
Üzembe helyezési, használati és karbantartási utasítások

Installation, use and maintenance instructions
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BIZTONSÁG

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy sütőnket választotta! Kérjük, hogy a legmegfelelőbb telepítés, használat 
és karbantartás érdekében gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
Ezt a készüléket kizárólag otthoni felhasználásra tervezték és gyártották.
A készülék optimális telepítése, használata és karbantartása érdekében javasoljuk, hogy 
alaposan olvassa át ezt az útmutatót.

A SÜTŐ CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

Figyelem: a sütő csatlakoztatása előtt: kapcsolja le az áramellátást és 
ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik-e a készülék 
adattábláján szereplő értékekkel.

Ha a készülék fel van szerelve csatlakozódugóval, akkor a sütőt egy könnyen elérhető, a 
vonatkozó szabványoknak megfelelő csatlakozóba dugja.
Ha a készülék nincs felszerelve csatlakozódugóval, akkor azt közvetlenül egy leválasztás 
esetén könnyen hozzáférhető, a helyi előírásoknak megfelelő többpólusú leválasztó 
eszköz által védett elektromos hálózathoz csatlakoztassa.

A SÜTŐ HASZNÁLATA
ÓVINTÉZKEDÉSEK
- Figyelem: Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a lámpa 
cseréje előtt a berendezés a biztosítéknál lekapcsolásra került.
-  Figyelem: Ha az ajtó vagy az ajtó tömítései megsérültek, a sütőt tilos 
használni, amíg a javítás meg nem történik. Forduljon az ügyfélszolgálathoz 
tanácsért.
- A telepítés során ne engedje, hogy a tápkábel érintkezzen a készülék forró 
alkatrészeivel.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem szorult-e be a készülék alá vagy 
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a készülékbe, és óvja a tápkábelt a károsodástól.
- Ne telepítse a készüléket szabad téren nedves helyre vagy olyan helyre, ahol 
előfordulhat vízszivárgás, például mosogató közelébe vagy alá. Vízszivárgás 
esetén hagyja a berendezést magától kiszáradni. Ne használja és forduljon az 
ügyfélszolgálathoz tanácsért.
- Kérjük, gondosan távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Figyelem: A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint 
mozgáskorlátozott, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő vagy megfelelő 
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag 
felügyelet alatt vagy akkor használhatják, ha tájékoztatást kaptak a készülék 
biztonságos használatáról, valamint a fennálló veszélyekről. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem 
végezhetik annak karbantartását. Tartsa a készüléket és annak tápkábelét 
távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély vagy sérülés elkerülése érdekében a 
gyártónak, a szervizképviseletnek vagy hasonlóan képzett személynek kell 
gondoskodnia annak cseréjéről.
- A készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő 
működtetésre.
- A készülék csak háztartási használatra, és csak ételek főzésére szolgál. Ne 
használja a készüléket hőforrásként.
- Égési sérülés veszélye! Használat közben a készülék felforrósodik. Ügyeljen 
arra, hogy ne érintse meg a melegítőelemeket a sütő belsejében.
- Ne támaszkodjon az ajtóra, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék 
ajtajára. Ez károsíthatja az ajtó zsanérjait.
- A sütőt az üzembe helyezési utasításoknak megfelelően kell üzembe 
helyezni, és minden méretet be kell tartani.
- Soha ne használjon sérült készüléket! Válassza le a készüléket az elektromos 
csatlakozóaljzatról, és ha sérült, forduljon a forgalmazóhoz.
- Áramütés veszélye! Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. 
Üzemzavar esetén a javításokat csak szakképzett személyek végezhetik.
- A vezeték sérülésének elkerülése érdekében ne nyomja azt össze, ne hajlítsa 
meg és ne koptassa éles széleken. Tartsa távol forró felületektől és nyílt lángtól.
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- Úgy helyezze el a kábelt, hogy véletlenül ne ránthassák meg vagy essenek 
át rajta. Tartsa a készüléket és annak vezetékét gyermekek elől elzárva. A 
készüléket ne működtesse nedves kézzel vagy nedves padlón állva. Mindig 
kapcsolja ki a berendezést, mielőtt leválasztaná a
hálózati feszültségről.
- Tisztítás előtt, illetve amikor nem használja, válassza le a sütőt a hálózati 
feszültségről.
- Figyelem: A készülék háromeres tápkábellel van ellátva, azt közvetlenül 
a hálózati áramforráshoz kell csatlakoztatni egy többpólusú vagy kétpólusú 
kapcsolón keresztül, amelynek minden csatlakozóján legalább 3 mm-es 
érintkezési rés van.
- Az biztosíték kapcsolóját könnyen elérhető helyre kell felszerelni, hogy 
vészhelyzet esetén a készüléket azonnal le lehessen választani az áramról.
- A rögzített huzalozást védeni kell a fűtőfelületektől.
- Ne akasszon semmilyen tárgyat a sütő ajtajának kilincsére.
- Figyelem! Ne takarja le a sütő alját alumíniumfóliával vagy más tárgyakkal. 
Tűzveszély és a sütőben lévő zománc károsodása áll fenn!
- Ne engedje, hogy alumíniumfólia, műanyag, papír vagy szövet érintkezzen a 
fűtőelemekkel. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben, 
különösen akkor, ha tűzveszélyes anyagokkal (pl. forró olaj, zsír, stb.) főz.
- Soha ne tároljon erős vegyszereket, sprayket, gyúlékony vagy nem étkezési 
célú anyagokat a sütőben vagy a közelében.
- Ezt a sütőt kifejezetten ételek melegítésére vagy főzésére tervezték. Maró 
hatású vegyi anyagok fűtés vagy tisztítás során történő használata károsítja 
az egységet és sérülést okozhat.
- Ha a sütőn belül bármilyen étel meggyullad, tartsa az ajtót zárva. Kapcsolja 
ki a sütőt, és válassza le az áramellátásról. Az ajtó kinyitásakor mindig járjon 
el körültekintően.
- Álljon oldalra, és lassan nyissa ki az ajtót a forró levegő és/vagy gőz 
kieresztéséhez. Győződjön meg arról, hogy az arca nincs a nyílásnál, és hogy a 
sütő közelében nincsenek gyermekek vagy háziállatok.
- Csak ilyen típusú sütőkben használható edényeket használjon.
- A készüléket nem szabad dekorajtó mögé telepíteni a túlmelegedés 
elkerülése érdekében.
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Figyelem: elektrosztatikus kisülés (pl. villámlás) esetén a sütő leállhat. Ez 
nem jelenti a károsodás veszélyét. Válassza le a hálózati feszültségről a sütőt, 
és csatlakoztassa ismét egy perc elteltével.

Figyelem: Használat közben a hozzáférhető alkatrészek felforrósodnak. Az 
égési és forrázási sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket távol kell 
tartani.

JOGI INFORMÁCIÓK
A GYÁRTÓ:
- Kijelenti, hogy a készülék megfelel az alacsony feszültségű elektromos berendezésekre 
vonatkozó 2014/35/EU irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek, 
valamint az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvben 
meghatározott követelményeknek.
- Nem tehető felelőssé az ebben a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásáért 
vagy a berendezés helyes használatával kapcsolatos biztonsági előírások nem 
teljesítéséért.
- Nem tehető felelőssé a készülék helytelen üzembe helyezése, használata vagy 
karbantartása következtében keletkező károkért.
- Fenntartja a jogot a készülék vagy a kézikönyv előzetes értesítés nélkül történő 
módosítására.
- Ha műszaki segítségre vagy termékeinkkel kapcsolatos további információkra van 
szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a hivatalos, meghatalmazott 
szakszervizzel.
- Soha ne helyezzen edényeket és eszközöket az érintőképernyős területre. A ráhelyezett 
forró tárgyak visszafordíthatatlan károkat is okozhatnak.
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Figyelem: Ha a csavarokat vagy a rögzítőeszközt nem a jelen utasításoknak 
megfelelően szerelik be, elektromos veszély állhat fenn.

Figyelem: Ez egy I. osztályú készülék, amelyet le KELL földelni.

ELEKTROMOS TELEPÍTÉS
Ez a termék kizárólag HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA szolgál.

Telepítés és csatlakoztatás
- Kérjük, vegye figyelembe a telepítésre vonatkozó speciális utasításokat.
- A készülék csatlakozó-dugóval van felszerelve, melyet egy megfelelően telepített, földelt 
aljzathoz kell csatlakoztatni.
- A tápfeszültségnek egyeznie kell az adattáblán szereplő értékkel.
- Az aljzat felszerelését és a csatlakozókábel cseréjét csak szakképzett villanyszerelő végezheti. 
Ha a csatlakozódugó a felszerelés után már nem hozzáférhető, akkor a telepítési oldalon egy 
össz-pólusú leválasztó eszközt kell biztosítani, 3 mm-es érintkezési távolsággal.
- Adapterek, elosztók és hosszabbító kábelek használata tilos. Túlterhelés esetén tűzveszély áll fent.
- Helyezzen a rögzített huzalozásba az elektromos hálózattal való kapcsolatot minden pólusban 
bontó olyan megszakítót, amely a huzalozási szabályoknak megfelelően a túlfeszültség elleni 
védelem III. kategóriája szerint teljes leválasztást biztosít. A hálózati csatlakozónak vagy a 
többpólusú kapcsolónak könnyen elérhetőnek kell lennie az üzembe helyezett berendezésen.
- Ezt a készüléket nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni.

EMPLEE FUSIBLES DE 3 A

TOMA CON FUSIBLE
BIPOLAR CONMUTADA

KURUE

(Azul)  
(Marrón)
(Verde/Amarillo)

N

L

N
L

N

L

FUSEO N

A készülék 3 eres tápkábellel rendelkezik, amely a következők szerint van színezve:
• Barna = L vagy Fázis
• Kék = N vagy Nullvezeték
• Sárga-Zöld = Föld
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ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Megjegyzés: Ne használjon durva súrolószert vagy éles fémkaparót a 
sütőajtó üvegének tisztításához. Ezek megkarcolhatják a felületet, ami 
az üveg széttörését eredményezheti.

- Ne használjon gyúlékony permeteket a készülék közvetlen közelében.
- A sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, és az élelmiszer-lerakódásokat el 
kell távolítani.
- Gőztisztító nem használható.



13

HU

HASZNÁLAT

1 Fő gomb 6 Főzés indítása

2 Funkciók menü 7 Előmelegítés funkció

3 Hőmérséklet 8 Főzés fázisokban

4 Időzítő 9 Időzítő menü

5 Főmenü

180º 0:00

20:00

1

8

5

6

7

2

9

3 4

AZ ELSŐ HASZNÁLAT:
A sütő automatikusan bekapcsol, amikor csatlakozik az elektromos hálózathoz, ekkor pedig  beállítható a nyelv, 
a dátum és az idő. Az egyes beállítások megerősítéséhez nyomja meg a képernyő jobb oldalán lévő nyilat. A 
felhasználó által meg nem határozott értékek alapértelmezettként kerülnek beállításra.

A KÉPERNYŐ BEKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg a fő gombot (1). A főmenü a különböző opciókkal jelenik meg (Főzés, Beállítások, Receptek és 
AquaSmart).

KIKAPCSOLÁS:
Ha a sütő be van kapcsolva, nyomja meg a fő gombot (1), a bármely ponton történő kikapcsoláshoz. Ha az „Alvó 
mód” aktiválva van, megjelenik az alvó képernyő. Ha kikapcsolják, a képernyő “Teljes leállás” módba lép, és feketére 
vált. Ha a főzés folyamatban van, akkor automatikusan kikapcsol.

FŐZÉS PROGRAMOZÁSA:
A sütő bekapcsolása után a különböző funkció (2), hőmérséklet (3) és időzítő (4) menük jelennek meg a főképernyőn. 
A főzés megkezdéséhez állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet, majd nyomja meg a „Működés” ikont (6) a képernyő 
jobb oldalán. Ha a főzés megkezdődött,
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a tényleges hőmérséklet megjelenik egy piros körben a kiválasztott hőmérséklet alatt, mutatva a melegítési 
folyamatot. A megfelelő gomb (5) megnyomásával bármikor visszatérhet a főmenübe.

20:00

180º
0:30

22:30

FŐZÉS PROGRAMOZÁSA AZ IDŐZÍTŐVEL:
A főzés beprogramozható úgy, hogy egy adott időpontban automatikusan befejeződjön. A főzési idő a funkcióval és 
a hőmérséklettel együtt könnyen beállítható. A főzés megkezdéséhez nyomja meg a „Működés” ikont (6) a képernyő 
jobb oldalán. Ha a főzés megkezdődött, a tényleges hőmérséklet megjelenik egy piros körben a kiválasztott 
hőmérséklet alatt, jelezve a melegítési folyamatot. Amikor a sütő tényleges hőmérséklete eléri a beprogramozott 
értéket, 3 másodpercre megszólal a hangjelzés, amely jelzi, hogy behelyezheti az ételt. Ekkor megkezdődik az 
időzítő visszaszámlálása. Ez a beprogramozott idő alatt látható egy kék körben, a hátralévő időt mutatva.
Amikor a kiválasztott idő véget ért, a főzés befejeződik, és egy hangjelzés szólal meg. A „+10perc”, „Melegen tartás”, 
„Hozzáadás a receptekhez” és a „Vége” opciók jelennek:
- „+10perc”: Ez az opció lehetővé teszi, hogy további 10 percig folytassa a főzést.
- „Melegen tartás”: Ez a főzési zóna homérsékletét 70°C-on tartja.
- „Hozzáadás a receptekhez”: Ez az opció lehetővé teszi, hogy mentse a programozást, amit egy új receptnél a 
főzéskor használt.
- „Vége”: Lehetővé teszi, hogy visszatérjen a főmenübe.

PROGRAM VÉGÉNEK IDEJE:
Beprogramozhatja a főzési idő végét. Válassza a „Főzés” opciót a főmenüben. Nyomja meg az időzítő (4) alatti ikon 
jobb oldalán található nyilat. Egy második óra jelenik meg az idő alatt, amelyen beállíthatja azt az időt, amikor 
szeretné, hogy a főzés véget érjen. Lehetővé teszi a főzés időtartamának a beállítását is. Ha a befejezés időpontjáig 
hátralévő időnél rövidebb időtartamot állít be, a sütő készenléti állapotban marad, függőben tartva a főzés 
kezdetét a megfelelő időben. A programozást követően, a főzés befejezéséhez hátralévő teljes idő egy kék körben 
jelenik meg az alsó részen.

FŐZÉS FÁZISOKBAN
Amikor a főzési idő be van programozva, a képernyő tetején található “+” szimbólum (8) megnyomásával 
összesen 3 különböző funkcióval, hőmérséklettel és idővel rendelkező főzési fázist adhat hozzá. A teljes folyamat 
befejezésének idejét is beprogramozhatja. A főzés megkezdéséhez nyomja meg a „Működés” ikont (6) a képernyő 
jobb oldalán. Pont alatta megjelenik a teljes időtartam mint a különböző fázisok összesített ideje.
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FŐZÉS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN:
Az alacsony hőmérséklet lehetővé teszi, hogy az élelmiszer jobban megőrizze alapvető ízét, tápértékét, és hogy 
lenyűgöző textúrákat érjen el vele. Amikor alacsony hőmérsékleten főz, próbálja meg a főzési hőmérsékletet a 
lehető legközelebb tartani az élelmiszer belsejében elért azon hőmérséklethez, amelyet ideális főzési pontnak tart. 
Amikor az alacsony hőmérsékletre utalunk, egyszerűen mérsékelt hőmérsékleten való főzést értünk alatta. Ez 50 és 
100°C közötti hőmérsékletet jelent. Mindig tudni fogja, hogy milyen hőmérsékleten kell főznie az ételt az ehhez a 
sütőhöz mellékelt főzési táblázatoknak és recepteknek köszönhetően.

“EL CELLER DE CAN ROCA” FŐZÉSI TÁBLÁZATOK:
Az “El Celler de Can Roca” által kifejlesztett főzési táblázatok gyors hozzáférést biztosítanak a programozott főzéshez. 
Ezeket a legmegfelelőbb idő és hőmérséklet és funkció szerint határozzák meg. A következő szempontokat vegye 
figyelembe:
1. Egyes élelmiszerek elő- vagy utófőzést igényelnek egy edényben vagy egy paella serpenyőben. Ezeket egy 
szimbólum jelzi. (11)
2. A főzés megkezdésekor az étel hőmérséklete 5 °C (hűtőszekrény hőmérséklet).

A táblázatok eléréséhez válassza a “Receptek” lehetőséget a főmenüből. Ezután válassza ki a „Főzési táblázatok” 
menüt, és válassza ki az élelmiszer fajtáját. Végül nyomja meg a „Működés” ikont (12) a kívánt ételhez, és a főzés 
automatikusan elindul.

“EL CELLER DE CAN ROCA” RECEPTEK:
Az “El Celler de Can Roca” által kifejlesztett különböző alacsony hőmérsékletű recepteket tartalmazza ez a sütő. 
Az összes rendelkezésre álló recept eléréséhez nyomja meg a “Receptek” opciót a főmenüben. Ha kiválasztotta a 
receptet, nyomja meg a „Működés” gombot, és a főzés automatikusan elindul.

ÚJ RECEPTEK LÉTREHOZÁSA:
Új recept létrehozásához nyomja meg a “Receptek” opciót a főmenüben. Ezután válassza ki a “Receptjeim” menüt, 
és nyomja meg a bal oldalon megjelenő “+” szimbólumot. Adja meg a receptre vonatkozó információt és nyomja 
meg a „mentés” gombot. Ezután az új receptek hozzáadásra kerülnek a “Receptjeim” menühöz. Hogy főzhessünk 
ezekkel a receptekkel, először nyomja meg a kívánt receptet, majd a „Főzés” gombot, hogy a főzés megkezdődjön.

AquaSmart FUNKCIÓ:
Az AquaSmart funkció lehetővé teszi a sütő könnyű tisztítását alacsony energiafelhasználás mellett. Válassza az 
„AquaSmart” opciót a főmenüben és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

20:00

Suckling Pig 190 15min

Beefsteak 180 30min

50min

Roast pork 180

Lamb 190

1h

.Meat

1.4 Kg

1Kg

1Kg

1Kg
1h
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ELŐMELEGÍTÉS FUNKCIÓ:
Ez a funkció lehetővé teszi a sütő gyors tisztítását. Amikor megnyomja az előmelegítés gombot (7) a képernyő 
oldalsó menüjében, a sütő minden rendelkezésre álló energiát felhasznál, hogy a beprogramozott hőmérsékletet a 
lehető leghamarabb elérje. Ezt követően megkezdődik a főzés elvégzésére programozott funkció használata.

RIASZTÁSI HANGJELZÉS:
A riasztási hangjelzés beállításához nyomja meg az oldalsó sávon található riasztás ikont (14), amíg a főzés 
folyamatban van. Állítsa be a kívánt időt. A visszaszámlálás elindításához nyomja meg a működés ikont. A 
fennmaradó idő a főképernyőn látható. Miután az időzítő lejárt, megszólal a riasztás, és megjelenik a “+ 10 perc” 
opció az időtartam késleltetéséhez, és a “Bezárás” opció a riasztás megszakításához.

20:00

180º 2:30
140º

Back

ZÁROLÁS:
A képernyő az oldalsó menü (15) blokk ikonjának megnyomásával a biztonság vagy a tisztítás érdekében zárolható. 
A folyamatban lévő főzés nem áll le a zárolás alatt. A képernyő blokkolva marad, amíg a zárolást fel nem oldja. A 
képernyő zárolásának feloldása többféleképpen is elvégezhető a beállítások menüben kiválasztott opciótól függően 
(Tartsa nyomva 2 másodpercig, adjon meg  mintát vagy kódot). A képernyő még „alvó” módban is blokkolva marad.

A SÜTŐ BELSŐ VILÁGÍTÁSA:
A sütő világításának szabályozása érdekében főzés közben a képernyő oldalsó menüjének (13) ikonjával tudja azt 
ki- és bekapcsolni. A világítás akkor is automatikusan bekapcsol, amikor a főzés megkezdődik, és egy bizonyos idő 
után kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.
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BEÁLLÍTÁSOK MENÜ:
A beállítások menü eléréséhez nyomja meg a főmenüben a „Beállítások” ikont. A beállítások módosítása a 
főbeállítások menübe való visszatéréssel történik.

Képernyő:
A képernyő fényerősségének kiválasztásához használja a vezérlősávot.

Hang:
Elnémíthatja a hangot (a hangjelzés kivételével), beállíthatja a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a gombnyomáskor 
kiadott hangokat.

Csatlakoztathatóság:
Ez az opció a műszaki támogatás számára van fenntartva.

Dátum és idő:
Megjelennek a dátum- és időbeállítások. Megjelennek a riasztási beállítások.

Nyelv:
Válassza ki a megjelenítendő nyelvet.

Biztonság:
Lehetővé teszi a képernyőn a blokkolás feloldása mód kiválasztását. Nyomja meg a képernyőt 2 másodpercig, 
vagy használjon mintát vagy PIN-kódot.

Alapbeállítások:
Ez a lehetőség visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Tájékoztatás:
Hasznos információkat talál az eszközről és annak működéséről.

Energiabeállítások:
Az alvó mód aktiválásakor a képernyőn az “Aktiválási idő” utáni idő látható. Ha történik aktiválás, a képernyő 
a “Teljes leállási idő” után kikapcsol. Beállíthatja az alvó képernyő idejét és formátumát is. Azt is választhatja, 
hogy a sütő belső világítása automatikusan bekapcsoljon, amikor a főzés elindul, vagy hogy csak manuálisan 
lehessen bekapcsolni.
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Probléma Kiváltó ok / Megoldás

A sütő nem melegszik fel. Ellenőrizze, hogy az alábbi műveletek valamelyike megoldja-e 
a problémát:
Lehet, hogy a sütő talán nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a sütőt 
(-> Kapcsolja be a képernyőt).
Lehet, hogy egy biztosíték kiolvadt a házban, vagy egy 
áramköri megszakító lekapcsolt.
Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsolja vissza a megszakítót. 
Ha ez több alkalommal előfordul, hívjon technikai segítséget.

A sütő még mindig nem melegszik fel. Lehetséges, hogy probléma van a belső elektronikai 
alkatrészekkel. Hívjon technikai segítséget.

A beállított hőmérsékletet nem lehet 
módosítani.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezérlők megfelelően 
működnek (-> Használat).

A sütő világítása nem kapcsol be. Cserére lehet szükség, de először győződjön meg arról, hogy 
megfelelően van-e beszerelve és megfelelően érintkezik-e. 
Ne feledje, az égőkre nem vonatkozik a garancia. Vegye fel az 
ügyfélszolgálattal a kapcsolatot.

A grill nem melegszik fel megfelelően. Lehet, hogy túl alacsony a hőmérséklet. Állítsa a hőmérséklet-
szabályozót magasabb hőmérsékletre.
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 SAFETY

Dear Customer,
Thank you for buying our oven. Please read these instructions carefully for its 
optimum installation, use and maintenance.
This appliance has been designed and manufactured exclusively for use at 
home.
In order to ensure optimal installation, use and maintenance of the appliance, 
we recommend that you read these instructions carefully.

CONNECTING THE OVEN TO THE GRID

Warning: before connecting the oven: shut off the power supply and 
check that the voltage and frequency supply matches that indicated on 
the rating plate of the equipment.

If the appliance is equipped with a plug, connect the oven to a socket located in 
an accessible area which is compliant with existing standards.
If the appliance is not equipped with a plug, connect the appliance directly to 
the power grid, protected by an omnipolar separating device which can be ac-
cessed to disconnect it, in accordance with local regulations.

USING THE OVEN 
PRECAUTIONS
- Warning: Ensure that the appliance is switched off at the fused spur 
before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- Warning: If the door or door seals are damaged, the oven must not be 
operated until it has been repaired. Contact Customer Services for advice.
- During installation do not allow the supply cord to touch the hot parts 
of the appliance.
- Make sure that the supply cord is not caught under or in the appliance 
and avoid damage to the supply cord.
- Do not install the appliance outdoors in a damp place or in an area 
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which may be prone to water leaks such as under or near a sink unit. In 
the event of a water leak allow the machine to dry naturally. Do not use 
and contact Customer Services for advice.
- Please dispose of the packing material carefully.
- Warning: This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and unders-
tand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision. Keep the appliance and its supply cord out of the reach of 
children less than 8 years old.
- If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by the manu-
facturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid 
a danger or injury.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external 
timer or separated remote control system.
- The appliance is for domestic use only and only for cooking food. Do not 
use this appliance as a source of heat.
- Danger of burns! During use the appliance becomes hot. Care should be 
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Do not lean on the door or place any objects on the door of the appliance. 
This can damage the door hinges.
- The oven must be installed in accordance with installation instructions 
and all dimensions must be followed.
- Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the 
electrical outlet and contact your retailer if it is damaged.
- Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance your-
self. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified per-
sonnel only.
- To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp 
edges. Keep it away from hot surfaces and open flames.
- Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping 
over it is possible. Keep the appliance and its cord out of reach of chil-
dren. Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a 
wet floor. Always turn the appliance off before disconnecting it from the 
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power supply.
- Disconnect the oven from the power supply when not in use and before 
cleaning.
- Warning: This appliance is supplied with a three core supply cord and 
must be connected direct to the mains electricity supply via a omni-polar 
or double pole switch having a 3mm minimum contact gap on each con-
nector.
- The fused spur should be installed in an easily reachable place so that 
in case of emergency the appliance can be disconnected from power im-
mediately.
- The fixed wiring must be protected against heat surfaces.
- Do not hang any objects on the handle of the oven door.
- Caution: Do not cover the bottom of the oven with aluminium foil or other 
objects. There is a risk of fire and damage to the enamel in the oven!
- Do not allow aluminium foil, plastic, paper or fabric contact with heating 
elements. Never leave the appliance unattended during use, especially 
when cooking with flammable substances (e.g. hot oil, fat, etc.).
- Do not store or never use harsh chemicals, sprays, flammable or non-
food in or near the oven.
- This oven is designed specifically for heating or cooking food. The use of 
corrosive chemicals in heating or cleaning will damage the unit and may 
cause injury.
- Should any food inside the oven catch fire, keep the door closed. Switch 
the oven off and disconnect the power supply. Always exercise caution 
when opening the door.
- Move to the side, and open the door slowly to vent the hot air and/or 
steam. Make sure your face is away from the opening and make sure 
there are no children or pets near the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in this type of oven.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to 
avoid overheating.
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Warning: during electrostatic discharge (e.g. a flash of lightning) the 
oven may stop working. This does not involve risk of damage. Shut off 
the power supply to the oven and re-connect it after one minute.

Warning: Accessible parts will become hot when in use. To avoid burns 
and scalds children should be kept away.

LEGAL INFORMATION
THE MANUFACTURER:
- Declares that this appliance complies with the essential requirements for low-
voltage electrical equipment, as set out in Directive 2014/35/EU, and electro-
magnetic compatibility, as set out in Directive 2014/30/EU.
- Shall not be held responsible for failure to follow the instructions given in this 
manual or non-compliance with safety standards relating to the correct use of 
the equipment.
- Shall not be held responsible for any damage caused by the incorrect insta-
llation, use or maintenance of the appliance.
- Reserves the right to make any changes to the equipment or this manual 
without giving prior notice.
- Should you need technical assistance or additional information about our pro-
ducts, please contact your distributor or an official, authorised technical service.
- Never place cookware nor utensils on the touch screen area. Hot objects on it 
can also cause irreversible damage.

 ELECTRIC INSTALLATION

This product is intended for HOUSEHOLD USE only.

Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these ins-
tructions may result in electrical hazards.

EN
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Installation and connection
- Please observe the special installation instructions.
- The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed 
socket.
- The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified 
electrician.If the plug is no longer to accessible following installation,an all-pole disconnecting 
device must be present on the installation side with a contact gap of at lease 3mm.
-Adapters,multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a 
risk of fire.
- Insert in the fixed wiring a mean for disconnection from the supply mains having a contact 
separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, 
in accordance with the wiring rules. The plug or omnipolar switch must be easily  reached on 
the installed equipment. 
- This appliance is not intended to be used via an external timer or a remote control system.

Warning: This is a Class I appliance and MUST be earthed.

This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows:
• Brown = L or Live
• Blue = N or Neutral
• Green/Yellow = Earth

EMPLEE FUSIBLES DE 3 A

TOMA CON FUSIBLE
BIPOLAR CONMUTADA

KURUE

(Azul)  
(Marrón)
(Verde/Amarillo)

N

L

N
L

N

L

FUSE ON
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 CARE AND MAINTENANCE

Note: Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers 
to clean the oven door glass. They can scratch the surface, which 
may result in shattering of the glass.

- Do not use flammable sprays in close vicinity to the appliance. 
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- A steam cleaner is not to be used.
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 USE

20:00

180º 0:00

20:00

1

8

5

6

7

2

9

3 4

1 Main Button 6 Start cooking

2 Functions menu 7 Preheat function

3 Temperature 8 Cooking in phases

4 Timer 9 Timer menu

5 Main menu

FIRST USE:
When the oven is connected to the mains, it automatically turns on and the language, date and 
time can be set. To confirm each setting, press the arrow on the right-hand side of the screen. 
Any values that are not defined by the user will be set to default.

TURNING THE SCREEN ON:
Press the main button (1). The main menu appears with the different options (Cooking, Settings, 
Recipes and AquaSmart).

TURNING IT OFF:
When the oven is turned on, press the main button (1) to turn it off at any point. If “Sleep Mode” 
is activated, the sleep screen will appear. If it is deactivated, the screen will enter “Total Shut-
down” mode and turn black. If there is cooking in progress, it will turn off automatically.

PROGRAMMING COOKING:
The different function (2), temperature (3) and timer (4) menus are shown on the main screen 
once the oven has been turned on. To start cooking, set the function and the temperature, then 
press the “Play” icon (6) on the right-hand side of the screen. Once cooking has started, the 
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real temperature appears below the selected temperature in a red circle to show the heating 
process. You can return to the main menu at any time by pressing the corresponding button (5).

20:00

180º
0: 30

20:00

22:30

10

PROGRAMMING COOKING WITH THE TIMER:
Cooking can be programmed to end automatically at a given time. You can also simply set a 
cooking time together with the function and temperature. To start cooking, press the “Play” icon 
(6) on the right of the screen. Once cooking has started, the real temperature appears below 
the selected temperature in a red circle to show the heating process. When the real temper-
ature of the oven reaches the programmed one, an alarm will sound for 3 seconds to tell you 
that you can now put the food in. The timer countdown then begins. This is shown below the 
programmed time by means of a blue circle with the time remaining.
When the selected time has ended, the cooking will end and an alarm will sound. The options 
“+10min”, “Keep warm”, “Add to Recipes” and “End” will appear:

- “+10min”: This option enables you to keep cooking for 10 additional minutes.
- “Keep warm”: This maintains the temperature of the cooking zone at 70ºC. 
- “Add to Recipes”: This option allows you to save the programming used in cooking a new 
recipe.
- “End”: Allows you to return to the main menu.

PROGRAMME END TIME:
You can programme a time to end the cooking. On the main menu, select the option “Cooking”. 
Press the arrow on the right of the icon that is below the timer (4). A second clock will appear 
below the time, on which you can set the time at which you wish cooking to end. You can also 
set the duration of the cooking. If you set a duration shorter than the time left until the end time, 
the oven will then remain on standby pending the start of cooking at the correct time. Once it 
has been programmed, the total time remaining to complete the cooking will appear in a blue 
circle at the bottom.

COOKING IN PHASES:
Whenever a cooking time is programmed, you can add up to a total of 3 cooking phases with 
different functions, temperatures and times by pressing on the “+” symbol (8) at the top of the 
screen. You can also programme a time for the end of the complete process. To start cooking, 
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press the “Play” icon (6) on the right of the screen. Just below, the total duration is displayed 
as the sum of the times of the different phases.

COOKING AT A LOW TEMPERATURE:
Low temperatures enable you to better preserve a food’s essential flavour, its nutritional prop-
erties, and achieve stunning textures. When cooking at a low temperature, try to make the 
cooking temperature as close as possible to the temperature reached in a food’s interior that 
you consider to be the ideal cooking point. By referring to low temperatures, we simply mean 
cooking at mild temperatures. This includes temperatures between 50 and 100ºC. You will 
always know the temperature at which you should cook the food thanks to the cooking tables 
and the recipes included with this oven.

“EL CELLER DE CAN ROCA” COOKING TABLES:
The cooking tables developed by “El Celler de Can Roca” give quick access to programmed 
cooking. They are defined according to the most appropriate time, temperature and function. 
Take the following aspects into account:

1. Some foods require preliminary or final cooking in a pot or a paella pan. These are indicated 
with a symbol. (11) 
2. The starting temperature of the food to be cooked is 5°C (refrigerator temperature).

To access the tables, select the “Recipes” option from the main menu. Then, select the “Cook-
ing tables” menu and choose the food section. Finally, press the “Play” icon (12) for the desired 
food and cooking will start automatically.

20:00

Suckling Pig 190˚ 15 min

Beef steak 180˚ 30 min

50 min

Roast pork  180˚

Lamb  190˚

1h

. Meat

1.4 Kg

1Kg

1Kg

1Kg
1h

11 12

“EL CELLER DE CAN ROCA” RECIPES:
Various low temperature recipes developed by “El Celler de Can Roca” are included with this 
oven. To access all the recipes available, press the “Recipes” option on the main menu. Once 
you have selected the recipe, press the “Play” button and cooking will start automatically. 

CREATING NEW RECIPES:
To create a new recipe, press the “Recipes” option on the main menu. Then, select the “My rec-
ipes” menu and press the “+” symbol that appears on the left. Complete the recipe information 
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and press the “save” button. New recipes will then be added into the “My recipes” menu. To 
cook with these recipes, first press the desired recipe, then the “Cook” button to begin cooking.

AquaSmart FUNCTION:
The AquaSmart function allows you to clean the oven easily and with low energy consumption. 
On the main menu, select the AquaSmart option and follow the instructions that appear on the 
screen.

PREHEAT FUNCTION:
This function allows you to clean the oven quickly. When you press the preheat button (7) on 
the side menu on the screen, the oven uses all the power available to reach the programmed 
temperature as soon as possible. Afterwards, it starts to use the function programmed for 
carrying out the cooking.

AUDIBLE ALARM:
To set the audible alarm, press the alarm icon (14) on the side bar while cooking is in progress. 
Set the desired time. To start the countdown, press the play icon. The remaining time is shown 
on the main screen. Once the timer has ended, an alarm sounds and the “+ 10min” option to 
delay the duration and the “Close” option to cancel the alarm are shown.

20:00

180º

20:00

2:30
140º

Back 5

13

14

15

BLOCKING:
You can block the screen by pressing the block icon on the side menu (15) for safety or clean-
ing. Cooking in progress will not stop during blocking. The screen will remain blocked until you 
unblock it. Unblocking the screen can be done in several ways depending on the option select-
ed on the settings menu (Press 2 seconds, pattern, or code). The screen will remain blocked 
even in “sleep” mode.

OVEN INSIDE LIGHT:
To control the oven light, you can switch it on and off using the icon (13) on the side menu of 
the screen during cooking. The light will also switch on automatically when cooking starts and 
it will switch off after a certain time to save energy. 
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SETTINGS MENU:
To access the settings menu press the “Settings” icon on the main menu. Any changes to the 
settings are made by returning to the main settings menu.

Screen:
To select the screen’s brightness, use the control bar.

Sound:
You can mute the sound (except the alarm), adjust the volume, or turn off the button click 
sounds.

Connectivity:
This option is reserved for technical support.

Date and time:
The date and time options are displayed. The alarm options are also displayed.

Language:
Select the display language.

Safety:
This makes it possible for you to select the screen unblocking mode. Press the screen for 
2 seconds or use a pattern or PIN code.

Default settings:
This option restores the initial factory settings.

Information:
Here you can find useful information about the device and how it works.

Power setting: 
When sleep mode is activated, the screen shows the time after the “Activation Time”. If it 
is not activated, the screen turns off after the “total shutdown time”. You can adjust both 
the times and the format of the sleep screen. You can also opt for the oven inside light to 
switch on automatically when cooking starts or to only be switched on manually. 
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 FAQS

Problem Cause / Solution

The oven does not warm up. Check whether one of the following actions
solves the problem:
The oven may not be turned on. Turn on the oven (-> 
Turning the screen on).
A fuse may have blown in your house or a circuit 
breaker may have tripped.
Change the fuses or reset the circuit. If this happens 
several times, call technical support.

The oven still does not warm up. It is possible that there may be problems with the in-
ternal electrical components. Call technical support.

Cannot change the temperature set. Ensure that the controls are working correctly (-> 
Use).

The oven light does not switch on. It may be necessary to change it, but first of all check 
that it is correctly fitted and making contact correctly. 
Remember that bulbs are not covered by the warran-
ty. CONTACT THE CUSTOMER SERVICE LINE.

The grill does not heat up correctly. It may be too low. Set the temperature control to a 
higher temperature.
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Importőr: 

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
A páraelszívók szakértője… 1995 óta 

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.
(Volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;  
fax: +(36-1) 427 0327 

www.multikomplex.hu


