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AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA 
RENDKÍVÜL FONTOS
A kézikönyvben és a készüléken 
található fontos biztonsági 
figyelmeztetéseket mindig 
olvassa el és tartsa be.
Ez egy biztonsággal kapcsolatos 
veszélyt jelző szimbólum, amely 
figyelmezteti a felhasználókat az 
őket és másokat fenyegető 
lehetséges kockázatokra.

Minden biztonsági 
figyelmeztetés előtt fel 
van tüntetve a veszélyt 
jelző szimbólum és a 
következő kifejezések 
egyike:

VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, 
amely súlyos sérülést okoz, ha 
nem kerülik el.

VIGYÁZAT

Veszélyes helyzetet jelez, 
amely súlyos sérülést okozhat, 
ha nem kerülik el.

Minden biztonsági figyelmeztetés 
pontosan ismerteti a 
potenciálisan fennálló kockázatot, 
és bemutatja, hogyan kell a 
készülék helytelen használatából 
eredő sérülés, kár és áramütés 
kockázatát csökkenteni. A 
következő utasításokat pontosan 
tartsa be:
 - Tartsa kéznél az útmutatót a 

későbbi felhasználás 
érdekében.

 - Használjon védőkesztyűt a 
kicsomagolás és a beszerelés 
során.

 - A készülék mozgatását és 
üzembe helyezését két vagy 
több személy végezze.

 - A készüléket le kell választani 
az elektromos hálózatról 
bármilyen szerelési munka 
előtt.

 - A készülék szerelését és 
karbantartását szakembernek 
kell végeznie a gyártó 
utasításaival és a helyi 
biztonsági előírásokkal 
összhangban. Ne javítsa meg, 
illetve ne cserélje ki a készülék 
semmilyen alkatrészét, ha az 
adott művelet nem szerepel 
kifejezetten a felhasználói 
kézikönyvben.

Ez az útmutató az alábbi honlapon is elérhető: 
www.whirlpool.eu

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
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HU - A tápkábel cseréjét 
szakembernek kell végeznie. 
Vegye fel a kapcsolatot a 
hivatalos vevőszolgálattal.

 - A készüléket az előírásoknak 
megfelelően földelni kell.

 - A tápkábelnek elég hosszúnak 
kell lennie ahhoz, hogy a 
helyére beszerelt készülék 
csatlakozni tudjon a hálózati 
aljzathoz.

 - Az érvényben lévő biztonsági 
előírásoknak megfelelően a 
beszereléshez egy 
többpólusú, legalább 3 mm-
es érintkezőtávolságú 
kapcsoló szükséges.

 - Ne használjon hosszabbítókat 
és/vagy elosztókat.

 - Ne csatlakoztassa a készüléket 
távvezérléssel vagy időzítővel 
működtethető aljzathoz.

 - Ne húzza meg a tápkábelt.
 - Beszerelés után az elektromos 

alkatrészeknek 
hozzáférhetetlennek kell 
lenniük a felhasználó számára.

 - Ne érjen a készülékhez nedves 
testrésszel, és ne használja a 
készüléket, ha mezítláb van.

 - A készülék kizárólag háztartási 
használatra, ételek elkészítésére 
készült. Minden más célú 
felhasználása tilos (pl. szobák 
fűtése vagy kültéri használat).  
Az utasítások és óvintézkedések 
figyelmen kívül hagyása esetén 
a gyártó nem vállal felelősséget 
a személyeknek vagy állatoknak 
okozott sérülésekért, illetve az 
anyagi károkért.

 - Ez a készülék egy beépíthető 
egység. Ne használja különálló 
készülékként!

 - A készülék és annak 
hozzáférhető részei használat 
közben felforrósodnak. 
Legyen óvatos, és ne érintse 
meg a fűtőszálakat.

 - A kisgyermekeket (0–8 éves 
korig) állandó felügyelet 
nélkül nem szabad a készülék 
közelébe engedni.

 - A 8 éves vagy annál idősebb 
gyermekek, továbbá csökkent 
fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel élő, 
illetve kellő tapasztalattal és a 
készülékre vonatkozó 
ismeretekkel nem rendelkező 
személyek csak akkor 
használhatják a készüléket, ha 
a biztonságukért felelős 
személy felügyelete alatt teszik 
azt, továbbá, ha a készülék 
használatát megtanulták, és 
ismerik a használatból eredő 
esetleges kockázatokat. 
Gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. Gyermekek nem 
végezhetik a tisztítást és 
karbantartást felügyelet nélkül.

 - Használat közben és után 
ügyeljen arra, hogy ne érjen 
hozzá a fűtőszálakhoz vagy a 
sütő belső burkolatához: fennáll 
az égési sérülés veszélye.  
Ne hagyja, hogy a készülékhez 
ruhadarabok vagy más 
gyúlékony anyagok érjenek, 
amíg valamennyi alkotóelem 
teljesen le nem hűlt.
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HU  - A sütés végén óvatosan nyissa 
ki a készülék ajtaját, és hagyja, 
hogy a forró levegő vagy gőz 
fokozatosan távozzon, mielőtt 
a sütőbe nyúlna. Ne fedje le a 
szellőzőnyílásokat.

 - Az edények és tartozékok 
kivételéhez használjon 
sütőkesztyűt, és ügyeljen arra, 
hogy ne érjen hozzá a 
fűtőszálakhoz.

 - Ne tegyen gyúlékony 
anyagokat a készülékbe vagy 
a készülék közelébe, ezek 
ugyanis a készülék véletlen 
bekapcsolása esetén 
meggyulladhatnak.

 - Ne használja a mikrohullámú 
sütőt semmilyen légmentesen 
lezárt tárolóedényben lévő 
anyag melegítéséhez!  
A megnövekedett nyomás 
károkat okozhat a tárolóedény 
felnyitásakor, amely akár szét 
is robbanhat.

 - A mikrohullámú sütőt ne 
használja ruha, papír, fűszer, 
gyógynövény, fa, virág, 
gyümölcs vagy más 
gyúlékony anyag szárítására. 
Ezzel tüzet okozhat.

 - Ne hagyja a sütőt felügyelet 
nélkül, különösen akkor, 
amikor a sütés folyamata 
során papírt, műanyagot vagy 
más gyúlékony anyagokat 
használ. Hő hatására ugyanis a 
papír elszenesedhet vagy 
eléghet, bizonyos műanyagok 
pedig elolvadhatnak.

 - Kizárólag mikrohullámú 
sütőben használható 
edényeket használjon.

 - Előfordulhat, hogy a 
folyadékok látható 
buborékképződés nélkül is 
felforrnak. Ilyenkor a forró 
folyadék hirtelen kifuthat.

 - Ne használja a mikrohullámú 
sütőt olajfürdőben való 
sütéshez, mert a készülék nem 
képes az olaj hőmérsékletének 
szabályozására.

 - Bébiételek vagy 
cumisüvegben levő 
folyadékok felmelegítését 
követően először mindig rázza 
össze az anyagot, és 
ellenőrizze annak 
hőmérsékletét. Ügyeljen arra, 
hogy a melegítés előtt levegye 
a kupakot és a cumit!

 - Ha alkoholt (pl. rumot, 
konyakot, bort) használ az 
ételek elkészítéséhez, ne 
feledje, hogy az alkohol 
magas hőmérsékleten 
elpárolog. Ennek 
eredményeként az alkohol 
által kibocsátott gőzök az 
elektromos fűtőszállal 
érintkezve belobbanhatnak.

 - A túlhevült olaj és zsír 
könnyen meggyulladhat. 
Mindig legyen különösen 
óvatos, amikor sok zsiradékkal 
vagy alkohollal (például 
rummal, konyakkal, borral) 
főz.
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HU - A mikrohullámú sütőben ne 
főzzön vagy melegítsen egész 
tojást (sem héjjal, sem héj 
nélkül), mert az „felrobbanhat” 
még azután is, hogy a 
mikrohullámú sütés 
befejeződött.

 - Ha az étel meggyullad a 
sütőben/sütőn kívül, vagy Ön 
füstöt észlel, tartsa zárva az 
ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. 
Húzza ki a villásdugót a 
konnektorból, vagy kapcsolja 
le a lakás áramellátását a 
biztosítéktáblán vagy a 
kapcsolószekrényben.

 - Ne süsse túl az ételt. Ezzel 
tüzet okozhat.

 - Normál használat mellett a 
tisztítás jelenti az egyedüli 
karbantartást. A sütő tisztán 
tartásának elmulasztása a 
felület károsodásához 
vezethet, ami kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a készülék 
élettartamát, és esetleg 
veszélyes helyzeteket 
eredményezhet.

 - Soha ne használjon 
gőznyomással működő 
tisztítókészüléket.

 - Ne használjon durva, korrozív 
tisztítószereket vagy éles 
fémkaparókat a sütőajtó 
üvegének tisztításához, 
ugyanis azok 
összekarcolhatják a felületét, 
ami az üveg töréséhez 
vezethet.

 - A készülékben ne használjon 
korrozív vagy elpárolgó vegyi 
anyagokat. Ez a sütő 
kifejezetten élelmiszerek 
melegítésére, illetve 
elkészítésére van kialakítva. 
Ezért soha ne használja azt 
ipari vagy laboratóriumi 
célokra.

 - Ne távolítsa el a burkolat 
semmilyen elemét.  
Az ajtó szigeteléseit és az azok 
közelében található részeket 
időről időre ellenőrizze. 
Károsodások észlelése esetén 
ne használja addig a 
készüléket, amíg 
szakemberrel el nem 
végeztette a javítást.

 - A készülék szervizelését 
kizárólag képzett 
szervizszakember végezheti. 
Szakképzett szakemberek 
kivételével bárki más számára 
veszélyes minden olyan 
szervizelési vagy javítási 
művelet elvégzése, amely a 
mikrohullámú energia hatása 
ellen védelmet nyújtó 
burkolatelem eltávolításával 
jár.
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HU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

a készülék tErvEzésE, gyártása és forgalmazása a 
következő EK-irányelvek előírásainak 
betartásával történt: LVD 2014 / 35 / EU, 
EMC 2014 / 30 / EU és RoHS 2011 / 65 / EU.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

a csomagolóanyag ártalmatlanítása

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, 

és el van látva az újrahasznosítás jelével (  ).  
Ezért a csomagolás különféle részeinek 
ártalmatlanítását felelősségteljesen és a 
hulladékok elhelyezését szabályozó helyi 
rendelkezésekkel teljes összhangban kell 
elvégezni.

EnErgiatakarékossági tanácsok

 - A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a sütési 
táblázat vagy a recept kifejezetten ezt írja elő.

 - Használjon sötét, lakkozott vagy mázas 
sütőformákat, mivel ezek sokkal jobban 
elnyelik a hőt.

 - Kapcsolja ki a sütőt 10-15 perccel a beállított 
sütési idő letelte előtt. A hosszú sütést 
igénylő ételek a sütő kikapcsolását 
követően is tovább sülnek.

a tErmék hulladékkEzElésE

 - Ez a készülék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/
EK irányelv szerinti jelölést hordozza.

 - A hulladékká vált termék szabályszerű 
elhelyezésével Ön segít elkerülni a 
környezettel és az emberi egészséggel 
kapcsolatos esetleges negatív 
következményeket, amelyeket a termék 
nem megfelelő hulladékkezelése 
egyébként okozhatna.

 - A  szimbólum a terméken vagy a kísérő 
dokumentumokon azt jelzi, hogy nem 
kezelhető háztartási hulladékként, hanem 
megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni az 
elektromos és elektronikus berendezések 
újrahasznosítása érdekében.

Ez a sütő, amelyet élelmiszerekkel történő 
érintkezésre szántak, megfelel az 1935/2004/EK 
rendelet előírásainak.

Ez a készülék megfelel a 65/2014 és 66/2014 sz. 
európai rendelet energiatakarékos kivitelre 
vonatkozó követelményeinek az EN 60350-1 
európai szabvánnyal összhangban.

A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK KISELEJTEZÉSE

 - Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. A 
készülék leselejtezésekor a helyi hulladékkezelési szabályokkal összhangban járjon el. 
Leselejtezés előtt vágja le a tápkábeleket, hogy a készüléket ne lehessen a hálózati áramhoz 
csatlakoztatni.

 - A háztartási gépek kezelésére, felújítására és újrahasznosítására vonatkozó legfrissebb 
információkért forduljon a helyileg illetékes hivatalhoz, a háztartási hulladékok begyűjtését 
végző vállalathoz vagy a készüléket Önnek értékesítő bolthoz.
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HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT

A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE

ÜZEMBE HELYEZÉS

A sütő kicsomAgolását követően ellenőrizze, hogy a 
sütő nem sérült-e meg szállítás közben, és hogy az 
ajtaja jól záródik-e.
ProblémA esetén vegye fel a kapcsolatot a 
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.

kövEssE a mEllékElt szErElési utasításokat a 
készülék beszerelésekor.

EllEnőrizzE, hogy a törzslapon jElzEtt fEszültség 
megegyezik-e a lakás hálózati feszültségével.

nE távolítsa El a mikrohullám-bevezetést védő 
lemezeket, amelyek a sütőtér oldalsó falán vannak. 
Ezek megakadályozzák, hogy zsiradékok vagy 
ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető 
csatornáiba.

BEszErElés Előtt győződjön mEg arról, hogy a sütő 
beltere üres.

Bizonyosodjon mEg arról, hogy a készülék nincs 
mEgsérülvE. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja 
tökéletesen záródik, valamint hogy az ajtó belső 
tömítése ép. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy 
puha, nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belteret.

nE használja a készülékEt, ha a hálózati tápkábel vagy 
a villásdugó sérült, ha a készülék nem működik 
megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A 
hálózati kábelt ne merítse vízbe. A hálózati tápkábelt 
tartsa távol a forró felületektől! Ilyen esetekben 
áramütés, tűz vagy egyéb veszély kockázata áll fenn.

ha a hálózati káBEl túl rövid, szakképzett 
villanyszerelővel vagy szervizműszerésszel 
telepíttessen egy aljzatot a mikrohullámú sütő 
közelébe.

az ElEktromos tápkáBEl hosszának elegendőnek kell 
lennie ahhoz, hogy a készüléket a végleges, 
beszerelt állapotban is csatlakoztatni lehessen.

a BEszErEléshEz az érvényes biztonsági előírások 
betartása érdekében egy többpólusú, legalább 
3 mm-es érintkezőtávolságú megszakító kapcsolót 
kell használni.

CSATLAKOZTATÁS UTÁN

a készülék csak akkor működtethető, ha az ajtaja 
jól be van zárva.

a készülék földElését jogszaBály írja Elő. A gyártó 
semmilyen felelősséget nem vállal a nem földelt 
készülék használatából eredő személyi 
sérülésekért vagy anyagi károkért.

A károsodás megelőzése érdekében csak az üzembe 
helyezéskor vegye le a sütőt a hungarocell 
védőalapzatról.
gyermekek nem helyezhetik üzembe A készüléket. A készülék 
üzembe helyezése során tartsa távol a gyermekeket. A 
készülék üzembe helyezése során és azt követően a 
csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirolból 
készült elemek stb.) tartsa gyermekek által nem 
elérhető helyen.

a gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, 
amelyet az okozott, hogy a felhasználó 
elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.

az üzEmBE hElyEzést kövEtőEn a készülék alja már 
nem lehet hozzáférhető. A készülék megfelelő 
működése érdekében ne tömítse el a munkalap 
alsó széle és a sütő felső széle közötti minimális 
hézagot.
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ÉTELEK SÜTÉSE

MŰANYAG FÓLIA ÉS ZACSKÓK

AJÁNLOTT HASZNÁLAT ÉS TIPPEK

távolítsa El a műanyag vagy papírzacskók 
drótszálas zárószalagját, mielőtt azokat a sütőbe 
tenné.
a műanyag fóliát villával karcolja vagy szurkálja meg, 
hogy a nyomás szabadon távozzon, és megelőzze a 
szétrobbanást, mivel a sütés során gőz képződik.

mivEl a mikrohullámok csak egy bizonyos 
mélységig hatolnak be az ételbe, ha sok ételt 
szeretne egyszerre elkészíteni, érdemes azokat 
a tányér szélén, körben elhelyezni, hogy az étel 
nagyobb szabad felülettel rendelkezzen.

a kisEBB daraBok gyorsabban készülnek el, mint a 
nagyobbak.

az EgyEnlEtEs sütés érdekében vágja az ételt 
egyenlő méretű darabokra.

mikrohullámú sütés közBEn gőz szabadul fel.

ha mikrohullámú sütőBEn használható fedőt tesz 
az edényre, a nedvesség kevésbé párolog el.

a lEgtöBB étEl a sütési ciklus vége után is tovább 
fő. Ezért érdemes mindig egy kis ideig 
pihentetni az ételt, mielőtt kiveszi a sütőből.

mikrohullámú főzés közBEn általában nem árt 
megkeverni az ételt. Ilyenkor érdemes a jól 
átfőtt részeket középre, a kevésbé átfőtt 
részeket a szélekre rendezni.

a vékony hússzElEtEkEt helyezze egymás tetejére 
vagy részlegesen egymásra. A vastagabb 
darabokat, például a húskenyeret vagy a 
kolbászféléket, helyezze szorosan egymás 
mellé.

FOLYADÉKOK

a folyadékok a forráspont fölé melegedhetnek 
szemmel látható zubogás nélkül is. Ezért hirtelen 
kifuthatnak.

Ezt mEgElőzEndő:

q Kerülje a szűk nyakú, egyenes falú edények 
használatát!

w Keverje össze a folyadékot az edény sütőbe 
helyezése előtt, és hagyjon benne egy 
teáskanalat.

e Melegítés után keverje át még egyszer, 
mielőtt óvatosan kiveszi az edényt a sütőből.

BÉBIÉTEL

BéBiétElEk vagy cumisüvegben levő folyadékok 
felmelegítését követően először mindig rázza 
össze az anyagot, és ellenőrizze annak 
hőmérsékletét.

Ezáltal tudja Biztosítani az egyenletes hőeloszlást, 
és elkerülni a száj megégetésének kockázatát.

ügyEljEn arra, hogy a melegítés előtt levegye a 
kupakot és a cumit!

FAGYASZTOTT ÉLELMISZER

a lEgjoBB ErEdmény érdEkéBEn javasoljuk, hogy 
közvetlenül az üveg forgótányérra helyezze az ételt. 
Ha szükséges, használhat egy könnyű, 
mikrohullámú sütőbe való, műanyag edényt.
a főtt étElEk, raguk és hússzószok jobban 
kiolvaszthatók, ha a kiolvasztás ideje alatt 
megkeveri azokat.
válassza szét a daraBokat, ahogy kezdenek 
felengedni. A különálló szeletek könnyebben 
engednek fel.

A SÜTÉSI TÁBLÁZAT HASZNÁLATA

a táBlázat az egyes ételek elkészítéséhez 
lEgmEgfElElőBB funkciókat mutatja. A sütési idő attól 
a pillanattól kezdődik, amikor az ételt a sütőbe 
helyezik, nem tartalmazza az előmelegítést (ahol 
ez szükséges).
a sütési hőmérséklEtEk és időtartamok csupán 
útmutatásul szolgálnak, ezek az étel 
mennyiségétől és a használt tartozék típusától 

függnek. Mindig süsse az ételt legalább a 
megadott minimális sütési időnek megfelelő 
ideig, majd ellenőrizze, hogy megfelelően átsült-e.
a lEgjoBB ErEdményEk ElérésE érdEkéBEn kövesse a 
sütési táblázat azon tanácsait, amelyek a különféle 
tartozékok (ha vannak) használatára vonatkoznak.
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ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR

ÁLTALÁNOS
a kErEskEdElEmBEn különféle sütési tartozékok 
kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg 
arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú 
sütéshez.

A sütés megkezdése előtt győződjön mEg arról, hogy az 
alkalmazandó Eszközök 
ellenállnak-e a sütőben 
keletkező hőnek, és 
átengedik-e a 
mikrohullámokat.

amikor az étElt és a tartozékokat BEtEszi a mikrohullámú 
sütőBE, ellenőrizze, hogy azok ne érjenek hozzá a 
sütő belsejéhez. 
Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket 
tartalmazó tartozékok esetén fontos.

ha a fémEt tartalmazó tartozékok a sütő működése 
közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, akkor szikra 
keletkezhet, és a sütő károsodhat.

A sütő beindításA előtt mindig győződjön mEg arról, hogy 
a forgótányér szabadon tud forogni.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ
a forgótányértartót az üveg forgótányér 
alá helyezze. A forgótányértartóra az 
üveg forgótányéron kívül soha ne 
helyezzen más edényt.

 ɳ A forgótányértartót helyezze be a sütőbe.

ÜVEG FORGÓTÁNYÉR
használja az üvEg forgótányért 
minden sütési módozatnál. Ez 
felfogja a kicsöpögő levet és az 
olyan ételdarabokat, amelyek 
egyébként beszennyeznék a sütő belterét.

 ɳ Helyezze az üveg forgótányért a 
forgótányértartóra.

GRILLRÁCS
Használja a grillrácsot, amikor légbefúvásos 
vagy grill üzemmódban főz vagy süt.

CRISP FOGANTYÚ
használja a mEllékElt crisp fogantyút, 
amikor kiveszi a forró crisp tányért a 
sütőből.

CRISP TÁNYÉR
az étElt közvEtlEnül a crisp 
tányérra hElyEzzE. A crisp 
tányér használatakor alátétként 
mindig az üveg forgótányért használja.

nE hElyEzzEn konyhai EszközökEt a crisp 
tányérra, mivel az gyorsan nagyon magas 
hőmérsékletet ér el, és könnyen károsíthatja az 
eszközöket.

a crisp tányér használat előtt előmelegíthető (max. 3 
perc). A crisp tányér előmelegítésekor mindig a Crisp 
funkciót használja.

Ez az automatikus Biztonsági funkció Egy pErccEl 
azután kapcsol BE, hogy Ön a sütőt 
"készenléti" állapotba kapcsolta (a 
sütő "készenléti" állapotában a 24 
órás óra kijelzés látszik, vagy, ha az órát 
még nem állította be, a kijelző üres).

a sütő ajtaját ki kEll nyitni és BE kEll zárni 
(pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a 
biztonsági zár kioldana. Máskülönben a kijelzőn 
megjelenik a "DOOR" felirat.

TARTOZÉKOK HU
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KÉSZENLÉTI SZINT (CSAK AUTOMATIKUS FUNKCIÓK)

KÉSZENLÉTI SZINT

szint HAtás

high +2 a lEgmagasaBB véghőmérséklEtEt éri El

high +1 magasaBB véghőmérséklEtEt ér El

mEd 0 alapértElmEzEtt normál BEállítás

low -1 alacsonyaBB véghőmérséklEtEt ér El

low -2 a lEgalacsonyaBB véghőmérséklEtEt éri El

mEgjEgyzés: 
a készEnléti szint csak a művelet első 20 másodperce 
alatt állítható be vagy változtatható meg.

a készEnléti szint a legtöbb automatikus 
funkciónál elérhető. Lehetőség van arra, hogy 
személyesen szabályozza a végeredményt a 
Készenléti szint beállítása funkció segítségével. 
Ez a funkció lehetővé teszi magasabb vagy 
alacsonyabb véghőmérséklet elérését az 
alapértelmezett normál beállításhoz képest.

amikor EzEn funkciók Egyikét használja, a sütő az 
alapértelmezett normál beállítást választja. Ez a 
beállítás rendszerint a legjobb eredményeket 
biztosítja. Azonban ha a melegített étel túl 
meleg az azonnali fogyasztáshoz, ezt könnyen 
módosíthatja, mielőtt a következő alkalommal 
ezt a funkciót használná.

Ez úgy végEzhEtő El, hogy kiválasztja a készEnléti 
szintEt a +/- gombbal közvetlenül azután, hogy 
megnyomta a Start gombot.

KEVERJE MEG VAGY FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT  
(CSAK AUTOMATIKUS FUNKCIÓK)

Bizonyos automatikus funkciók használata során 
előfordulhat, hogy a sütő leáll (a kiválasztott 
programtól és élelmiszerosztálytól függően), és 
a következő utasítást adja: STIR FOOD (keverje 
meg az ételt) vagy TURN FOOD (fordítsa meg az 
ételt).

a sütés folytatásához: 
 ɳ Nyissa ki az ajtót! ɳ Keverje vagy fordítsa meg az ételt! ɳ Zárja be az ajtót, és a Start gombot 

megnyomva indítsa újra a sütőt!

mEgjEgyzés: a sütő automatikusan folytatja a 
funkciót 1 pErc EltEltévEl, ha az ételt nem 
fordította/keverte meg. Ebben az esetben a 
melegítési idő hosszabb.

HU
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ÉLELMISZEROSZTÁLYOK (CSAK AUTOMATIKUS FUNKCIÓK)

az automatikus funkciók használatakor a sütőnek a 
megfelelő eredmény elérése érdekében tudnia 
kell, melyik élelmiszerosztály van használatban. 
A FOOD (élelmiszer) szó és az élelmiszerosztály 
számjegye jelenik meg, amikor a +/- gombbal 
kiválaszt egy élelmiszerosztályt.

q Hús (100 g–2,0 kg)

w bAromfi (100 g–

az élElmiszErosztályok az egyes automatikus 
funkcióknál található táblázatokban vannak 
felsorolva.

a táBlázatokBan nEm szErEplő élElmiszErEknél, vagy 
ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés 
mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.

LEHŰTÉS

Egy funkció BEfEjEzésEkor a sütő egy hűtési 
műveletsort hajthat végre. Ez természetes 
jelenség. A műveletsor végeztével a sütő 
automatikusan kikapcsol.

ha a hőmérséklEt 100 °c-nál magasaBB, a "HOT" 
(forró) felirat és a sütőtér aktuális hőmérséklete 
jelenik meg a kijelzőn. Legyen óvatos, ne érintse 
meg a sütőtér belsejét az étel kivételekor. 
Használjon sütőkesztyűt.

ha a hőmérséklEt 50 °c-nál alacsonyaBB, a 24 órás 
időkijelzés jelenik meg a kijelzőn.

nyomja mEg a vissza gomBot, ha 
átmenetileg a 24 órás időkijelzést 
szeretné megtekinteni, amikor a 
"HOT" felirat látható. A HŰTÉSI 
MŰVELETSORT a sütő bármilyen jellegű 
károsodása nélkül megszakíthatja

az ajtó kinyitásával.

HU
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BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

 

amikor a készülékEt Először 
csatlakoztatja a hálózathoz, felszólítást 
ad az óra beállítására. 
áramkimaradás után az óra villog, és 
újra be kell állítani.  
a sütő számos olyan funkcióval 
rEndElkEzik, amely személyre szabható.

q nyomja mEg a manuális gomBot, amíg a beállítás meg nem jelenik.

w a +/- gomBok sEgítségévEl válasszon a lehetséges beállítások közül. ɳ Óra ɳ Hang ɳ ECO ɳ Fényerő

e nyomja mEg a stop gomBot a beállítási funkcióból való 
kilépéshez és az összes módosítás mentéséhez, amikor 
elkészült.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

qwr et

tartsa nyitva a sütő ajtaját az óra 
BEállítása alatt. Ily módon 5 perc áll 
rendelkezésére a művelet 
elvégzéséhez. Egyébként a lépések 
mindegyikét 60 másodpercen belül 
végre kell hajtania.

q nyomja mEg az ok gomBot (a bal oldali számjegyek (órák) villognak).

w a +/- gomBokkal állítsa be az órát.

e nyomja mEg az ok gomBot (a jobb oldali számjegyek (percek) villognak).

r a +/- gomBokkal állítsa be a percet.

t nyomja mEg ismét az ok gomBot a módosítás megerősítéséhez.

az óra BE van állítva, és működik. 
ha a kijElzőről El kívánja távolítani a már BEállított óra kijElzését, 
csak lépjen be ismét az órabeállító módba, és nyomja meg a 
Stop gombot, miközben a számjegyek villognak.

HU
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BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

HANGBEÁLLÍTÁS

qw e

q nyomja mEg az ok gomBot.

w a +/- gomBokkal kapcsolja BE vagy KI a hangjelzést.

e nyomja mEg ismét az ok gomBot a módosítás megerősítéséhez.

ECO

qw e

q nyomja mEg az ok gomBot.

w a +/- gomBokkal kapcsolja BE vagy KI az ECO beállítást.

e nyomja mEg ismét az ok gomBot a módosítás megerősítéséhez.

amikor az Eco BE van kapcsolva, a kijelző egy kis idő után 
automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. 
Automatikusan újra bekapcsol, amikor egy gombot megnyomnak, 
vagy az ajtót kinyitják.

amikor az Eco ki van kacsolva, a kijelző nem kapcsol ki, és a 24 órás 
időkijelzés mindig látható.

HU
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BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

qw e

q nyomja mEg az ok gomBot.

w a +/- gomBokkal állítsa be a kívánt fényerősséget.

e nyomja mEg ismét az ok gomBot a módosítás megerősítéséhez.

q w

olyankor használja Ezt a funkciót, 
amikor egy konyhai órára van 
szüksége a pontos időtartam 
méréséhez különféle célokra, mint 
például tojás főzése vagy a tészta 
kelesztése a sütés előtt stb.

q a +/- gomBokkal állítsa be a kívánt időtartamot az időmérőn.

w nyomja mEg az ok gomBot.

FÉNYERŐ

KONYHAI IDŐZÍTŐ

hangjElzés hallható, amikor az időbeállító befejezte a 
visszaszámlálást.

ha a stop gomBot azElőtt nyomja mEg, hogy az időzítő lejárt volna, azzal 
lenullázza az időzítő órát.

HU
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SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

Ezt a funkciót normál sütésre és 
melegítésre használja, pl. 
zöldségek, hal, burgonya és hús 
elkészítéséhez.

q nyomja mEg töBBször a manuális gomBot, amíg megtalálja a mikrohullám funkciót.

w a +/- gomBokkal állítsa be a mikrohullámú energia szintjét.

e nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

r a +/- gomBokkal állítsa be a sütési időt.

t nyomja mEg a start gomBot.

q wr e t

amEnnyiBEn a sütési folyamat mEgkEzdődött: 
Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésekben a Start 
gomb megnyomásával. Minden további gombnyomással a sütési idő 
30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a +/- gombok 
megnyomásával módosítható – növelhető vagy csökkenthető.

a << gomB mEgnyomásával visszatérhet oda, ahol módosíthatja 
a sütés időtartamát és a teljesítményszintet. Mindkettő 
módosítható sütés közben a +/- gomb segítségével.

ENERGIASZINT

CSAK MIKROHULLÁM ESETÉN

teljesítmény jAvAsolt HAsználAt:

1000 w italok mElEgítésérE, azaz víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve egyéb, magas víztartalmú 
ételek melegítésére. Ha az étel tojást vagy tejszínt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.

800 w zöldségEk, hús stb. főzéséhez

650 w hal főzéséhez.

500 w gondos Elkészítést igénylő étElEkhEz, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és 
sajtételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének befejezéséhez.

350 w pörköltEk, raguk gyöngyöztEtéséhEz, vaj és csokoládé olvasztásához.

160 w kiolvasztás. Vaj, sajtok felpuhításához.

90 w fagylalt kiolvasztásához.

0 w amikor csak az Időbeállítót használja.

HU
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JET START

Ez a funkció nagy víztartalmú ételek 
gyors felmelegítésére szolgál, mint 
pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

q a start gomB mEgnyomására a sütés automatikusan megkezdődik teljes 
mikrohullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel.  
A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel 
meghosszabbodik az időtartam.

q

a sütés időtartama a +/- gomBok mEgnyomásával módosítható 
– növelhető vagy csökkenthető – a funkció elindítása után.

CRISP

Ez a funkció pizzák és más 
tésztaalapú ételek melegítésére és 
sütésére szolgál. Szalonnás tojás, 
kolbászfélék, hamburgerek stb. 
sütésére is alkalmas.

q nyomja mEg töBBször a manuális gomBot, amíg megtalálja a Crisp funkciót.

w a +/- gomBokkal állítsa be a sütési időt.

e nyomja mEg a start gomBot.

w
q

e

A crisp tányér felforrósításA érdekében a sütő automatikusan a Mikrohullám és a 
Grill funkciót használja. Ily módon a crisp tányér gyorsan eléri a működési 
hőmérsékletet, és megkezdi az étel barnítását és pirítását.

győződjön mEg arról, hogy a crisp tányér megfelelően van az üveg 
forgótányér közepére helyezve.

a sütő és a crisp tányér nagyon felforrósodik, amikor ezt a funkciót használja.

a forró crisp tányért nE hElyEzzE semmilyen, hőre érzékeny felületre.

lEgyEn óvatos, nEhogy mEgérintsE a grillező fűtőszál feletti felső falat.

használjon hőálló kEsztyűt  
vagy a speciális crisp fogantyút, amikor a forró crisp tányért kiveszi 
a sütőből.

kizárólag a sütőhöz tartozó crisp tányért 
használja ennél a funkciónál. E funkció 
használata esetén a kereskedelemben kapható 
más crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.

HU
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GRILLEZÉS

EzzEl a funkcióval lehet 
megpirítani a grillrácsra helyezett 
ételek tetejét.

q nyomja mEg töBBször a manuális gomBot, amíg megtalálja a Grill funkciót.

w a +/- gomBokkal állítsa be a sütési időt.

e nyomja mEg a start gomBot.

wq
e

GRILL COMBI

EnnEk a funkciónak a használatával 
olyan ételek készíthetők el, mint a 
csőbensültek, lasagne, baromfi és 
sült burgonya.

q nyomja mEg töBBször a manuális gomBot, amíg megtalálja a Grill combi funkciót.

w a +/- gomBokkal állítsa be a mikrohullámú energia szintjét.

e nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

r a +/- gomBokkal állítsa be a sütési időt.

t nyomja mEg a start gomBot.

w
q

e
r

t

hElyEzzE az étElt a grillrácsra. Fordítsa meg az ételt sütés közben!

mielőtt bármilyen konyhAi eszközt használ a grillezéshez, győződjön meg 
arról, hogy az ellenáll a sütőben keletkező hőnek.

ne hAsználjon műAnyAgból készült eszközöket a grillezéshez. Ezek 
megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem 
megfelelőek.

a maximális BEállítható mikrohullámos 
teljesítményszint a Grill Combi használata 
mellett a gyárilag beállított szintre van 
korlátozva.

GRILL COMBI

teljesítmény jAvAsolt HAsználAt:

650 w zöldségEk és csőBEn sültEk főzéséhez

350–500 w Baromfi és lasagnE sütéséhez

160–350 w hal és fagyasztott csőBEnsültEk készítéséhez

160 w hús elkészítéséhez

90 w gyümölcs gratinírozása

0 w pirítás csak a sütés alatt

HU
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GYORS MELEGÍTÉS

Ez a funkció az üres sütő 
előmelegítésére szolgál. 
az ElőmElEgítés mindig üres 
sütővel történik, csakúgy, mint a 
hagyományos sütőnél húsok vagy 
tésztafélék sütése előtt.

q nyomja mEg töBBször a manuális gomBot, amíg megtalálja a Gyors melegítés funkciót. 
(Az alapértelmezett hőmérséklet értéke látható a kijelzőn).

w a +/- gomBokkal állítsa be a hőmérsékletet.

e nyomja mEg a start gomBot. A sütőtér aktuális hőmérséklete a gyors melegítési folyamat alatt 
látható a kijelzőn.

w
e

q

az ElőmElEgítés Előtt vagy alatt ne tegyen élelmiszert a sütőbe. 
Az intenzív hőhatástól megéghet. A melegítési folyamat megkezdése 
után a hőmérsékletet könnyen módosíthatja a +/- gombokkal.

miután a sütő ElértE a BEállított hőmérséklEtEt, még fenntartja a 
beállított hőmérsékletet 10 percig, mielőtt kikapcsolna. Ezalatt arra 
vár, hogy behelyezze az ételt, és kiválassza a Hőlégbefúvás funkciót a 
sütés megkezdéséhez.

HU
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HŐLÉGBEFÚVÁS

Ez a funkció habcsókok, 
sütemények, kelt tészták, 
piskóták, felfújtak, sült baromfi és 
egybensültek készítésére szolgál.

q nyomja mEg töBBször a manuális gomBot, amíg megtalálja a Hőlégbefúvás funkciót (az 
alapértelmezett hőmérséklet látható).

w a +/- gomBokkal állítsa be a hőmérsékletet.

e nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

r a +/- gomBokkal állítsa be a sütési időt.

t nyomja mEg a start gomBot.

w
q

ter

mindig a grillrácsra hElyEzzE az étElt,hogy a levegő megfelelően 
cirkulálhasson körülötte.

használja a crisp tányért, amikor olyan kis méretű darabokat süt, mint a 
kekszek vagy a kiflik.

a mElEgítési folyamat mEgkEzdésE után a sütési időtartamot 
könnyen módosíthatja a +/- gombokkal. A vissza gomb 
használatával térhet vissza oda, ahol a véghőmérsékletet 
módosítani lehet.

ÉTEL TARTOZÉKOK SÜTŐ HŐMÉRS. °C SÜTÉSI IDŐ

marhasült, közEpEs (1,3-1,5 kg) Edény a grillrácson 170-180 °c 40-60 perc

sErtéssült (1,3-1,5 kg) Edény a grillrácson 170-190 °c 70-80 perc

Egész csirkE (1,0-1,2 kg) Edény a grillrácson 210-220 °c 50-60 perc

piskóta (nehéz)
sütEményEs tEpsi a 
grillrácson

160-170 °c 50-60 perc

piskóta (könnyű)
sütEményEs tEpsi a 
grillrácson

170-180 °c 30-40 perc

aprósütEmény crisp tányér a grillrácson
170-190 °c, 
előmelegített sütő

10-12 perc

kEnyér, vEkni sütőEdény a grillrácson
200-210 °c, 
előmelegített sütő

30-35 perc

göngyölt hús crisp tányér a grillrácson
225 °c, 
előmelegített sütő

10-12 perc

haBcsók crisp tányér a grillrácson
100-125 °c, 
előmelegített sütő

40-50 perc

HU
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HŐLÉGBEFÚVÁS KOMBI

wr etyq
u

Ez a funkció egybensültek, 
baromfi, héjában sült burgonya, 
fagyasztott félkész ételek, 
piskóták, sütemények, halak és 
pudingok készítésére szolgál.

q nyomja mEg töBBször a manuális gomBot, amíg megtalálja a Hőlégbefúvás kombi funkciót. 
(a hőmérséklet és a mikrohullámos teljesítmény alapértéke látható a kijelzőn).

w a +/- gomBokkal állítsa be a hőmérsékletet.

e nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

r a +/- gomBokkal állítsa be a mikrohullámú energia szintjét.

t nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

y a +/- gomBokkal állítsa be a sütési időt.

u nyomja mEg a start gomBot.

mindig a grillrácsra hElyEzzE az étElt, hogy a levegő megfelelően 
cirkulálhasson körülötte.

a mElEgítési folyamat mEgkEzdésE után a sütési időtartamot könnyen 
módosíthatja a +/- gombokkal. A vissza gomb használatával térhet 
vissza oda, ahol a teljesítményszintet vagy a véghőmérsékletet 
módosítani lehet.

a maximális BEállítható mikrohullámos teljesítményszint a 
Hőlégbefúvás használata mellett a gyárilag beállított 
szintre van korlátozva.

HŐLÉGBEFÚVÁS KOMBI

teljesítmény jAvAsolt HAsználAt:

350 w Baromfi, hal és csőBEnsültEk 
elkészítése

160 w sültEk elkészítése

90 w kEnyér és sütEményEk sütése

0 w pirítás csak a sütés alatt

HU
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kövEssE a „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” 
részben leírt eljárást, és válassza a 160 W 
teljesítményszintet, amikor a kézi kiolvasztást 
használja.

EllEnőrizzE rEndszErEsEn az étElt. Némi 
tapasztalat birtokában a különböző 
ételmennyiségek függvényében is fel tudja 
majd mérni az időket.

KÉZI KIOLVASZTÁS

fordítsa mEg a nagyoBB daraBokat a kiolvasztás 
félidejében.

a főtt étElEk, raguk és hússzószok jobban 
kiolvaszthatók, ha a kiolvasztás ideje 
alatt megkeveri ezeket.

kiolvasztáskor jobb, ha egy kissé 
fagyottan hagyja az élelmiszert, és hagyja, 

hogy a kiolvasztás a pihentetés során 
fejeződjön be.

a kiolvasztás utáni pihEntEtési  
idő mindig javítja az ErEdményt, 
 mivel azután a hőmérséklet  
egyenletesebben oszlik el  
az ételben.

a műanyag tasakBa, műanyag fóliába vagy 
kartondobozba csomagolt fagyasztott ételeket 
közvetlenül be lehet helyezni a sütőbe, 
amennyiben a csomagolás nem tartalmaz 
fém részeket (pl. fém zárózsinór).

a csomag alakja módosítja a kiolvasztási 
időtartamot. A lapos csomagok 
gyorsabban olvaszthatók ki, mint a mély 
tömbök.

válassza szét a daraBokat, ahogy kezdenek 
felengedni.  
A különálló szeletek könnyebben engednek fel.

kis alufólia daraBokkal Burkolja 
BE azokat a tErülEtEkEt, amelyek 
túlságosan felmelegszenek (pl. 
csirkecombok és szárnyak 
vége).

HU
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AUTO MELEGÍTÉS

Ezt a funkciót fagyasztott, konzerv 
vagy szobahőmérsékletű készételek 
melegítéséhez használja. 
hElyEzzE az étElt egy hőálló, a 
mikrohullámú sütőben használható 
tányérra vagy tálba.

q nyomja mEg töBBször az auto gomBot, amíg megtalálja az Auto melegítés funkciót.

w nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

e a +/- gomBokkal válassza ki az élelmiszerosztályt (a "FOOD" szó és az élelmiszerosztály jelenik 
meg a kijelzőn).

r nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

t a +/- gomBokkal állítsa be a súlyt.

y nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez.

u nyomja mEg a start gomBot.

et wryq
u
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AUTO MELEGÍTÉS

mindig fEdjE lE az étElt, amikor ezt a funkciót 
használja, kivéve hűtött levesek melegítésekor, 

amikor a fedő nem szükséges.

amikor az étEl úgy van csomagolva, hogy 
már van fedele, a csomagoláson 2-3 
vágást kell ejteni, hogy a melegítés 

során kialakuló túlnyomás 
eltávozhasson.

a műanyag fóliát villával karcolja 
vagy szurkálja meg, hogy a 
nyomás szabadon távozzon, és 
megelőzze a szétrobbanást, 
mivel a sütés során gőz 
képződik.

ha Egy étElt EltEsz a hűtőszEkrényBE, vagy egy ételt 
melegítésre „kitálal”, a vastagabb, sűrűbb 

részeket a tál külső 
részére, a vékonyabb 
vagy kevésbé sűrű 
részeket pedig 
középre rendezze.

a vékony hússzElEtEkEt helyezze egymás 
tetejére vagy részlegesen egymásra. 
a vastagaBB daraBokat, például a vagdalthúst 
vagy a kolbászféléket, helyezze szorosan 
egymás mellé.

az 1-2 pErcEs pihEntEtési idő  
mindig javítja a minőségEt,  
különösen fagyasztott  
élelmiszerek esetén.

ÉLELMISZER TANÁCSOK

q Egy adag étEl (250 g–500 g)
készítsE Elő az étElt a fenti javaslatok szerint. 
Lefedve melegítse.

w lEvEs (200 g–800 g)
fEdő nélkül, külön csészékben vagy levesestálban 
melegítse fel.

e fagyasztott adag (250 g–500 g)
kövEssE a csomagoláson lévő utasításokat, pl. 
szellőztetés, szurkálás stb.

r ital (0,1–0,5 l)
fEdő nélkül mElEgítsE, és tegyen egy fémkanalat a 
bögrébe vagy a csészébe.

t fagyasztott lasagnE (250 g–500 g)
tEgyE hőálló és mikrohullámú sütőben használható 
sütőedénybe.

az EBBEn a táBlázatBan nEm szErEplő élElmiszErEknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.

HU
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Ezt a funkciót hús, baromfi, hal, 
zöldségek és kenyér 
kiolvasztásához használja. 
A Gyors kiolvasztás funkció csak 
100 g–2,5 kg közötti nettó súly 
esetében használható. 
az étElt mindig az üveg 
forgótányérra helyezze.

q nyomja mEg töBBször az auto gomBot, amíg megtalálja a Gyors kiolvasztás funkciót.

w nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

e a +/- gomBokkal válassza ki az élelmiszerosztályt (a "FOOD" szó és az élelmiszerosztály jelenik 
meg a kijelzőn).

r nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

t a +/- gomBokkal állítsa be a súlyt.

y nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez.

u nyomja mEg a start gomBot.

et wryq
u

GYORS KIOLVASZTÁSHU
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SÚLY:
Ennél a funkciónál meg kell adnia az élelmiszer nettó 
súlyát. A sütő ezután automatikusan kiszámolja a 
művelet elvégzéséhez szükséges időt.

ha a súly kEvEsEBB vagy töBB, mint az ajánlott súly: kövesse a "Sütés és 
melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 
160 W teljesítményt.

FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK:
ha az élElmiszEr mElEgEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél 
(-18 °C), válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb 
súlyértéket.

ha az élElmiszEr hidEgEBB a mélyhűtési hőmérsékletnél 
(-18 °C), válasszon az élelmiszer súlyánál magasabb 
súlyértéket.

ÉLELMISZER TANÁCSOK

q hús (100 g–2,0 kg)
Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek.

fordítsa mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

w Baromfi (100 g–2,5 kg)
Egész csirke, darabok vagy filék.

fordítsa mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

e hal (100 g–1,5 kg)
Egész hal, szeletek vagy filék.

fordítsa mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

r zöldségEk (100 g–1,5 kg)
Vegyes zöldség, borsó, brokkoli stb.

fordítsa mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

t kEnyér (100 g–1,0 kg)
Kenyér, zsömlék vagy kiflik.

fordítsa mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

az EBBEn a táBlázatBan nEm szErEplő élElmiszErEknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a „Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást, és válassza a 160 W 
teljesítményt, amikor a kiolvasztást végzi.

GYORS KIOLVASZTÁS HU
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AUTOMATIKUS CRISP

Ez a funkció lehetővé teszi az étel 
gyors felmelegítését fagyasztásból 
tálalási hőmérsékletre. 
az automatikus crisp funkció csak 
fagyasztott készételekhez 
használható.

q nyomja mEg töBBször az auto gomBot, amíg megtalálja az Auto crisp funkciót.

w nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

e a +/- gomBokkal válassza ki az élelmiszerosztályt (a "FOOD" szó és az élelmiszerosztály jelenik 
meg a kijelzőn).

r nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

t a +/- gomBokkal állítsa be a súlyt.

y nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez.

u nyomja mEg a start gomBot.

q
et wry

u

ÉLELMISZER TANÁCSOK

q hasáBkrumpli (200 g–500 g)
a hasáBokat EgyEnlEtEsEn tErítsE szét a crisp 
tányéron. Ízlés szerint sózza! 
kEvErjE mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

w  pizza, vékony tésztájú 
(200 g–400 g)

vékony tésztájú pizzákhoz.

e sErpEnyős pizza (300 g–800 g) vastag tésztájú pizzákhoz.

r csirkEszárnyak (200 g–500 g)
csirkEfalatokhoz olajozza be a crisp tányért, és 
állítsa a készenléti szintet Low 2-re. 
fordítsa mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

t pitE (200 g–500 g) húsos, sós és édes pitékhez.

az EBBEn a táBlázatBan nEm szErEplő élElmiszErEknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.

HU
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Ez a funkció KIZÁRÓLAG ételkészítésre 
szolgál. Az Automatikus sütés funkció 
csak olyan élelmiszerek esetében 
használható, amelyek a táblázatban 
felsorolt kategóriákba tartoznak. 
hElyEzzE az étElt egy hőálló, a 
mikrohullámú sütőben használható 
tányérra vagy tálba.

q nyomja mEg töBBször az auto gomBot, amíg megtalálja az Automatikus sütés funkciót.

w nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

e a +/- gomBokkal válassza ki az élelmiszerosztályt (a "FOOD" szó és az élelmiszerosztály jelenik 
meg a kijelzőn).

r nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez. A kijelző automatikusan a következő 
beállításra lép.

t a +/- gomBokkal állítsa be a súlyt.

y nyomja mEg az ok gomBot a választás megerősítéséhez.

u nyomja mEg a start gomBot.

e wrq yt
u

AUTOMATIKUS SÜTÉS HU
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  a műanyag fóliát 
villával karcolja vagy 
szurkálja meg, 
hogy a nyomás 

szabadon távozzon, 
és megelőzze a 

szétrobbanást, mivel a 
sütés során gőz képződik.

konzErvzöldség: mindig nyissa ki a 
konzervet, és a tartalmát öntse át egy 
mikrohullámú sütőben használható 
edénybe. Soha ne főzzön zöldségeket a 
konzervdobozban.

főzzE a friss, fagyasztott vagy 
konzervzöldségeket fedő alatt.

AUTOMATIKUS SÜTÉS

ÉLELMISZER TANÁCSOK

q  EgyBEn sült Burgonya  
(200 g–1 kg)

szurkálja mEg a krumplikat, és tegye egy 
mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe. Forgassa 
meg a krumplikat, amikor a sütő hangjelzést ad! 
Óvatosan dolgozzon, hiszen a sütő, az edény és az 
étel forró! 
fordítsa mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

w friss zöldségEk (200 g–800 g)

daraBolja a zöldségEkEt egyforma méretű 
darabokra. Tegyen hozzá 2-4 evőkanál vizet, és 
fedje le. Kavarja meg, amikor a sütő sípol. 
kEvErjE mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

e  fagyasztott zöldségEk  
(200 g–800 g)

lEfEdvE főzzE. Kavarja meg, amikor a sütő sípol. 
kEvErjE mEg az étElt, amikor a sütő kéri.

r  konzErvzöldségEk  
(200 g–600 g)

mikrohullámú sütőBEn használható edényben, fedő 
alatt főzze.

t pattogatott kukorica (100 g)
EgyszErrE csak Egy csomagot készítsen el. Ha több 
pattogatott kukoricára van szükség, a csomagokat 
egymás után készítse el.

az EBBEn a táBlázatBan nEm szErEplő élElmiszErEknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a "Sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.

HU
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Normál használat mellett a tisztítás 
jElEnti az EgyEdüli karBantartást.
a sütő tisztán tartásának Elmulasz-
tása a felület károsodásához 
vezethet, ami kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a készülék élet-
tartamát, és esetleg veszélyes 
helyzeteket eredményezhet.

 ne hAsználjon fémből készült 
tisztítóeszközöket, erős 
mosószereket, fém 
súrolópárnákat, érdes 
hatású rongyokat stb., 
amelyek károsíthatják a kezelőlapot, 
valamint a sütő külső és belső felületeit. Az 
üvegek tisztításához szivacsot és közömbös 
mosószert vagy papírtörülközőt és 
valamilyen sprayt használjon. Az 
ablaktisztításra szolgáló sprayt fújja rá a 
papírtörölközőre. 
semmilyen AnyAgot ne sPricceljen közvetlenül 
a sütőbe.

rEndszErEs időközönként, különösen folyadékok 
kicsordulása esetén, vegye ki a 
forgótányért, és tisztítsa meg a sütő 
alját.

Ez a sütő csak behelyezett 
forgótányérral üzemeltethető.

 ne hAsználjA A sütőt akkor, ha tisztítás 
céljából kivette a forgótányért.

használjon gyEngE mosószErt, vizet és puha 
rongyot a belső felületek, az ajtó külső és belső 
részének, valamint az ajtótömítéseknek a 
megtisztításához.

 ne hAgyjA, hogy zsír vagy ételmaradékok 
gyűljenek fel az ajtó környékén.

a makacs szEnnyEződésEk Eltávolításához 
tegyen be a sütőbe 2-3 percre egy vízzel telt 
poharat. A vízből elpárolgó gőz fel fogja 
puhítani a szennyeződést.

ne hAsználjon gőzzel tisztító 
készülékeket a mikrohullámú 
sütő tisztításához.

a sütő BEltEréBEn érEzhEtő kEllEmEtlEn szagok úgy 
távolíthatók El, hogy a sütőbe a forgótányérra 
helyez egy vízzel és citromlével színültig telt 
poharat, és azt néhány percig forralja.
a grillEző fűtőszál nem igényel tisztítást, mert 
az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de 
az alatta lévő fal esetén rendszeres tisztításra 
lehet szükség. Használjon ehhez meleg vizet, 
mosószert és szivacsot. Ha nem használja 
rendszeresen a Grill funkciót, havonta 10 percig 
működtetve le kell égetni a szennyeződéseket.

MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ:

forgótányér-tartó.

üvEg forgótányér.

crisp fogantyú.

grillrács.

KÖRÜLTEKINTŐ TISZTÍTÁST IGÉNYEL:
a crisp tányér langyos, 
mosószeres vízben 
tisztítható. Az erősen 
szennyezett részek dörzsölő 
szivaccsal vagy enyhe tisztítószerrel tisztíthatók.

tisztítás Előtt mindig hagyja lehűlni a crisp 
tányért.

 ne merítse vízbe, illetve ne öblítse le, amíg 
még meleg a crisp tányér. A gyors lehűtés 
károsíthatja.

 ne hAsználjon fém súrolóeszközöket. Ezek 
megkarcolhatják a felületét.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HU
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ha a sütő nEm működik, a szerviz hívása előtt 
ellenőrizze a következőket:

 ɳ Helyén van-e a forgótányér és a 
forgótányér tartó. ɳ A villásdugó jól illeszkedik-e a fali aljzatba. ɳ Jól záródik-e az ajtó. ɳ Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön 
meg arról, hogy van-e áram. ɳ Ellenőrizze, hogy a sütő szellőzése 
megfelelő-e! ɳ 10 perc múlva próbálja meg ismét 
beindítani a készüléket! ɳ Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, mielőtt 
ismét próbálkozna!

a fEnti művElEtEk célja az, hogy ne hívja 
fölöslegesen a szervizt, ami ilyen esetben 
pénzbe kerülhet.  
A szerviz értesítésekor mindig közölje a gyártási 
számot és a sütő típusszámát (lásd a 
szervizmatricát). További tanácsokat a 
garanciafüzetben talál.

 ha a hálózati tápkáBEl szorul csErérE, az csak 
eredeti kábellel cserélhető, 
amely a szervizhálózatunkon 

keresztül szerezhető be. A kábelt 
csak képzett szervizszakember 
cserélheti ki.

 A készülék szervizelését kizárólAg 
kéPzett szervizszAkember végezheti. 
Szakképzett szakemberek 
kivételével bárki más számára 
veszélyes minden olyan 
szervizelési vagy javítási művelet 
elvégzése, amely a mikrohullámú 
energia hatása ellen védelmet nyújtó 
burkolatelem eltávolításával jár. 
ne távolítsA el A burkolAt semmilyen elemét.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓHU
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tápfEszültség 230 v/50 Hz

névlEgEs tEljEsítményfElvétEl 2300 W

Biztosíték 10 A

mikrohullámos kimEnő 
tEljEsítmény

1000 W

grill 800 W

hőlégBEfúvás 1200 W

külső mérEtEk (ma x sz x mé) 385 x 595 x 529

BElső mérEtEk (ma x sz x mé) 200 x 405 x 380

MŰSZAKI ADATOK

MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK

az iEc 60705 sz. szaBvánnyal összhangBan.
a nEmzEtközi ElEktrotEchnikai Bizottság a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének 
értékeléséhez melegítési normát vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket javasoljuk:

tEszt mEnnyiség kB. időtartam EnErgiaszint tárolóEdény

12.3.1 1000 g 13 perc 650 W pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 ½ perc 650 W pyrex 3.827

12.3.3 900 g 16 perc 650 W pyrex 3.838

12.3.4 1100 g 20-30 perc Hőlégbefúvás 200 °c + 350 W pyrex 3.827

12.3.5 700 g 25 perc Hőlégbefúvás 200 °c + 90 W pyrex 3.827

12.3.6 1000 g 30-32 perc Hőlégbefúvás 225 °c + 350 W pyrex 3.827

13.3 500 g gyors kiolvAsztás

az iEc 60350 sz. szaBvánnyal összhangBan.
a nEmzEtközi ElEktrotEchnikai Bizottság a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének 
értékeléséhez melegítési normát vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket javasoljuk:

tEszt mEnnyiség kB. időtartam EnErgiaszint tárolóEdény

7.5.2 25-28 perc 160 °c nem crisp tányér A grillrácson

7.5.3 22-24 perc 175 °c igen crisp tányér A grillrácson

7.6.1 33-35 perc 180 °c igen grillrács

7.6.2 65-70 perc 160 °c igen grillrács

HU


