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Elektronikus programmóra szondával
A programmóra szondával lehetővé teszi a sütő
müködésének programozását és ezzel a sütő
programozott müködése.
Az óra különlegesége az összekötő lehetőségben
van, amelyet meg lehet összekötni az étel
közepével, ahol méri a hőmérsékletet.
Az órának zöld és piros része van.
A zöld részen az nap időszaka illetve két
időtartam és müködésének vége van mutatva.
A piros a hőmérsékletet mutatja.

1. A müködés időtartamának gombja
2. A végét beálitó gomb
3. A nem programmozot müködés gombja
4. A hőmérséklet beálitó gomb
5. Forgó gomb
6. Nyílak 1-5

Az óra egykezű íranyítása
Az irányítás egy kézzel is lehetséges. A 1-4
gombok egyszeri nyomásával (melyet el lehet
akkor engedni is), kigyullad a nyíl a kiválasztott
gomb felett és pislog az 5 nyíl a forgógomb 5
felett, mellyel be kell állitani az értéket 4
másodperc alatt. Ha ebben az időben nem
adja be az értéket a kivánt funkcó nem
aktiválódik. (visszatér a nap időszakának
mutatására).

A nap időszakához képes időbeállitáss
A készülék hálózati csatlakozása után az óra zöld
részén váltakozva pislog a 0.00 és az 1 és 2
nyílak. Az órát a pontos idő úgy állitja be, hogy
egyszerre megnyomja az 1 és 2 gombot (és
azután elengedi), kigyullad a 12.00 és kezd
pislogni az 5 nyíl, a forgógomb 5 forgatásával
beálitja az időt. Amikor többé nem forgatja a
gombot, 4 másodperc múlva elalszanak a nyílak
és az idő be van állitva.
Az óra önkéntesen beálitja a sütő nem
programmozott müködését!
Ha áram hiány van az órát ujból be kell
állitani!

A sütő nem programmozot müködése
Ebben az esetben a 3 nyílnak nem szabad
pislogni!
Ezért ellenőrizze mindig a programm órát: ha
pislog a 3 nyíl, nyomja meg a 3 gombot.
Mégcsak amikor elalszik a nyíl 3, lehetséges a
sütő nem programmozott müködése.

A sütő programozott müködése
A programm órával három módon lehet a sütőt
müködtetni:
• Félautomatikus: mindjárt kezd és a beállitott

idő mulva kikapcsolódik a müködés;
• Automatikus: a beálitott időkor a kezdés és a

vége;
• Szondával: automatikus müködés amikor a

sütő eléri az étel közepének hőmérséklete,

FONTOS!
• Ha meg akarja szatinai a programmozott

müködést, az órát 0.00 kell álitani és a 3
gombot megnyomni, hogy elalszik a 3 nyíl.

• A megfelelő gombok nyomásával ellenőrizheti a
beálitott értékeket és meg is változtathatja őket.

• Az 5 forgógombot jobbra vagy balra is
forgathatja.

• Ha áramszünet lép fel, újból kell állitani az
órát!

Félautomatikus müködés
E módnál beálitja mennyi ideig is müködjön a
sütő.
Leghosszabb idő 23 óra és 59 perc lehetséges!

A félautomatikus mód
A könnyebb elképzelésre egy példa:
Müködés tartama 1 óra és 20 perc (1.20).
1. A müködés időtartamának beálitása:

Nyomja meg az 1 gombot (megjelenik a 0.00
és elkezd pislogni az 5 nyíl) és forgassa az 5
forgógombot jobbra, amig nem jeleink meg a
1.20. Amikor többé nem forgatja, 4 másodperc
múlva elalszik az 5 nyíl elalszik, a mutatón
megjelenik a nap időszaka és kigyulladnak az
1 és 3 nyílak.

2. Kapcsolja be a sütőt:
A megfelelő gombokkal beálitja a rendszer
melegitését és a sütés hőmérsékletét.

3. A sütő a bekapcsolás után elkezd müködni (a
sütés kezdete), a sütés közben világitanak az
1 és 3 nyílak.

4. Az idő lejárata után – a ami esetünkben 1 óra
és 20 perc:
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− A sütő automatikusan kikapcsolódik (a sütés
végződik),

− Elhangzik egy megszakított hangjel melyet
ki lehet kapcsolni akármelyik gomb
nyomásával illetve 2 perc múlva
kikapcsolódik magától,

− Elalszik az 1 nyíl és
− Pislog a 3 nyíl.

5. Kapcsolja ki a sütőt és nyomja meg a 3
gombot, hogy elalszik a 3 nyíl!
Amikor elalszik a 3 nyíl,a sütő kész a nem
programmozott sütésre.

Automatikus müködés
Ennél a módnál beállitja az időt, milyen sokáig
müködjön a sütő (a sütő müködése) és mikor
kapcsoljon ki (a müködés vége).
A leghosszab idő, amit be lehet állitani 23 óra és
59 perc (a vége beálitása = nap időszaka +
makszimálisan 23 óra és 59 perc).

FIGYELMEZTETÉS!
A sütő nem fog mükdni, ha nem kapcsolja be
megfelelő gombbal!

Az automatikus müködés
A könnyebb elképzelésért egy példa:
Időtartam 1 óra és 20 perc (1.20), vége 13.52.-
kor.
1. Ellenőrizze, ha jól be van-e állitva az óra.
2. Állitsa be a müködés idejét:

Nyomja meg az 1 gombot (mutatkozik a 0.00
és kezd pislogni az 5 nyíl) és forditsa az 5
forgógombot jobbra, amig meg nem jelenik a
1.20. Amikor tőbbé nem forgatja, megjelenik
az időszak és világitanak az 1 és 3 nyílak.

3. A vége beállitása
Nyomja meg a 2 gombot. Megjelenik a
legközelebb vége (időszak + beálitott
időtartam), az 5 nyíl kezd pislogni. Az 5
fo@gógombot forgatsa jobbra, amig nem nem
jelenik a 13.52, amikor a sütő kikapcsolódik.
Amikor az 5 gombot többé nem forgatja, 4
másodpercen belül megjelenik az időszak és
világitanak az 1, 2 és 3 nyílak.
Figyelem:ha az 1 gombbal beállitja a
müködést, ezután megnyomja a 2 gombot
a müködés végére, és mindjárt kezdi
forgatni az 5 gombot, a végét 0.00 álltija és
igy elállitja z időtartamot és a végét!

4. Kapcsolja be a sütőt.
A megfelelő gombokkal állitsa be a melegitő
rendszert és a sütés hőmérsékletét.

5. A sütő megfelelően kezd müködni (a mi
esetünkben 12.32) automatikusan (eltűnik a
kezdet és a 2 nyíl), müködik 1 órát és 20
percet, és 13.52-kor végez. Amüködés közben
világitanak z 1 és 3 nyílak.

6. Amikor a sütő végez (a sütés vége):
− Elhangzik egy megszakított hangjel melyet

ki lehet kapcsolni akármelyik gomb

nyomásával illetve 2 perc múlva
kikapcsolódik magától,

− Elalszik az 1 nyíl és
− Pislog a 3 nyíl.

7. Kapcsolja ki a sütőt és nyomja meg a 3
gombot, hogy elalszik a 3 nyíl!
Amikor elalszik a 3 nyíl,a sütő kész a nem
programmozott sütésre.

Programmozott sütés szondával
E módnál be lehet állitani a kivánt hőmérsékletet
az étel közepén, a beálitás 3 ás 99°C között
lehetséges.
a sütő addig müködik, mig el nem éri ezt az
értéket. A hőmérsékletet szonda méri.

A szonda csatlakozása
A szonda dugója dugja a dugaszba és a szondát
az ételbe. A dugasz a sütő első felső sarkában
van. Benne egy vas dugó van, melyet előbb ki
kell húzni és a végén ujból be nyomni.

FIGYELMEZTETÉS!
Ügyelljen arra, hogy a szonda a sütés közben
nem érinti a melegitőt!
A hús sütésére szondával nagy darabok
alkalmasak, csont nélkül, hisz csak ezeket lehet
mérni. Csirkék és nyúlak nem megfelelőek az
ilyen sütésre

Ajánlott hőmérséklet a hús közepén:
Disznópecsenye 85°C
Marhapecsenye 80°C
Borjópecsenye 75°C
Tüdőpecsenye 40-50°C

Folyamat:
Példa: az étel közepének hőmérséklete 85°C
1. Kapcsolja rá a szondát:

A szonda dugóját dugja a dugaszba és a
szonsát az ételbe. Amikor a szondát be dugja,
a programmórán megjelenik a piros rész:
világit a szonda jele, és világit az előbeáálitott
érték 60°C és pislog a 4 nyíl.

2. Állitsa be a kivánt hőmérsékletet:
Nyomja meg a 4 gombot, igy kezd pislogni az
5 nyíl, az 5 forgógombbal állitsa be a kivánt
értéket 85°C. Amikor a gombot többé nem
forgatja, 4 másodperc múlva mejelenik a 30
(ill. a kezdő hőmérséklet, ha több mint 30°C)
és pislog  °C  és világit a 4 nyíl.
Figyelem: ha 4 másodperc múlva a 4 gomb
nymoása után nem állitja be az értéket,
automatikusan átkapcsol a 30°C –ra ill. a
tényleges hőmérsékletre.

3. Kapcsolja be a sütőt.
A megfelelő gombokkal állitsa be a rendszer
melegítését és a sütés hőmérsékletét.

4. A sütő a bekapcsolás után kezd müködni (a
sütés kezdete) és a szonda kezdi mérni az
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étel hőmérsékletét. A müködés közben világit
a 4 nyíl és a hőmréséklet és pislog a °C.

5. Amikor el van érve a beállitott hőmérséklet (a
mi esetőnkben 85°C), a sütő végez a
müködéssel (a sütés vége):
− Elhangzik egy megszakított hangjel melyet

ki lehet kapcsolni akármelyik gomb
nyomásával illetve 2 perc múlva
kikapcsolódik magától,

− Psilog az elért hőmérséklet (85) és
− világit a   °C és a piros 4 níly .

6. Kapcsolja ki a sütőt!
7. Vegye ki a szondát az ételből és a dugaszból.

Elalszik a piros rász az órán.

FIGYELMEZTETÉS!
Csak az erre sütőre való szondát használjon.

A kevesebb fény az órán
22.00 és reggel 5.59 között az óra automatikusan
kevesebb fényel világit, ha az óra ebben az
időben nincs használva.


