• Почиствайте плочата след всяка употреба.
• Винаги използвайте готварски съдове с

почистено дъно.
• Надрасквания или тъмни петна по

повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.

• Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за повърхността
на плочата.

• Измийте с вода елементите от неръждаема
стомана и след това подсушете с мека
кърпа.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЧАТА
• Отстранявайте незабавно: разтопена

пластмаса, пластмасово фолио, захар и
храна със захар, в противен случай
замърсяването може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.

• Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от варовик,
вода, петна от мазнина, лъскави
металически обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко почистващ
препарат. След почистване подсушете
плочата с мека кърпа.

• За да почистите емайлираните части,
короните и горелките, измийте ги с топла
сапунена вода и ги подсушете внимателно
преди да ги поставите обратно.

ПОЧИСТВАНЕ НА СВЕЩИТЕ ЗА
ЗАПАЛВАНЕ
Тази функция се получава чрез керамична
запалителна свещ с метален електрод.
Поддържайте тези компоненти добре
почистени, за да избегнете трудности при
запалването, и проверявайте дали не са
запушени отворите на короните на горелките.

ПОСТАВКИ ЗА СЪДОВЕ

Поставките за съдовете не са
устойчиви на миене в съдомиялна
машина. Те трябва да се измиват
на ръка.

1. За по-лесно почистване на основата
можете да отстраните поставките за
съдове. 

Когато подменяте поставките
за съдове, внимавайте да не
допуснете повреди върху
основата.

2. Емайлираното покритие понякога може да
има груби ръбове, затова внимавайте
когато миете и подсушавате поставките за
съдове ръчно. Ако е необходимо,
премахнете упоритите петна, като
използвате кремообразен почистващ
препарат.

3. След като почистите поставките за
съдове, уверете се, че те са в точната
позиция.
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4. За да може горелката да работи правилно,
се уверете, че рамената на поставките за
съдове се намират в центъра на
горелката.

ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА
Периодично искайте от местния оторизиран
сервизен център да проверява състоянието
на газоснабдителната тръба и на регулатора
на налягането, ако такъв е поставен.

ФУРНА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА
ФУРНАТА
1. Завъртете ключа за функция на фурната,

за да изберете функция.
2. Завъртете копчето за температурата, за

да изберете температура.
3. За да изключите фурната, завъртете

копчето за функциите на фурната и
температурата в положение "изключено".

Лампичката светва, когато фурната работи.

ПРЕДПАЗЕН ТЕРМОСТАТ
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може да
доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е оборудвана с
термостат за безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва отново
автоматично, след като температурата
спадне.

ФУНКЦИИ НА ФУРНАТА

Символ Функция на фурната Приложение

Изключена позиция Фурната е изключена.

Лампа на фурната За включване на лампата без готвене.

Традиционно готвене За печене на тестени и месни храни на едно ни‐
во.

Горно + долно печене Функцията е разработена за пестене на енергия
по време на готвене. За инструкциите за готвене
вижте глава „Препоръки и съвети“, Горно + дол‐
но печене. Вратата на фурната трябва да се за‐
твори по време на готвене, така че функцията
да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната
работи с възможно най-висока енергийна ефек‐
тивност. Когато използвате тази функция, тем‐
пературата във вътрешността може да се разли‐
чава от зададената температура. Нагревателна‐
та мощност може да се намали. За общи препо‐
ръки за енергоспестяване вижте „Енергийна
ефективност”, глава „Икономия на енергия”. Та‐
зи функция се използва за покриване на изиск‐
ванията за класа на енергийна ефективност съ‐
гласно EN 60350-1.
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Символ Функция на фурната Приложение

Долно нагряване За печене на кексове с хрупкава основа и за кон‐
сервиране на храна.

Силен грил За печене на тънки хранителни продукти в голе‐
ми количества и за препичане на хляб.

Бързо нагряване За печене на по-големи парчета месо или птиче
месо на едно ниво. За огретени и за кафява ко‐
ричка.
Максималната температура при тази функция е
210 °C.

Бавно готвене За приготвяне на крехки, сочни печени меса.

ФУРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
ТАЙМЕР
Използвайте, за да настроите обратно
броене.

Тази функция не влияе върху
работата на уреда.

1. Задайте функция и температура на
фурната.

2. Завъртете кръговия регулатор за
настройка на таймера докрай и след това
го върнете на желаното време.

Когато времето изтече, прозвучава сигнал.

ФУРНА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

ПОСТАВЯНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
Скара:

Скарата има специална форма в
задната част, която помага за
циркулация на топлината.

Поставете рафта на правилната позиция за
рафт. Уверете се, че не докосва задната
стена на фурната.
Тава:

Не вкарвайте тавата за печене
докрай към задната стена на
фурната. Това предотвратява
циркулирането на топлината около
тавата. Храната може да загори,
особено в задната част на тавата.
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Поставете тавата или дълбокия тиган върху
позицията на скарата. Уверете се, че не
докосва задната стена на фурната.

ФУРНА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят от
рецептите, качеството и
количеството на използваните
съставки.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
• Уредът има четири позиции на рафта.

Позициите на рафтовете се броят от
дъното на уреда.

• В уреда или по стъклата на вратичката
може да кондензира влага. Това е
нормално. Винаги отстъпвайте от уреда,
когато отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10 минути преди
готвене.

• Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.

• При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с алуминиево
фолио. Това може да промени резултатите
от печенето и да повреди емайла на
фурната.

ПЕЧЕНЕ
• Първия път използвайте по-ниската

температура.
• Кейкове и сладки с различни височини

невинаги се запичат равномерно. Не е
необходимо да се променя температурната
настройка ако се получи неравномерно
изсъхване. Разликите се изравняват по
време на печенето.

• Тавите във фурната могат да се огънат/
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването изчезва.

ПЕЧЕНЕ НА КЕКСОВЕ
Не отваряйте вратичката на фурната, преди
да е изтекло 3/4 от зададеното време за
готвене.

ПРИГОТВЯНЕ НА МЕСО И РИБА
Оставете месото за приблизително 15 минути
преди нарязване, така че сокът да не изтича
навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте малко
вода в дълбоката тава. След като водата се
изпари, доливайте още, за да не кондензира
димът.

ВЕНТИЛ. НА НИСКА ТЕМПЕР.

Когато използвате тази функция,
винаги приготвяйте ястията без
похлупак.

Тази функция се използва за приготвяне на
крехки, нетлъсти парчета месо и риба.
Вентил. на ниска темпер. не е подходяща за
рецепти като задушено печено или мазно
свинско печено. Използвайте 125 °C за по-
малки парчета месо, напр. пържоли.

ВРЕМЕНА ЗА ГОТВЕНЕ
Времената за приготвяне зависят от типа на
храната, нейната консистенция и обем.
Първоначално, проследете резултатите,
когато готвите. Намерете най-добрите
настройки (настройка на нагряване, време на
готвене и др.) за вашите съдове, рецепти и
количества, когато използвате този уред.

ГОРНО + ДОЛНО НАГРЯВАНЕ 

Храна Температура (°C) Време (мин) Положение на
скарата

Плосък кекс 160 - 170 30 - 40 2
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Храна Температура (°C) Време (мин) Положение на
скарата

Швейцарско руло 150 - 170 20 - 30 2

Палачинка в тава 170 - 180 40 - 50 2

Кифлички 190 - 200 15 - 30 2

Кекс с ябълки и мая 170 - 190 45 - 60 3

Кекс с трохички (кръмбъл) 170 - 190 50 - 60 3

Чийзкейк 170 - 190 70 - 80 2

Румънски пандишпан - традицио‐
нен

160 - 170 30 - 40 2

Румънски пандишпан 160 - 170 35 - 50 2

Швейцарски хляб 160 - 180 50 - 60 2

Селски хляб 190 - 210 50 - 60 2

Питки 230 - 250 10 - 15 2

Тестен кейк с пълнеж 170 - 180 25 - 35 2

Пица 200 - 220 25 - 35 2

Швейцарски ябълков флан 200 - 220 30 - 40 1

Коледен кейк 170 - 180 60 - 80 2

Киш лорен 220 - 230 40 - 50 1

Целувки 100 - 120 40 - 50 2

Сладкиш от маслено тесто, поръ‐
сен с трохи от тесто

180 - 190 25 - 35 3

Торта „Виктория” 160 - 170 25 - 35 3

Маслен кейк 180 - 200 20 - 25 2

Пиле, цяло 200 - 220 60 - 70 2

Пиле, половинка 190 - 210 50 - 60 3

Свински котлет на скара 190 - 210 30 - 35 3

ГОРНО + ДОЛНО ПЕЧЕНЕ 

Храна Темпера‐
тура (°C)

Време
(мин)

Положе‐
ние на

скарата
Принадлежности

Хляб и пица
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Храна Темпера‐
тура (°C)

Време
(мин)

Положе‐
ние на

скарата
Принадлежности

Питки 190 20 - 30 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Замразена пица 350 г 190 30 - 40 2 скара

Кексчета в тва за печене
Швейцарско руло 180 20 - 30 2 тава за печене или грил/тиган

за печене

Брауни 180 25 - 35 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Кексчета във фолио
Суфле 200 30 - 40 2 шест керамични рамекини на

скарата

Основа за пандишпа‐
нен флан

180 20 - 30 2 метална основа за флан на
скарата

Пандишпанова торта 150 30 - 40 2 кексова форма върху скарата

Риба
Риба в пликове 300 г 180 20 - 30 2 тава за печене или грил/тиган

за печене

Цяла риба 200 г 180 25 - 35 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Рибно филе 300 кг 180 30 - 40 2 тиган за пица на скарата

Месо
Месо в плик 250 г 200 25 - 35 2 тава за печене или грил/тиган

за печене

Месни шишчета 500 г 200 25 - 35 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Малки печива
Бисквитки 160 25 - 35 2 тава за печене или грил/тиган

за печене

Френски макарони 170 25 - 35 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Мъфини 180 30 - 40 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Солени крекери 160 25 - 35 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Маслени бисквити 140 30 - 40 2 тава за печене или грил/тиган
за печене
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Храна Темпера‐
тура (°C)

Време
(мин)

Положе‐
ние на

скарата
Принадлежности

Тарталети 170 15 - 25 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Вегетариански
Смесени зеленчуци в
плик 400 г

190 30 - 40 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

Омлет 200 20 - 30 2 тиган за пица на скарата

Зеленчуци на тава
700 г

190 30 - 40 2 тава за печене или грил/тиган
за печене

СИЛЕН ГРИЛ 

Храна Температура (°C) Време (мин) Положение на
скарата

Пиле, половинка 200 50 - 60 2

Пиле 250 55 - 60 2

Пилешки крилца 230 30 - 40 2

Свински котлет на скара 230 40 - 50 2

Телешка пържола, добре опе‐
чена

250 35 - 40 2

Печен бекон 250 15 - 25 2

Наденици 250 20 - 30 2

Телешка пържола: средно опе‐
чена

230 25 - 35 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТАТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИИ

Храна Функция Температу‐
ра (°C) Принадлежности

Положе‐
ние на ска‐

рата
Време
(мин)

Малки кексчета (16
броя/тава)

Традиционно
готвене

160 тава за печене 3 20 - 30

Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени по
диагонал)

Традиционно
готвене

190 скара 1 70 - 80
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Храна Функция Температу‐
ра (°C) Принадлежности

Положе‐
ние на ска‐

рата
Време
(мин)

Пандишпан без
масло

Традиционно
готвене

180 скара 2 20 - 30

Сладкиши от мас‐
лено тесто/тестени
ивици

Традиционно
готвене

140 тава за печене 3 15 - 30

Тост Силен грил 250 скара 3 5 - 10

Телешки бургер Силен грил 250 стелажи или
грил/тиган за
печене

3 15 – 20
от пър‐
вата
страна;
10 – 15
от вто‐
рата
страна

НАСТРОЙКА ЗА ПИЦА

Когато приготвяте пица, за най-
добри резултати завъртете
контролния ключ за функции на
фурната и температура на
фурната на позиция "Пица".

ФУРНА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕТО
Почиствайте лицевата част на уреда с мека
кърпа с гореща вода и препарат за
почистване.
За почистване на метални повърхности
използвайте подходящ почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на фурната след
всяка употреба. Натрупвания на мазнини или
други остатъци от храна могат да доведат до
пожар.
Почиствайте принадлежностите на фурната
след всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла
вода и почистващ препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна машина.
Почиствайте упоритите замърсявания със
специален почистващ препарат за фурни.

Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте със силни
препарати, остри предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
Почиствайте влагата от вътрешността след
всяка употреба.

ФУРНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ
АЛУМИНИЙ
За почистване на вратичката на фурната
използвайте само влажна кърпа или мокра
гъба. Подсушете с мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна, киселини
или абразивни продукти, тъй като те могат да
повредят повърхността на фурната.
Почиствайте командното табло на фурната,
като следвате същите предпазни мерки.
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СВАЛЯНЕ И МОНТИРАНЕ НА СТЪКЛЕНИТЕ
ПАНЕЛИ НА ФУРНАТА
Можете да свалите вътрешните стъклени
панели, за да ги почистите. Броят на
стъклените панели е различен за различните
модели.

ВНИМАНИЕ! Дръжте вратичката
на фурната леко отворена по
време на почистването. Когато я
отворите напълно, може случайно
да се затвори, причинявайки
евентуални повреди.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте
уреда без стъклените панели.

1. Отворете вратичката, докато застане под
ъгъл приблизително 30°. Вратичката стои
сама, когато е леко отворена.

30°

2. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да освободите
езичето.

1

2

B

3. Издърпайте рамката на вратичката към
себе си, за да я извадите. 

ВНИМАНИЕ! Когато изваждате
стъклените панели, вратичката
на фурната ще опита да се
затвори.

4. Задръжте горния край на стъклените
панели на вратичката и ги издърпайте
един по един.

5. Почистете стъкления панел с вода и
сапун. Внимателно подсушете стъкления
панел.

След почистване, монтирайте обратно
стъклените панели и вратичката на фурната.
Направете гореизброените стъпки в обратен
ред. Поставете първо по-малкия панел, после
по-големия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Щампата на
вътрешния панел трябва да сочи
към вътрешно стъкло на
вратичката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се,
че след монтирането,
повърхността на рамката на
стъкления панел върху зоните с
щампа не е грапава при допир.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверете
дали вътрешният стъклен панел е
легнал точно във фалцовете.

СМЯНА НА КРУШКАТА

ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
Лампата може да е гореща.

1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от електрическата

мрежа.
3. Поставете парче плат върху дъното на

фурната.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на лампичката,

за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с подходяща

нова крушка, устойчива на температура
300 °C.

4. Монтирайте стъкления капак.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...

Проблем Възможна причина Отстраняване

Няма искра, когато опитате
да активирате генератора
за искри.

Плочата не е свързана към
електрозахранването или е
свързана неправилно.

Проверете дали плочата е
свързана правилно към
електрозахранването. Виж‐
те схемата за свързване.

 Бушона е изгърмял. Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.

 Капачката и короната на го‐
релката са поставени не‐
правилно.

Поставете капачката и ко‐
роната на горелката пра‐
вилно.

Пламъкът изгасва веднага
след запалване.

Термодвойката не се е под‐
гряла достатъчно.

След запалване на пламъка
задръжте ключа натиснат
за точно или по-малко от 10
секунди

Пръстенът от пламък е не‐
равномерен.

Короната на горелката е за‐
пушена с остатъци от хра‐
на.

Проверете дали дюзата не
е запушена и дали короната
на горелката е чиста.

Горелките не работят. Няма подаване на газ. Проверете свързването на
газта.

Цветът на пламъка е оран‐
жев или жълт.

 Пламъкът може да изглеж‐
да оранжев или жълт в ня‐
кои области на горелката.
Това е нормално.

Фурната не нагрява. Фурната е изключена. Активирайте фурната.

 Необходимите настройки не
са зададени.

Уверете се, че настройките
са правилни.

Лампата не функционира. Лампичката е дефектна. Сменете крушката.

Пара и кондензация се от‐
лагат по храната и във въ‐
трешността на фурната.

Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго вре‐
ме.

Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 -
20 минути след края на го‐
твенето.

Необходимо е твърде много
време, за да се сготвят
ястията, или те се сготвят
твърде бързо.

Температурата е прекалено
ниска или прекалено висо‐
ка.

Регулирайте температура‐
та, ако е необходимо. След‐
вайте указанията в ръко‐
водството на потребителя.
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ДАННИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към търговеца си
или към упълномощен сервизен център.
Данните, необходими за сервизния център, са
посочени на табелката с данни. Тази табелка

се намира върху предната рамка на
вътрешността на фурната. Не отстранявайте
табелката с данни от вътрешността на
фурната.

Препоръчваме ви да запишете данните тук:

Модел (MOD.) .........................................

Номер на продукт (PNC) .........................................

Сериен номер (SN) .........................................

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТВАРСКИ ПЛОТ СПОРЕД ЕС 66/2014

Идентифика‐
ция на моде‐
ла

ZCK242G1WA
ZCK242G1XA

Тип готварски
плот

Готварски плот на самостоятелна печка

Брой газови
горелки

4

Енергийна
ефективност
на газова го‐
релка (EE gas
burner)

Задна лява - Среднонагряваща 55,3%

Задна дясна - Спомагателна не е приложимо

Предна дясна - Бързонагряваща 56,0%

Предна лява - Среднонагряваща 55,3%

Енергийна ефективност на газов котлон (EE gas hob) 55,5%

EN 30-2-1: Битови готварски уреди работещи
на газ - Част 2-1: Рационална експлоатация на
енергия - Основно

КОТЛОНИ- ЕНЕРГО СПЕСТЯВАНЕ
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
• Когато загрявате вода използвайте само

количеството което ви трябва.
• Ако е възможно, винаги поставяйте капак

на готварските съдове.
• Преди употреба, уверете се, че горелките и

поставките на тигана са сглобени
правилно.

• Дъното на съдът за готвене трябва да има
правилните размери за големината на
горелката.

• Сложете съдът за готвене върху и в
центъра на горелката.

• Когато течността заври, загасете пламъка,
за да оставите течността да ври на тих
огън.

• Ако е възможно използвайте тенджера под
налягане. Вижте ръководството и за
употреба.
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ПРОДУКТОВ ФИШ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУРНИ СПОРЕД EU 65-66/2014
Име на доставчик Zanussi

Идентификация на модела ZCK242G1WA
ZCK242G1XA

Индекс на енергийна ефективност 94,9

Клас на енергийна ефективност A

Консумация на енергия със стандартно натоварване,
конвенционален режим

0,75 kWh/цикъл

Брой обеми на фурната 1

Източник на топлина Електричество

Обем 56 l

Тип на фурната Фурна на печка

Маса
ZCK242G1WA 39.0 kg

ZCK242G1XA 40.0 kg

EN 60350-1 - Битови електрически уреди за
готвене - Част 1: Гами, фурни, парни фурни и
грилове – Методи за измерване на
производителността.

ФУРНА - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

Фурната съдържа функции, които
ви позволяват да икономисвате
енергия при ежедневното готвене.

Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната работи. Не
отваряйте вратичката твърде често по време
на готвене. Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е добре
фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването
При възможност не загрявайте предварително
фурната, преди да поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, по-дълго
от 30 минути, намалете температурата на

фурната до минималната 3-10 минути преди
края на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната продължава
да се готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за да
затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия наведнъж,
свеждайте интервалите между готвенето им
до минимум.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да използвате
остатъчната топлина и да поддържате
ястията топли.
Горно + долно печене
Функция, разработена за пестене на енергия
по време на готвене. За допълнителни
детайли вижте „Фурна - Всекидневна
употреба", глава „Функции на фурната”.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа .
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в

местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA

FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

• A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.

• 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és

megfelelően dobja azokat hulladékba.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a

készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
A készülék elérhető részei forróak.

• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét

csak képesített személy végezheti el.
• A készülék a tengerszint felett legfeljebb 2000 m

magasságig történő használatra készült.
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• A készülék nem használható hajón, csónakon vagy egyéb
úszó alkalmatosságon.

• A túlmelegedés elkerülése érdekében ne telepítse a
készüléket dekorációs ajtó mögé.

• Ne telepítse a készüléket lábazatra.
• Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön

távirányító rendszerrel.
• FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj

vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.

• A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.

• VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket tartsa
folyamatosan felügyelet alatt.

• FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit a
főzőfelületeken.

• A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
• Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a

sütőajtó üvegének és a főzőlap zsanéros üvegfedelének
tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.

• Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.

• Levétele előtt távolítson el minden kiömlött anyagot a
fedőről. A fedő főzőedényre való felhelyezése előtt hagyja
lehűlni a főzőlapot.

• FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.

• Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.

• A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt
a fali aljzatból.

• Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki
van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
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• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.

• FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Ezt a készüléket a következő piacokra terveztük:
BG HU

ÜZEMBE HELYEZÉS

FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.

• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon

sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe

helyezési útmutatóban foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a

mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.

• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál
fogva.

• A konyhai készülék házának és a fülkének
megfelelő méretűnek kell lenniük.

• Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.

• A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő, biztonságos
helyre telepítse.

• A készülék alkatrészei feszültség alatt állnak.
A készüléket bútorban helyezze el, hogy
megelőzze veszélyes részeinek megérintését.

• A készüléket azonos magasságú készülékek
vagy egységek mellett helyezze el.

• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó vagy
ablak kinyitásával leverje a forró főzőedényt a
készülékről.

• Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a
készülék megbillenésének
megakadályozására. Olvassa el az „Üzembe
helyezés” c. szakaszt.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.

• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő

adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.

• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne
kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a
készülék ajtajához, különösen akkor, ha az
forró.

• A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek
érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy
szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
azokat.

• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.

• Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése
laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót
hozzá.

• A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne
vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő
megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót
és védőrelét.

• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely
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lehetővé teszi, hogy minden fázison
leválassza a készüléket az elektromos
hálózatról. A szigetelőberendezésnek
legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.

• Teljesen csukja be a készülék ajtaját, mielőtt
csatlakoztatja a dugaszt a hálózati aljzatba.

GÁZCSATLAKOZTATÁS
• Minden gázcsatlakoztatást szakképzett

személynek kell elvégeznie.
• Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a helyi

szolgáltatási feltételek (gáztípus és
gáznyomás) valamint a készülék beállítása
összhangban van-e egymással.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.

• A gázellátásra vonatkozó adatok az
adattáblán találhatóak.

• A készülék nem csatlakozik égéstermék-
elvezető eszközhöz. A készüléket a hatályos
telepítési szabályoknak megfelelően
csatlakoztassa. Ügyeljen a megfelelő
szellőzésre vonatkozó követelmények
betartására.

HASZNÁLAT

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- és
égésveszély.
Vigyázat! Áramütés-veszély.

• Ez a készülék kizárólag háztartási célokra
használható.

• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.

• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai
nincsenek-e lezárva.

• Működés közben tilos a készüléket felügyelet
nélkül hagyni.

• Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.

• Körültekintően járjon el, ha működés közben
kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő
távozhat a készülékből.

• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel,
vagy amikor az vízzel érintkezik.

• Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.

FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély

• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy olajjal
való főzéskor tartsa azoktól távol a nyílt lángot
és a forró tárgyakat.

• A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök
öngyulladást okozhatnak.

• Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj az
első használatkor alkalmazott hőfoknál
alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.

• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne
legyen a készülék közelében, amikor kinyitja
az ajtót.

• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos
levegőelegyet hozhatnak létre.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.

• A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat

közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja a

nedves edényeket vagy az ételt a
készülékben.

– a tartozékok kivételekor vagy berakásakor
óvatosan járjon el.

• A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a készülék
teljesítményére.

• A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a sütéshez.
A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.

• Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.

• Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a
folyadék.

• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy
főzőedényt a készülékre. A készülék felülete
megsérülhet.

• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül ne
kapcsolja be a főzőzónákat.

• Ne tegyen alufóliát a készülékre vagy
közvetlenül a készülék sütőterének aljára.

• Az öntöttvasból vagy alumínium öntvényből
készült, illetve sérült aljú edények
megkarcolhatják a készülék felületét. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a főzőfelületen
odébb szeretné helyezni ezeket.

• A készüléket jó szellőzéssel rendelkező
helyiségben helyezze üzembe.

• Kizárólag stabil főzőedényt használjon,
melynek formája megfelelő, átmérője pedig
meghaladja az égők méretét.

• Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a
nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.
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• Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat
használja.

• Ne helyezzen lángelosztót az égőre.
• A készülék kizárólag ételkészítési célokat

szolgál. Tilos bármilyen más célra, például
helyiség fűtésére használni.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.

• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból.

• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy az
üveglapok eltörnek.

• A sütőajtó sérült üveglapját haladéktalanul
cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.

• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.

• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.

• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon semmilyen súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ,
tartsa be a tisztítószer csomagolásán
feltüntetett biztonsági utasításokat.

• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.

• Az égőket tilos mosogatógépben tisztítani.

FEDÉL
• Ne változtassa meg a fedél műszaki

jellemzőit.
• Rendszeresen tisztítsa meg a fedelet.
• Ne nyissa fel a fedelet, ha kifröccsent étel van

a felületén.
• A fedél lezárása előtt kapcsolja ki az összes

égőt.
• Ne zárja le a fedelet, amíg a tűzhely és a sütő

le nem hűlt teljes mértékben.

• Az üvegfedő (ha van) felforrósodva
elrepedhet.

BELSŐ VILÁGÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!

• A készüléknél használt izzó vagy halogén
lámpa csak háztartási készülékeknél
alkalmazható. Otthona világítására ne
használja.

• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.

• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki
jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.

SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

ÁRTALMATLANÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.

• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.

• A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és kedvenc
állatok készülékben rekedését.

• Lapítsa ki a külső gázvezetékeket.

ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
A szabadon álló készülékét üzembe helyezheti
úgy, hogy egyik vagy mindkét oldalán szekrények
vannak, illetve sarokban is elhelyezhető.
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A készülék és a hátsó fal között
hagyjon 1 cm távolságot, hogy fel
tudja nyitni a fedelét.

Tekintse meg a táblázatot a legkisebb illesztési
távolságokkal kapcsolatban.

A
C

D

B

Minimális távolságok

Méretek mm

A 400

Méretek mm

B 650

C 150

D 540

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 230 V

Frekvencia 50 Hz

Készülék osztály 1

Méretek mm

Magasság 850

Szélesség 500

Mélység 500

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK
Készülék kategóriája: II2HS3B/P

Eredeti gáz: G20 (2H) 25 mbar

Gázcsere: G25.1 (2HS) 25 mbar
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar

KIEGYENLÍTŐ FÚVÓKÁK ÁTMÉRŐI

ÉGŐ Ø KIEGYENLÍTŐ FÚVÓKA1) 1/100 mm

Kisegítő 29 / 30

Normál 32

Erős 42

1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.
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GÁZÉGŐK G20 JELZÉSŰ 25 mbar-OS FÖLDGÁZHOZ

ÉGŐ NORMÁL TELJESÍT‐
MÉNY (kW)1)

CSÖKKENTETT TELJESÍT‐
MÉNY (kW)1)

FÚVÓKA JELÖLÉSE:
1/100 mm

Gyors 2.6 0.72 / 0.75 106

Normál 2.0 / 1.9 0.45 92

Kisegítő 1.03 0.35 70

1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.

GÁZÉGŐK G25,1 JELZÉSŰ 25 mbar-OS FÖLDGÁZHOZ

ÉGŐ NORMÁL TELJESÍT‐
MÉNY (kW)1)

CSÖKKENTETT TELJESÍT‐
MÉNY (kW)1)

FÚVÓKA JELÖLÉSE:
1/100 mm

Gyors 2.8 0.72 / 0.75 125

Normál 2.0 0.43 / 0.45 106

Kisegítő 1.03 0.35 74

1) A kiegyenlítő fúvóka típusa a készüléktípustól függ.

GÁZÉGŐK G30 30 mbar JELZÉSŰ LPG CSEPPFOLYÓS GÁZHOZ

ÉGŐ NORMÁL TELJE‐
SÍTMÉNY (kW)

CSÖKKENTETT TEL‐
JESÍTMÉNY (kW)

FÚVÓKA JELÖ‐
LÉSE: 1/100 mm

NÉVLEGES GÁZHO‐
ZAM (g/ó)

Erős 2.5 0.72 77 182

Normál 2.0 0.43 71 145

Kisegítő 1.0 0.35 50 73

GÁZÉGŐK G31 JELZÉSŰ, 30 mbar-OS CSEPPFOLYÓS GÁZHOZ (LPG)

ÉGŐ NORMÁL TELJE‐
SÍTMÉNY (kW)1)

CSÖKKENTETT
TELJESÍTMÉNY

(kW)1)

FÚVÓKA JELÖ‐
LÉSE: 1/100 mm

NÉVLEGES GÁZHO‐
ZAM (g/ó)

Erős 2.2 0.63 77 157

Normál 1.7 0.38 71 121

Kisegítő 0.85 0.31 50 61

1) A csap típusa a készüléktípustól függ.
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GÁZCSATLAKOZTATÁS

FIGYELMEZTETÉS! A gáz
csatlakoztatása előtt húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
aljzatból, vagy a biztosítódobozban
kapcsolja le a biztosítót.Zárja el a
gázellátás főcsapját.

Alkalmazzon fix csatlakoztatásokat, vagy
használjon flexibilis rozsdamentes csövet a
hatályos rendelkezések szerint. Flexibilis
fémcsövek alkalmazása esetén ügyeljen arra,
hogy azok ne érintkezzenek mozgó
alkatrészekkel, és ne nyomódjanak össze.

FIGYELMEZTETÉS! A gázvezeték
nem érintkezhet a készülék ábrán
jelzett részével.

FIGYELMEZTETÉS! Ha végzett a
beszereléssel, győződjön meg róla,
hogy a csövek illesztéseinél a
tömítés nem ereszt-e. A tömítést
szappanos vízzel ellenőrizze, ne
lánggal!

NEMFÉM FLEXIBILIS CSÖVEK
CSATLAKOZTATÁSA
Ha a körülmények lehetővé teszik a
gázcsatlakozáshoz való egyszerű hozzáférést,
alkalmazhat flexibilis csövet is. A flexibilis csövet
szorítóbilincsekkel szorosan kell csatlakoztatni.
Felszereléskor mindig használjon csőtartót és
tömítőgyűrűt. A flexibilis cső akkor használható,
amikor:
• nem melegedhet fel annál jobban, mint a

szobahőmérséklet, azaz 30 °C-nál,
• nem hosszabb 1500 mm-nél,
• sehol sem csípődik össze,
• nem csavarodik vagy szorul meg,
• nem érintkezik éles szélekkel vagy sarkokkal,
• állapota könnyen ellenőrizhető.
A flexibilis cső ellenőrzésekor győződjön meg az
alábbiakról:
• nem láthatók rajta törések, vágások,

égésnyomok, sem a végződéseknél, sem
pedig a cső teljes hosszán,

• az anyag nem keményedett meg, hanem
megfelelő rugalmasságot mutat,

• a szorítóbilincsek nem rozsdásodtak el,
• szavatossági ideje nem járt le.
Ha egy vagy több hibát észlel, ne javítsa meg a
csövet, hanem cserélje ki.
A gázellátást biztosító csonk a kezelőpanel hátsó
felén található.

ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZTÍPUSRA

A különböző gáztípusoknak
megfelelő beállításokat illetékes
szakember végezze.

Ha a készüléket gyárilag földgázhoz
állították be, akkor a megfelelő
fúvókákkal átállíthatja azt
cseppfolyós gázra.
A gázadagolást ennek megfelelően
kell módosítani.

FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt a
fúvókákat kicserélné, ellenőrizze,
hogy az összes gázszabályzó gomb
kikapcsolt állásban van-e.
Feszültségmentesítse a készüléket.
Hagyja lehűlni a készüléket. Sérülés
veszélye áll fenn!

A készülék egy alapértelmezettnek
tekintett gázhoz van beállítva. A
beállítás módosításakor mindig
használjon tömítést.

A

B

D

C

A. A gáz csatlakoztatási pontja (csak az egyik
pontot kell bekötni)

B. Tömítés
C. Állítható csatlakozás
D. Cseppfolyós gáz csőtartó

A FŐZŐLAP FÚVÓKÁINAK CSERÉJE
A gáztípus módosításakor cserélje ki a fúvókákat.
1. Vegye le az edénytartókat.
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2. Vegye le az égőfedeleket és a koronákat a
gázégőről.

3. A fúvókákat egy 7-es csőkulcssal szerelje ki.
4. A használandó gáz típusának megfelelő

fúvókákra cserélje ki a fúvókákat.

5. A gázcsatlakozó melletti adattáblát cserélje ki
az új gáztípusnak megfelelő táblára. 

Ez a tábla a készülékhez
mellékelt csomagban található.

Ha a gáznyomás ingadozik, vagy a szükséges
nyomástól eltér, a gázcsatlakozóra megfelelő
nyomásszabályozót kell szerelni.

A FŐZŐLAP ÉGŐJÉNEK MINIMUM GÁZ
HELYZETÉHEZ TARTOZÓ GÁZMENNYISÉG
BEÁLLÍTÁSA
1. Húzza ki a konnektorból a készülék hálózati

vezetékét.
2. Vegye le a főzőlap szabályozógombját.

Amennyiben nem fér hozzá a kiegyenlítő
csavarhoz, szerelje le a kezelőpanelt a
beállítás megkedése előtt.

3. Egy vékony, laposfejű csavarhúzóval állítsa
be a kiegyenlítő csavart A.
A készülék típusa meghatározza a
kiegyenlítő csavar A helyzetét.
A

A

Átállás földgázról cseppfolyós gázra
1. Teljesen hajtsa be a kiegyenlítő csavart.
2. Tegye vissza a szabályozógombot.

Átállás cseppfolyós gázról földgázra
1. Körülbelül egy fordulattal csavarja ki a

kiegyenlítő csavart (A).
2. Helyezze vissza a főzőlap

szabályozógombját.
3. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos

hálózathoz. 

FIGYELMEZTETÉS! Csak akkor
csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót, ha minden
alkatrészt visszaszerelt az
eredeti helyére. Sérülés veszélye
áll fenn!

4. Gyújtsa be az égőt.
Olvassa el a „Főzőlap - Napi használat” című
fejezetet.

5. A főzőlap gombját forgassa a minimum
állásba.

6. Vegye le ismét a főzőlap szabályozógombját.
7. Lassan forgassa a kiegyenlítő csavart, míg

eléri a legkisebb és stabil lángnagyságot.
8. Helyezze vissza a főzőlap

szabályozógombját.

BILLENÉSGÁTLÓ
Állítsa be a helyes magasságot és területet a
készülék számára, mielőtt felszereli a
billenésgátlót.

VIGYÁZAT! Ellenőrizze, hogy a
helyes magasságban szerelte-e fel a
billenésgátlót.

Ügyeljen arra, hogy a tűzhely
mögötti felület sima legyen.

Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Ha nem szereli
be, akkor hátrabillenhet a készülék.
Az Ön készülékén az alábbi képen látható
szimbólum (nem minden típusnál) figyelmezteti
Önt a billenésgátló felszerelésére.

35



1. A készülék tetejétől lefelé számítva 317 - 322
mm-re és a készülék oldalától 80 - 85 mm-es
távolságra, a tartón lévő kör alakú nyílásba
szerelje be a billenésgátlót. Csavarozza
szilárd anyagba vagy alkalmazzon (fali)
megerősítést.

80-85

mm

317-322 

mm

2. Egy nyílás található a készülék hátulján, a bal
oldalon. Emelje meg a készülék elejét, és
helyezze a készüléket a szekrények közötti

tér közepére. Ha a konyhaszekrények közötti
tér nagysága meghaladja a tűzhely
szélességét, akkor a tűzhely középre
állításához módosítania kell az oldalméretet.

Amennyiben módosulnak a tűzhely
méretei, a billenésgátlót ismét be kell
állítani.

VIGYÁZAT! Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága meghaladja a
készülék szélességét, akkor a
készülék középre állításához
módosítania kell az oldalméretet.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

FIGYELMEZTETÉS! A gyártó
semmilyen felelősséget nem vállal,
ha a biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja be.

Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel
kerül szállításra.

FIGYELMEZTETÉS! A hálózati
vezeték nem érintkezhet a
készüléknek az ábrán árnyékolással
jelzett részével.
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TERMÉKLEÍRÁS
ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

6

7

8
2

3

4

1

1 32 4

5

1 A főzőlap kezelőszervei
2 A Percszámláló gombja
3 Hőmérséklet-szabályozó gomb
4 Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
5 Sütőfunkciók szabályozógombja
6 Fűtőbetét
7 Sütőtér világítás
8 Polcszintek

FŐZŐFELÜLET ELRENDEZÉSE

1 32

5 4

1 Normál égő
2 Gőzkimenet - száma és helye a modelltől

függően változhat.
3 Kisegítő égő
4 Erős égő
5 Normál égő

KIEGÉSZÍTŐK
• Huzalpolc

Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.

• Sütőtepsi
Tortákhoz és süteményekhez.

• Tárolórekesz
A tárolórekesz a sütőtér alatt található. A
rekesz használatához emelje fel és hajtsa le
az ajtót.

FIGYELMEZTETÉS! A
tárolórekesz felforrósodhat,
amikor a készülék működik.
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

KEZDETI TISZTÍTÁS
Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a sütőt és a
tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat az eredeti
helyükre.

ELŐMELEGÍTÉS
Az első használat előtt hevítse fel az üres sütőt.

1. Állítsa be a  funkciót és a maximális
hőmérsékletet.

2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
3. Állítsa be a , majd állítsa be a maximális

hőmérsékletet. E funkció maximális
hőmérséklete 210 °C.

4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok.
Szagot és füstöt bocsáthat ki a sütő.
Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a
helyiségben.

A GŐZKIMENET FEDELÉNEK
FELSZERELÉSE
Csak egyes típusok esetén. Csak a fehér fedéllel
rendelkező főzőlapokra vonatkozik.
A gőzkimenetnél kilépő forró levegő a főzőlap
fehér fedelének elszíneződését okozhatja. Ez a
terület sárgás színűvé válik. Ennek
megakadályozására szereljen fedelet a
gőzkimenetre.
1. Illessze a fedél kampóit a gőzkimenet

nyílásainak elülső éle alá.
2. A záráshoz nyomja le a fedél hátsó szélét.

FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

A GÁZÉGŐ BEGYÚJTÁSA

A főzőedény ráhelyezése előtt
mindig gyújtsa meg az égőt.

FIGYELMEZTETÉS! Ha a
konyhában nyílt lángot használ,
legyen nagyon óvatos. Nyílt láng
helytelen használata esetén a gyártó
minden felelősséget elhárít.

1. A gázégő begyújtásához fordítsa el a főzőlap
gombját az óramutató járásával ellentétes
irányban a maximális fokozatra ( ), majd
nyomja le.

2. Legfeljebb 10 másodpercig tartsa nyomva a
főzőlap gombját, hogy a hőérzékelő

felmelegedjen. Ha nem tartja benyomva a
gombot, a gázellátás megszakad.

3. Az égő begyújtása után állítsa be a lángot.

FIGYELMEZTETÉS! Ne tartsa a
gombot 15 másodpercnél tovább
benyomva. Ha az égő 15 másodperc
elteltével sem gyullad be, engedje fel
a gombot, forgassa kikapcsolt
helyzetbe, és legalább 1 perc
várakozás után próbálja meg újra
begyújtani az égőt.

Ha az égő néhány kísérlet után nem
gyullad meg, ellenőrizze, hogy az
égő koronája és fedele megfelelő
helyzetben van-e.
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Amennyiben nincs elektromos áram,
begyújthatja az égőt az elektromos
eszköz nélkül is. Ilyen esetben vigye
a lángot az égő közelébe, nyomja be
a megfelelő gombot, és forgassa a
maximális gáznyitás állásába.
Legfeljebb 10 másodpercig tartsa
nyomva a gombot, hogy a
hőérzékelő felmelegedjen.

Ha az égő véletlenül leáll, fordítsa a
gombot kikapcsolt helyzetbe, és
legalább 1 perc várakozás után
próbálja meg újra begyújtani az égőt.

A szikragyújtó automatikusan
elindulhat, amikor az elektromos
hálózat főkapcsolóját felkapcsolja,
illetve a készülék beszerelése vagy
egy áramkimaradás után. Ez
normális.

ÉGŐK ÁTTEKINTÉSE

A

B

D

C

A. Égőfedél
B. Égőkorona
C. Gyújtógyertya
D. Hőérzékelő

AZ ÉGŐ KIKAPCSOLÁSA
A gázellátás megszakításához a gombot
forgassa el a ki  állásra.

FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt az
edényt az égőről levenné, a lángot
mindig vegye lejjebb, vagy kapcsolja
le.

FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK

FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

FŐZŐEDÉNY

FIGYELMEZTETÉS! Ne tegyen egy
főzőedényt két égőre.

FIGYELMEZTETÉS! Ne tegyen az
égőkre instabil vagy sérült edényeket
– ezekből kifolyhat az étel, és
sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT! Vigyázzon rá, hogy az
edények fogantyúja ne nyúljon túl a
főzőfelület elülső szélén.
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VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy az
edények az égők felett központosan
helyezkedjenek el a maximális
stabilitás és az alacsonyabb
gázfogyasztás érdekében.

A FŐZŐEDÉNY ÁTMÉRŐJE

FIGYELMEZTETÉS! Az égők
méretének megfelelő átmérőjű
edényeket használjon.

Égőfej A főzőedény átmérője
(mm)

Erős 160 - 220

Normál 140 - 220

Kisegítő 120 - 180

FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• Minden használat után tisztítsa meg a

főzőlapot.
• Mindig olyan főzőedényeket használjon,

amelyeknek tiszta az alja.
• A felületen megjelenő karcolások vagy sötét

foltok nem befolyásolják a főzőlap működését.
• Használjon a főzőlapok tisztításához

megfelelő tisztítószert.
• A rozsdamentes acél részeket mossa le

vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.

A FŐZŐLAP TISZTÍTÁSA
• Azonnal távolítsa el: a megolvadt

műanyagot, folpackot, a cukrot, valamint a
cukortartalmú ételeket, máskülönben a
szennyeződés károsíthatja a főzőlapot. Az
égési sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el.

• Távolítsa el, miután a főzőlap megfelelően
lehűlt: vízkőkarikák, vízgyűrűk, zsírfoltok,
fényes, fémes elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített ruhával
tisztítsa meg a főzőlapot. A tisztítás után puha
ruhával törölje szárazra a főzőlapot.

• A zománcozott részek, az égőfedelek és a
koronák tisztításához használjon meleg
szappanos vizet, majd a visszahelyezés előtt
gondosan törölje őket szárazra.

A SZIKRAGYÚJTÓ TISZTÍTÁSA
A gyújtást egy fém elektródát tartalmazó kerámia
gyújtógyertya biztosítja. Ezeket az alkatrészeket

a megfelelő gyújtás érdekében rendszeresen
tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy az égőrózsa
nyílásai nincsenek-e eltömődve.

EDÉNYTARTÓK

Az edénytartó rácsok
mosogatógépben nem
mosogathatók. Ezeket kézzel kell
elmosogatni.

1. Az edénytartók a főzőlap könnyebb tisztítása
érdekében levehetőek. 

Legyen nagyon óvatos, amikor
az edénytartókat visszahelyezi,
hogy az égősapkák károsodását
elkerülje.

2. A zománcbevonat esetenként durva élekkel
rendelkezhet, ezért körültekintően járjon el az
edénytartók kézzel történő lemosásakor és
szárításakor. A makacs szennyeződések
eltávolításához szükség esetén használjon
tisztítópasztát.

3. A tisztítás után ellenőrizze, hogy az
edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.

4. Az égők megfelelő működése érdekében
biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő
közepére mutassanak.

IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS
A helyi márkaszervizzel időközönként
ellenőriztesse a gázcső állapotát, és a
nyomásszabályzó állapotát, ha ilyet felszereltek.
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SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

A SÜTŐ BE-/KIKAPCSOLÁSA
1. A sütőfunkció kiválasztásához forgassa el a

sütőfunkciók gombját.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot

a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a

sütőfunkciók gombját és a hőmérséklet-
szabályzót kikapcsolt állásba.

A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.

BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek megakadályozása
céljából a sütő biztonsági hőkapcsolóval
rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást.
A sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.

SÜTŐFUNKCIÓ

Szimbólum Sütőfunkció Alkalmazás

Kikapcsolt állás A sütő ki van kapcsolva.

Sütőlámpa A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata
nélkül.

Alsó + felső sütés Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.

Alsó + felső tésztasütés A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson
meg a sütés során. Főzési tanácsokért olvassa el a
„Hasznos tanácsok és javaslatok” c. fejezetben a
Alsó + felső tésztasütés szakaszt. A sütőajtót sütés
közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen
megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb
energiahatékonysággal működjön. A funkció hasz‐
nálatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállí‐
tott hőmérséklettől. A fűtési teljesítmény lecsökken‐
het. Az energiatakarékosságra vonatkozó általános
javaslatokért olvassa el az „Energiahatékonyság”
fejezet Energiatakarékosság c. szakaszát. A funk‐
ció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány szerinti
energiahatékonysági besorolásnak.

Alsó Sütés Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel
tartósításához.

Grill + Felső Sütés Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és ke‐
nyér pirítása.

Gyors felfűtés Nagyobb húsdarabok vagy szárnyasok sütése egy
szinten. Csőben sütéshez és pirításhoz.
E funkció maximális hőmérséklete 210 °C.
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Szimbólum Sütőfunkció Alkalmazás

Hőlégbefúvás, kis hőfok Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez.

SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK
PERCSZÁMLÁLÓ
A visszaszámlálási idő beállítására használhatja.

Ez a funkció nincs hatással a
készülék működésére.

1. Állítsa be a sütőfunkciót és a hőmérsékletet.
2. Forgassa el ütközésig az időzítő gombját,

majd forgassa a kívánt időtartamra.
Amikor az idő letelt, egy hangjelzés hallható.

SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

TARTOZÉKOK BEHELYEZÉSE
Huzalpolc:

A huzalpolc hátsó része speciális
alakú, hogy segítse a hő áramlását.

Helyezze a polcot a megfelelő polcszintre.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a sütő hátsó falához.

Tepsi:

Ne tolja be teljesen a tepsit a sütőtér
hátsó falához. Ez megakadályozná,
hogy a forró levegő a tepsi körül
áramolhasson. Az étel megéghet,
különösen a tepsi hátsó részén.

Helyezze a mély tepsit vagy tálcát a polcszintre.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a sütő hátsó falához.

SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

A táblázatban szereplő hőmérsékleti
értékek és sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak. A valós
értékek a receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• A készülék négy polcszinttel rendelkezik. A

polcszintek számozása a készülék aljától
felfelé történik.

• A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy
az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség.
Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor
sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A
páralecsapódás csökkentése érdekében a
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sütés megkezdése előtt 10 percig
üzemeltesse a készüléket.

• Törölje le a nedvességet a készülék minden
használata után.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül
a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne
takarja le sütés közben alufóliával. Ez
hatással lehet a sütés eredményére, és
károsíthatja a sütő zománcozását.

TÉSZTASÜTÉS
• A legelső alkalommal alacsonyabb

hőmérsékletet alkalmazzon.
• A különböző magasságokra helyezett torták

és sütemények nem mindig egyenletesen
barnulnak. Egyenetlen barnulás esetén nem
szükséges megváltoztatni a hőmérséklet-
beállítást. Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.

• A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.

SÜTEMÉNYEK SÜTÉSE
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési
idő 3/4-e el nem telt.

HÚSOK ÉS HALAK SÜTÉSE
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés
előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.

Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a
mély tepsibe. A füst lecsapódásának megelőzése
érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet.

LASSÚ SÜTÉS

Az ételt mindig fedő nélkül készítse,
amikor ezt a funkciót használja.

Ezzel a funkcióval szaftos, puha húst és halat
készíthet el. A lassú sütés funkció nem
alkalmazható olyan receptekhez, mint például
serpenyős sülthöz vagy zsíros sertéssülthöz. A
kisebb húsdarabokat, pl. a steak-et 125 °C-on
készítse.

SÜTÉSI IDŐTARTAMOK
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak
állagától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben.
Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-
beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez, miközben
használja a készüléket.

ALSÓ + FELSŐ SÜTÉS 

Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagasság

Lepény 160 - 170 30 - 40 2

Keksztekercs 150 - 170 20 - 30 2

Tepsis sütemény 170 - 180 40 - 50 2

Zsemlék 190 - 200 15 - 30 2

Kelt almás sütemény 170 - 190 45 - 60 3

Prézlikalács 170 - 190 50 - 60 3

Sajttorta 170 - 190 70 - 80 2

Üres kalács 160 - 170 30 - 40 2

Töltött kalács 160 - 170 35 - 50 2

Svájci kenyér 160 - 180 50 - 60 2

Parasztkenyér 190 - 210 50 - 60 2

Gyümölcskosár 230 - 250 10 - 15 2
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Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagasság

Kelt tészta töltelékkel 170 - 180 25 - 35 2

Pizza 200 - 220 25 - 35 2

Svájci almás lepény 200 - 220 30 - 40 1

Karácsonyi püspökkenyér 170 - 180 60 - 80 2

Quiche Lorraine 220 - 230 40 - 50 1

Habcsók 100 - 120 40 - 50 2

Morzsasütemény 180 - 190 25 - 35 3

Victoria szendvics 160 - 170 25 - 35 3

Vajas sütemény 180 - 200 20 - 25 2

Csirke egészben 200 - 220 60 - 70 2

Fél csirke 190 - 210 50 - 60 3

Sertésborda 190 - 210 30 - 35 3

ALSÓ + FELSŐ TÉSZTASÜTÉS 

Ételek Hőmérsék‐
let (°C) Idő (perc) Polcma‐

gasság Kiegészítők

Kenyér és pizza
Molnárka 190 20 - 30 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Fagyasztott pizza, 350
g

190 30 - 40 2 huzalpolc

Sütemény sütő tálcán
Keksztekercs 180 20 - 30 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Brownie 180 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Sütés sütőformában
Szufflé 200 30 - 40 2 hat kerámia ramekin huzalpol‐

con

Piskóta tortaalap 180 20 - 30 2 tortasütő forma huzalpolcon

Piskótatészta 150 30 - 40 2 tortasütő forma huzalpolcon

Hal
Hal tasakokban, 300 g 180 20 - 30 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Hal egészben, 200 g 180 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Halfilé, 300 g 180 30 - 40 2 pizzasütő tálca huzalpolcon
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Ételek Hőmérsék‐
let (°C) Idő (perc) Polcma‐

gasság Kiegészítők

Hús

Hús tasakban, 250 g 200 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Nyárson sült hús, 500
g

200 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Aprósütemény sütése
Aprósütemények 160 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Habcsók 170 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Muffin 180 30 - 40 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Sós aprósütemény 160 25 - 35 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Aprósütemény omlós
tésztából

140 30 - 40 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Gyümölcslepény 170 15 - 25 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Vegetáriánus
Vegyes zöldségek ta‐
sakban, 400 g

190 30 - 40 2 sütő tálca vagy mély tepsi

Omlett 200 20 - 30 2 pizzasütő tálca huzalpolcon

Zöldségek tálcán, 700
g

190 30 - 40 2 sütő tálca vagy mély tepsi

GRILL + FELSŐ SÜTÉS 

Ételek Hőmérséklet (°C) Idő (perc) Polcmagasság

Fél csirke 200 50 - 60 2

Csirke 250 55 - 60 2

Csirke szárny 230 30 - 40 2

Sertésborda 230 40 - 50 2

Bifsztek: jól átsütve 250 35 - 40 2

Grill sonka 250 15 - 25 2

Kolbászok 250 20 - 30 2

Bifsztek: közepesen 230 25 - 35 2
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TÁJÉKOZTATÁS A BEVIZSGÁLÓ INTÉZETEK SZÁMÁRA

Ételek Funkció Hőmérsék‐
let (°C) Kiegészítők Polcma‐

gasság Idő (perc)

Aprósütemény (16
db/tepsi)

Alsó + felső
sütés

160 sütő tálca 3 20 - 30

Almás pite (2 forma,
átmérő: 20 cm, átló‐
san elhelyezve)

Alsó + felső
sütés

190 huzalpolc 1 70 - 80

Piskóta (zsiradék
nélkül)

Alsó + felső
sütés

180 huzalpolc 2 20 - 30

Linzer / omlós tész‐
ták

Alsó + felső
sütés

140 sütő tálca 3 15 - 30

Pirítós Grill + Felső
Sütés

250 huzalpolc 3 5 - 10

Marhahús hambur‐
ger

Grill + Felső
Sütés

250 huzalpolc vagy
grill- / mély hús‐
sütő tepsi

3 15 - 20
egyik
oldal;
10 -15
másik
oldal

PIZZASÜTÉS

A legjobb eredmények elérése
érdekében pizza sütésekor forgassa
a sütőfunkció és a hőmérséklet
kapcsológombjait a Pizza állásba.

SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.

TISZTÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
MEGJEGYZÉSEK
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres
puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel
végezze.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a
sütő belsejét. A lerakódott zsír vagy egyéb
ételmaradék tüzet okozhat.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg
az összes tartozékot. Meleg vízzel és
tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt
használjon. A tartozékokat tilos mosogatógépben
tisztítani.

A makacs szennyeződéseket az erre a célra
kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa
meg.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne
tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles
szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Ezek a
letapadást gátló teflon bevonat sérülését
okozhatják.
Minden használat után tisztítsa meg a sütőteret.

ROZSDAMENTES ACÉL VAGY ALUMÍNIUM
SÜTŐK
A sütőajtó tisztításához csak nedves szivacsot
vagy törlőruhát használjon. Puha ronggyal törölje
szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú
vagy súroló hatású szereket, mivel azok
károsíthatják a sütő felületét. A sütő
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kezelőpaneljét ugyanilyen elővigyázatosan
tisztítsa meg.

A SÜTŐ ÜVEGLAPJAINAK LE- ÉS
FELSZERELÉSE
A tisztításhoz a belső üveglapok eltávolíthatók.
Az üveglapok száma modellenként változik.

FIGYELMEZTETÉS! A sütő ajtaját
résnyire hagyja nyitva a tisztítási
munka során. Ha teljesen kinyitja,
akkor véletlen becsukódhat, és
sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a
készüléket az üveglapok nélkül.

1. Nyissa ki az ajtót körülbelül 30°-os szögbe.
Az ajtó önmagától megáll az enyhén nyitott
helyzetben.

30°

2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső szélénél
lévő ajtószegélyt (B), majd nyomja befelé,
hogy elengedjen a kapocs tömítése.

1

2

B

3. Húzza előre a díszlécet az eltávolításhoz. 

FIGYELMEZTETÉS! Amikor
kiveszi az üveglapokat, a
sütőajtó megpróbál becsukódni.

4. Tartsa meg az ajtó üveglapjait egyenként a
felső szélüknél fogva, és felfele húzza ki
őket.

5. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres
vízzel. Óvatosan törölje szárazra az
üveglapot.

A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére. Ismételje
meg fordított sorrendben a fenti lépéseket.
Először a kisebb lapot helyezze vissza, majd a
nagyobbat.

VIGYÁZAT! A belső üveglap
filmnyomott oldalának az ajtó belseje
felé kell néznie.

VIGYÁZAT! Győződjön meg arról,
hogy behelyezés után az üveglap
kerete a filmnyomott részeken nem
érdes felületű-e, amikor hozzáér.

VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a
belső üveglapot megfelelően
helyezze be a helyére.

A HŰTŐLÁMPA CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
A lámpa forró lehet.

1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához

forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig

hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.

HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
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MIT TEGYEK, HA...

Jelenség Lehetséges ok Javítási mód

A szikragyújtó működtetése‐
kor nincs szikra.

A főzőlap nincs csatlakoztat‐
va az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a főzőlap jól
van-e csatlakoztatva az elekt‐
romos hálózathoz. Lásd a
kapcsolási rajzot.

 Leolvadt a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a biztosíték
okozza-e a problémát. Ha a
biztosíték többször is leolvad,
hívjon szakképzett villanysze‐
relőt.

 Az égőfedél és a korona hely‐
telenül illeszkedik.

Megfelelően illessze az égő‐
fedelet és a koronát.

Begyújtás után azonnal kial‐
szik a láng.

A hőérzékelő nem melegszik
fel eléggé.

A láng begyújtása után legfel‐
jebb 10 másodpercig tartsa
nyomva a szikragyújtó gom‐
bot.

A lánggyűrű egyenetlen. Az égőkoronát ételmaradvá‐
nyok zárják el.

Ellenőrizze, hogy a fúvóka
nincs-e eltömődve, és az
égőkorona tiszta-e.

Az égők nem működnek. Nincs gázellátás. Ellenőrizze a gázcsatlako‐
zást.

A láng színe narancssárga
vagy sárga.

 Az égő bizonyos részein a
láng narancssárgának vagy
sárgának tűnhet. Ez normális
jelenség.

A sütő nem melegszik fel. A készülék kikapcsolt állapot‐
ban van.

Kapcsolja be a sütőt.

 Nem végezte el a szükséges
beállításokat.

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e
a szükséges beállításokat.

A világítás nem működik. A világítás izzója meghibáso‐
dott.

Cserélje ki az izzót.

Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.

Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.

A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.

Túl hosszú időbe telik az éte‐
lek elkészítése, vagy túl gyor‐
san elkészülnek. 

A hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas. 

Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet. Kövesse a fel‐
használói kézikönyv utasítá‐
sait. 

A SZERVIZ SZÁMÁRA SZÜKSÉGES ADATOK
Ha nem talál megoldást egyedül a problémára,
forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.

A márkaszerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütőtér
elülső keretén található. Ne távolítsa el az
adattáblát a készülék sütőterének keretéről.
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Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Típus (MOD.) .........................................

Termékszám (PNC) .........................................

Sorozatszám (S.N.) .........................................

ENERGIAHATÉKONYSÁG
TERMÉKISMERTETŐ FŐZŐLAPHOZ AZ EU 66/2014 SZABVÁNY SZERINT

A készülék
azonosítójele

ZCK242G1WA
ZCK242G1XA

Főzőlap típusa Szabadon álló tűzhely főzőlappal

Gázégők szá‐
ma

4

Energiaosztály
gázégőnként
(EE gas bur‐
ner)

Bal hátsó - Normál 55.3%

Jobb hátsó - Kisegítő nem alkalmazható

Jobb első - Erős 56.0%

Bal első - Normál 55.3%

Energiaosztály gázfőzőlap esetén (EE gas hob) 55.5%

EN 30-2-1: Háztartási gázüzemű főzőkészülékek
- 2-1 rész: Ésszerű energiafelhasználás -
Általános rész

FŐZŐLAP - ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A mindennapos főzés közben energiát takaríthat
meg az alábbi ötletek betartásával.
• Víz melegítésekor csak a szükséges

vízmennyiséget használja.
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a

főzőedényre.

• Használat előtt ellenőrizze, hogy az égők és
az edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.

• Az edényalj átmérőjének megfelelően kell
illeszkednie az égő átmérőjéhez.

• A főzőedényt közvetlenül az égő fölé és
annak közepére helyezze.

• Amikor a folyadék forrni kezd, csökkentse a
lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.

• Ha szükséges, használjon kuktát. Olvassa el
annak kezelési útmutatóját.

SÜTŐKRE VONATKOZÓ TERMÉKINFORMÁCIÓ AZ EU 65-66/2014 SZÁMÚ RENDELKEZÉSNEK
MEGFELELŐEN.

Gyártó neve Zanussi

A készülék azonosítójele ZCK242G1WA
ZCK242G1XA

Energiahatékonysági szám 94.9

Energiahatékonysági osztály A

Villamosenergia-fogyasztás normál adag hagyományos
sütésmódja esetén

0,75 kWh/ciklus

Sütőterek száma 1
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Hőforrás Villamos energia

Térfogat 56 l

Sütő típusa Szabadon álló tűzhely sütővel

Tömeg
ZCK242G1WA 39.0 kg

ZCK242G1XA 40.0 kg

EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők,
gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére
szolgáló módszerek.

SÜTŐ - ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A sütő több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a
mindennapos főzés során.

Általános javaslatok
Gondoskodjon arról, hogy a sütő működése
közben az ajtaja legyen becsukva. Főzés közben
ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa
tisztán az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor csak lehetséges, az ételt még felfűtés
előtt helyezze a sütőbe.

A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a
befejezés előtt csökkentse a sütő hőmérsékletét
a minimum értékre, a sütés hosszától függően 3 -
10 perc időtartamra. A sütőben levő maradékhő
tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is
használhatja.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti
szünet legyen a lehető legrövidebb.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel melegen
tartásához. Ehhez válassza a lehető
legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást.
Alsó + felső tésztasütés
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során. További
részletekért olvassa el a „Sütő - Napi használat”
fejezet Sütőfunkciók című szakaszát.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A  következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A  tiltó

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
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