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GYORS KISZOLGÁLÁS
1. Kapcsoljuk be a sütőt.

2. Válasszunk előmelegített hőmérsékletet, ha megjelenik a kijelzőn.

3. Sütő előmelegítése. (X-et érintve leáll.)

4. A sütő kész.

Beüzemelési útmutató

BEMUTAT MINDEN FŐZŐPROGRAMOT (Opcionális)
PROGRAMCSOPORTOK
KEDVENCEK (Opcionális)

VÁLTOZTASD A SÜTŐ HŐMÉRSÉKLETÉT 
(Opcionális)

PROGRAMCSOPORT
Minden csoport főzőprogramok
gyűjteményét tartalmazza.

SZAKÁCSKÖNYV KIJELZŐ

EGY FŐZŐPROGRAM HASZNÁLATA
1. Válassz a programcsoportok közül a kijelzőn,  
például a ’BURGERS’ egyedi programot

2. Válassz egy programot a kezdéshez, például, ‘2 BURGERS’.

3. Kövesd a kijelzőn megjelenő utasításokat, majd a zöld pipát meg-
nyomva kezdődhet a főzés. 

VIGYÁZAT:
FORRÓ FELÜLET

Az alább bemutatott easyToUCH érintőképernyő kijelzői csak illusztrációk 
nem hivatottak bemutatni a sütőkhöz tartozó valódi 
ikonokat.

eikon e3
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FULL SERVICE SÜTŐ
easyToUCH FŐMENÜ KÉPERNYŐ

DEVELOPMENT MÓD

MENÜ (rövidebb út)

SZAKÁCSKÖNYV

TISZTÍTÁS/
HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS

BEÁLLÍTÁSOK

A SZAKÁCSKÖNYV HASZNÁLATA
1. Válaszd ki a  ‘COOKBOOK’ menüpontot.

2. Válaszd ki az  ’ALL MENUS’ szimbólumot majd a nyilakkal 
megkeresheted a kívánt programot.

3. Válaszd ki a főzési programot, például , ‘2 BURGERS’.

Az időzítő visszaszámol, piros csík jelzi a főzési idő végét. 

A rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez olvasd el a Telepítési és
Beüzemelési tájékoztatót.

A  PRESS & GO MENÜ HASZNÁLATA
1. Válaszd ki a  ‘PRESS & GO’-t.

2. Válaszd ki a főzni/sütni kívánt elemet, például  ‘FISH2’.

3. Az időzítő visszaszámol, piros csík jelzi a főzési idő végét.
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MINDENNAPI TISZTÍTÁS
FONTOS: a következő tisztító eljárások előtt mindenképpen 
hagyjuk a sütőt kihűlni.
1. Válaszd ki a ’CLEANING’ szimbólumot (Full service sütő).

2. Nyomd meg a kék hőmérő ikont.

3. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

A hűtés kb. 30 percet vesz igénybe.

FIGYELMEZTETÉS: A SÜTŐ FELÜLETÉN ILLETVE A 
SÜTŐ BELSEJÉBEN SE HASZNÁLJUNK MARÓ
HATÁSÚ TISZTÍTÓSZEREKET, MERT AZOK KÁRT
TEHETNEK A KATALIZÁTOROS ÁTALAKÍTÓKBAN.

   
      

   

A ’COOL DOWN’ program végén hagyjuk a sütőt és a tartozékokat is
hűlni mielőtt elkezdjük a takarítást.

Hideg sütő TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ  e3

2. Nyissuk ki a sütőt és vegyük ki a forgótányért.

3. A katalizátoros átalakítóval rendelkező sütőknél fontos, hogy 
havonta egyszer, a kapcsok kioldásával kivegyük a katalizátoros 
átalakítót.

Az egyes részeket forró, szappanos vízben mossuk át.

.
Szárításhoz használjunk tiszta, száraz rongyot.

Távolítsuk el a sütő alján elhelyezett légszűrőt.
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A SÜTŐ TISZTÍTÁSA:
1. Papírtörlővel távolítsuk el 
a foltokat.

Száraz, tiszta kefe segítségével 
távolítsuk el a sütő alján és az 
ajtón ragadt ételmaradékokat.

2. Viseljünk védőszemüveget és
védőkesztyűt, majd permetezzük
a szabadalmaztatott sütő tisz-
títót (Oven Cleaner) a sütő 
belső részeire, az ajtózárat 
kivéve                 (A).

Ne használjuk a spray-t a sütő
hátulján elhelyezett 
ventillátorhoz.

A sütő és az ajtó belsejéhez
puha szivacsot (ne súrolót) 
használjunk. Kerüljük a súroló-
szereket és a fémtisztítókat.
 

4. Melegvízzel, tiszta ronggyal
töröljük át a sütőt, majd papír-
törlővel töröljük szárazra.
Helyezzük vissza az eltávolított
részeket.
 

 

Csukjuk be a sütő ajtaját és a 
sütő külsejét is töröljük át 
egy nedves ronggyal.

A

További információ a Telepítési és Beszerelési leírásban található: 
www.merrychef.com (Installation and Operating Instructions)

VÉDŐSZER HASZNÁLATA:
1. Csakis tiszta sütőnél alkalmaz-
zuk. Permetezzünk a folyadékból
(Oven Protector) egy szivacsra.
 

2. A sütő belsejébe fújjunk a 
védőszerből. (Oven Protector)

3. Az ajtózárat kihagyva a sütő 
ajtajára is jusson a védőszerből.

Kapcsoljuk be és melegítsük elő  
a sütőt. Ha a sütő elérte az üzemi
hőmérsékletet, körülbelül 30 perc
alatt aktiválja a sütő védő szert.

Figyelem: a védőszer világos
barnára színeződik,miközben
hat.

3. A nehezen elérhető helyeken
hagyjuk a tisztítószert 10 percet
hatni. 
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