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A változtatások jogát fenntartjuk.

 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
• 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.

• Ne hagyja, hogy gyerekek 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.

• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.

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

• A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol a
készüléktől, amikor az működik.
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Általános biztonság
• A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét

csak képesített személy végezheti el.
• FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az

elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél fiatalabb
gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett
tartózkodhatnak a készülék közelében.

• 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.

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

sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a
felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.

• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.

• A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a
hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a kiszereléssel
ellentétes sorrendben tegye vissza.

Biztonsági utasítások
Elhelyezés

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.
• Súlyos a készülék, ezért legyen

körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt
lábbelit.

• Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.

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

• A készüléket biztonságos szerkezetek alá
és mellé helyezze.

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

• A készülék elektromos hűtőrendszerrel
van felszerelve. Hálózati tápfeszültségről
kell működtetni.

Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
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• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.

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

elektromos adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
Amennyiben nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.

• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés
ellen védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Amennyiben a
készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni,
a cserét márkaszervizünknél végeztesse
el.

• 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 készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót. 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
lehetővé teszi, hogy minden fázison
leválassza a készüléket az elektromos
hálózatról. A szigetelőberendezésnek
legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal
kell rendelkeznie.

• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.

• 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 gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy

tárolófelületként.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az

alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos
levegőelegyet hozhatnak létre.

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

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

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

• A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra, például
helyiség fűtésére használni.

• A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.

• Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött
helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha
ne legyen becsukva, amikor a készülék
működik. A hő és a nedvesség
felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött, és
ennek következtében károsodhat a
készülék, a készüléket magában foglaló
egység vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.

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

• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

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

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

• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a
készülékről. Az ajtó nehéz!

• 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.

Belső világítás
• Az izzó illetve halogén lámpa olyan típusú,

amely kizárólag háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására ne
használja.

FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély.

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

• Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát
használjon.

Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy fulladásveszély.

• 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.

Szerviz
• A készülék javítását bízza a

márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
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Termékleírás
Általános áttekintés

8

7

9

10

11
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3

2

1

321 64 5

12

1 Kezelőpanel
2 Üzemi jelzőlámpa / szimbólum
3 Sütőfunkciók szabályozógombja
4 Analóg időzítő
5 Hőmérséklet-szabályozó gomb
6 Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
7 Fűtőelem
8 Világítás
9 Ventilátor
10 Víztisztítás tartálya
11 Polcvezető sín, eltávolítható
12 Polcszintek

Tartozékok
• Huzalpolc

Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.

• Alumínium tepsi

Tortákhoz és süteményekhez.
• Mély tepsi

Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.

Az első használat előtt

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a készülékből minden tartozékot és
kivehető polctartót.

Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.

Az első használat előtt tisztítsa meg a
készüléket és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a kivehető
polctartókat az eredeti helyükre.

Előmelegítés
Üres készülékkel végezzen előmelegítést,
hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.

1. Állítsa be a  funkciót és a maximum
hőmérsékletet.

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

maximális hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a készüléket.
5. Állítsa be a , majd állítsa be a

maximális hőmérsékletet.
6. Hagyja 15 percig működni a készüléket.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a
készülék. Ez normális jelenség.
Gondoskodjon megfelelő légáramlásról a
helyiségben.
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Napi használat

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

A készülék be- és kikapcsolása
Gomb szimbólumok,
visszajelzők, illetve lámpák
(modelltől függően):
• A lámpa a készülék

működésekor kapcsol be.
• A szimbólum azt jelzi, hogy a

gomb a sütőfunkciót vagy a
hőmérsékletet vezérli-e.

• A visszajelző akkor kapcsol be,
amikor a sütő felmelegszik.

1. A sütőfunkció kiválasztásához forgassa el
a sütőfunkciók gombját.

2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.

3. A készülék kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók és a hőmérséklet szabályozó
gombjait kikapcsolt pozícióba.

Sütőfunkciók

Sütőfunkció Alkalmazás

Kikapcsolt állás A készülék kikapcsolt állapotban van. 

Sütő Világítás A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata nélkül.

Felső/alsó fűtés /
Víztisztítás

Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
A Víztisztításról további tájékoztatásért olvassa el az „Ápolás
és tisztítás” című fejezetet.

Felsõ Fûtés Kenyér, sütemény és tészta pirításához. Főzött ételek befeje‐
zéséhez.

Alsó Sütés Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel tartósításá‐
hoz.

Grill Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és pirítós készítéséhez.

Grill + Felső Sütés Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és kenyér pirítása.

Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok

Sütés egyszerre maximum három sütőszinten, illetve aszalás.
20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa a sütő hőmérsékletét,
mint a Felső/alsó fűtés esetén.

Felolvasztás Ez a funkció fagyasztott élelmiszerek, például zöldségek és
gyümölcsök kiolvasztására használható. A kiolvasztás időtar‐
tama a fagyasztott étel méretétől és mennyiségétől függ.
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Órafunkciók
Analóg időzítő
Az időzítő a következő funkciókkal
rendelkezik:
• Óra
• Percszámláló + Sütés vége.

A B

C

A. Ablak
B. Tárcsa
C. Beállítógomb

A pontos idő beállítása
A pontos idő beállításához nyomja le és
fordítsa el a beállítógombot az óramutató
járásával ellentétesen (a nyíl által jelölt
irányba), amíg az óra mutatói a kívánt állásba
nem kerülnek. A beállítógombot ne fordítsa el
az óramutató járásával megegyező irányba.
Az idő beállítása után hagyja a
beállítógombot visszaugrani a kiindulási
helyzetbe, vagy óvatosan húzza vissza.
Normál beállítás 
Forgassa el a beállítógombot az óramutató
járásával ellenkező irányba, amíg a  jel
meg nem jelenik az ablakban. Ebben a
helyzetben kézzel vezérelheti a készüléket. A
Percszámláló + Sütés vége funkció ki van
kapcsolva.

Percszámláló + Sütés vége
Beállíthatja valamelyik sütőfunkció
automatikus kikapcsolási időpontját. 180 perc
a maximálisan beállítható idő.

Csak olyan étel esetében érdemes
használni, amit nem kell
megkavarnia vagy ellenőriznie a
sütési folyamat során.

1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.

2. Forgassa el a beállítógombot az
óramutató járásával ellenkező irányba,
amíg a kívánt kikapcsolási idő (percben)
meg nem jelenik a tárcsa ablakában.

Elkezdődik a visszaszámlálás. Amikor az idő
letelt, egy hangjelzés hallható. A készülék
kikapcsol.

A hangjelzés kikapcsolható.
Forgassa el a beállítógombot az
óramutató járásával ellenkező
irányba, amíg a  jel meg nem
jelenik az ablakban. Ebben a
helyzetben a készülék
kikapcsolásakor nem ad ki
hangjelzést.

A Percszámláló + Sütés vége funkció
törléséhez forgassa el a beállítógombot az
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óramutató járásával ellenkező irányba, amíg
a  jel meg nem jelenik az ablakban.

Tartozékok használata

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető
sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai lefelé
mutassanak.

Mély tepsi:
Tolja a mély tepsit a polcvezető sínek közé.

Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Tolja a mély tepsit a polctartó vezetősínjei és
a vezetősínek feletti huzalpolc közé, és
ügyeljen arra, hogy a lábak lefele
mutassanak.

A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli magas
perem megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a polcról.

További funkciók
Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja
a készüléket, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a készülék le nem hűl.

Biztonsági felszerelés
A készülék 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.
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Hasznos tanácsok és javaslatok

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el 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 öt polcszinttel rendelkezik. A

polcszintek számozása a készülék aljától
felfelé történik.

• A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti
a sütési időt és az energiafogyasztást.

• 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 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.

Sütemények sütése
• Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a

sütési idő 3/4-e el nem telt.
• Ha egyszerre két sütőtálcát használ,

legyen egy üres szint közöttük.

Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon

mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a
zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.

• 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.

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.

Tészta- és hússütési táblázat
Sütemények

Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Habos süte‐
mények

170 2 160 3 (2 és 4) 45 - 60 Tortasütő
formában

Linzertészta 170 2 160 3 (2 és 4) 20 - 30 Tortasütő
formában
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Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Kefires sajt‐
torta

170 1 165 2 60 - 80 26 cm-es
tortasütő for‐
mában

Almatorta
(almás pite)
1)

170 2 160 2 (bal és
jobb)

80 - 100 Két darab 20
cm-es sütő‐
formában a
huzalpolcon

Rétes 175 3 150 2 60 - 80 Sütő tálcán

Gyümölcs‐
torta

170 2 165 2 (bal és
jobb)

30 - 40 26 cm-es
tortasütő for‐
mában

Piskótatész‐
ta

170 2 160 2 50 - 60 26 cm-es
tortasütő for‐
mában

Karácsonyi
torta / gyü‐
mölcstorta
gazdagon1)

160 2 150 2 90 - 120 20 cm-es
tortasütő for‐
mában

Szilvatorta1) 175 1 160 2 50 - 60 Kenyérsütő
formában

Aprósüte‐
mény - egy
szinten

170 3 140 - 150 3 20 - 30 Sütő tálcán

Aprósüte‐
mény - két
szinten

- - 140 - 150 2 és 4 25 - 35 Sütő tálcán

Aprósüte‐
mény - há‐
rom szinten

- - 140 - 150 1, 3 és 5 30 - 45 Sütő tálcán

Keksz / om‐
lós tészták -
egy szinten

140 3 140 - 150 3 30 - 35 Sütő tálcán

Keksz / om‐
lós tészták -
két szinten

- - 140 - 150 2 és 4 35 - 40 Sütő tálcán
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Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Keksz / om‐
lós tészták -
három szin‐
ten

- - 140 - 150 1, 3 és 5 35 - 45 Sütő tálcán

Habcsók -
egy szinten

120 3 120 3 80 - 100 Sütő tálcán

Habcsók -
két szinten1)

- - 120 2 és 4 80 - 100 Sütő tálcán

Molnárka1) 190 3 190 3 12 - 20 Sütő tálcán

Képviselő‐
fánk - egy
szinten

190 3 170 3 25 - 35 Sütő tálcán

Képviselő‐
fánk - két
szinten

- - 170 2 és 4 35 - 45 Sütő tálcán

Tortalapok 180 2 170 2 45 - 70 20 cm-es
tortasütő for‐
mában

Gyümölcs‐
torta gazda‐
gon

160 1 150 2 110 - 120 24 cm-es
tortasütő for‐
mában

Lekváros
piskóta

170 1 160 2 (bal és
jobb)

50 - 60 20 cm-es
tortasütő for‐
mában

1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.

Kenyér és pizza

Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Fehér ke‐
nyér1)

190 1 190 1 60 - 70 1 - 2 darab,
500 g/db

Rozskenyér 190 1 180 1 30 - 45 Kenyérsütő
formában
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Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Zsemle 1) 190 2 180 2 (2 és 4) 25 - 40 6 - 8 db a
sütő tálcán

Pizza1) 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Sütő tálcán
vagy mély
tepsiben

Pogácsák1) 200 3 190 3 10 - 20 Sütő tálcán

1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.

Töltött tészták

Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Vajastészta-
kosárka

200 2 180 2 40 - 50 Formában

Zöldséges
pite

200 2 175 2 45 - 60 Formában

Quiche1) 180 1 180 1 50 - 60 Formában

Lasagne1) 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Formában

Cannelloni1) 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Formában

1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.

Hús

Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Marhahús 200 2 190 2 50 - 70 Huzalpolcon

Sertés 180 2 180 2 90 - 120 Huzalpolcon

Borjú 190 2 175 2 90 - 120 Huzalpolcon
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Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Angol mar‐
hasült, vére‐
sen

210 2 200 2 50 - 60 Huzalpolcon

Angol mar‐
hasült, Kö‐
zepes átsüt‐
ve

210 2 200 2 60 - 70 Huzalpolcon

Angol mar‐
hasült, jól át‐
sütve

210 2 200 2 70 - 75 Huzalpolcon

Sertéslapoc‐
ka

180 2 170 2 120 - 150 Bőrös

Sertéscsü‐
lök

180 2 160 2 100 - 120 2 db

Bárány 190 2 175 2 110 - 130 Comb

Csirke 220 2 200 2 70 - 85 Egészben

Pulyka 180 2 160 2 210 - 240 Egészben

Kacsa 175 2 220 2 120 - 150 Egészben

Liba 175 2 160 1 150 - 200 Egészben

Nyúl 190 2 175 2 60 - 80 Feldarabol‐
va

Vadnyúl 190 2 175 2 150 - 200 Feldarabol‐
va

Fácán 190 2 175 2 90 - 120 Egészben

Hal

Étel Felső/alsó fűtés Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok

Idő (perc) Megjegy‐
zés

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Hőmér‐
séklet (°C)

Polcma‐
gasság

Pisztráng /
tengeri ke‐
szeg

190 2 175 2 40 - 55 3 - 4 hal

Tonhal / la‐
zac

190 2 175 2 35 - 60 4 - 6 filé
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Grill
Melegítse elő az üres sütőt 3
percig a sütés előtt.

Étel Mennyiség Hőmér‐
séklet (°C)

Idő (perc) Polcma‐
gasság

Darab (g) Első oldal Második
oldal

Filészeletek 4 800 maximális 12 – 15 12 – 14 4

Bifsztek 4 600 maximális 10 – 12 6 – 8 4

Kolbászok 8 - maximális 12 – 15 10 – 12 4

Sertésborda 4 600 maximális 12 – 16 12 – 14 4

Csirke (félbe
vágva)

2 1000 maximális 30 – 35 25 – 30 4

Kebab 4 - maximális 10 – 15 10 – 12 4

Csirkemell 4 400 maximális 12 – 15 12 – 14 4

Hamburger 6 600 maximális 20 – 30 - 4

Halfilé 4 400 maximális 12 – 14 10 – 12 4

Meleg‐
szendvics

4 – 6 - maximális 5 – 7 - 4

Pirítós 4 – 6 - maximális 2 – 4 2 – 3 4

Felolvasztás

Étel Mennyi‐
ség (g)

Felolvasztá‐
si időtartam

(perc)

További kiol‐
vasztási időtar‐

tam (perc)

Megjegyzés

Csirke 1000 100 – 140 20 – 30 Tegye a csirkét egy lefordí‐
tott csészealjra egy nagy tá‐
nyérba. Félidőben fordítsa
meg.

Hús 1000 100 – 140 20 – 30 Félidőben fordítsa meg.

Hús 500 90 – 120 20 – 30 Félidőben fordítsa meg.

Pisztráng 150 25 – 35 10 – 15 -

Eper 300 30 – 40 10 – 20 -

Vaj 250 30 – 40 10 – 15 -

Tejszín 2 x 200 80 – 100 10 – 15 A tejszín akkor is jól felver‐
hető, ha kissé még fagyos.
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Étel Mennyi‐
ség (g)

Felolvasztá‐
si időtartam

(perc)

További kiol‐
vasztási időtar‐

tam (perc)

Megjegyzés

Krémes torta 1400 60 60 -

Aszalás - Hőlégbefúvás, nagy hőfok
• A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy

sütőpapírral.
• A jobb eredmény érdekében állítsa le a

sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az

ajtót, és az aszalás befejezéséhez hagyja
lehűlni egy éjszakán át.

Zöldségek

Étel Hőmérséklet
(°C)

Idő (óra) Polcmagasság

1. pozíció 2. pozíció

Bab 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

Paprika 60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

Zöldség savany‐
úsághoz

60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

Gomba 50 - 60 6 - 8 3 1 / 4

Fűszernövény 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4

Gyümölcs

Étel Hőmérséklet
(°C)

Idő (óra) Polcmagasság

1. pozíció 2. pozíció

Szilva 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4

Sárgabarack 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4

Almaszeletek 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

Körte 60 - 70 6 - 9 3 1 / 4

Ápolás és tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
• A készülék elejét meleg vizes és

tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fémfelületek tisztítását speciális

tisztítószerrel végezze.

• Minden használat után tisztítsa meg a
készüléket belsejét. A lerakódott zsír vagy
egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A
veszély mértéke nagyobb a grillezőedény
esetében.

• A makacs szennyeződéseket az erre a
célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.

• Minden használat után tisztítsa és szárítsa
meg az összes tartozékot. Meleg vízzel és
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tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt
használjon.

• Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív
tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal
vagy mosogatógépben. Ezek a letapadást
gátló teflon bevonat sérülését okozhatják.

Rozsdamentes acél vagy alumínium
készülékek

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
kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.

Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés

állapotát. Az ajtótömítés a sütőnyílás
kereténél található. Ne használja a
készüléket, ha az ajtótömítés sérült. Vegye
fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd
a tisztításról szóló általános részben.

A polctartók eltávolítása
A sütő tisztításához vegye ki a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az

oldalfaltól.

2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.

2
1

A polctartókat a kiszereléssel ellentétes
sorrendben tegye vissza.

Vizes tisztítás
A Vizes tisztítás program gőz segítségével
könnyíti meg a zsír- és ételmaradékok
eltávolítását a sütőből.
1. Öntsön 300 ml vizet a Víztisztítás

tartályába, mely a sütő alján található.
2. Kapcsolja be az  funkciót.
3. Állítsa be a hőmérsékletet 90 °C-ra.
4. Hagyja 30 percig működni a készüléket.
5. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja

lehűlni.
6. Amikor a készülék lehűlt, tisztítsa meg a

sütő belsejét egy puha törlőkendővel. 
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék megérintése előtt
győződjön meg róla, hogy
lehűlt-e. Égésveszély!

A sütőajtó tisztítása
A sütő ajtajában három üveglap van
beépítve.A tisztításhoz a sütőajtó és a belső
üveglapok eltávolíthatók.

A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy
próbálja kiszerelni az üveglapokat,
hogy a sütő ajtaja nincs leszerelve.

VIGYÁZAT!
Ne használja a készüléket az
üveglapok nélkül.
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Nyissa ki teljesen az
ajtót, és tartsa meg
az ajtó két zsanérját.

1 Emelje meg, és
fordítsa el a két
zsanéron lévő kart.

2

Csukja vissza félig a
sütőajtót az első
nyitási pozícióig.
Ezután húzza előre
és emelje ki az ajtót
a helyéről.

3 Helyezze az ajtót
egy stabil felületre
leterített puha
ruhára.

4

2

B

1

Tartsa meg két oldalon az ajtó felső szélénél
lévő díszlécet (B), majd nyomja befelé a
tömítésrögzítő kapocs kioldásához. Húzza
előre a díszlécet az eltávolításhoz.

Egyenként fogja meg az ajtó üveglapjait a
felső szélüknél fogva, és óvatosan húzza ki
őket. A felső üveglappal kezdje. Ügyeljen

arra, hogy az üveglap teljesen kicsússzon a
sínből.

Tisztítsa meg az üveglapokat
mosogatószeres vízzel. Óvatosan szárítsa
meg az üveglapokat.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (A és B)
megfelelő sorrendben tegye vissza.Az első
üveglap (A) díszkerettel rendelkezik. Az
üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje
felé kell néznie. Győződjön meg róla, hogy a
behelyezés után az üveglap kerete (A) a
filmnyomott részeken nem érdes felületű,
amikor hozzáér.

A B

Ellenőrizze, hogy a belső üveglapot
megfelelően helyezte-e az ágyazatba.

A

B
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A lámpa izzójának cseréje
Tegyen egy kendőt a készülék belsejének az
aljára. Ez megakadályozza a sütővilágítás
üvegbúrájának és a sütőtérnek a sérülését.

FIGYELMEZTETÉS!
Áramütésveszély! A lámpa cseréje
előtt kapcsolja le a hálózati
biztosítékot / kisautomatát.
Forró lehet a sütővilágítás izzója
és üvegbúrája.

VIGYÁZAT!
A zsírmaradék ráégésének
elkerülésére mindig kendővel fogja
meg a halogénizzót.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki a biztosítékot a

biztosítékdobozból, vagy kapcsolja le az
áramköri megszakítót.

Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához

fordítsa azt az óramutató járásával
ellentétes irányba.

2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300

°C-ig hőálló izzóra.
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.

Hibaelhárítás

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Mit tegyek, ha...

Jelenség Lehetséges ok Javítási mód

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

Kapcsolja be a sütőt.

A sütő nem melegszik fel. A Percszámláló + Sütés vége
funkció nincs beállítva.

Állítsa be a Percszámláló + Sü‐
tés vége funkciót. Lásd az „Óra‐
funkciók” c. fejezetet.

A sütő nem melegszik fel. Leolvadt a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a biztosíték
okozza-e a problémát. Ha a biz‐
tosíték többször is leolvad, hív‐
jon szakképzett villanyszerelőt.

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

Cserélje ki az izzót.

Gőz- és páralecsapódás az éte‐
len és a sütőtérben.

Az ételt túl sokáig hagyta a sü‐
tőben.

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

A szerviz számára szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a márkakereskedőhöz
vagy a hivatalos szervizközponthoz.
A márkaszerviz számára szükséges adatok
az adattáblán találhatóak. Az adattábla a

készülék sütőterének 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.) .........................................

Üzembe helyezés

FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Beépítés

594

16

573

21548

min. 550

20600

558

589

114

594

min. 560

3
5

558

21548

min. 550

20

589

594

11416

573

590

min. 560

594

3
5

A sütő rögzítése a konyhaszekrényhez

A
B

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

A készüléket csak egy tápvezetékkel
szállítjuk.

Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
adattáblán található összteljesítmény alapján
állapítható meg. Az alábbi táblázatból is
tájékozódhat:
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Teljes teljesítmény
(W)

Vezeték kereszt‐
metszet (mm²)

maximum 1380 3 x 0.75

maximum 2300 3 x 1

maximum 3680 3 x 1.5

A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel
hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék
és barna vezeték).

Műszaki adatok
Műszaki adatok

Feszültség 220 - 240 V

Frekvencia 50 / 60 Hz

Energiahatékonyság
Termék és információs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek megfelelően

Gyártó neve Zanussi

A készülék azonosítójele
ZOB33701CR
ZOB33701MR
ZOB33701PR

Energiahatékonysági szám 100.0

Energiahatékonysági osztály A

Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és alsó + felső
sütés mellett

0.93 kWh/ciklus

Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légkeveré‐
ses sütés mellett

0.85 kWh/ciklus

Sütőterek száma 1

Hőforrás Villamos energia

Térfogat 72 l

Sütő típusa Beépíthető sütő

Tömeg

ZOB33701CR 31.4 kg

ZOB33701MR 30.8 kg

ZOB33701PR 30.7 kg

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

Energiatakarékosság
A készülék több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a
mindennapos főzés során.
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Általános javaslatok
Ügyeljen arra, hogy a sütő ajtaja megfelelően
legyen becsukva a készülék működése
közben, és a sütés során addig tartsa csukva,
ameddig lehetséges.
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.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel melegen
tartásához. Ehhez válassza a lehető
legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást.

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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Sujeito a alterações sem aviso prévio.

 Informações de segurança
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer
ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização
incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e
acessível para consultar no futuro.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais

anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance

das crianças e elimine-os de forma apropriada.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do

aparelho quando ele estiver a funcionar ou a arrefecer. As
partes acessíveis ficam quentes.

• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças,
recomendamos que o active.

• A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.

• É necessário manter sempre as crianças de 3 anos de idade
ou menos afastadas deste aparelho quando ele estiver a
funcionar.
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Segurança geral
• Apenas uma pessoa qualificada pode instalar este aparelho e

substituir o cabo.
• AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes

durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas
resistências de aquecimento. É necessário manter as crianças
com menos de 8 anos de idade afastadas ou constantemente
vigiadas.

• Utilize sempre luvas de forno para retirar e colocar acessórios
ou recipientes de ir ao forno.

• Desligue a alimentação eléctrica antes de qualquer acção de
manutenção.

• Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de
substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque
eléctrico.

• Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.

• Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores
metálicos afiados para limpar a porta de vidro, porque podem
riscar a superfície e causar a quebra do vidro.

• Se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos eléctricos.

• Para remover os apoios para prateleiras, puxe primeiro a parte
da frente e depois a parte de trás do apoio para prateleiras
para fora da parede lateral. Instale os apoios para prateleiras na
sequência inversa.

Instruções de segurança

Instalação

AVISO!
A instalação deste aparelho só deve
ser efectuada por uma pessoa
qualificada.

• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se ele

estiver danificado.

• Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize
sempre luvas e calçado de protecção.

• Não puxe o aparelho pela pega.
• Respeite as distâncias mínimas

relativamente a outros aparelhos e móveis
de cozinha.
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• Certifique-se de que as estruturas que
ficarem ao lado e por cima do aparelho são
seguras.

• As partes laterais do aparelho devem ficar
ao lado de aparelhos ou móveis de cozinha
que tenham a mesma altura.

• O aparelho está equipado com um sistema
de arrefecimento eléctrico. É necessário que
tenha alimentação eléctrica.

Ligação eléctrica

AVISO!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas devem ser
efectuadas por um electricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que a informação sobre a

ligação eléctrica existente na placa de
características está em conformidade com a
alimentação eléctrica. Se não estiver,
contacte um electricista.

• Utilize sempre uma tomada bem instalada e
à prova de choques eléctricos.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas
ou triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não danifica a ficha e o
cabo de alimentação eléctrica. Se for
necessário substituir o cabo de alimentação,
esta operação deve ser efectuada pelo
nosso Centro de Assistência Técnica.

• Não permita que algum cabo eléctrico toque
na porta do aparelho ou se aproxime dela,
especialmente quando a porta estiver
quente.

• As protecções contra choques eléctricos
das peças isoladas e não isoladas devem
estar fixas de modo a não poderem ser
retiradas sem ferramentas.

• Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no
final da instalação. Certifique-se de que a
ficha fica acessível após a instalação.

• Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue
a ficha.

• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de
alimentação.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento
correctos: disjuntores de protecção, fusíveis
(os fusíveis de rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.

• A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe permita
desligar o aparelho da corrente eléctrica em

todos os pólos. O dispositivo de isolamento
deve ter uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.

• Este aparelho está em conformidade com as
Directivas da C.E.E.

Utilização

AVISO!
Risco de ferimentos, queimaduras,
choque eléctrico e explosão.

• Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.

• Não altere as especificações deste
aparelho.

• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.

• Desactive o aparelho após cada utilização.
• Tenha cuidado sempre que abrir a porta do

aparelho quando ele estiver a funcionar.
Pode sair ar muito quente.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas
ou se ele estiver em contacto com água.

• Não exerça pressão sobre a porta se ela
estiver aberta.

• Não utilize o aparelho como superfície de
trabalho ou armazenamento.

• Abra a porta do aparelho com cuidado. A
utilização de ingredientes com álcool pode
provocar uma mistura de álcool e ar.

• Evite que faíscas ou chamas entrem em
contacto com o aparelho quando abrir a
porta.

• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objectos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em cima do
aparelho.

AVISO!
Risco de danos no aparelho.

• Para evitar danos ou descoloração do
esmalte:
– Não coloque recipientes de ir ao forno

ou outros objectos directamente sobre o
fundo da cavidade do aparelho.

– Não coloque folha de alumínio
directamente sobre o fundo da cavidade
do aparelho.

– Não verta água directamente sobre o
aparelho quando ele estiver quente.

– Não coloque pratos ou alimentos
húmidos no aparelho após acabar de
cozinhar.
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– Tenha cuidado quando remover ou
instalar os acessórios.

• A eventual descoloração do esmalte ou do
aço inoxidável não afecta o desempenho do
aparelho.

• Utilize um recipiente profundo quando cozer
bolos muito húmidos. Caso contrário, os
sucos da fruta podem provocar manchas
permanentes.

• Este aparelho serve apenas para cozinhar.
Não pode ser usado para outras funções
como, por exemplo, aquecimento de
divisões.

• Cozinhe sempre com a porta do forno
fechada.

• Se o aparelho ficar instalado atrás de uma
porta de armário, nunca feche a porta com o
aparelho em funcionamento. Se a porta ficar
fechada, poderá ocorrer acumulação de
calor e humidade que podem danificar o
aparelho, o móvel e o piso. Não feche a
porta do armário enquanto o aparelho não
tiver arrefecido totalmente após uma
utilização.

Manutenção e limpeza

AVISO!
Risco de ferimentos, incêndio e
danos no aparelho.

• Antes de qualquer acção de manutenção,
desactive o aparelho e desligue a ficha da
tomada eléctrica.

• Certifique-se de que o aparelho está frio.
Existe o risco de quebra dos painéis de
vidro.

• Substitua imediatamente os painéis de vidro
se estiverem danificados. Contacte um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.

• Tenha cuidado quando retirar a porta do
aparelho. A porta é pesada!

• Limpe o aparelho com regularidade para
evitar que o material da superfície se
deteriore.

• Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido. Utilize apenas detergentes neutros.
Não utilize quaisquer produtos abrasivos,
esfregões, solventes ou objectos metálicos.

• Se utilizar um spray para forno, siga as
instruções de segurança da embalagem.

• Não limpe o esmalte catalítico (se aplicável)
com nenhum tipo de detergente.

Luz interior

• A luz normal ou de halogénio utilizada neste
aparelho destina-se apenas a aparelhos
domésticos. Não a utilize para iluminação em
casa.

AVISO!
Risco de choque eléctrico.

• Antes de substituir a lâmpada, desligue o
aparelho da corrente eléctrica.

• Utilize apenas lâmpadas com as mesmas
especificações.

Eliminação

AVISO!
Risco de ferimentos ou asfixia.

• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica do
aparelho e elimine-o.

• Remova o trinco da porta para evitar que
crianças ou animais de estimação fiquem
presos no aparelho.

Assistência Técnica

• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o
aparelho.

• Utilize apenas peças de substituição
originais.
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Descrição do produto

Descrição geral

8

7

9

10

11

5

4

3

2

1

321 64 5

12

1 Painel de comandos
2 Lâmpada/símbolo de funcionamento
3 Botão das funções do forno
4 Temporizador analógico
5 Botão da temperatura
6 Símbolo / indicador de temperatura
7 Resistência
8 Lâmpada
9 Ventoinha

10 Recipiente da limpeza com água
11 Apoio para prateleiras, amovível
12 Posições de prateleira

Acessórios

• Prateleira em grelha
Para recipiente de ir ao forno, forma de bolo,
assados.

• Tabuleiro de alumínio

Para bolos e biscoitos.
• Tabuleiro para grelhar / assar

Para cozer e assar ou como tabuleiro para
recolher gordura.

Antes da primeira utilização

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à
segurança.

Limpeza inicial

Remova todos os acessórios e apoios para
prateleiras amovíveis do aparelho.

Consulte o capítulo “Manutenção e
limpeza”.

Limpe o aparelho e os acessórios antes da
primeira utilização.
Coloque os acessórios e os apoios para
prateleiras amovíveis nas respectivas posições
originais.

Pré-aquecimento

Pré-aqueça o aparelho vazio para queimar a
gordura restante.

1. Seleccione a função  e a temperatura
máxima.

2. Deixe o aparelho funcionar durante 1 hora.
3. Seleccione a função  e seleccione a

temperatura máxima.
4. Deixe o aparelho funcionar durante 15

minutos.
5. Seleccione a função  e seleccione a

temperatura máxima.
6. Deixe o aparelho funcionar durante 15

minutos.
Os acessórios podem ficar mais quentes do
que o habitual. O aparelho pode emitir algum
odor e fumo. Isso é normal. Certifique-se de
que a circulação de ar na divisão é suficiente.
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Utilização diária

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à
segurança.

Activar e desactivar o aparelho

Os indicadores, os símbolos
dos botões e as luzes do seu
aparelho dependem do modelo:
• A lâmpada acende quando o

aparelho está a funcionar.
• O símbolo indica se o botão

controla as funções do forno ou a
temperatura.

• O indicador acende quando o
forno está a aquecer.

1. Rode o botão das funções do forno para
seleccionar uma função do forno.

2. Rode o botão da temperatura para
seleccionar uma temperatura.

3. Para desactivar o aparelho, rode o botão
das funções do forno e o botão da
temperatura para a posição de desligado
(off).

Funções do forno

Função do forno Aplicação

Posição Off (desli-
gado)

O aparelho está desligado.

Luz Para acender a lâmpada sem ter uma função de cozedura acti-
va.

Calor superior/infe-
rior / Limpeza com
água

Para cozer e assar pratos numa posição de prateleira.
Para mais informação sobre a Limpeza com Água, consulte o
capítulo “Manutenção e limpeza”.

Aquecimento Supe-
rior

Para alourar pão, bolos e pastéis. Para terminar pratos cozinha-
dos.

Aquecimento Inferi-
or

Para cozer bolos com bases estaladiças e conservar alimentos.

Grelhador Para grelhar alimentos planos e tostar pão.

Grelhador Rápido Para grelhar alimentos planos em grandes quantidades e para
tostar pão.

Ventilado + Resis-
tência Circ

Para cozer em até três posições de prateleira ao mesmo tempo
e para secar alimentos.Defina a temperatura 20 - 40 °C abaixo
da que utiliza com o Calor Superior/Inferior.

Descongelar Este função pode ser utilizada para descongelar alimentos como
legumes e frutos. O tempo de descongelação depende da
quantidade e do tamanho dos alimentos congelados.
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Funções de relógio

Temporizador analógico

O temporizador tem as seguintes funções:

• Hora do dia
• Cronómetro + Fim de cozedura.

A B

C

A. Janela
B. Mostrador
C. Botão de regulação

Definir a hora do dia
Para acertar a hora, prima e rode o botão de
regulação no sentido anti-horário (indicado pela
seta), até que os ponteiros do relógio fiquem
nas posições certas. Não rode o botão de
regulação no sentido dos ponteiros do relógio.
Após acertar a hora, deixe o botão de regulação
voltar á posição inicial ou puxe-o para fora com
cuidado.
Regulação normal 

Rode o botão de regulação no sentido anti-
horário até aparecer  na janela. Nesta
posição, o aparelho funciona em modo manual.
A função Cronómetro + Fim de cozedura está
desactivada.

Cronómetro + Fim de cozedura
Utilize-o para definir o tempo de desactivação
para uma função do forno. O tempo máximo
que pode definir é 180 minutos.

Utilize-o apenas para alimentos que
não tenha de mexer ou observar
durante a cozedura.

1. Seleccione uma função do forno e uma
temperatura.

2. Rode o botão de regulação no sentido anti-
horário até que apareça o tempo de
desactivação necessário (em minutos) na
janela do mostrador.

A contagem decrescente inicia. Quando o
tempo definido terminar, é emitido um sinal
sonoro. O aparelho desactiva-se.

O sinal sonoro pode ser
desactivado. Rode o botão de
regulação no sentido anti-horário até
aparecer  na janela. Nesta
posição, não há sinal sonoro quando
o aparelho se desactiva.

Para cancelar a função Cronómetro + Fim de
cozedura, rode o botão de regulação no sentido
anti-horário até aparecer  na janela.
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Utilizar os acessórios

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à
segurança.

Introduzir os acessórios

Prateleira em grelha:

Introduza a prateleira entre as barras-guia dos
apoios para prateleiras e certifique-se de que
os pés de apoio ficam para baixo.

Tabuleiro para grelhar:

Introduza o tabuleiro para grelhar entre as
barras-guia dos apoios para prateleiras.

Prateleira em grelha e tabuleiro para grelhar em
conjunto:

Introduza o tabuleiro para grelhar entre as
barras-guia dos apoios para prateleiras e a
prateleira em grelha sobre as barras
directamente acima, certificando-se de que os
pés de apoio ficam virados para baixo.

Um pequeno entalhe na parte
inferior aumenta a segurança. Estes
entalhes são também dispositivos
anti-inclinação. A armação elevada à
volta da prateleira impede que os
recipientes deslizem para fora da
prateleira.

Funções adicionais

Ventoinha de arrefecimento

Quando o aparelho é colocado em
funcionamento, a ventoinha de arrefecimento é
activada automaticamente para manter as
superfícies do aparelho frias. Se desactivar o
aparelho, a ventoinha de arrefecimento continua
a funcionar até o aparelho arrefecer.

Termóstato de segurança

Se o aparelho for utilizado incorrectamente ou
tiver alguma anomalia, pode ocorrer um

sobreaquecimento perigoso. Para evitar isso, o
forno possui um termóstato de segurança que
corta a alimentação eléctrica. O forno volta a
activar-se automaticamente quando a
temperatura baixar.
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Sugestões e dicas

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à
segurança.

A temperatura e os tempos de
cozedura indicados nas tabelas são
apenas valores de referência.
Dependem das receitas, da
qualidade e da quantidade dos
ingredientes utilizados.

Informações gerais

• O aparelho possui cinco posições de
prateleira. Conte as posições de prateleira a
partir do fundo do aparelho.

• O aparelho possui um sistema especial que
faz circular o ar e renova constantemente o
vapor. Este sistema permite cozinhar num
ambiente a vapor e manter os alimentos
macios por dentro e estaladiços por fora.
Diminui o tempo de cozedura e o consumo
de energia para valores mínimos.

• Pode ocorrer condensação de humidade no
aparelho ou nos painéis de vidro da porta.
Isso é normal. Afaste-se sempre do aparelho
quando abrir a porta com o forno ligado.
Para diminuir a condensação, ligue o
aparelho pelo menos 10 minutos antes de
começar a cozinhar.

• Limpe a humidade após cada utilização do
aparelho.

• Não coloque objectos directamente na parte
inferior do aparelho e não cubra os
componentes com folha de alumínio para

cozinhar. Isso pode alterar os resultados da
cozedura e danificar o revestimento de
esmalte.

Cozer bolos

• Não abra a porta do forno até ter decorrido
3/4 do tempo de cozedura.

• Se utilizar dois tabuleiros para assar em
simultâneo, mantenha um nível vazio entre os
mesmos.

Cozinhar carne e peixe

• Utilize um tabuleiro para grelhar quando
cozinhar alimentos muito gordurosos, para
evitar que o forno fique com manchas que
podem ser permanentes.

• Deixe a carne repousar cerca de 15 minutos
antes de a cortar, para não perder os sucos.

• Para evitar demasiado fumo no forno quando
assar, coloque um pouco de água no
tabuleiro para grelhar. Para evitar a
condensação de fumo, acrescente água
sempre que ele secar.

Tempos de cozedura

Os tempos de cozedura dependem do tipo de
alimento, da consistência e do volume.

No início, monitorize o desempenho quando
cozinhar. Quando utilizar este aparelho, procure
as melhores regulações (grau de cozedura,
tempo de cozedura, etc.) para os seus
recipientes e para as suas receitas e
quantidades.

Tabela para cozer e assar

Bolos

Alimento Aquecimento inferior/
superior

Ventilado + Resistên-
cia Circ

Tempo
(min.)

Comentá-
rios

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Receitas ba-
tidas

170 2 160 3 (2 e 4) 45 - 60 Em forma de
bolo

Massa
amanteigada

170 2 160 3 (2 e 4) 20 - 30 Em forma de
bolo
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Alimento Aquecimento inferior/
superior

Ventilado + Resistên-
cia Circ

Tempo
(min.)

Comentá-
rios

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Cheesecake
buttermilk

170 1 165 2 60 - 80 Em forma de
bolo de 26
cm

Bolo de ma-
çã (tarte de

maçã)1)

170 2 160 2 (esquerda
e direita)

80 - 100 Em duas for-
mas de bolo
de 20 cm ou
numa prate-
leira em gre-
lha

Strudel 175 3 150 2 60 - 80 Em tabuleiro
para assar

Tarte de
compota

170 2 165 2 (esquerda
e direita)

30 - 40 Em forma de
bolo de 26
cm

Pão de ló 170 2 160 2 50 - 60 Em forma de
bolo de 26
cm

Bolo de Na-
tal / Bolo de

fruta rico1)

160 2 150 2 90 - 120 Em forma de
bolo de 20
cm

Bolo de

ameixa1)

175 1 160 2 50 - 60 Em forma de
pão

Bolos pe-
quenos - um
nível

170 3 140 - 150 3 20 - 30 Em tabuleiro
para assar

Bolos pe-
quenos -
dois níveis

- - 140 - 150 2 e 4 25 - 35 Em tabuleiro
para assar

Bolos pe-
quenos -
três níveis

- - 140 - 150 1, 3 e 5 30 - 45 Em tabuleiro
para assar

Biscoitos /
Tiras de pas-
telaria - um
nível

140 3 140 - 150 3 30 - 35 Em tabuleiro
para assar
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Alimento Aquecimento inferior/
superior

Ventilado + Resistên-
cia Circ

Tempo
(min.)

Comentá-
rios

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Biscoitos /
Tiras de pas-
telaria - dois
níveis

- - 140 - 150 2 e 4 35 - 40 Em tabuleiro
para assar

Biscoitos /
Tiras de pas-
telaria - três
níveis

- - 140 - 150 1, 3 e 5 35 - 45 Em tabuleiro
para assar

Merengues -
um nível

120 3 120 3 80 - 100 Em tabuleiro
para assar

Merengues -

dois níveis1)

- - 120 2 e 4 80 - 100 Em tabuleiro
para assar

Pães de leite
1)

190 3 190 3 12 - 20 Em tabuleiro
para assar

Éclairs - um
nível

190 3 170 3 25 - 35 Em tabuleiro
para assar

Éclairs - dois
níveis

- - 170 2 e 4 35 - 45 Em tabuleiro
para assar

Tartes pla-
nas

180 2 170 2 45 - 70 Em forma de
bolo de 20
cm

Bolo de fruta
rico

160 1 150 2 110 - 120 Em forma de
bolo de 24
cm

Bolo de du-
as camadas

170 1 160 2 (esquerda
e direita)

50 - 60 Em forma de
bolo de 20
cm

1) Pré-aqueça o forno durante 10 minutos.
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Pão e Pizza

Alimento Aquecimento inferior/
superior

Ventilado + Resistên-
cia Circ

Tempo
(min.)

Comentá-
rios

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Pão branco1) 190 1 190 1 60 - 70 1 - 2 peças,
500 g cada
peça

Pão de cen-
teio

190 1 180 1 30 - 45 Em forma de
pão

Pãezinhos1) 190 2 180 2 (2 e 4) 25 - 40 6 - 8 pãezi-
nhos em ta-
buleiro para
assar

Pizza1) 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Em tabuleiro
para assar
ou tabuleiro
para grelhar

Scones1) 200 3 190 3 10 - 20 Em tabuleiro
para assar

1) Pré-aqueça o forno durante 10 minutos.

Flans

Alimento Aquecimento inferior/
superior

Ventilado + Resistên-
cia Circ

Tempo
(min.)

Comentá-
rios

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Flan de mas-
sa

200 2 180 2 40 - 50 Em forma

Flan de ve-
getais

200 2 175 2 45 - 60 Em forma

Quiches1) 180 1 180 1 50 - 60 Em forma

Lasanha1) 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Em forma

Canelones1) 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 Em forma

1) Pré-aqueça o forno durante 10 minutos.
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Carne

Alimento Aquecimento inferior/
superior

Ventilado + Resistên-
cia Circ

Tempo
(min.)

Comentá-
rios

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Carne de va-
ca

200 2 190 2 50 - 70 Numa prate-
leira em gre-
lha

Porco 180 2 180 2 90 - 120 Numa prate-
leira em gre-
lha

Vitela 190 2 175 2 90 - 120 Numa prate-
leira em gre-
lha

Carne assa-
da, mal pas-
sada

210 2 200 2 50 - 60 Numa prate-
leira em gre-
lha

Carne assa-
da, média

210 2 200 2 60 - 70 Numa prate-
leira em gre-
lha

Carne assa-
da, bem pas-
sada

210 2 200 2 70 - 75 Numa prate-
leira em gre-
lha

Pá de porco 180 2 170 2 120 - 150 Com courato

Lombo de
porco

180 2 160 2 100 - 120 2 unidades

Borrego 190 2 175 2 110 - 130 Perna

Frango 220 2 200 2 70 - 85 Inteiro

Peru 180 2 160 2 210 - 240 Inteiro

Pato 175 2 220 2 120 - 150 Inteiro

Ganso 175 2 160 1 150 - 200 Inteiro

Coelho 190 2 175 2 60 - 80 Em pedaços

Lebre 190 2 175 2 150 - 200 Em pedaços

Faisão 190 2 175 2 90 - 120 Inteiro
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Peixe

Alimento Aquecimento inferior/
superior

Ventilado + Resistên-
cia Circ

Tempo
(min.)

Comentá-
rios

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Tempera-
tura (°C)

Posição
de prate-

leira

Truta / Dou-
rada

190 2 175 2 40 - 55 3 - 4 peixes

Atum / Sal-
mão

190 2 175 2 35 - 60 4 - 6 filetes

Grelhador

Pré-aqueça o forno vazio durante 3
minutos antes de cozinhar.

Alimento Quantidade Tempera-
tura (°C)

Tempo (min.) Posição
de prate-

leiraPeças (g) 1.º lado 2.º lado

Bifes do lom-
bo

4 800 máx. 12 - 15 12 - 14 4

Bifes de va-
ca

4 600 máx. 10 - 12 6 - 8 4

Salsichas 8 - máx. 12 - 15 10 - 12 4

Costeletas
de porco

4 600 máx. 12 - 16 12 - 14 4

Frango (cor-
tado em 2)

2 1000 máx. 30 - 35 25 - 30 4

Espetadas 4 - máx. 10 - 15 10 - 12 4

Peito de
frango

4 400 máx. 12 - 15 12 - 14 4

Hambúrguer 6 600 máx. 20 - 30 - 4

Filete de pei-
xe

4 400 máx. 12 - 14 10 - 12 4

Sandes tos-
tadas

4 - 6 - máx. 5 - 7 - 4

Tosta 4 - 6 - máx. 2 - 4 2 - 3 4
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Descongelar

Alimento Quanti-
dade (g)

Tempo de
descongela-
ção (min.)

Tempo extra de
descongelação

(min.)

Comentários

Frango 1000 100 - 140 20 - 30 Coloque o frango sobre um
pires virado ao contrário e es-
te sobre um prato grande. Vi-
re a meio do tempo.

Carne 1000 100 - 140 20 - 30 Vire a meio do tempo.

Carne 500 90 - 120 20 - 30 Vire a meio do tempo.

Truta 150 25 - 35 10 - 15 -

Morangos 300 30 - 40 10 - 20 -

Manteiga 250 30 - 40 10 - 15 -

Natas 2 x 200 80 - 100 10 - 15 Também é possível bater as
natas quando ainda estão li-
geiramente congeladas.

Gateau 1400 60 60 -

Secar - Ventilado + Resistência Circ

• Cubra os tabuleiros com papel impermeável
à gordura ou papel vegetal.

• Para obter o melhor resultado, desligue o
forno a meio do tempo de secagem, abra a

porta e deixe arrefecer durante uma noite
para acabar de secar.

Legumes

Alimento Temperatura
(°C)

Tempo (h) Posição de prateleira

1 posição 2 posições

Feijões 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

Pimentos 60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

Legumes para so-
pa

60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

Cogumelos 50 - 60 6 - 8 3 1 / 4

Ervas aromáticas 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4
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Fruta

Alimento Temperatura
(°C)

Tempo (h) Posição de prateleira

1 posição 2 posições

Ameixas 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4

Alperces 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4

Fatias de maçã 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

Pêras 60 - 70 6 - 9 3 1 / 4

Manutenção e limpeza

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à
segurança.

Notas sobre a limpeza

• Limpe a parte da frente do aparelho com um
pano macio, água quente e um agente de
limpeza.

• Para limpar as superfícies de metal, utilize
um produto de limpeza próprio.

• Limpe o interior do aparelho após cada
utilização. A acumulação de gordura ou
outros resíduos de alimentos pode resultar
num incêndio. O risco é superior no
tabuleiro para grelhados.

• Limpe a sujidade persistente com um
produto de limpeza especial para forno.

• Limpe todos os acessórios do forno após
cada utilização e deixe-os secar. Utilize um
pano macio com água quente e um agente
de limpeza.

• Se tiver acessórios anti-aderentes, não os
limpe com agentes de limpeza agressivos ou
objectos afiados, nem na máquina de lavar
loiça. Pode danificar o revestimento anti-
aderente.

Aparelhos de aço inoxidável ou
alumínio

Limpe a porta do forno apenas com
um pano húmido ou uma esponja
húmida. Seque com um pano macio.
Nunca utilize esfregões de palha-de-
aço, ácidos ou materiais abrasivos,
porque podem danificar a superfície
do forno. Limpe o painel de
comandos do forno com as mesmas
precauções.

Limpar a junta da porta

• Verifique regularmente a junta da porta. A
junta da porta encontra-se em volta da
estrutura da cavidade do forno. Não utilize o
aparelho se a junta da porta estiver
danificada. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.

• Para limpar a junta da porta, consulte as
informações gerais sobre limpeza.

Remover os apoios para prateleiras

Para limpar o forno, remova os apoios para
prateleiras .

1. Puxe a parte da frente do apoio para
prateleiras para fora da parede lateral.

2. Puxe a parte de trás do apoio para
prateleiras para fora da parede lateral e
retire-o.

2
1

Instale os apoios para prateleiras na sequência
inversa.
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Limpeza com água

O procedimento de Limpeza com Água utiliza
vapor para ajudar a remover gordura e restos
de alimentos do forno.

1. Coloque 300 ml de água no recipiente da
Limpeza com Água, na parte inferior do
forno.

2. Seleccione a função .
3. Regule a temperatura para 90 °C.
4. Deixe o aparelho funcionar durante 30

minutos.
5. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer

antes.
6. Quando o aparelho estiver frio, limpe o

interior do forno com um pano macio. 
AVISO!
Certifique-se de que o aparelho
está frio antes de tocar nele.
Existe o risco de queimaduras.

Limpeza da porta do forno

A porta do forno tem três painéis de vidro.Pode
remover a porta do forno e os painéis de vidro
internos para limpar.

A porta do forno pode fechar se
tentar remover os painéis de vidro
interiores antes de remover a porta
do forno.

CUIDADO!
Não utilize o aparelho sem os
painéis de vidro.

Abra a porta por
completo e segure
nas duas dobradiças
da porta.

1 Levante e rode as
alavancas nas duas
dobradiças.

2

Feche a porta do
forno até meio,
chegando à primeira
posição de abertura.
Em seguida, puxe a
porta para si e
remova-a dos
encaixes.

3 Coloque a porta
numa superfície
estável protegida por
um pano macio.

4

2

B

1

Segure no friso da porta (B) no rebordo
superior da porta, nos dois lados, e pressione
para dentro para soltar o fecho de encaixe.
Puxe o friso da porta para a frente para o
remover.

Segure nas extremidades superiores dos
painéis de vidro da porta e puxe-os para fora
um a um. Comece pelo painel superior.
Certifique-se de o vidro desliza totalmente para
fora dos suportes.

Limpe os painéis de vidro com água e
detergente. Seque os painéis de vidro com
cuidado.

Quando a limpeza estiver concluída, instale os
painéis de vidro e a porta do forno. Siga os
passos descritos acima na sequência inversa.
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Certifique-se de que coloca os painéis de vidro
(A e B) pela ordem correcta.O primeiro painel
(A) possui uma moldura decorativa. A zona com
a impressão em relevo tem de ficar voltada para
o lado interior da porta. Certifique-se de que,
após a instalação, a superfície da moldura do
painel de vidro (A) na zona da serigrafia não é
rugosa.

A B

Certifique-se de que instala o painel de vidro do
meio correctamente nos respectivos encaixes.

A

B

Substituir a lâmpada

Coloque um pano na parte inferior do interior
do aparelho. Isto evita danos na cobertura de
vidro da lâmpada e na cavidade.

AVISO!
Perigo de electrocussão! Desligue o
disjuntor antes de substituir a
lâmpada.
A lâmpada e a cobertura de vidro da
lâmpada podem estar quentes.

CUIDADO!
Segure sempre a lâmpada de
halogéneo com um pano para evitar
que resíduos de gordura queimem
na lâmpada.

1. Desactive o aparelho.
2. Retire os fusíveis da caixa de fusíveis ou

desligue o disjuntor.

Lâmpada posterior
1. Rode a protecção de vidro da lâmpada para

a esquerda e retire-a.
2. Limpe a tampa de vidro.
3. Substitua a lâmpada por uma lâmpada

adequada, resistente ao calor até 300 °C.
4. Instale a tampa de vidro.

Resolução de problemas

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à
segurança.

O que fazer se…

Problema Causa possível Solução

O forno não aquece. O forno está desactivado. Active o forno.
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Problema Causa possível Solução

O forno não aquece. O programador de Cronómetro
+ Fim de cozedura não está re-
gulado.

Regule o programador de Cronó-
metro + Fim de cozedura. Con-
sulte o capítulo “Funções de re-
lógio”.

O forno não aquece. O disjuntor está desligado. Certifique-se de que o disjuntor
é a causa da anomalia. Se o dis-
juntor disparar diversas vezes,
contacte um electricista qualifica-
do.

A lâmpada não funciona. A lâmpada está avariada. Substitua a lâmpada.

Há vapor e água condensada so-
bre os alimentos e no comparti-
mento do forno.

Deixou um prato no forno dema-
siado tempo.

Não deixe os pratos no forno por
um período de tempo superior a
15 - 20 minutos após o fim da
cozedura.

Dados para a Assistência Técnica

Se não conseguir encontrar uma solução para o
problema, contacte o seu fornecedor ou um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os dados de contacto do Centro de
Assistência Técnica encontram-se na placa de

características. A placa de características está
na moldura frontal da cavidade do aparelho.
Não remova a placa de características da
cavidade do aparelho.

Recomendamos que anote os dados aqui:

Modelo (MOD.) .........................................

Número do produto (PNC) .........................................

Número de série (S.N.) .........................................

Instalação

AVISO!
Consulte os capítulos relativos à
segurança.
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Encastre
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Fixação do aparelho num móvel

A
B

Instalação eléctrica

O fabricante não se responsabiliza
por problemas causados pelo não
cumprimento das precauções de
segurança indicadas nos capítulos
relativos à segurança.

Este aparelho é fornecido apenas com um cabo
de alimentação.

Cabo

Tipos de cabos aplicáveis para instalação ou
substituição:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Para informações sobre a secção do cabo,
consulte a potência total na placa de
características. Também pode consultar a
tabela:

Potência total (W) Secção do cabo
(mm²)

máximo de 1380 3 x 0.75

máximo de 2300 3 x 1

máximo de 3680 3 x 1.5

O cabo de terra (cabo verde/amarelo) tem de
ser 2 cm mais comprido do que os cabos de
fase e neutro (cabos azul e castanho).
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Dados técnicos

Dados técnicos

Voltagem 220 - 240 V

Frequência 50 / 60 Hz

Eficiência energética

Ficha de produto e informação de acordo com a directiva da UE 65-66/2014

Nome do fornecedor Zanussi

Identificação do modelo
ZOB33701CR
ZOB33701MR
ZOB33701PR

Índice de eficiência energética 100,0

Classe de eficiência energética A

Consumo de energia com uma carga normal, modo convenci-
onal

0,93 kWh/ciclo

Consumo de energia com uma carga normal, modo ventilado 0,85 kWh/ciclo

Número de cavidades 1

Fonte de calor Electricidade

Volume 72 l

Tipo de forno Forno de encastrar

Peso

ZOB33701CR 31.4 kg

ZOB33701MR 30.8 kg

ZOB33701PR 30.7 kg

EN 60350-1 - Aparelhos eléctricos domésticos
para cozinhar - Parte 1: Placas, fornos, fornos a
vapor e grelhadores - Métodos de medição do
desempenho.

Poupança de energia

O aparelho possui funções que
ajudam a poupar energia nos
cozinhados de todos os dias.

Sugestões gerais
Certifique-se de que a porta do forno está
sempre bem fechada quando o aparelho está a
funcionar.

Utilize recipientes de metal para melhorar a
poupança de energia.

Sempre que possível, não pré-aqueça o forno
antes de colocar os alimentos.

No caso de cozeduras com duração superior a
30 minutos, reduza a temperatura do forno para
o mínimo nos últimos 3-10 minutos,
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dependendo da duração da cozedura. O calor
residual no interior do forno concluirá a
cozedura.

Utilize o calor residual para aquecer outros
pratos.

Cozinhar com a ventoinha
Sempre que possível, utilize as funções de
cozedura que utilizam a ventoinha, para poupar
energia.

Manter os alimentos quentes
Para utilizar o calor residual para manter uma
refeição quente, seleccione a regulação de
temperatura mais baixa possível.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo

. Coloque a embalagem nos contentores
indicados para reciclagem. Ajude a proteger o
ambiente e a saúde pública através da
reciclagem dos aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os aparelhos que

tenham o símbolo  juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
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