Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat
A gyártó védjegye:

HA-850
HA-890
A készülék típusazonosítója:
beépíthető
A készülék kivitele:
Energiahatékonysági osztály:
A
A
A hatékonyabb, G kevésbé hatékony
hagyományos fűtés
Fűtési funkció, amelyen az energiahatékonysági
osztály meg van határozva
Energiafelhasználás (kWh/ciklus)
0,90
0,99
hagyományos
0,79
1,08
levegőáramoltatásos
52
A sütőtér hasznos térfogata (l):
közepes
A villamos sütő mérete:
Sütési idő standard terhelésnél, a szabványos Hagyományos:50 Hagyományos:44
Légkeveréses:58
Légkeveréses:45
vizsgálatnak megfelelően (perc):
55
53
Zajszínt: (dB/A-ra 1 pW)
1 W/h
Energia felhasználás, amikor a sütő nem végez
melegítő tevékenységet
1300
A legnagyobb tepsi mérete (cm2)
230 V 50 Hz
Névleges feszültség:
Érintésvédelmi osztály:
I.
védőföldeléssel
ellátott
hálózathoz csatlakoztatható
2693
3198
Névleges max. teljesítmény: (W)
73/23/CEE, 1973. 02. 19 (Alacsony feszültség) és vonatkozó
módosításai
89/336/CEE, 1989. 05. 03 (elektromágneses kompatibilitás) és
vonatkozó módosításai
93/68/CEE, 1993. 07. 22 és vonatkozó módosításai

A forgalombahozó a 87/2003 (XII. 16) GKM és a 79/1997 (XII. 31.) IKIM rendeletek
alapján tanúsítja, hogy a fenti típusú készülékek megfelelnek az előírásoknak.
TEKA Küchentechnik GmbH
Sechsheldener Strasse 122
D- 35708 Haiger
GERMANY

TEKA Hungary Kft.
1065 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 53

Jótállási feltételek a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat
őrizze meg!
HA-850 / HA-890
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

TEKA
HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ
SÜTŐKHÖZ

Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern
és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét.
Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a
használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget
megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból
erednek! Megismerheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani.
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást és a készülék eladása, vagy elajándékozása
esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati utasításban leírtak be nem
tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Lámpaizzó csere
FIGYELEM
A lámpaizzó cseréje előtt válassza le a sütőt az elektromos hálózatról!
• Oldja le a kihúzható vezető síneket az (A) anyáról!
• Oldja le egy megfelelő szerszám segítségével a lámpafoglalatról a fedőt!

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú sütőre vonatkozik, ezért olyan
funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók.
Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett
szakszervizzel végeztesse. A szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem
tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót
terhelik.
A csomagoló anyagot hiánytalanul őrizze meg néhány napig, és az esetleges csere
esetén ebben szállítsa vissza a készüléket. A sütő nagy értékű, bonyolult háztartási gép.
Saját érdekében célszerű időszakonként szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi és
működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, vagy a baleset megelőzhető.

•
•

Cserélje ki a lámpát!
Helyezze vissza a fedőt a megfelelő pozícióba anélkül, hogy erőltetné azt!

Tartalomjegyzék
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Sütő funkciók
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A sütési funkció kiválasztása
Hőmérséklet beállítás
Az elektronikus kapcsolóóra üzemeltetése
Hőmérséklet szonda húsokhoz
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Az új izzónak 300°C-ig hőállónak kell lenni. Új izzót a Szervizszolgálatnál vásárolhat.

Műszaki információk
Az Ön sütőjének felületi melegedése kisebb, mint 60 K (az EN 60335-1/2-6 szerint).
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Válasszon ki egy funkciót és állítsa be a sütési funkcióhoz legmegfelelőbb
hőmérsékletet, ehhez ld. Sütési táblázatot!
A sült beállított belső hőmérsékletének elérésekor a sütő kikapcsol és egy rövid
akusztikai jelzés hallható.
A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az
üvegen!
A sült elkészült és lehet tálalni.

A készülék leírása
HA-850 típus

Sütés hússzondával / irányértékek
HÚS FAJTA
Marhasült

Szondahőmérséklet
35-40°C

Marhasült
Marhasült
Báránycomb
Vesepecsenye
Bélszín
Sonka
Csirke
Pulykasült

45-50°C
55-60°C
65-70°C
80-85°C
65-70°C
80-85°C
75-80°C
80-85°C

Megjegyzés
FÉLIG
SÜLT(ANGOLOS)
KÖZEPESEN ÁTSÜLT
JÓL ÁTSÜLT

Tepsi fogantyú
A sütő fogantyú akkor használható, ha ki szeretné húzni a sütőtálcát, az étel ellenőrzése
céljából. Figyelje az ábrákat! A tepsi sütőből történő kivételéhez használjon konyha
kesztyűt!

A süteményes tepsi állításához. A rövid A mély tepsi állításához. A hosszú
fogantyút helyezze a tepsire!
fogantyút helyezze a tepsire!
HA-850 / HA-890
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Elülső rész kapcsolóelemekkel
Besüllyeszthető kapcsológombok
Sütőtömítés
Grill ellenállás
Rács
Kihúzható vezető sínek
Sütemény tepsi, lapos (*)
Sütő tepsi, mély (*)
Ajtókapcsoló
Zsanér
Ajtó
Hűvös levegő kivezető
Rögzítés a konyhabútorhoz
Grillvédő
Pára kivezetés
Világítás
Fogó a tepsi kihúzásához
Öntisztító hátfal
Légkeverő ventilátor
Edzett belső üveg

(*) A sütő belseje, az ajtó és a tepsik egyszerűen tisztítható zománccal.
3
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A szonda behelyezése a húsba
• Helyezze be a szondát a sütési folyamat megkezdése előtt!
• Dugja be a szondát oldalról a húsba, úgy hogy szonda hegye a hús közepében
legyen!
• Dugja be teljesen a szondát a fogantyúig!

Kapcsolótábla
HA-850 típus

1.
2.
3.
4.
5.

Elektronikus kapcsoló óra Touch Control
A sütő bekapcsolt állapotát jelző ellenőrző lámpa
Funkcióválasztó
Melegedést jelző ellenőrző lámpa: a fűtőelem bekapcsolását jelzi, és akkor alszik
el, amikor a sütő elérte a beállított hőmérsékletet
Hőmérséklet szabályzó

Sütő funkciók

•
•

A sütő ki van kapcsolva
Hagyományos
Ez a sütési mód ideális sütemények és tortalapok sütéséhez, amelyeknél a hő
eloszlásnak egyenletesnek kell lennie, hogy jól „feljöjjenek”.

Ajánlatos a húst a sütési idő felénél megfordítani, közben ügyeljen arra, hogy a
szonda ezt ne akadályozza!
A szonda hegyének nem szabad csonthoz érnie, vagy zsíros húsban lennie. Nem
lehet levegős helyen se, amely például szárnyasok sütése esetén fordulhat elő.

A hússzonda használatához
• Helyezze a húst behelyezett szondával a sütőbe!
• Dugja a szondát az erre a célra kialakított, bal felső oldalon található perselybe!
• A szonda csatlakoztatása után annak hőmérséklete és az előzőleg beállított
viszonyítási hőmérséklet jelenik meg az üzemeltető mező kijelzőjén. A

Hagyományos légkeveréssel
Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez a sütési mód. A ventilátor egyenletesen
szétosztja a hőt a sütő belsejében.

szimbólum feletti ellenőrző lámpa villog.

Grill
Ez a sütési mód az ételek barnításához ideális. Az ételek külső felületének barnítása úgy
lehetséges, hogy ez nem befolyásolja az élelmiszerek belsejét. Lapos ételek, mint pl.
beefsteak, hal, melegszendvics, oldalas sütéséhez is ideális.
Maxigrill
Grillezés nagyobb felületet és nagyobb teljesítménnyel, ezáltal az ételek gyorsabban
barnulnak meg.
Maxigrill légkeveréssel
Ez a sütési mód az ételek egyenletes sütését és barnulását teszi lehetővé. Ideális
grillezéshez, különösen nagy ételek esetén, pl. szárnyas, vadhús, stb. Az ételt a rácsra
tegye, a rács alá, pedig helyezzen egy tepsit a zsiradék és a szaftok felfogásához!
HA-850 / HA-890
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•

Érintse meg a kapcsoló felületeket
és végül a + vagy – szimbólumokat az
ajánlott hőmérséklet megváltoztatásához!

•

szimbólum feletti ellenőrző lámpa villogásról,
Két szignáljelzés hallható és a
folytonos világításra kapcsol át.
A hőmérséklet kijelzőn (2) a sült belsejének pillanatnyi hőmérséklet értéke jelenik
meg.

•
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5.

A beprogramozott idő lejárta után egy akusztikai hangjelzés hallható és a kijelző
villogni kezd.
6. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az
üvegen!
FIGYELEM
•

szimbólumot két másodpercnél tovább érinti meg, a
Amennyiben a
szignáljelzésig fennmaradó idő jelenik meg a kijelzőn. Közben az ellenőrző lámpa
villog.

FIGYELEM
• A programozást a megfelelő kapcsoló mező és a + és – gombok egyidejű
megérintésével törölheti ki.
• Áramszünet után az elektronikus kapcsolóóra összes programozása kitörlődik és
villogó 00.00 jelzés látható. Ismét állítsa be a pontos időt és programozza be újból
a sütőt!
Gyermekzár funkció
• Ezzel a funkcióval lezárhatja a sütőt, és ez által a gyermekek nem tudják

•

•

,
,
szimbólumokat az
üzemeltetni azt. Érintse meg egyszerre a
üvegfelületen! A pontos idő számjegyei között villogó pontok jelennek meg és egy
rövid jelzés hallható. A sütő ezzel le van zárva.
Amennyiben a gyermekzárat kikapcsolt sütőnél aktiválja, akkor a sütőt nem lehet
bekapcsolni. Amennyiben a gyermekzárat egy tetszőleges funkcióban aktiválja, az
elektronikus kapcsolóóra üzemeltetése záródik.
A gyermekzár kikapcsolásához érintse meg egyszerre a
szimbólumokat az üvegfelületen!

,

,

Hőmérséklet szonda húsokhoz
•
•

A hőmérséklet szonda méri a hús belsejében a hőmérsékletet. A sütő az előzőleg
kiválasztott hőmérséklet elérésekor automatikusan kikapcsol.
A hússzonda használatával mindig optimális eredményt érhet el, függetlenül a hús
fajtájától és súlyától.

HA-850 / HA-890

16

Figyelem
A grill, maxigrill és a maxigrill légkeveréssel funkciók használatakor a sütőajtónak
csukva kell lennie.
Hőlégbefúvás üzemmód
A sütő hátsó oldalánál található ventilátor egyenletesen elosztja a hőt a sütőben. Az
egyenletes hő elosztásnak köszönhetően egyszerre két szinten süthet.
Alsó hő
A hő csak alulról érkezik. Ez a sütési mód ételek melegítéséhez, sütemények
kelesztéséhez, vagy egyéb hasonló célokra alkalmas.
Alsó fűtés légkeveréssel
A sütő a hőt alulról osztja szét. Ez a sütési mód ideális lekvárral vagy gyümölccsel töltött
süteményekhez, amelyek alulról érkező hőt igényelnek. Mindig melegítse elő a sütőt!
Grill és alsó hő
Sütéshez alkalmas. Bármilyen nagyságú élelmiszert süthet ezzel a funkcióval.
Figyelem
A világítás mindegyik sütési funkciónál bekapcsol.

A sütő üzemeltetése
Figyelem
• Az elektronikus kapcsolóóra érintésérzékelőkkel van felszerelve. Az
üzemeltetéshez egyszerűen érintse meg az ujjával a megfelelő szimbólumot!
• Az érintésgombok érzékenysége mindig a környezeti feltételekhez igazodik. A sütő
elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után kérjük, figyeljen arra, hogy
kapcsolótábla üvegfelülete tiszta legyen, és ne legyenek rajta lerakódások,
szennyeződések!
• Amennyiben a kapcsolóóra nem reagál a kapcsoló felületek megérintésére, válassza
le a sütőt az elektromos hálózatról és rövid várakozási idő után, ismét
csatlakoztassa azt! Ezáltal az érzékelők automatikusan visszaállítódnak és ismét
reagálnak az érintésre.
Az elektronikus kapcsolóóra beállítása
• A sütő hálózatra történő csatlakoztatása után az elektronikus kapcsolóórán 00.00
látható. A + vagy – kapcsolófelületek megérintésével állíthatja be a pontos időt.
Végül két szignáljelzés hallható a beállított pontos idő megerősítéshez.
•

,
szimbólumokat,
A pontos idő módosításához működtesse egyszerre a +,
ezzel aktiválva a megfelelő funkciót!
Végül a + vagy – szimbólumok
,
megérintésével állíthatja be a pontos időt, ekkor már ne érintse meg a
szimbólumokat! A beállítás végén két rövid szignáljelzés erősíti meg a módosítást
5
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Kézi üzemeltetés
•

•

A pontos idő beállítása után a készülék készen áll az üzemeltetésre. Válasszon ki
egy hőmérsékletet és egy sütési funkciót a megfelelő üzemeltető elemek
megérintésével vagy elforgatásával!
állásba és nyomja azokat
A sütő kikapcsolásához állítsa az üzemeltető elemeket
befelé, hogy besüllyedjenek!

Az elektronikus kapcsoló óra funkciói
Sütési idő: Ez a funkció lehetővé teszi egy előre beállított időtartam alatti sütést. A
beállított idő lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol.
A sütési idő vége: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időpontig
süssön. A megadott időpontban a sütő automatikusan kikapcsol.
A sütési idő hossza és vége: Ennél a funkciónál beprogramozhatja úgy a sütőt, hogy az
egy megadott időpontban automatikusan bekapcsol, majd a beprogramozott időtartam
lejárta után automatikusan kikapcsol.
Időmérő funkció: Ennél a funkciónál egy előzőleg beállított idő lejárta után egy
akusztikai jelzés hallható. Nem szükséges, hogy a sütő be legyen kapcsolva.
Gyermekzár: Ezzel a funkcióval le lehet zárni a sütő üzemeltetését gyermekek elől.

A sütési idő hosszának beprogramozása
1. Működtesse a
szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző
lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a kívánt időtartamot a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel
azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejárta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.
5. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
, majd a + és – szimbólumokat! Két
6. A beállított idő módosításához érintse meg a
szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg kijelzőn.
7. A beállított időtartam lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai
jelzés hallható és a kijelző villogni kezd.
állásba!
8. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet
9. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!
FIGYELEM
Amennyiben a
szimbólumot két másodpercnél tovább megérinti, a kijelzőn a sütés
végéig fennmaradó idő jelenik meg. Az ellenőrző lámpa villog.
A sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása
1. Működtesse a
szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző
lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel
azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejárta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.
HA-850 / HA-890
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A sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása
szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző
1. Működtesse a
lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel
azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejárta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.
5. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
szimbólumot, majd a + és –
6. A beállított idő módosításához érintse meg a
szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő
jelenik meg kijelzőn.
7. A beállított időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés
hallható és az ellenőrző lámpa villogni kezd.
8. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!
FIGYELEM
Érintse meg a
megjelenítéséhez!

szimbólumot a beprogramozott sütési folyamat végének

A sütési idő hosszának és a sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása
1. Programozza be a sütési időt!
2. Programozza be a sütési folyamat végének időpontját!
3. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
,
szimbólumok feletti ellenőrző lámpák
4. A sütő kikapcsolva marad, a
világítanak. Ezzel a sütő be van programozva.
5. A beállított időpontban a sütő bekapcsol, automatikusan üzemel, és a sütési időnek
megfelelő időtartamig üzemel.
6. A beállított kikapcsolási időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai
,
szimbólum feletti ellenőrző lámpák villogni kezdenek.
jelzés hallható és a
7. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!
A hangjelzés programozása
szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző
1.
Működtesse a
lámpa villogni kezd!
2.
A + szimbólum megérintésével állítsa be a kijelzőn azt az időtartamot, amely
után a hangjelzésnek meg kell szólalnia!
3.
Végül két szignáljelzés hallható. A kijelző bekapcsolva marad és ezzel azt jelzi,
hogy a hangjelzőt beprogramozta és a visszaszámlálás elkezdődött.
A beállított idő módosításához érintse meg a szimbólumot, majd a + és –
szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő
jelenik meg a kijelzőn.
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Kézi üzemeltetés
• A pontos idő beállítása után a készülék készen áll az üzemeltetésre. Válasszon ki
egy hőmérsékletet és egy sütési funkciót a megfelelő üzemeltető elemek
megérintésével vagy elforgatásával!
• A sütő kikapcsolásához forgassa el a funkcióválasztó kapcsolót (5) addig, amíg az
üzemeltető mezőn semmilyen szimbólum nem világít és a hőmérséklet kijelzőn (8)
az OFF felirat jelenik meg, vagy érintse meg két másodpercnél hosszabb ideig a
szimbólum felett az üvegfelületet! Ezzel kikapcsolhatja a sütőt.

Az elektronikus kapcsoló óra funkciói
Sütési idő: Ez a funkció lehetővé teszi egy előre beállított időtartam alatti sütést. A
beállított idő lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol.
A sütési idő vége: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időpontig
süssön. A megadott időpontban a sütő automatikusan kikapcsol.
A sütési idő hossza és vége: Ennél a funkciónál beprogramozhatja úgy a sütőt, hogy az
egy megadott időpontban automatikusan bekapcsol, majd a beprogramozott időtartam
lejárta után automatikusan kikapcsol.
Időmérő funkció: Ennél a funkciónál egy előzőleg beállított idő lejárta után egy
akusztikai jelzés hallható. Nem szükséges, hogy a sütő be legyen kapcsolva.
Gyermekzár: Ezzel a funkcióval le lehet zárni a sütő üzemeltetését gyermekek elől.

A sütési idő hosszának beprogramozása
1. Működtesse a
szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző
lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a kívánt időtartamot a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel
azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejárta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.
5. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
, majd a + és – szimbólumokat!
6. A beállított idő módosításához érintse meg a
Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg
kijelzőn.
7. A beállított időtartam lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai
jelzés hallható és a kijelző villogni kezd.
8. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!
FIGYELEM
szimbólumot két másodpercnél tovább megérinti, a kijelzőn a sütés
Amennyiben a
végéig fennmaradó idő jelenik meg. Az ellenőrző lámpa villog.
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5.

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

szimbólumot, majd a + és –
A beállított idő módosításához érintse meg a
szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő
jelenik meg kijelzőn.
7. A beállított időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés
hallható és az ellenőrző lámpa villogni kezd.

6.

állásba!
A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet
A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az
üvegen!
FIGYELEM
8.
9.

Érintse meg a
megjelenítéséhez!

szimbólumot a beprogramozott sütési folyamat végének

A sütési idő hosszának és a sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása
1. Programozza be a sütési időt!
2. Programozza be a sütési folyamat végének időpontját!
3. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
,
szimbólumok feletti ellenőrző lámpák
4. A sütő kikapcsolva marad, a
világítanak. Ezzel a sütő be van programozva.
5. A beállított időpontban a sütő bekapcsol, automatikusan üzemel, és a sütési időnek
megfelelő időtartamig üzemel.
6. A beállított kikapcsolási időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai
jelzés hallható és a
kezdenek.

,

szimbólum feletti ellenőrző lámpák villogni

állásba!
7. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet
8. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!
A hangjelzés programozása
szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző lámpa
1. Működtesse a
villogni kezd!
2. A + szimbólum megérintésével állítsa be a kijelzőn azt az időtartamot, amely után a
hangjelzésnek meg kell szólalnia!
3. Végül két szignáljelzés hallható. A kijelző bekapcsolva marad és ezzel azt jelzi,
hogy a hangjelzőt beprogramozta és a visszaszámlálás elkezdődött.
szimbólumot, majd a + és –
4. A beállított idő módosításához érintse meg a
szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő
jelenik meg a kijelzőn.
5. A beprogramozott idő lejárta után egy akusztikai hangjelzés hallható és a kijelző
villogni kezd.
6. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!
7
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FIGYELEM
•

Amennyiben a
szimbólumot két másodpercnél tovább érinti meg, a
szignáljelzésig fennmaradó idő jelenik meg a kijelzőn. Közben az ellenőrző lámpa
villog.
FIGYELEM
• A programozást a megfelelő kapcsoló mező és a + és – gombok egyidejű
megérintésével törölheti ki.
• Áramszünet után az elektronikus kapcsolóóra összes programozása kitörlődik és
villogó 00.00 jelzés látható. Ismét állítsa be a pontos időt és programozza be újból a
sütőt!
Gyermekzár funkció
• Ezzel a funkcióval lezárhatja a sütőt, és ez által a gyermekek nem tudják

•

,
,
szimbólumokat az
üzemeltetni azt. Érintse meg egyszerre a
üvegfelületen! A pontos idő számjegyei között villogó pontok jelennek meg és egy
rövid jelzés hallható. A sütő ezzel le van zárva.
Amennyiben a gyermekzárat kikapcsolt sütőnél aktiválja (a funkcióválasztó
állásban), akkor a sütőt nem lehet bekapcsolni. Amennyiben a
kapcsoló
gyermekzárat egy tetszőleges funkcióban aktiválja, az elektronikus kapcsolóóra
üzemeltetése záródik.

•

A gyermekzár kikapcsolásához érintse meg egyszerre a
szimbólumokat az üvegfelületen!

,

,

Tepsi fogó
A sütő fogó akkor használható, ha ki szeretné húzni a sütőtálcát, az étel ellenőrzése
céljából. Figyelje az ábrákat! A tepsi sütőből történő kivételéhez használjon konyha
kesztyűt!

FIGYELEM
• A sütési funkció kezdetekor a sütő gyors előmelegítést végez a beállított
hőmérséklet eléréséig. Előmelegítés közben a sütőben lévő ventilátor bekapcsol.

Hőmérséklet beállítás
•
•
•
•

Az elektronikus kapcsolóóra üzemeltetése
Figyelem
• Az elektronikus kapcsolóóra érintésérzékelőkkel van felszerelve. Az
üzemeltetéshez egyszerűen érintse meg az ujjával a megfelelő szimbólumot!
• Az érintésgombok érzékenysége mindig a környezeti feltételekhez igazodik. A sütő
elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után kérjük, figyeljen arra, hogy
kapcsolótábla üvegfelülete tiszta legyen és ne legyenek rajta lerakódások,
szennyeződések!
•
Amennyiben a kapcsolóóra nem reagál a kapcsoló felületek megérintésére, válassza le
a sütőt az elektromos hálózatról és rövid várakozási idő után, ismét csatlakoztassa azt!
Ezáltal az érzékelők automatikusan visszaállítódnak és ismét reagálnak az érintésre.
Az elektronikus kapcsolóóra beállítása
• A sütő hálózatra történő csatlakoztatása után az elektronikus kapcsolóórán 00.00
látható. A + vagy – kapcsolófelületek megérintésével állíthatja be a pontos időt.
Végül két szignáljelzés hallható a beállított pontos idő megerősítéshez.
•

A süteményes tepsi állításához. A rövid A mély tepsi állításához. A hosszú
fogantyút helyezze a tepsire!
fogantyút helyezze a tepsire!

A sütési funkció kiválasztása után a kapcsolótábla hőmérséklet kijelzőjén (8) az
ehhez a funkcióhoz előre beállított hőmérséklet látható.
Amennyiben meg szeretné változtatni az ajánlott hőmérsékletet, nyomja meg a
hőmérséklet szabályzó forgó kapcsolóját (7), majd a kiugró gomb elforgatásával állítsa
be a kijelzőre a kívánt hőmérsékletet!
A gyors előmelegítés közben a hőmérséklet kijelző (6) villog, a kijelzett érték a
sütő belső hőmérsékletének növekedése szerint változik. Az előmelegítési folyamat
befejezése után a kijelző folytonosan világít és a sütő belső hőmérsékletét mutatja.
A sütő kikapcsolása után a kijelző addig világít, amíg a sütő le nem hűl.

,
szimbólumokat,
A pontos idő módosításához működtesse egyszerre a +,
ezzel aktiválva a megfelelő funkciót!
Végül a + vagy – szimbólumok
,
megérintésével állíthatja be a pontos időt, ekkor már ne érintse meg a
szimbólumokat! A beállítás végén két rövid szignáljelzés erősíti meg a módosítást.

Műszaki információk
HA-850 / HA-890
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A következő táblázatban a kiolvasztáshoz szükséges időket és fokozatokat olvashatja:
LO FOKOZAT
HI FOKOZAT
ÉLELMISZER
Súly
Idő
Súly
Idő
Kenyér
½ kg
35 perc
Torták és sütemények
½ kg
25 perc
Hal
½ kg
30 perc
Hal
1 kg
40 perc
Csirke
1 kg
75 perc
Csirke
1,5 kg
90 perc
Steak
½ kg
40 perc
Vagdalt hús
½ kg
60 perc
Vagdalt hús
1 kg
120 perc

HA-890 típus

A táblázatban megadott értékek tájékoztató jellegűek. A kiolvasztáshoz szükséges idő
függ a környezeti hőmérséklettől, az élelmiszer súlyától és a fagyasztási hőmérséklettől.

A sütő üzemeltetése

A sütési funkció kiválasztása
A sütési funkció kiválasztásához nyomja meg a funkcióválasztó kapcsolót, majd a
kiugró gombot és forgassa el addig, amíg a kívánt funkció szimbóluma villog az
üzemeltető mezőn! Ezután két akusztikai jelzés hallható és a megfelelő sütési funkció
szimbóluma folyamatosan világít a kijelzőn.
•

A sütő kikapcsolásához forgassa el a funkcióválasztó kapcsolót (5) addig, amíg az
üzemeltető mezőn semmilyen szimbólum nem világít és a hőmérséklet kijelzőn (8)
az OFF felirat jelenik meg, vagy érintse meg két másodpercnél hosszabb ideig a
szimbólum felett az üvegfelületet! Ezzel kikapcsolhatja a sütőt.

1. Elülső rész kapcsolóelemekkel
2. Besüllyeszthető kapcsolóelemek
3. Sütőtömítés
4. Grill ellenállás
5. Fogó a tepsi kihúzásához
6. Rács
7. Kihúzható vezető sínek
8. Sütemény tepsi, lapos (*)
9. Sütő tepsi, mély (*)
10. Ajtókapcsoló
11. Zsanér
12. Alumínium keretű ajtó három üveggel
13. Hűvös levegő kivezető
14. Rögzítés a konyhabútorhoz
15. Grillvédő
16. Pára kivezető
17. Öntisztító hátfal
18. Lámpa az oldalsó világításhoz
19. Légkeverő ventillátor
20. Edzett belső ajtó üveg
(*) A sütő belseje, az ajtó és a tepsik egyszerűen tisztítható zománccal.

HA-850 / HA-890
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Kapcsolótábla
HA-890 típus

Grill
Ez a sütési mód az ételek barnításához ideális. Az ételek külső felületének barnítása úgy
lehetséges, hogy ez nem befolyásolja az élelmiszerek belsejét. Lapos ételek, mint pl.
beefsteak, hal, melegszendvics, oldalas sütéséhez is ideális.
Maxigrill légkeveréssel
Ez a sütési mód az ételek egyenletes sütését és barnulását teszi lehetővé. Ideális
grillezéshez, különösen nagy ételek esetén, pl. szárnyas, vadhús, stb. Az ételt a rácsra
tegye, a rács alá, pedig helyezzen a tepsit a zsiradék és a szaftok felfogásához!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elektronikus kapcsoló óra
A hússzonda hőmérséklet kijelzője
A kiválasztott sütési funkció kijelzése
Az elektronikus kapcsolóóra üzemeltető mezője
Sütési mód választó
A sütő belsejében mért hőmérséklet kijelzője
Hőmérséklet szabályzó
A hőmérséklet szabályzó kijelzője

Hőlégbefúvás üzemmód
A sütő hátsó oldalánál található ventilátor egyenletesen elosztja a hőt a sütőben. Az
egyenletes hő elosztásnak köszönhetően egyszerre két szinten süthet.
Hagyományos fűtés, légkeveréssel
Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez a sütési mód. A ventilátor egyenletesen
szétosztja a hőt a sütő belsejében.

Sütő funkciók
A sütő ki van kapcsolva
Amikor a sütőt kikapcsolja, a funkcióválasztó nem világít és a hőmérséklet-szabályzó
kijelzőjén az OFF felirat jelenik meg.
Belső világítás
A sütő belső megvilágítására szolgál. A belső világítás minden sütési funkciónál
bekapcsol. Amennyiben a belső világítást energiatakarékossági okokból ki szeretné
kapcsolni, forgassa el addig a funkcióválasztó kapcsolót, amíg a szimbólum villogni
kezd! Röviddel ezután a sütő belső világítása kikapcsol.
Hagyományos
Ez a sütési mód ideális sütemények és tortalapok sütéséhez, amelyeknél a hő
eloszlásnak egyenletesnek kell lennie, hogy jól „feljöjjenek”.
Grill és alsó hő
Sütéshez alkalmas. Bármilyen nagyságú élelmiszert süthet ezzel a funkcióval.
HA-850 / HA-890

Figyelem
A grill, maxigrill és a maxigrill légkeveréssel funkciók használatakor a sütőajtónak
csukva kell lennie.
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Alsó hő
A hő csak alulról érkezik. Ez a sütési mód ételek melegítéséhez, sütemények
kelesztéséhez, vagy egyéb hasonló célokra alkalmas.
Kiolvasztás

Tanácsok az élelmiszerek kiolvasztásához
A kiolvasztás meleg levegővel történik két fokozaton. A HI fokozatot húsokhoz, a LO
fokozatot halakhoz, desszertekhez és kenyérhez ajánljuk. A kiolvasztás funkció
beálltása után a hőmérséklet szabályzó segítségével állíthatja be a HI vagy LO
fokozatot a hőmérséklet kijelzőre.
• Helyezze az élelmiszert csomagolás nélkül a tepsire, vagy egy tányérra!
• Nagyobb darab hús vagy hal esetén, azokat a rácsra tegye és helyezzen alá egy
felfogó tálat a lecsöpögő folyadék felfogásához!
• A húst és halat nem szükséges teljesen kiolvasztani az elkészítéshez. Elég, ha a
felülete kiolvad, hogy a fűszereket hozzá lehessen tenni.
• A kiolvasztás után mindig készítse el az élelmiszereket!
11
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