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Az elektromos kábel beszerelése


 

  
 


2. Helyezze üzembe az
elektromos kábelt:
Csavarozza ki a
kábelszorító csa





 





4. Zárja le a kapocsléc fedelét.
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ADATTÁBLA 

Méretek 
Szélesség: 43,5 cm 
Magasság: 32 cm 
Mélység: 40 cm 

Térfogat 56 liter 

Elektromos 
csatlakoztatás 

feszültség: 220–230 V ~, 50/60 Hz 
vagy 50 Hz (lásd az adattáblán); 
maximális teljesítményfelvétel: 
2250 W 

ENERGIAOSZTÁLY 

A villamos sütők 
energiafogyasztási címkézéséről 
szóló 2002/40/EK irányelv  
EN 50304 szabvány 
 
Hűtőventilátorral rendelkező 
modellek: 
Természetes hőáramlás névleges 
energiafogyasztása – melegítő 
funkció:                  Hagyományos 
 
Kényszer hőáramlási osztály 
névleges energiafogyasztása – 
melegítő funkció:            
Légkeveréses 
 
Hűtőventilátorral nem 
rendelkező modellek: 
Kényszer hőáramlás névleges 
energiafogyasztása – melegítő 
funkció:                 Légkeveréses  
 
Természetes hőáramlási osztály 
névleges energiafogyasztása – 
melegítő funkció:             
Hagyományos 

 A készülék megfelel az alábbi 
uniós irányelveknek: 2006.12.12-i 
2006/95/EGK irányelv (alacsony 
feszültség) és későbbi módosításai 
– 2006.12.15-i 2004/108/EGK 
irányelv (elektromágneses 
összeférhetőség) és későbbi 
módosításai – 1993.07.22-i 
93/68/EGK irányelv és későbbi 
módosításai. 
2002/96/EGK irányelv és későbbi 
módosításai. 
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Kezelőpanel

GRILL RÁCS

ZSÍRFELFOGÓ tálca

TÁLCASÍNEK

5. szint
4. szint
3. szint
2. szint
1. szint
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Program Étel Tömeg 
(kg) 

Sütő aljától 
számított 

magassági 
szint 

Előmelegítés 
(perc) 

Ajánlott 
hőmérséklet 

Sütési 
idő (perc) 

Hagyományo
s sütés 

Kacsa 
Borjú- és marhasült 
Disznósült 
(Omlós) kekszek 
Linzerek 

1 
1 
1 
- 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

15 
15 
15 
15 
15 

200 
200 
200 
180 
180 

65-75 
70-75 
70-80 
15-20 
30-35 

Légkeveréses 
üzemmód 

Pizza (2 szinten) 
Lasagne 
Bárány  
Sült csirke + burgonya 
Makréla 
Gyümölcsös sütemény 
Fánk (2 szinten) 
Keksz (2 szinten)  
Piskóta (1 szinten) 
Piskóta (2 szinten) 
Sós sütemények 

1 
1 
1 

1+1 
1 
1 

0.5 
0.5 
0.5 
1 

1.5 

2. és 4. 
3 
2 

2. és 4. 
2 
2 

2. és 4. 
2. és 4. 

2 
2. és 4. 

3 

15 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 

230 
180 
180 
200 
180 
170 
190 
180 
170 
170 
200 

15-20 
30-35 
40-45 
60-70 
30-35 
40-50 
20-25 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 

Felső sütés Főzés után átsütendő 
ételek - 3/4 15 220 - 

Grillezés 

Nyelvhal és tintahal 
Tintahal és rák nyárson  
Tőkehalfilé 
Grillezett zöldségek 
Borjúsült 
Karaj 
Hamburger 
Makréla 
Pirítós 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 db 

4 
4 
4 

3/4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 
Max. 

8-10 
6-8 
10 

10-15 
15-20 
15-20 
7-10 

15-20 
2-3 

Gratinírozás Grillcsirke 
Tintahal 

1.5 
1.5 

2 
2 

5 
5 

200 
200 

55-60 
30-35 
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Jobb oldali
sín

Kihúzási

irány

Bal oldali
sín
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