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KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
Montavimas

5
29
67

RO

,QVWUXFÓLXQLGHIRORVLUH
$5$*$= °, &83725
6XPDU

,QVWUXFĠLXQLSULYLQGVLJXUDQĠD
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
Instalare

15
58
67

11
48
67

 
      
           
   
  
        
       
 
 
 !"#$%& '      
        
 
     #   
         (  
      
       ) 
 * + '      
   *   
 
       ,   
 
      

-    ,       
         
   

-        

 .   
 
    
           
   
      

/0   1    
 
       
        2
%/$3'#4!. 5    
  2 
#
    %   6   
           
     
%/$3'#4!. #       
    
  

%/$3'#4!. "  (  
 
     
 !"#$%& 7     
#     
  
%/$3'#4!. 7     
          22 
 *   
   #89434
7"3$!4      *    
            
     
#      
  
#2      

    
   
 2      

  
:   ); <  +  
      ! 
)< 6  +         
        % 
6       ,  
    
     
           
         
      %     
  '           
      
 !"#$%&         
      2   
           
= >     = >   
 
.        
-       
2      
#       
%/$3'#4!. 5     
 2  '      
     %   6 
           
       

-  0    
           
       
      *
  
   
#2      

    
   
 2      

   7       
 22  
    
         
    -
  
1      
 7
 
      
2  2    
 
 *
   
 #      
      
8        
       
 !"#$%& '      

 0       ?
   
           
      (    
       =  
  =     2 
       
#     * )  
  +
      , 
#        
#      
)       1 +
        

  
'          
       2     
)     + /    
       
# 0@       
 
(   0@      
    

#2  2      
#  ( A         
   =            
    
=     2    
)     +
        * 2   
      0    
 
 
  *         *   
,     
 *    
/0@          
  
- 0@ 1  *        
  

%/$3'#4!.
- 
 
       2
)      +   
,      
-        
          B  
)C32    , D+
%/$3'#4!.     ,  

     ? ) 
 +
%/$3'#4!.     
    *  
E
     1   
    
$   
        
     ?  
    * *   

.F"/$7'&       
       )+
%/$3'#4!.     ,
? 
7 
      
  
 2*
.
       )
  +( .
   
        
         
 C5D ,    2    
      
  
* 
% 
    
   2
   
) 
 2      + 7
      BGH 

    
8  *       



 1 

 (
7  
    BGH  
 
             
   *   H;;;
 9

      
         2
  
'     
          
   
.F"/$7'& '   *   
            
    2 2 )  +
I         ?2     
        
'      
      
    -  
  
            
    
    

 
  2 C-
0     D

-     
  *      * 
"   2     0  
  2 BJ      HJ 
    
-
     

        
2*       1  
     
5         ?
       0 )   
   +     
       
 
'      
   
 
 '   
  1
      
8     

     
!0     *    ) 
  +  
   
 
    , ?
#       2  
        
#2      0 
   -   1 
        -

       
    -   0
  

  ) 
  2 +    
     -   
   *    
      
        
      
'       
0  
%/$3'#4!. '    
       *  
          
'        

         
E *       
      * 
E *      
     7 * 
*    H KG    
  L
7       1   
           ? 
   B;;  M=       ?
.      
           
         
       EA     
*    2   
       

.?  ,      
        E   
 ?  ,      
     2   *  
*  E    ?  , 
  2          
      
      ) + E
           
   
*    
* 2         
   )     +  
    *  N; I
 2  0   *     
     2   1      
#  
           
 

#1      
     
#        

   
        
 1    
   2  ,  ? 
 2      
 
%/$3'#4!. 5 2   
      2 
,  ?  .  



.F"/$7'& ',       
1        
#        
    )   
 +
        
         
         
      
      *   
       
%  *       *  
      #    
2

#      
 1       -
        2
   *    #     
       #  
          
             
 
        
     1  0   
  @
   
,         
  
% 2  1 

     

%/$3'#4!. -      1
       2 
   
%/$3'#4!.& -   
        
    
 
 =       
    
#            2 
    
 
           
  
# 
  

  
 
     2    
      

-      
      
> 
   
%/$3'#4!. -    
1
     

  
5             
2     
'
   B;;O         
     
 E 2 0  
 2
     1    
 
  
         
     
 
   1   

    
- ,   
     A          *
        
 
                ? 1
 8 3  H;BHGBPG8.     
  )88'"+ #          
             
 . 
  
     2  
   
                  
    A  
.       *      
 '              
      

    8   QQGH;BR    
8   8# Q;<N;>B
    8   QQGH;BR    
8   8# Q;<N;>H
    8   QQGH;BR    
8   8# <;>H>B

1 
1 
1 

Płyta podpalnikowa
Ruszta płyty podpalnikowej
Półka ruszt
Półka brytfanna
Prowadnice półek

Nóżki regulowane

Pokrętło PALNIKÓW
PŁYTY GRZEJNEJ
Pokrętło PALNIKÓW
PŁYTY GRZEJNEJ

Pokrętło PROGRAMÓW PIEKARNIKA
Pokrętło TERMOSTATU

Pokrętło PALNIKÓW
PŁYTY GRZEJNEJ
Lampka kontrolna

Dostosowanie do ró nych rodzajów gazu
Urządzenie moĪe byü dostosowane do innego rodzaju
gazu niĪ ten, którym jest aktualnie zasilane (wskazany
na etykiecie kalibracyjnej na pokrywie).
Dostosowanie p yty grzejnej
Wymiana dysz palników páyty:
1. zdjąü kratki i wykrĊciü palniki z gniazd;
2. odkrĊciü dysze, posáugując siĊ kluczem rurowym
7 mm (
) i wymieniü je na te, które są
przystosowane do nowego rodzaju gazu (
);
3. przywróciü na swoje miejsce
wszystkie komponenty wykonując
czynnoĞci w kolejnoĞci odwrotnej w
stosunku do powyĪszej sekwencji.
Regulacja minimum palników
páyty:
1. ustawiü kurek w poáoĪeniu
minimum;
2. zdjąü pokrĊtáo i krĊciü Ğrubą regulacyjną znajdującą
siĊ wewnątrz lub obok osi kurka aĪ do uzyskania
maáego regularnego páomienia.
W przypadku gazów páynnych Ğruba regulacyjna
powinna byü dokrĊcona do koĔca;
3. sprawdziü czy podczas szybkiego obracania
pokrĊtáem z poáoĪenia maksymalnego do minimalnego
nie nastĊpuje gaĞniĊcie palników.

Palniki páyty nie wymagają regulacji powietrza
pierwotnego.
Po wykonaniu regulacji dla gazu innego niĪ
oryginalnie przewidziany, naleĪy wymieniü poprzednią
etykietĊ kalibracyjną na etykietĊ odpowiadającą
nowemu gazowi, dostĊpną w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsáugi Technicznej.
W sytuacji, gdy ciĞnienie gazu jest inne (lub zmienne)
od przewidzianego, konieczne jest zainstalowanie na
przewodach doprowadzających regulatora ciĞnienia,
zgodnie z obowiązującą normą krajową dotyczącą
„kanaáowych regulatorów gazu”.

Tabela 1 (dla Polski)
Palnik

ĝrednica
(w mm)

DuĪy (R)
Póászybki (Ğredni) (S)

100
75

Pomocniczy (maáy) (A)

51

Moc cieplna
(p.c.i.*)
kW
3,00
1,90
1,00

minimalne (mbar)
nominalne (mbar)
maksymalne (mbar)

CiĞnienia zasilania

*
A 15°C 1013 mbar – gaz suchy
G20 (GZ50)
p.c.i. = 37,78 MJ/m³
G2.350 (GZ35) p.c.i. = 27,20 MJ/m³
G30 (GPB)
p.c.i. = 125,81 MJ/m³

S S
A

G20 (GZ50)
Dysza
Przepáyw*
1/100
l/godz
(w mm)
128
286
104
181
76

95

G2.350 (GZ35)
Dysza
Przepáyw*
1/100
l/godz
(w mm)
158
397
143
251
106

16
20
25

G30 (GPB)
Moc cieplna Dysza
Przepáyw*
(p.c.i.*)
1/100
g/godz
kW
(w mm)
3,30
87
247
2,10
70
160

132

1,10

52

10
13
16

95

29
37
44

DANE TECHNICZNE
Palniki

mogą byü dostosowane do
wszystkich rodzajów gazu
wskazanych na tabliczce
znamionowej

Napi cie i
cz stotliwo
zasilania
elektrycznego

patrz tabliczka znamionowa

Energoch∏onnoÊç podana w oparciu
ETYKIETA
o nastawy piekarnika:
ENERGETYCZNA – pieczenie statyczne:
wybrana funkcja Tryb konwencjonalny
Deklarowana klasa energoch∏onnoÊci
podana dla trybu dynamicznego
– pieczenie dynamiczne:
wybrana funkcja
„Pieczenie ciast”

R

Ċ
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U ytkowanie p yty grzejnej
W czanie palników
Dla kaĪdego pokrĊtáa PALNIKA jest wskazany
wypeánionym kóákiem odpowiadający mu palnik.
W celu wáączenia palnika na páycie grzejnej:
1. zbliĪyü do palnika páomieĔ lub zapalarkĊ;
2. nacisnąü i równoczeĞnie przekrĊciü pokrĊtáo PALNIK
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na
symbol maksymalnego páomienia (.
3. ustawiü Īądany páomieĔ, obracając pokrĊtáem
PALNIK w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara: na minimum &, na maksimum ( lub na pozycjĊ
poĞrednią.
JeĞli urządzenie jest wyposaĪone w zapáon
elektroniczny* ( ) wystarczy
nacisnąü i równoczeĞnie
przekrĊciü pokrĊtáo PALNIK
w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara
na symbol maksymalnego
páomienia, aĪ do zapalenia
siĊ palnika. MoĪe siĊ zdarzyü
Īe palnik zgaĞnie w chwili zwolnienia pokrĊtáa. W takim
przypadku powtórzyü czynnoĞü, trzymając pokrĊtáo
naciĞniĊte przez dáuĪszą chwilĊ.
W razie przypadkowego zgaĞniĊcia páomienia
wyáączyü palnik i odczekaü przynajmniej 1 minutĊ przed
ponowieniem próby jego zapalenia.
JeĞli palnik wyposaĪony jest w urządzenie
zabezpieczające* ( ) przed brakiem páomienia, naleĪy
przytrzymaü naciĞniĊte pokrĊtáo PALNIKA przez
okoáo 2-3 sekundy, aby utrzymaü zapalony páomieĔ i
uruchomiü urządzenie.
W celu wyáączenia palnika przekrĊciü pokrĊtáo aĪ do
zatrzymania •.
Praktyczne rady dotycz ce u ytkowania palników
Dla uzyskania lepszej wydajnoĞci palników oraz
zminimalizowania zuĪycia gazu naleĪy stosowaü
naczynia o páaskim dnie, wyposaĪone w pokrywkĊ i o
rozmiarach proporcjonalnych w stosunku do rozmiarów
palnika:

Palnik
Szybki (R)
ĝrednio szybki (S)
Pomocniczy (A)

ø rednica naczy (cm)
24 – 26
16 – 20
10 – 14

W celu zidenty kowania rodzaju palnika naleĪy
zapoznaü siĊ z rysunkami znajdującymi siĊ w
paragra e „Charakterystyki palników i dysz”.
Podczas pierwszego uruchomienia naleĪy uruchomiü
piekarnik na pusto przez przynajmniej jedną godzinĊ, z
termostatem ustawionym na maksimum i zamkniĊtymi
drzwiczkami. NastĊpnie wyáączyü, otworzyü drzwiczki
piekarnika i przewietrzyü pomieszczenie. Zapach,
jaki siĊ wytworzy jest skutkiem parowania substancji
stosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.

Uruchomi piekarnik
1. Wybraü Īądany program pieczenia obracając
pokrĊtáem PROGRAMY.
2. Wybraü zalecaną temperaturĊ dla danego programu
lub inna Īądaną obracając pokrĊtáem TERMOSTAT.
Z wykazem potraw wraz z zalecanymi dla nich
temperaturami zapoznaü siĊ moĪna w odpowiedniej
tabeli (
).
Podczas pieczenia moĪna zawsze;
• zmieniü program pieczenia posáugując siĊ pokrĊtáem
PROGRAMY;
• zmieniü temperaturĊ posáugując siĊ pokrĊtáem
TERMOSTAT;
• planowaü czas trwania pieczenia i godzinĊ
zakoĔczenia (
Ī );
• przerwaü pieczenie przez przestawienie pokrĊtáa
PROGRAMY w poáoĪenie „0”.
Nie stawiaü nigdy Īadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, aby nie uszkodziü emalii. Stosowaü
poáoĪenie 1 piekarnika jedynie w przypadku pieczenia z
uĪyciem roĪna.
Naczynia do pieczenia stawiaü zawsze na ruszcie
znajdującym siĊ na wyposaĪeniu piekarnika.
Lampka kontrolna TERMOSTAT
Jej zaĞwiecenie siĊ sygnalizuje, ze piekarnik wytwarza
ciepáo. GaĞnie, kiedy wewnątrz osiągniĊta zostaje
nastawiona temperatura. W tym momencie lampka
kontrolna zapala siĊ i gaĞnie naprzemiennie wskazując,
Īe termostat pracuje i utrzymuje staáą temperaturĊ.
O wietlenie piekarnika
Wáącza siĊ obracając pokrĊtáem PROGRAMY w
dowolne poáoĪenie, róĪne niĪ “0”, i pozostaje wáączone
przy
tak dáugo póki piekarnik pracuje. Po wybraniu
pomocy pokrĊtáa, Ğwiatáo zapala siĊ bez uruchamiania
Īadnego z elementów grzewczych.

Programy pieczenia
Warto temperatury mo na ustawi w zakresie od
50 st C do MAX.dla wszystkich trybów pieczenia
z wyj tkiem GRILLA, dla którego zaleca si
ustawienie pokr t a w pozycji MAX.
TRYB KONWENCJONALNY
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i Max.
Gdy pokr´t∏o jest na tej pozycji zapala si´ lampka i w∏àczajà dwa elementy grzejne piekarnika – dolny i górny. Ciep∏o
rozchodzi si´ równomiernie od do∏u i z góry. Jest to funkcja
zalecana do potraw z wo∏owiny i ciel´ciny wymagajàcych
powolnego przygotowani z ciàg∏ym uzupe∏nianiem p∏ynów.
Jest to równie˝ Êwietny system do pieczenia ciasteczek,
herbatników itp.. Przy w∏àczonym dolnym i górnym grzejniku nale˝y u˝ywaç tylko jednej blachy lub rusztu, gdy˝ na kilku powierzchniach temperatura rozchodzi si´ w niew∏aÊciwy sposób. JeÊli potrawa wymaga silniejszego ogrzewania
od do∏u lub z góry nale˝y wybraç ni˝szy lub wy˝szy poziom.
PIEKARNIK Z NAWIEWEM
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i Max.
W trybie piekarnika z nawiewem wymuszana jest cyrkulacja
goràcego powietrza. Ruch powietrza wokó∏ potrawy wywo∏ywany jest przez wentylator znajdujàcy si´ w dolnej cz´Êci
piekarnika. To w∏aÊnie dzi´ki goràcemu powietrzu pieczona
potrawa przyrumienia si´ równomiernie i dok∏adnie. Dzi´ki
utrzymywaniu sta∏ej temperatury przez ca∏y czas pieczenia,
w trybie piekarnika z nawiewem istnieje mo˝liwoÊç równoczesnego pieczenia ró˝nych potraw, pod warunkiem, ˝e ich
czasy pieczenia sà jednakowe. W trybie tym mo˝na wykorzystaç trzy pó∏ki jednoczeÊnie, patrz rozdzia∏ „równoczesne pieczenie na wielu pó∏kach”.
Kilka uwag na temat potraw, których przygotowywanie zalecane jest w tym trybie: tryb ten umo˝liwia uzyskanie doskona∏ych rezultatów przy pieczeniu daƒ wymagajàcych zapiekania i dosyç d∏ugiego czasu pieczenia, na przyk∏ad: lazania, pieczone makarony, risotto, vol-au-vent, itp. Ponadito, dzi´ki doskona∏emu rozk∏adowi ciep∏a mo˝liwe jest stosowanie ni˝szych temperatur do przygotowywania pieczeni. Dzi´ki ni˝szej temperaturze zmniejsza si´ wysychanie
uzyskuje si´ bardziej kruche mi´so oraz zapobiega si´ jego kurczeniu. Tryb z nawiewem nadaje si´ szczególnie dobrze do pieczenia ryb z minimalnym dodatkiem przypraw –
pozwala to na zachowanie ich smaku i wyglàdu. Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ przy duszeniu warzyw, na
przyk∏ad: kapusty, rzepy, marchewki, cukini, bak∏a˝anów,
papryki.
Desery: tryb ten gwarantuje równie˝ osiàgni´cie wyÊmienitych rezultatów przy pieczeniu ciast zakwaszanych, jak na
przyk∏ad biszkopt, bu∏eczki do herbaty, croissanty. Tryb
nawiewem mo˝e byç stosowany do rozmra˝ania mi´sa,
ryb i chleba – po ustawieniu temperatury na 80°C – 100°C.
Aby rozmroziç bardziej delikatne potrawy, nale˝y ustawiç
pokr´t∏o termostatu na 50°C bàdê zastosowaç obieg zimnego powietrza, ustawiajàc termostat na 0°C.

GRILL Z NAWIEWEM
Pozycja pokr´t∏a termostatu: mi´dzy 50°C i 200°C.
Tryb ten ∏àczy wielokierunkowe promieniowanie cieplne elementów grzejnych z cyrkulacjà goràcego powietrza. Po∏àczenie takie zapobiega przypalaniu si´ powierzchni potraw
oraz umo˝liwia dotarcie energii cieplnej do wn´trza daƒ.
Tryb ten nadaje si´ doskonale do pieczenia mieszanych –
warzywno-mi´snych kebabów, kie∏bas, ˝eberek, kotletów
z jagni´cia, kurczaków, przepiórek, itp. Ponadto doskonale
piecze tuƒczyka, steki z miecznika i nadziewanà màtw´, itp.
Z funkcji pieczenia: GÓRNA GRZA¸KA, GRILL i RUSZT
nale˝y korzystaç przy zamkni´tych drzwiczkach.
Korzystajàc z funkcji GÓRNA GRZA¸KA i GRILL kratk´ nale˝y umieÊciç na poziomie 5, a na poziomie 1 umieÊciç tac´ na kapiàcy t∏uszcz. W przypadku funkcji RUSZT, kratk´
nale˝y umieÊciç na poziomie 2 lub 3 i na poziomie 1 umieÊciç tac´ na kapiàcy t∏uszcz.

Program PIEKARNIK CUKIERNICZY
W cza si tylny element grzejny oraz funkcja wentylatora,
zapewniaj c wewn trz piekarnika delikatne i jednorodne
ciep o . Ta funkcja jest przeznaczona do pieczenia
delikatnych potraw, (na przyk ad ciast, które wymagaj
wyrastania) przygotowywania „mignon” na trzech
poziomach jednocze nie.

Program PIEKARNIK DLA PIZZY
W tej pozycji s w czone dolny i obwodowy element
grzejny oraz wentylator. Ta kombinacja umo liwia
szybkie ogrzewanie piekarnika z silnym dop ywem
ciep a zw aszcza od do u. W przypadku, gdy stosuje
si wi cej ni jedn pó k na raz koniecznym jest
zamienianie ich miejscami w po owie wypiekania.
GÓRNA GRZA¸KA

Tryb SZYBKIE NAGRZEW.

W celu szybkiego nagrzania piekarnika. Przed
umieszczeniem potrawy w piekarniku, zaczeka na
zako czenie nagrzewania, nast pnie wybra
funkcj pieczenia.

Tryb DOLNEGO WENTYLATORA
Dolny element grzejny i wentylator wlaczaja sie,
umozliwiajac rozprowadzanie ciepla w calym piekarniku.
i ryb.

Praktyczne porady dotyczace pieczenia.
Podczas pieczenia z uzyciem funkcji GRILL
brytfannĊ nalezy ustawiaü w poáoĪeniu 1 w celu
zebrania pozostaáoĞci po pieczeniu (sosy i/lub
táuszcz).
GRILL
• Umieścić ruszt na pozycji 3 lub 4. Umieścić żywność
na środku rusztu.

Tryb ROZMRAZANIA
Wentylator umieszczony na dnie piekarnika
rozprowadza powietrze o temperaturze
pokojowej dookola jedzenia. Jest to zalecane
do rozmrazania wszystkich rodzajów jedzenia,
lecz w szczególnosci delikatnych jego rodzajów,
niewymagajÿcych ciepla takich, jak: ciasta lodowe,
desery smietanowe lub budyniowe, ciasta owocowe.
Dzieki uzyciu wentylatora czas, rozmrazania zostaje
skrócony o mniej wiecej polowe. W przypadku miesa,
ryb i chleba, mozliwe jest przyspieszenie tego procesu,
korzystajac z trybu "wszechstronnego pieczenia" z
temperatura ustawiona na 80° - 100°C.
UWAGA! Piekarnik jest
wyposaĪony w system
blokowania rusztu, który
umoĪliwia jego wysuwanie bez caákowitego
wyjmowania z piekarnika
(1).

W celu caákowitego wyjĊcia rusztu wystarczy go
unieĞü w sposób przedstawiony na rysunku, chwytając za przednią czĊĞü i pociągnąü do siebie (2).
Szuflada dolna
Poniżej piekarnika znajduje się komora, która może być
wykorzystana jako miejsce na składowanie akcesoriów
lub naczyń.
Nie umieszczać w dolnej komorze materiałów
łatwopalnych.
Wewnętrzne powierzchnie szuflady (jeżeli występuje)
mogą się nagrzewać.

• Zaleca się ustawienie maksymalnego poziomu
mocy. Górny element grzejny jest regulowany przez
termostat i może nie zawsze być włączony.
PIZZA
• UĪywaü blachy z lekkiego aluminium i ustawiü ją na
ruszcie w wyposaĪeniu kuchenki.
W przypadku brytfanny wydáuĪa siĊ czas pieczenia, a
pizza rzadko kiedy jest chrupiąca.
• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami mozzarellĊ
dodaü dopiero w poáowie pieczenia.
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Uwaga: podane czasy pieczenia sà przybli˝one i mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od indywidualnych upodobaƒ.

Zalecenia i rodki ostro no ci
Oszcz dno

i ochrona rodowiska

• Przy programach GRILL i PODWOJNY GRILL zaleca siĊ
pieczenie przy zamkniĊtych drzwiczkach: w ten sposób
moĪna uzyskaü zarówno lepsze wyniki pieczenia, jak i
znaczną oszczĊdnoĞü energii elektrycznej (okoáo 10%).
• Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania
piekarnika i zawsze próbuj go zapełnić. Otwieraj
drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to możliwe,
gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby
oszczędzić znaczną ilość energii, wyłącz po prostu
piekarnik 5 - 10 minut przed końcem zaplanowanego
czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które piekarnik
nadal wydziela.
• Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec
jakimkolwiek stratom energii poprzez drzwiczki.
• Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii,
możesz zaoszczędzić energię używając opcji
“opóźnione pieczenie”, która uruchomi urządzenie w
godzinach taniej taryfy.
• Dno garnka lub rondla powinno zakrywać płytę grzejną.
Jeśli jest mniejsze, cenna energia będzie się marnować
i jeśli zawartość garnka wykipi, pozostawi ona trudną
do usunięcia skorupę.
• Gotuj jedzenie w zamkniętych garnkach lub rondlach
z dobrze dopasowanymi pokrywkami oraz używaj
jak najmniej wody. Gotowanie bez pokrywki bardzo
zwiększy zużycie energii.
• Używaj całkowicie płaskich garnków i rondli.
• Jeśli gotujesz coś, co zabierze bardzo dużo czasu,
warto użyć szybkowaru, który jest dwukrotnie szybszy
i o jedną trzecią oszczędniejszy.

Od czenie pr du elektrycznego
Przed kaĪdą operacją naleĪy odáączyü urządzenie od
sieci zasilania elektrycznego.
Demontaz pokrywy

Sprawdzanie uszczelek piekarnika
Kontrolowaü okresowo stan uszczelek wokóá drzwiczek
piekarnika. Gdyby okazaáo siĊ, Īe uszczelka jest
uszkodzona, naleĪy zwróciü siĊ do najbliĪszego
Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Nie naleĪy
uĪywaü piekarnika do chwili zakoĔczenia naprawy.

Konserwacja kurków gazowych
Z czasem, moĪe siĊ zdarzyü, pokrĊtáo zaworka
WWW

gazu zablokuje siĊ lub jego obrót bĊdzie utrudniony.
Wówczas zaworek naleĪy wymieniü.
Czynno ta powinna by wykonywana przez
technika posiadaj cego autoryzacj producenta.

Wymiana arówki o wietleniowej w
piekarniku
1. Po odáączeniu piekarnika od sieci elektrycznej zdjąü
szklaną pokrywkĊ obudowy
Īarówki (
)..
2. WykrĊciü ĪarówkĊ i wymieniü
na analogiczną : napiĊcie 230V,
moc 25 W, záącze E 14.
3. ZaáoĪyü pokrywkĊ o podáączyü
piekarnik do sieci elektrycznej.

Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania
pomieszczeń.

Serwis Techniczny
Nale y poda :
• Rodzaj anomalii;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje moĪna znaleĨü na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.

KLIKNĄĆ, BY WYCZYŚCIĆ - CZYSZCZENIE SZYBY

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK

1.

1.

2.

2.

~15°

b

~60°

a

3.

Podczas wk adania z powrotem
wewn trznego szklanego panelu drzwi, upewnij si , e
jest w o ony w a ciwie, a tekst na panelu szklanym nie
jest odwrócony i mo e by z atwo ci odczytany.

3.
4.

4.

5.

Czyszczenie piekarnika wspomagane par
Metoda ta jest szczególnie zalecana po pieczeniu bardzo
t ustych mi s.
Ten proces czyszczenia pomaga usun
brud ze cianek
piekarnika poprzez wytworzenie pary wewn trz komory dla
atwiejszego jej czyszczenia.
Wa ne! Zanim rozpoczniesz czyszczenie par :
- usu wszelkie resztki jedzenia i t uszczu z dna piekarnika.
- usu wszelkie akcesoria (kratki i blachy).
Wykonaj powy sz
wskazówkami:

czynno

zgodnie z nast puj cymi

1. na blach do pieczenia ustawion w piekarniku na dolnej
pó ce wlej 300 ml wody pitnej.
W modelach bez g bokiej blachy,
skorzystaj z blachy do pieczenia i umie j na ruszcie na
dolnej pó ce;
2. Wybierz funkcj piekarnika Tryb DOLNY:
i ustaw temperatur na 90°C;
3. odczekaj 35 minut;
4. wy cz piekarnik;
5. Gdy piekarnik ostygnie, mo esz otworzy drzwi, aby
doko czy czyszczenie wod i wilgotn ciereczk ;
6. po myciu wytrzyj komor piekarnika do sucha.
Po uko czeniu czynno ci czyszczenia par , po pieczeniu
szczególnie t ustych potraw, lub gdy trudno jest usun
t uszcz, mo e by konieczne doko czenie czyszczenia metod
tradycyjn opisan w poprzednim akapicie.
! Czy piekarnik tylko po jego wystygni ciu!

Tilgaalus
Gaasipõleti
Rest
Juhtpaneel
GRILL
TILGAPANN
SIINID restide sisestamiseks
tasand 5
tasand 4
tasand 3
tasand 2
tasand 1
Reguleerimisjalg

PÕLETITE
reguleernupp
PÕLETITE
reguleernupp
VALIKUlüliti

PÕLETITE
reguleernupp
TERMOSTAADI nupp
PÕLETITE
reguleernupp

TERMOSTAADI
näidikutuli

Kui on vaja kasutada kahte ahjuplaati, siis kasutage
VENTILAATOR-AHJU küpsetamisrežiimi , kuna
see on ainus sobilik režiim. Samuti soovitame:
• ärge kasutage asendeid 1 ja 5. Liigne otsene kuumus
võib temperatuuritundlikud toidud ära kõrvetada.
•

Kasutage asendeid 2 ja 4 ning pange toit, mis vajab
rohkem kuumust, ahjuplaadi asendisse 2.
• Kui valmistate toite, mis vajavad erinevaid
valmimisaegu ning temperatuure, siis seadke
temperatuur, mis jääb kahe soovitud temperatuuri
vahele (vt Ahju küpsetamisnõuannete tabelit) ja
asetage delikaatsem toit ahjuplaadi asendisse 4.
Eemaldage esimesena toit, mis nõuab lühemat
valmimisaega.
• Kui valmistate pitsasid mitmel ahjuplaadil
temperatuuriga kuni 220°C, siis eelsoojendage
ahju 15 minutit. Üldiselt võtab toiduvalmistamine
ahjuplaadi asendis 4 kauem aega. Soovitame
esimesena eemaldada pitsa, mis valmis madalaimas
ahjuplaadi asendis ja seejärel eemaldage paari
minuti pärast pitsa, mis valmis asendis 4.
• Asetage nõrgumispann alla ja ahjuplaat üles.
Ahju alumises osas asuv panipaik
Ahju alumises osas on panipaik, mida vĘib
kasutadaahjutarvikute vĘi sügavate nĘude hoidmiseks.
Ukse avamiseks tĘmmake seda ettepoole(vt jonist
).
Ärge hoidke ahju alumises osas asuvas panipaigas
kergestisüttivaid materjale.
Panipaiga (kui on) sisepinnad vĘivad
muutuda väga kuumaks.

GRILLIMISE kasutamisel,
asetage nõrgumispann toiduvalmistamise jääkide ja
rasva kogumiseks asendisse 1.
GRILLIMINE
• Pange ahjuplaat asendisse 3 või 4. Asetage toit
ahjuplaadi keskele.
•

Soovitame kasutada maksimaalset võimsust.
Ülemine kütteelement on varustatud termostaadiga
ega pruugi pidevalt töötada.

PITSAREŽIIM
• Kasutage kerget alumiiniumist pitsapanni. Asetage
see kaasasolevale restile.
Krõbeda kooriku saavutamiseks, ärge
nõrgumispanni kasutage, kuna see takistab kooriku
teket ja pikendab küpsetamise aega.
Kui pitsal on mitu katet, siis soovitame lisada
pitsale mozzarella juustu alles poole küpsetusaja
möödudes.

HOIATUS! Ahjul on stopp-süsteem, mistõttu ei
tule rest veidi väljapoole
tõmmates täielikult ahjust
välja(1).
Resti täielikuks
väljatõmbamiseks tõstke
resti eestpoolt veidi üles
ja tõmmake (2).
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Analoog programmeerimine
TOIDUVALMISTAMISE
ALUSTAMINE Ikoon

TOIDUVALMISTAMISE LÕPETAMINE
Ikoon

TAIMERI nupp
KELL
Ikoon

TAIMER
Ikoon

Kõik seadistamised on võimalikud ainult siis, kui ahi on ühendatud
vooluvõrguga. Kui elektrikatkestus kestab kauem, kui 10 sekundit,
programmerimine peatub: kui toide taastub, siis KELLA ikoon vilgub, viitamaks,
et on toimunud elektrikatkestus ning kellaaeg tuleb uuesti seadistada.
Kui elektrikatkestus kordub seatud toiduvalmistusprogrammi ajal, algab
programmeeritud aeg kohast, kus see katkes (nt. kui kui toiduvalmistamise
ajaks on seatud 1 tund ja toimub 30 minutiline voolukatkestus, lõppeb
programm 1 tunni ja 30 minuti pärast). Ka sellisel juhul vilgub KELLA ikoon
ja kellaaeg tuleb uuesti seadistada.
KÄSITSI TOIDUVALMISTAMINE
Kui programmi aktiveeritud ei ole, saab ahju kasutada manuaalselt VALITSA
ja TERMOSTAADI nuppude abil.

Minutilugeja seadistamine
See funktsioon ei häiri toiduvalmistamist ja ei mõjuta ahju; see on mõeldud
helisignaali aktiveerimiseks, kui etteantud ajalimiit on ületatud. Minutilugejat
saab kasutada ainult juhul, kui programmeerimist kasutada ei soovita.
Minutilugeja aktiveerimiseks vajutage hetkeks 3 korda nuppu, kuni hakkab
vilkuma MINUTILUGEJA ikoon. Minutilugeja seadistamine käib täpselt samal
moel, kui toiduvalmistamise lõpu seadistamine (vt. vastavat peatükki).

Aja seadistamine
Seierite poolt näidatud aja reguleerimiseks vajutage hetkeks 4 korda nuppu,
kuni hakkab vilkuma KELLA ikoon.
Selleks, et kuvatud ajaväärtust tõsta või langetada sammuga 1 minut,
keerake nuppu päri- või vastupäeva; minutiosuti liigub vastavalt kas päri- või
vastupäeva 1 minutilise sammuga.
Kui viimasest reguleerimisest on möödunud 10 sekundit, väljub programmeerija
automaatselt reguleerimise režiimist.

Toiduvalmistamise programmeerimine
Kohese alustamisega toiduvalmistamise kestuse programmeerimine
Toiduvalmistamise lõpetamise aja seadistamine annab võimaluse alustada
toiduvalmistamist kohe ning lõpetada see automaatselt vastavalt etteantud
ajale.
Toiduvalmistamise lõpetamise aja seadistamiseks, vajutage nuppu kergelt
kaks korda, kuni vilkuma hakkab ikoon TOIDUVALMISTAMISE LÕPP.
Selleks, et toiduvalmistamise ajaväärtust tõsta või langetada sammuga 1
minut, keerake nuppu päri- või vastupäeva; minutiosuti liigub vastavalt kas
päri- või vastupäeva 1 minutilise sammuga.
Peale kõige viimast keeramist vilgub ikoon TOIDUVALMISTAMISE LÕPP
pidevalt 10 sekundit. Programmi saab kinnitada vajutades nuppu või
jättes 10 sekundi pikkuse vahe, tagades, et vähemalt 1 minuti pikkune
toiduvalmistamise aeg on seadistatud.
Kinnitamaks, et programmeerimine on edukalt sooritatud, hakkab põlema

ikoon TOIDUVALMISTAMISE LÕPP.
Valige soovitud toiduvalmistamise režiim kasutades nuppu VALITS.
Ahi lülitub koheselt sisse ja lülitub välja, kui etteantud toiduvalmistamise
lõppajal.
Selleks, et vaadata seatud programmi, vajutage nuppu korraks ja laske see
uuesti lahti; seierid ja ikoonid näitavad seatud programmi.
Toiduvalmistamise lõpus vilgub ikoon TOIDUVALMISTAMISE LÕPP ja kostub
minuti pikkune helisignaal (selle vaigistamiseks vajutage kergelt nuppu).
Keerake VALITS asendisse “0”.
• Näiteks: kell on 9:00 ja toiduvalmistamise lõppaeg on seatud kellaajale
10:15. Programm käivitub koheselt ja lõppeb kell 10:15, kogu kestusega
1 tund ja 15 minutit.
Viivitatud alustamisega toiduvalmistamise kestuse
programmeerimine
Toiduvalmistamise alustamise aja seadistamine annab võimaluse lõpetada
toiduvalmistamine automaatselt vastavalt etteantud ajale.
Toiduvalmistamise alustamise aja seadistamiseks, vajutage nuppu kergelt
kaks korda, kuni vilkuma hakkab ikoon TOIDUVALMISTAMISE ALGUS.
Selleks, et toiduvalmistamise alustamise aega tõsta või langetada sammuga
1 minut, keerake nuppu päri- või vastupäeva; minutiosuti liigub vastavalt kas
päri- või vastupäeva 1 minutilise sammuga.
Peale kõige viimast keeramist vilgub ikoon TOIDUVALMISTAMISE ALGUS
pidevalt 10 sekundit. Kui selle perioodi jooksul nuppu ei keerata või ei
vajutata, lülituvad seierid automaatselt kellaaja näitamisele ja programm
tühistatakse. Peale toiduvalmistamise algusaja seadistamist (põleb
ikoon TOIDUVALMISTAMISE ALGUS) nupu uuesti vajutamine käivitab
toiduvalmistamise lõpetamise aja seadistamise protsessi (vilkuma hakkab
ikoon TOIDUVALMISTAMISE LÕPP), kui vähemalt ühe minuti pikkune aeg
on seadistatud; muul juhul programmeerimine kaob.
Toiduvalmistamise lõpetamise aja seadistamiseks järgige ülaltoodud juhiseid.
Valige soovitud toiduvalmistamise režiim kasutades nuppu VALITS. Ahi lülitub
seatud alguse ajal sisse ja lülitub välja valitud toiduvalmistamise lõpetamise
ajal.
• Näiteks: kell on 9:00, toiduvalmistamise alguse ajaks on seatud 11:00 ja
toiduvalmistamise lõpetamise ajaks on seatud 12:15. Programm käivitub
automaatselt kell 11:00 ja lõppeb kell 12:15, kogu kestusega 1 tund ja 15
minutit.
Programmi tühistamiseks vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit: programm
tühistatakse ja programmeerija lülitub manuaalsele toiduvalmistamise
režiimile.

Keskkonnasäästmine

Ahju valgusti lambi väljavahetamine

• GRILLI, TOPELTGRILLI ja GRATÄÄNI režiimi
kasutamisel hoidke ahjuuks alati kinni.See aitab
saavutada parema tulemuse ja säästa energiat
(umbes 10%).
•

Kui vähegi võimalik, vältige ahju eelsoojendamist
ja püüdke see alati eelnevalt täita. Avage ust nii
vähe kui võimalik, sest iga avamisega kaasneb
soojuskadu. Energia märkimisväärseks säästmiseks
lülitage ahi umbes 5 kuni 10 minutit enne planeeritud
küpsetamise aja lõppu ja kasutage toidu valmimiseks
ahju jääksoojust.
• Hoidke tihendid puhtad ja korras, et vältida soojuse
kadu ukse kaudu
• Kui teil on kahetariifne elektrileping, aitab viitega
keetmine säästa elektrit, käivitades pliidi töö
majanduslikult soodsamal ajaperioodil.
• Poti või panni põhi peab täielikult katma pliidiplaadi.
Kui see on väiksem, raisatakse väärtuslikku energiat
ning pottidest ülekeevad toiduained jätavad pliidile
jäljed, mille eemaldamine võib osutuda raskeks.
• Valmistage toitu kaanega suletud pottides ja
pannides ja kasutage nii vähe vett, kui võimalik. Toidu
valmistamine katmatta pottides, kulutab oluliselt enam
energiat
• Kasutage täiesti lameda põhjaga potte ja panne
• Kui keedate pika valmimisajaga roogasid, on mõistlik
kasutada survekeetlit, mis on kaks korda kiirem ja
säästab kolmandiku energiat.

S

1. Ühendage pliit vooluvĘrgust
lahti ja eemaldage lambipesa
klaaskate (vt joonist).
2. Eemaldage lamp ja asendage
see samaväärse lambiga: pinge
230 V, vĘimsus 25 W, sokkel E
14.
3. Pange kaas tagasi ja
ühendage pliit uuesti vooluvĘrku.

Klienditugi
Hoidke käepärast seadme järgmised andmed:
• Seadme mudel (Mod.).
• Seerianumber (S/N).
Need andmed leiate seadme andmeplaadilt ja/vĘi pakendilt.

TEENINDUS
Abi saamiseks helistage tootega kaasas olevas
garantiibrošüüris antud numbrile või järgige juhiseid
meie veebisaidil . Olge valmis, et teilt küsitakse
järgmist teavet:
• Tõrke lühike kirjeldus
• Teie seadme täpne tüüp ja mudel
• Abikood (number, mis on kirjas seadme
andmeplaadil sõna SERVICE järel; seda saab vaadata
ahju ukse vasakpoolselt siseküljelt, kui uks on
avatud)
• Teie täpset aadressi
• Kontakttelefoni numbrit

vt joonist

Pange tähele! Kui seadet on tarvis remontida, võtke
ühendust volitatud teenindusega, kus on garanteeritud, et
remontimisel kasutatakse originaalvaruosi ja remont tehakse
vastavalt ettekirjutustele.
Lisateavet garantii kohta leiate lisatud garantiibrošüürist.

Leegihajutajate hooldus
Aja jooksul vĘivad leegihajutid ummistuda vĘ
raske pöörata. Sel juhul vahetage need välja.
Seda vĘib teha tootja poolt volitatud
kvalifitseeritud mehhaanik.
WWW

Toote täielikke tehnilisi näitajaid, sh ahju energiaklassi, saate vaadata ja alla laadida meie veebilehelt

Norobe˛ota virsma traipiem
Gćzes deglis
Plīts virsmas režģisģ

CEPE TAUKU PANNA
VADOTNES
slīdošo pamatņu ievietošanai un izņemšanai
pozīcija 5
pozīcija 4
pozīcija 3
pozīcija 2
pozīcija 1
Regulējama kāja

TERMOSTATA slēdzis

Analogais programmƝtƗjs
GATAVOŠANAS SĀKUMA
ikona

GATAVOŠANAS BEIGU
ikona

TAIMERA regulators
PULSKTEŅA
ikona

TAIMERA
ikona

Gatavošanas laika programmƝšana ar atliktu sƗkumu

MANUƖLA GATAVOŠANA

Minǌšu skaitƯtƗja iestatƯšana

Laika iestatƯšana

Gatavošanas programmƝšana

Apkartejas vides aizsardziba
• Lietojot GRILA, DIVRKARŠA GRILA un SACEPUMA
režimus, cepeškrasns durvim jabut aizvertam:
šadi tiek guti labaki rezultati un samazinats
elektroenergijas paterinš (aptuveni par 10%).
• Kad vien iespējams, izvairieties no cepeškrāsns
uzsildīšanas, un vienmēr centieties to piepildīt. Atveriet
cepeškrāsns durvis pēc iespējas retāk, jo katru reizi tās
atverot, zūd siltums. Lai ietaupītu nozīmīgu enerģijas
daudzumu, vienkārši izslēdziet cepeškrāsni 5-10
minūtes pirms iecerētā gatavošanas laika beigām un
izmantojiet siltumu, ko cepeškrāsns turpina ražot.
• Uzturiet blīvgumijas tīras, lai novērstu jebkādu siltuma
zudumu caur durvīm.
• Ja jums ir noteikta laika elektroenerģijas piegādes
līgums, „atliktās gatavošanas” funkcija atvieglos
naudas ietaupīšanu, darbinot ierīci lētākos laika brīžos.
• Katla vai pannas pamatnei pilnībā jānosedz sildriņķis.
Ja pamatne ir mazāka par sildriņķi, enerģija tiks veltīgi
iztērēta, un katli, kas pārvārās pāri, atstāj nospiedumu
kārtu, ko ir grūti notīrīt.
• Gatavojiet savu ēdienu pannās vai katlos ar vākiem un
izmantojiet pēc iespējas mazāk ūdens. Gatavošana bez
vāka ievērojami palielinās enerģijas patēriņu.
• Izmantojiet tikai pilnīgi plakanus katlus un pannas.
• Ja gatavojat ēdienu, kura pagatavošanai nepieciešams
ilgs laiks, ieteicams izmantot tvaika katlu, kurā ēdiens
sagatavojas divreiz ātrāk, ietaupot trešdaļu enerģijas.

Cepe krâsns spuldzî u mai a
1. Kad cepe krâsns ir atvienota no elektrotîkla, no emiet
spuldzes ni as stikla vâci u (skatît
attçlu)..
2. No emiet spuldzîti un nomainiet
to pret lîdzîgu: spriegums 230 V,
jauda 25 W, lielums E 14.
3. Uzlieciet atpaka vâci u un
atkal pieslçdziet cepe krâsni elektrotîklam.

Palîdzîba
L dzu, norâdiet turpmâk minçto informâciju:
• ierîces modelis (Mod.);
• sçrijas numurs (S/N).
î informâcija ir norâdîta uz tehnisko datu plâksnîtes,
kas piestiprinâta ierîcei un/vai tâs iepakojumam.

PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS

Ierîces izslçg ana
Pirms tehniskâs apkopes vai tîrî anas sâk anas ierîce
ir jâatvieno no elektrotîkla.
Ja plîts ir aprîkota ar stikla
pârsegu, ÿis pârsegs ir
jâtîra ar remdenu Ħdeni.
Nelietojiet abrazîvus
tîrîÿanas lîdzekćus.
Pârsegu var noĖemt, lai
vietu aiz plîts virsmas bĦtu
çrtâk tîrît. Atveriet pârsegu
lîdz galam un pavelciet to
uz augÿu (
).
Ja degći ir iedegti vai
joprojâm ir karsti, pârsegu nedrîkst aizvçrt.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar
pilnvarotu pēcpārdošanas servisu, lai nodrošinātu oriģinālo
rezerves daļu izmantošanu un pareizu remontu.
Lai uzzinātu vairāk par garantiju, skatiet izstrādājumam
pievienoto garantijas grāmatiņu.
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TIškalų sulaikymo paviršius
Dujų degiklis
Kaitlentès tinklelis
Valdymo pultas
KEPSNINÈ
SURINKIMO INDAS
Slankiųjų grotelių TAKELIAI
padètis 5
padètis 5
padètis 5
padètis 5
padètis 5
Reguliuojamoji kojelè

Kaitlentčs dujř degikilř
valdymo rankenčlčs
Kaitlentčs dujř degikilř
valdymo rankenčlčs
PARINKIMO rankenčlč

TERMOSTATO rankenčlč
Kaitlentčs dujř degikilř
valdymo rankenčlčs
Kaitlentčs dujř degikilř
valdymo rankenčlčs

Indikacinč
TERMOSTATO
lemputč

ATŠILDYMO režimas
Orkait s apa ioje esantis ventiliatorius priver ia oro
kambario temperat ros or cirkuliuoti aplink maist . Šis
režimas rekomenduojamas atšildant vis r ši maist ,
bet ypa tinka švelniam maistui, kuriam nereikia karš io,
pvz.: ledams, kremams ar pudingams, vaisi pyragams.
Naudojant ventiliatori , atitirpinimo laikas sutrumpinamas
perpus. Tuo atveju, kai atitirpinama m sa, žuvis ar duona,
galima pagreitinti proces naudojant „Keleto gamini “
režim ir nustatant 80–100 °C temperat r .

Apatinis orkaitës skyrius*

ÿ
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ƲSPƠJIMAS! Orkaitơje
Ƴdiegta stabdikliǐ sistema,
kad ištraukti padơklai
neiškristǐ iš orkaitơs(1).
Norơdami padơklą visiškai
ištraukti iš orkaitơs, laikydami jƳ priekyje kilstelơkite
ir patraukite, kaip parodyta paveikslơlyje (2).
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Analoginis programavimas
GAMINIMO PRADŽIA

GAMINIMO PABAIGA

LAIKMAČIO
LAIKRODIS

LAIKMATIS

Nustatymus galima reguliuoti tik tada, kai orkaitơ yra prijungta prie elektros
tinklo. Jei elektros tiekimas nutrǌksta ilgesniam laikotarpiui nei 10 sek.,
programavimas sustoja: kai elektros tiekimas atkuriamas, mirksi piktograma
LAIKRODIS, rodanti, kad buvo nutrǌkĊs elektros tiekimas ir laiką reikia
nustatyti iš naujo.
Jei elektros tiekimas nutrǌksta kepimo programos metu, užprogramuotas
laikas toliau skaiþiuojamas nuo tokio laiko, kuris liko gamybos programai tuo
metu, kai elektra išsijungơ (pvz., jei užprogramuotas 1 valandos gaminimas,
o elektros nơra 30 minuþiǐ, kepimo programa baigsis po 1 valandos ir 30
minuþiǐ). Tokiu atveju taip pat mirksơs LAIKRODŽIO piktograma ir laiką
reikơs nustatyti iš naujo.
KEPIMO VALDYMAS RANKINIU BǋDU
Jei programavimas neƳjungtas, kepsninĊ galima valdyti rankiniu bǌdu
PASIRINKIMO ir TERMOSTATO rankenơnơmis.

Minuþiǐ matuoklio nustatymas
Ši funkcija nepertraukia gaminimo ir neturi Ƴtakos orkaitei; ji tiesiog naudojama
tam, kad praơjus nustatytam laiko tarpui Ƴsijungtǐ garsinis signalas. Minuþiǐ
matuoklƳ galima naudoti tik tada, kai nơra Ƴjungtos jokios programavimo
funkcijos.
Norơdami suaktyvinti minuþiǐ matuoklƳ, 3 kartus spustelơkite rankenơlĊ,
kol pradơs mirksơti MINUýIǏ MATUOKLIO piktograma. Minuþiǐ matuoklis
nustatomas taip pat kaip ir gaminimo pabaigos laikas (žr. atitinkamą s.).

Laiko nustatymas
Norơdami reguliuoti rodomą laiką, 4 kartus spustelơkite rankenơlĊ, kol pradơs
mirksơti LAIKRODŽIO piktograma.
Norơdami padidinti arba sumažinti rodomą laiko vertĊ po 1 minutĊ, sukite
rankenơlĊ pagal arba prieš laikrodžio rodyklĊ; minuþiǐ rodyklơ jus atitinkamai
intervalais po 1 minutĊ.
Kai praeina 10 sekundžiǐ nuo paskutinio koregavimo, iš reguliavimo režimo
išeinama automatiškai.

Kepimas naudojant programavimą
Kepimas naudojant programavimą su paleidimu iš karto
Užprogramuojant kepimo pabaigą, galima pradơti kepti iš karto ir automatiškai
baigti po užprogramuoto laiko.
Norơdami užprogramuoti kepimo pabaigos laiką, trumpai dukart spustelơkite
rankenơlĊ, kol pradơs mirksơti piktograma GAMINIMO PABAIGA.
Norơdami padidinti arba sumažinti gaminimo laiko vertĊ po 1 minutĊ, sukite
rankenơlĊ pagal arba prieš laikrodžio rodyklĊ; minuþiǐ rodyklơ jus atitinkamai
intervalais po 1 minutĊ.
10 sekundžiǐ po paskutinio pasukimo veiksmo mirksi piktograma GAMINIMO
PABAIGA. Programą galima patvirtinti paspaudžiant rankenơlĊ arba palaukiant
10 sekundžiǐ, jei nustatyta bent 1 minutơ.

Kai programavimas sơkmingai priimamas, mirksi GAMINIMO PABAIGOS
piktograma.
Pasirinkite pageidaujamą gaminimo režimą sukdami PASIRINKIMO
rankenơlĊ.
Orkaitơ Ƴsijungia iškart ir išsijungia praơjus nustatytam gaminimo laikui.
Norơdami peržiǌrơti nustatytą programą, spustelơkite ir atleiskite rankenơlĊ;
rodyklơmis ir piktogramomis bus rodoma nustatyta programa.
Pasibaigus gaminimui, pradeda mirksi GAMINIMO PABAIGOS piktograma
ir 1 minutĊ girdimas signalas (norơdami jƳ išjungti, spustelơkite rankenơlĊ).
Pasukite PASIRINKIMO rankenơlĊ Ƴ padơtƳ „0“.
• Pavyzdžiui, dabar yra 9:00 valanda, o kaip gaminimo pabaiga nustatyta
10:15 val. Programa prasideda iš karto ir automatiškai sustabdoma 10:15
val., jos trukmơ 1 val. 15 min.
Kepimas naudojant programavimą su atidơjimu
Užprogramuojant kepimo pradžios laiką, galima pradơti kepti su atidơjimu ir
automatiškai baigti po užprogramuoto laiko.
Norơdami užprogramuoti kepimo pradžios laiką, trumpai spustelơkite
rankenơlĊ, kol pradơs mirksơti piktograma GAMINIMO PRADŽIA.
Norơdami padidinti arba sumažinti gaminimo pradžios laiko vertĊ po 1 minutĊ,
sukite rankenơlĊ pagal arba prieš laikrodžio rodyklĊ; minuþiǐ rodyklơ jus
atitinkamai intervalais po 1 minutĊ.
10 sekundžiǐ po paskutinio pasukimo veiksmo mirksi piktograma GAMINIMO
PRADŽIA. Jei rankenơlơs nepasukate ir nepaspaudžiate per šƳ laikotarpƳ,
automatiškai grąžinamas laiko rodinys ir programa atšaukiama. Nustaþius
gaminmo pradžios laiką (kai švieþia GAMINIMO PRADŽIOS piktograma),
paspaudus rankenơlĊ dar kartą prasidơs gaminimo pabaigos laiko nustatymo
procesas (pradơs mirksơti GAMINIMO PABAIGOS piktograma), jei nustatyta
bent viena minutơ; priešingu atveju programavimas bus atšauktas.
Norơdami užprogramuoti gaminimo pabaigos laiką vadovaukitơs instrukcijomis
aukšþiau.
Pasirinkite pageidaujamą gaminimo režimą sukdami PASIRINKIMO
rankenơlĊ. Orkaitơ Ƴsijungs atơjus nustatytam gaminimo pradžios laikui ir
išsijungs po pasirinkto gaminimo pabaigos laikotarpio.
• Pavyzdžiui, jei yra 9:00 val., gaminimo pradžios laikas nustatytas 11:00
val., o gaminimo pabaigos laikas yra nustatytas 12:15 val. Programa
automatiškai prasidơs 11:00 val. ir sustos 12:15 val., jos trukmơ bus 1
val. 15 min.
Norơdami atšaukti programą, nuspaudĊ palaikykite rankenơlĊ 3 sekundes;
programavimas bus atšauktas ir vơl bus grąžintas rankinio gaminmo režimas.

Aplinkos tausojimas ir saugojimas

Orkaitës lemputës keitimas

• Naudodami KEPSNINËS, DVIGUBOS KEPSNINËS
ir SKRUDINIMO reĠimus orkaitës dureles visuomet
laikykite uĠdaras: taip pasieksite geresniĜ rezultatĜ ir
sutaupysite energijos (apie 10 %).
•

Visada, kai įmanoma, venkite išankstinio orkaitės
kaitinimo ir stenkitės, kad ji nebūtų tuščia. Stenkitės kuo
mažiau atidarinėti dureles, nes kiekvieną kartą atidarius
netenkama šilumos. Norėdami sutaupyti energijos,
išjunkite orkaitę likus 5–10 minučių iki jūsų numatyto
gaminimo laiko pabaigos, ir išnaudokite šilumą, kurią
orkaitė dar sugeneruos.
• Nuvalykite tarpines ir valykite vidų, kad per dureles
nebūtų prarandama energija .
• Jei pagal jūsų elektros tiekimo sutartį yra taikomi keli
tarifai pagal laiką, atidėto gaminimo funkcija leis taupyti
pinigus nukeliant veikimą į pigesnio tarifo laikotarpį.

• Puodo ar keptuvės apačia turi uždengti kaitvietę. Jei
apačia mažesnė, bus švaistoma brangi energija, ir
prie puodų kraštų prisvils maisto likučių, kuriuos bus
sunku nuvalyti.
• Maistą gaminkite uždengtuose puoduose ir keptuvėse
su gerai uždengtais dangčiais, naudodami kuo
mažiau vandens. Gaminant maistą inde be dangčio
išnaudojama kur kas daugiau energijos.
• Naudokite puodus ir keptuves plokščia apačia
• Jei gaminate patiekalus, kuriems pagaminti reikia labai
ilgo laiko, verta įsigyti garpuodį, jame makstas išvirs
dvigubai daugiau ir sutaupys trečdalį energijos.

Prietaiso išjungimas
Prieÿ atlikdami bet kokius darbus, prietaisĚ atjunkite nuo
maitinimo ÿaltinio.
Gaubtas

1. Atjungü orkaitü nuo maitinimo ÿaltinio, nuimkite
stikliukĚ, kuris dengia lemputës lizdĚ
(žr. pav.).
2. Iÿsukite lemputü ir pakeiskite jĚ
panaÿia: 230 V, 25 W, galvutë E 14.
3. UĠdëkite gaubtĚ ir prijunkite
orkaitü prie maitinimo ÿaltinio.

Pagalba
Visuomet ÿalia turëtina informacija:
• Prietaiso modelis (Mod.).
• Serijos numeris (S/N).
ĈiĚ informacijĚ galite rasti duomenĜ plokÿtelëje, kuri yra
ant prietaiso ir (arba) pakuotës.

Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame
lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite
nurodymus, pateikiamus mūsų svetainėje. Būkite
pasiruošę nurodyti:
• Trumpą gedimo aprašymą;
• Tikslų gaminio modelį;
• Pagalbinis kodas (numeris, nurodytas po žodžio
SERVICE (TECHNINĖS PRIEŽIŪRA) duomenų
plokštelėje, kuri yra PRITVIRTINTA prie gaminio ir
atidarius krosnelės dureles matoma kairėje pusėje).
• savo tikslų adresą;
• telefono numerį
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DujĜ þiaupo prieĠiĦra
Laikui begant ciaupai uĠsikemÿa ir juos vis sunkiau
atsukti. Tada juos reikia pakeisti.
fi
Ě
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Visas gaminio specifikacijas, įskaitant orkaitės energijos efektyvumo klasę, galima rasti ir atsisiųsti iš
mūsų svetainės
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Butoane comandi ochiuri aragaz

Buton TERMOSTAT

Butoane comandi ochiuri aragaz

Butoane comandi ochiuri aragaz

Buton PROGRAME

Butoane comandi ochiuri aragaz

Indicator TERMOSTAT

Adaptarea la diferite tipuri de gaz
Aragazul poate fi adaptat úi la alte tipuri de gaz, în afara
celui pentru care a fost predispus (indicat pe eticheta
de pe capac).
Adaptarea blatului de lucru
Înlocuirea duzelor arzătoarelor:
1. înlăturaĠi grătarul úi extrageĠi arzătoarele din sediul lor;
2. deúurubaĠi duzele, folosind o cheie tubulară de 7 mm
(
fi
), úi înlocuiĠile cu cele adecvate pentru noul
tip de gaz (
ă
ú
); .
3. montaĠi la loc toate componentele efectuând aceleaúi
operaĠii ca la demontare, dar în sens invers.
Reglarea arzătoarelor
aragazului la minim:
1. rotiĠi buúonul la minim;
2. scoateĠi buúonul úi rotiĠi
úurubul de reglare (din interiorul
sau de lângă tija centrală) până
când obĠineĠi o flacără mică,
constantă;
În cazul unui gaz lichefiat, úurubul de reglare trebuie
să fie înúurubat complet.
3. verificaĠi apoi ca, rotind rapid buúonul aragazului, de
la maxim la minim, să nu se stingă ochiul.
Arzătoarele blatului nu au nevoie de reglarea aerului
primar.
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);
1. aprindeţi arzătorul (
2. rotiţi buşonul la minim (MIN) după ce aţi lăsat arzătorul
să funcţioneze cam 10 minute la maxim (MAX);
3. scoateţi buşonul;
4. rotiţi şurubul de reglare de lângă tija termostatului
(
) până când obţineţi o flacără mică,
constantă;
În cazul unui gaz lichefiat, şurubul de reglare trebuie
să fie înşurubat complet;
5. verificaţi dacă, rotind repede buşonul de la MAX
la MIN sau dacă închideţi şi deschideţi repede uşa
cuptorului, flacăra rămâne aprinsă.
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(OHPHQWXOGHvQFăO]LUHGHGHDVXSUDúLHOHPHQWXOSHQWUXURWLVDUH
VXQWDFWLYDWHúLYHQWLODWRUXOvQFHSHVăIXQFĠLRQH]H$FHDVWă
FRPELQDĠLHGHIXQFĠLLVSRUHúWHH¿FLHQĠDUDGLDĠLLORUWHUPLFH
XQLGLUHFĠLRQDOHDOHHOHPHQWHORUGHvQFăO]LUHSULQFLUFXODĠLD
IRUĠDWăDDHUXOXLSULQFXSWRU$FHVWOXFUXvPSLHGLFăDUGHUHD
PkQFăULLGHDVXSUDSHUPLĠkQGFăOGXULLVăLQWUHvQPkQFDUHPDL
H¿FLHQWDVWIHOHVWHPRGXOLGHDOSHQWUXJăWLUHDPkQFăULLUDSLGFX
JUăWDUVDXSHQWUXDIDFHODJUăWDUEXFăĠLGHFDUQHIăUăDIRORVL
DFFHVRULXOGHURWLVDUH
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JDUDQWkQGRFăOGXUăGHOLFDWăGLVWULEXLWăXQLIRUPvQWRWFXSWRUXO
$FHVWPRGHVWHLGHDOSHQWUXFRDFHUHúLJăWLUHGHPkQFăUXUL
GHOLFDWHPDLDOHVSUăMLWXULFDUHWUHEXLHVăFUHDVFăúLSHQWUX
SUHJăWLUHDDQXPLWRUWDUWHSHSROLĠHVLPXOWDQ,DWăFkWHYD
H[HPSOHFKRX[DODFUHPHELVFXLĠLGXOFLúLJXVWRúLSUăMLWXUL
VDYXURDVHUXODGHFXFUHPăúLSRUĠLLPLFLGHOHJXPHJUDWLQDWH
HWF«
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SR]LĠLDSHQWUXDFROHFWDUH]LGXXULOHUH]XOWDWHvQXUPDJăWLULL
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0RGXO&8372567$7,&
$PEHOHHOHPHQWHGHvQFăO]LUHGHVXVúLGHMRVYRU¿DFWLYDWH
$WXQFLFkQGIRORVLĠLDFHVWPRGGHJăWLUHWUDGLĠLRQDOHVWHFHOPDL
ELQHVăIRORVLĠLGRDUFkWHRSROLĠăSHUkQGDOWIHOFăOGXUDQXYD¿
GLVWULEXLWăHJDO

0RGXO&83725&89(17,/$725
(OHPHQWHOHGHvQFăO]LUHGHVXVúLGHMRVYRUSRUQLúLYHQWLODWRUXO
YDvQFHSHVăIXQFĠLRQH]H'LQPRPHQWFHFăOGXUDUăPkQH
FRQVWDQWăvQWRWFXSWRUXODHUXOJăWHúWHúLFRORUHD]ăvQFDIHQLX
PkQFDUHDvQPRGXQLIRUP0D[LPXPGRXăSROLĠHSRW¿IRORVLWH
DFHODúLWLPS

0RGXO*5Ă7$5
3DUWHDFHQWUDOăDHOHPHQWXOXLGHvQFăO]LUHGHVXVSRUQHúWH
7HPSHUDWXUDvQDOWăúLGLUHFWăDJUăWDUXOXLHVWHUHFRPDQGDWă
SHQWUXPkQFDUHDFDUHQHFHVLWăRWHPSHUDWXUăGHVXSUDIDĠăPDL
PDUH IULSWXULGHYLWăúLPkQ]DW¿OHXULúLDQWULFRDWH $FHVWPRG
GHJăWLUHIRORVHúWHRFDQWLWDWHOLPLWDWăGHHQHUJLHúLHVWHLGHDO
SHQWUXDIDFHPLFLIHOXULGHPkQFDUHODJUăWDU3XQHĠLPkQFDUHD
vQFHQWUXOSROLĠHLGHRDUHFHQXYD¿JăWLWăvQPRGDGHFYDWGDFă
VWăvQFROĠ
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Programul
Se activează elementele de încălzire inferior şi circular şi
intră în funcţiune ventilatorul. Această combinaţie permite
o încălzire rapidă a cuptorului, cu un mare
aport de căldură îndeosebi de jos în sus. În cazul în
care folosiţi mai mult de un raft deodată, trebuie să le
schimbaţi poziţia între ele la jumătatea coacerii.
Modul PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului. Aşteptaţi
finalizarea preîncălzirii înainte de a introduce
alimente în cuptor, apoi selectaţi funcţia de
preparare preferată.

Tabelul cu recomandări pt coacerea în cuptor
RO

ATENğIE!Cuptorul este
prevăzut cu un sistem de
oprire a grătarelor care
permite extragerea acestora fără ca ele să iasă
din cuptor(1).
Pentru a extrage complet
grătarele este su¿ cient,
astfel cum se arată în
desen, să le ridicaĠi, prinzându-le din partea din faĠă
úi să le trageĠi (2).
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•

Compartimentul inferior

•

•
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Dispozitiv de programare analogic
END COOKING
(FINALIZARE PREPARARE)

START COOKING (ÎNCEPERE
PREPARARE)

ÎNCEPERE

FINALIZARE

SET TIMES
(SETARE ORE)
CLOCK
(CEAS)

TIMER
(TEMPORIZATOR)

3URJUDPDĠLRGXUDWăFXRSRUQLUHWHPSRUL]DWă

&2$&(5(0$18$/Ă

Setarea cronometrului
!

Setarea timpului
!

Programarea duratei de preparare
3URJUDPDUHDGXUDWHLGHSUHSDUDUHFXSRUQLUHLPHGLDWă

• Oricând este posibil, evitaţi pre-încălzirea cuptorului şi
încercaţi să îl umpleţi de fiecare dată. Deschideţi uşa
cuptorului cât de rar este posibil deoarece se pierde
căldură la fiecare deschidere. Pentru a salva o cantitate
substanţială de energie, opriţi cuptorul la 5-10 minute
înainte de finalizarea timpului de gătit planificat şi folosiţi
căldura generată în continuare de cuptor.
• Păstraţi garniturile curate şi îngrijite pentru a preveni
pierderea de energie din zona uşii.
• Dacă aveţi un contract pentru electricitate cu tarif per
timp, opţiunea de „temporizare pentru gătit” vă va ajuta
să reduceţi costurile alegând să utilizaţi echipamentul
în intervale de timp mai ieftine.

Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric.

