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BEÜZEMELÉS

A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT

BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS 

MEGSÉRÜLVE.  Győződjön meg arról, hogy a sütő 
ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömés 
nem sérült-e meg. Vegyen ki mindent a sütő-
ből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisz-
títsa ki a belteret.

A CSATLAKOZTATÁS UTÁN

AMIKOR A ELŐSZÖR KAPCSOLJA BE A SÜTŐT,  megkéri a 
nyelv és a pontos idő beállítására. Kövesse a 
jelen használati utasításban „A beállítások 
módosítása” címszó alatt található utasításo-
kat. A készülék használatra kész, amikor ezt a 
két lépést elvégezte.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, 

amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasz-

totta betartani ezeket az utasításokat.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET  akkor, ha a hálózati 
tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha 
a készülék nem működik megfelelően, vagy ha 
megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, il-
letve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A há-
lózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek 
közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy 
egyéb veszélyek következhetnek be.

NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROHUL-

LÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZE-

KET,  amelyek a sütőtér oldal-
só falán vannak. Ezek meg-
akadályozzák, hogy zsiradé-
kok vagy ételdarabok kerül-
jenek a mikrohullámok beve-
zető csatornáiba.
GYŐZŐDJÖN MEG  arról a szerelés előtt, hogy a 
sütő beltere üres. 

ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON   jelzett feszültség 
megegyezik-e a lakás feszültségével.

A SÜTŐ CSAK AKKOR MŰKÖDTETHETŐ,  ha az ajtó jól be 
van zárva.
A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSÉT  törvény írja elő.  A gyártó 
semmilyen felelősséget nem vállal az ennek el-
maradása miatt bekövetkező személyi sérülé-
sekért vagy anyagi károkért.

A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE KÖVESSE A MELLÉKELT  szerelési utasításokat a 
készülék üzembe helyezésekor.

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT:  

HA A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL TÚL RÖVID,  egy szak-
képzett villanyszerelővel vagy szerviz-
műszerésszel telepíttessen egy aljzatot a 

mikrohullámú sütő közelébe.
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FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

NE MELEGÍTSEN VAGY HASZNÁLJON GYÚLÉKONY ANYAGO-

KAT  a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gő-
zei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT NE HASZNÁLJA  ruha, papír, 
fűszer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy 
más gyúlékony anyag szárítására. Ezzel tüzet 
okozhat.

NE SÜSSE TÚL SOKÁIG AZ ÉTELT.  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 elszene-
sedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pe-
dig elolvadhatnak.

HA AZ ANYAG MEGGYULLADNA A SÜTŐBEN/SÜTŐN KÍVÜL, 

VAGY FÜSTÖT ÉSZLELNE,  tartsa zárva az ajtót, és 
kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki a villásdugót a 
konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramel-
látását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószek-
rényben.

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

GYERMEK CSAK AKKOR HASZNÁLJA  a készüléket felnőtt 
felügyelete alatt és megfelelő kioktatás után, ha 
a gyermek biztonságos módon tudja használni 
a készüléket, illetve tisztában van a helytelen 
használathoz kapcsolódó kockázatokkal.
A KÉSZÜLÉKET NEM ARRA SZÁNTÁK,  hogy csökkent 
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve 
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján 
lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) 
használják, hacsak nem a biztonságukért felelős 
személy felügyelete alatt használják. 
FIGYELEM!
AZ ELÉRHETŐ RÉSZEK HASZNÁLAT KÖZBEN  
felforrósodhatnak, ezért a kisgyermekeket távol 
kell tartani.

NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ  sütőt légmentesen le-
zárt tárolóedényben lévő sem-
milyen anyag melegítéséhez. A 
megnövekedett nyomás károkat 
okozhat a tárolóedény felnyitá-
sakor, ami akár szét is robbanhat.

TOJÁS
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN  ne főz-
zön vagy melegítsen egész to-
jást (sem héjjal, sem héj nélkül), 
mert az „felrobbanhat” még az-
után is, hogy a mikrohullámú 
sütés befejeződött.

AZ AJTÓTÖMÍTÉSEKET ÉS AZ AZOK KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ 
RÉSZEKET  időről időre ellenőrizze. Károsodások ész-
lelése esetén ne használja addig a készüléket, 
amíg szakemberrel el nem végeztette a javítást.

A KÉSZÜLÉKBEN NE HASZNÁLJON  korrozív vagy elgő-
zölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmiszerek 
melegítésére, illetve elkészítésére van kialakít-
va. Ezért soha ne használja azt ipari vagy labo-
ratóriumi célokra.
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KÉTÁLLÁSÚ GOMBOK
SZÁLLÍTÁSKOR A SÜTŐ SZABÁLYOZÓGOMBJAI  a 
kezelőlap nyomógombjaival egy szintbe 
vannak süllyesztve. 
Ezek a gombok megnyo-
másra kiugranak, és azok 
különféle funkciói ezután már el-
érhetők. Nem szükséges, hogy az 
üzemelés alatt ezek a gombok kiugrott 
állásban legyenek. 
Egyszerűen nyomja vissza őket a kezelőlap-
ba, miután elvégezte a beállítást, és folytassa a 
sütő üzemeltetését.

ÁLTALÁNOS
A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA 
KÉSZÜLT!  

A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDTETHETŐ  élelmiszerek behe-
lyezése nélkül, amikor mikrohullámokat használ. 
Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.

A PROGRAMOZÁSI PRÓBÁK  idejére tegyen a sütőbe 
egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámo-
kat, és így a sütő nem károsodik.

TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG-  vagy papír-
zacskók zárózsinórját, mielőtt azokat 
a sütőbe tenné.

OLAJFÜRDŐBEN TÖRTÉNŐ SÜTÉS
NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT  olajfürdőben 
való kisütésekhez, mert a készülékben 
nincs lehetőség az olaj hő-
mérsékletének szabályozá-
sára.

FOLYADÉKOK
PL. ITALOK VAGY VÍZ.   Előfordulhat, hogy buborék-
képződés nélkül lépi túl a folya-
dék forráspontját. Ez a forrás-
ban levő folyadék hirtelen ki-
csordulását eredményezheti.
Ennek elkerülése érdekében a 
következők szerint járjon el:

1.  Kerülje a szűk nyakú edények alkalmazá-
sát.

2.  Keverje össze a folyadékot az edény sütő-
be helyezése előtt, és hagyjon benne egy 
teáskanalat.

3.  A felmelegítést követően hagyjon egy kis 
pihenőidőt, és a sütőből való kivétel előtt 
újra keverje össze a folyadékot.

VIGYÁZAT
MINDIG VEGYE ELŐ  a részletes mikrohullámú re-
cepteket tartalmazó szakácskönyvet. Különö-
sen akkor, ha az elkészítendő vagy melegíten-
dő ételek alkoholt tartalmaznak.

GYEREKÉTELEK VAGY CUMISÜVEGBEN LEVŐ FOLY-
ADÉKOK FELMELEGÍTÉSÉT   követően 
először mindig rázza össze az 
anyagot, és ellenőrizze annak 
hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyen-
letes hőeloszlást, és elkerülni a száj megégetésé-
nek kockázatát.
Ügyeljen arra, hogy a felmelegítés előtt 
.levegye a kupakot és a cumit!

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN  a sütés 
után mindig viseljen edényfogót vagy sütő-
kesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és 
az edények kivételéhez.

A SÜTŐ BELTERÉT SOHA NE  használja tárolótérként.
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TARTOZÉKOK

ÁLTALÁNOS

HA A FÉMET TARTALMAZÓ TARTOZÉKOK  a sütő műkö-
dése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, ak-
kor szikra keletkezhet, és a sütő károsodhat.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ
A FORGÓTÁNYÉRTARTÓT  az üveg forgó-
tányér alá helyezze. A forgótányér-
tartóra az üveg forgótányéron kí-
vül soha ne helyezzen más edényt. � A forgótányértartót helyezze be a sütőbe.

ÜVEG FORGÓTÁNYÉR
MINDEN SÜTÉSI MÓDOZATNÁL  használja az üveg for-
gótányért. Ez felfogja a kicsö-
pögő levet és az olyan ételdara-
bokat, amelyek egyébként be-
szennyeznék a sütő belterét. � Helyezze az üveg forgótányért a forgótá-

nyértartóra.

A SÜTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL,  
hogy az alkalmazandó 
eszközök ellenállnak-e a 
sütőben keletkező hőnek, 
és átengedik-e a mikro-
hullámokat.

AMIKOR AZ ÉTELT ÉS A TARTOZÉKOKAT  beteszi a mik-
rohullámú sütőbe, akkor ellenőrizze, hogy 
azok ne érjenek hozzá a sütő belsejéhez. 
Ez különösen a fémből készült vagy fém rés-

zeket tartalmazó tartozékok esetén fontos.

A SÜTŐ BEINDÍTÁSA  előtt mindig győződjön meg 
arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e fo-
rogni.

CRISP FOGANTYÚ
A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK  a sütőből 
való kivételéhez használja a mellé-
kelt Crisp fogantyút.

CRISP TÁNYÉR
AZ ÉTELT KÖZVETLENÜL A CRISP TÁNYÉRRA HELYEZZE.  
A Crisp tányér használata-
kor alátétként mindig az 
üveg forgótányért hasz-
nálja.
NE HELYEZZEN EDÉNYEKET  a Crisp tányér-
ra, mivel az gyorsan nagyon magas 
hőmérsékletet ér el, és könnyen károsíthatja az 
edényeket.
A CRISP TÁNYÉR  használat előtt előmelegíthető 
(max. 3 perc). A Crisp tányér előmelegítésekor 
mindig a Crisp funkciót használja.

A KERESKEDELEMBEN  különféle sütési tartozékok 
kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön 
meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullá-
mú sütéshez.

GRILLRÁCS
AKKOR HASZNÁLJA A GRILLRÁCSOT,  
amikor a Grill funkciók haszná-
latával süt.

PÁROLÓ
HASZNÁLJA A PÁROLÓT  behe-
lyezett párolókosár mellett 
olyan ételek elkészítésére, 
mint a halak, zöldségek és 
burgonya. 
HASZNÁLJA A PÁROLÓT BEHELYEZETT PÁROLÓKOSÁR 

NÉLKÜL  olyan ételek elkészítésére, mint a rizs, 
tészták és fehérbab.
A PÁROLÓT MINDIG  az üveg forgótányérra helyezze.

FEDŐ
A FEDŐ  az ételnek csak mikrohul-
lámmal történő főzése és melegí-
tése során való lefedésére szolgál, 
és segítségével nem fröccsen ki az 
étel, nem szárad ki az étel, valamint 
lerövidül a főzési idő.
HASZNÁLJA  a fedőt két szinten törté-
nő melegítésnél.
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Safety Lock is activated
close door and press   

Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

19:30

ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM

A ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM FUNKCIÓ EGY PERCCEL AZU-

TÁN KAPCSOL BE,  hogy a sütő visszatért ké-
szenléti állapotba.

A SÜTŐ AJTAJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI  (pl. 
élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a 
biztonsági zár kiol-
dana. 

GOMBZÁR

 NYOMJA MEG EGYSZERRE A VISSZA ÉS AZ OK  gombot, és tartsa addig lenyomva, amíg két hangjel-
zés nem hallható (3 másodperc).

EZ A FUNKCIÓ  arra szolgál, hogy megakadályozza a gyer-
mekeket a sütő felügyelet nélküli használatában. 
AMIKOR A ZÁR AKTÍV,  egyetlen gomb sem reagál.

EGY VISSZAIGAZOLÓ ÜZENET  látható 3 másodpercig a kijel-
zőn, mielőtt visszatérne az előző nézetre.
A GOMBZÁR UGYANÚGY KAPCSOLHATÓ KI,  mint ahogy bekap-
csolása történt.

NE FELEDJE:  Ez a két gomb csak együttesen működik, 
amikor a sütő KI van kapcsolva.
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DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Steamed Fillets

30:00300g

19:30

DONENESS

WEIGHT

Light
Fruit Pie

400g

DONENESS
Extra

Rolls
AMOUNT
8

Please add milk
Press      when done

Cooking nearly finished
Please check on food

Insert food in steamer
Press        when done

Please use
high wire rack

Please stir food

Please turn food

Temperature reached
Insert food and press    

KÉSZENLÉTI SZINT  (CSAK AUTOMATIKUS FUNKCIÓK)

A KÉSZENLÉTI SZINT  a legtöbb automatikus funk-
cióknál rendelkezésre áll. Lehetőség van arra, 
hogy személyesen szabályozza a végered-
ményt a Készenléti szint beállítása funkció se-
gítségével. Ez a funkció lehetővé teszi maga-
sabb vagy alacsonyabb véghőmérséklet eléré-
sét az alapértelmezett normál beállításhoz ké-
pest.
AMIKOR EZEN FUNKCIÓK EGYIKÉT HASZNÁLJA,  a sütő az 
alapértelmezett normál beállítást választja. Ez 
a beállítás rendszerint a legjobb eredménye-
ket biztosítja. Azonban ha a melegített étel túl 
meleg az azonnali fogyasztáshoz, ezt könnyen 
módosíthatja, mielőtt a következő alkalommal 
ezt a funkciót használná. 

BIZONYOS FUNKCIÓK HASZNÁLATA SORÁN  előfordul-
hat, hogy a sütő leáll, és valamilyen tennivaló 
elvégzésére ad utasítást, vagy csak tanácsot ad 
a használni ajánlott tartozékra vonatkozóan.

ÜZENETEK

EZ ÚGY VÉGEZHETŐ EL, HOGY A BEÁLLÍTÓ GOMBBAL 

KIVÁLASZTJA A KÉSZENLÉTI SZINTET , mielőtt meg-
nyomná a Start gombot.

AMIKOR EGY ÜZENET MEGJELENIK: � Nyissa ki az ajtót (ha szükséges). � Hajtsa végre a tennivalót (ha szükséges). � Zárja be az ajtót, és a Start gombot meg-
nyomva indítsa újra a sütőt.

KÉSZENLÉTI SZINT

SZINT HATÁS

EXTRA A LEGMAGASABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉRI EL

NORMÁL ALAPÉRTELMEZETT NORMÁL BEÁLLÍTÁS

ENYHE A LEGALACSONYABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉRI EL
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Shortcut

Your most used cooking functions

French Fries

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

LEHŰTÉS

EGY FUNKCIÓ BEFEJEZÉSEKOR  a sütő egy hűtési műve-
letsort hajthat végre. Ez természetes jelenség. 
A műveletsor végeztével a sütő automatikusan 
kikapcsol. 

GYORSBILLENTYŰK

A KÖNNYŰ HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN  a sütő automati-
kusan összeállítja használatra a kedvenc gyors-
billentyűk listáját. 
AMIKOR ELKEZDI  a sütő használatát, a lista 10 üres 
pozíciót tartalmaz „gyorsbillentyű” jelöléssel. 
Ahogy az idő múlásával használja a sütőt, a lista 
automatikusan feltöltődik a leggyakrabban hasz-
nált funkciókra vonatkozó gyorsbillentyűkkel.
AMIKOR BELÉP A GYORSBILLENTYŰ MENÜBE,  a legtöbb-
ször használt funkció előre ki lesz választva, és 
az 1. számú gyorsbillentyű pozíciót foglalja el.
MEGJEGYZÉS:  A gyorsbillentyű menüben meg-
jelenő funkciók sorrendje a sütési szokásainak 
megfelelően automatikusan változik.

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Gyorsbillentyű meg nem jelenik . 

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a kedvenc gyorsbillentyű kiválasztásához. A leggyakrabban 
használt funkció előre ki van választva.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT / OK GOMBOT  a szükséges módosításokat elvégzéséhez.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

A HŰTÉSI MŰVELETSOR  a sütő bárminemű károso-
dása nélkül az ajtó kinyitásával félbeszakítható.
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English
Français

Turkçe

Please select language

Language
has been set

Settings

AMIKOR A KÉSZÜLÉKET ELŐSZÖR CSATLAKOZTATJA A HÁLÓZATHOZ,  felszólítást ad 
a Nyelv és a 24 órás időkijelzés beállítására. 
ÁRAMKIMARADÁS UTÁN  az Óra villog, és újra be kell állítani.  
A SÜTŐ  számos olyan funkcióval rendelkezik, amely személyes ízlés 
szerint állítható be. 

BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Beállítás meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  az egyik módosítani kívánt beállítás kiválasztásához.

 NYOMJA MEG A VISSZA GOMBOT  a beállítási funkcióból való kilépéshez, amikor elkészült.

NYELV

NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT .

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  az egyik rendelkezésre álló 
nyelv kiválasztásához.

  NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  ismét a módosítás 
megerősítéséhez.

A KÉSZÜLÉK A BE/KI GOMB HASZNÁLA-

TÁVAL  vagy egyszerűen a 
multifunkciós gomb elforgatásával 
kapcsolható BE vagy KI.

BE/KI

AMIKOR A KÉSZÜLÉK KI  van kapcsolva, egyetlen 
gomb sem reagál, beleértve a Beállító gombot 
is. 24 órás időkijelzés megjelenik.

AMIKOR A KÉSZÜLÉK BE  van kapcsol-
va, az összes gomb normál mó-
don üzemel, és a 24 órás időkijelzés nem jele-
nik meg. 

MEGJEGYZÉS:  A sütő viselkedése eltérhet a fent 
leírtaktól attól függően, hogy az ECO funkció 
BE vagy KI van-e kapcsolva (bővebb informáci-
óért lásd az ECO funkciót).
A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS  leírásainál feltételez-
tük, hogy a sütő BE van kapcsolva.

  

 

Language
Time

Eco Mode

Appliance and display settings
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Press      to set time,       to confirm^̂

00 : 00
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

  FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT,  amíg az Idő meg nem jelenik.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT . (A számjegyek villognak.)

  FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a 24 órás időkijelzés beállításához.

  NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  ismét a módosítás megerősítéséhez.
AZ ÓRA BE VAN ÁLLÍTVA ÉS MŰKÖDIK.

BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

HANGBEÁLLÍTÁS

  FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT,  amíg a Hangerő meg nem jelenik.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT . 

 A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA  állítsa be a hangerőt magas, köz-
epes, alacsony vagy némítás értékre.

  NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  ismét a módosítás megerősítéséhez.



Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings



Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings
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Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

FÉNYERŐ

  FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT,  amíg a Fényerő meg nem jelenik.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT . 

  FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a megfelelő fényerőfokozat 
beállításához.

  NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  ismét a választás megerősítéséhez.

BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

ECO

  FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT,  amíg az Eco Mode (Eco üzemmód) meg nem jelenik.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT . 

  FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  az ECO beállítás be- vagy 
kikapcsolásához.

  NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  ismét a módosítás megerősítéséhez.

AMIKOR AZ ECO BE VAN KAPCSOLVA,  a kijelző egy kis idő után automa-
tikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. Automatiku-
san újra bekapcsol, amikor egy gombot megnyomnak, vagy az aj-
tót kinyitják.
AMIKOR A KI VAN BEÁLLÍTVA,  a kijelző nem kapcsol ki, és a 24 órás időki-
jelzés mindig látható.



Brightness
Eco Mode

Volume

Appliance and display settings



Eco Mode
Language

Brightness

Appliance and display settings

e
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WEIGHT
200 g

GRILL POWER COOK TIME
High 07:00

SÜTÉS ALATT

AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT:  
Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésen-
ként a Start gomb megnyomásával. Minden további gombnyomás-
sal a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. Az időtartam a 
Beállító gomb elforgatásával is növelhető vagy 
csökkenthető. 

BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A BEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL  átválthat a para-
méterek között, hogy kiválassza azt, amelyiket 
módosítani kívánja. 

AZ OK GOMB MEGNYOMÁSÁVAL  kiválasztja azt, és lehetővé teszi a módo-
sítását (villog). Forgassa el a Beállító gombot a beállítás módosítá-
sához.
NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ISMÉT  a választás megerősítéséhez. A sütő 
automatikusan az új beállítással folytatja.

A VISSZA GOMB MEGNYOMÁSÁVAL  közvetlenül visszatérhet az utoljára 
megváltoztatott paraméterhez.
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Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Press      to prolong,      to switch off^

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT,   amikor egy konyhai órára van 
szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle cé-
lokra, mint például tojás főzése vagy a tészta kelesztése 
a sütés előtt stb.
EZ A FUNKCIÓ CSAK AKKOR ÁLL RENDELKEZÉSRE,  amikor a sütő ki 
van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van.

KONYHAI IDŐZÍTŐ

  KAPCSOLJA KI A SÜTŐT  a multifunkciós gomb Zéró helyzetbe történő forgatásával vagy a Be/Ki 
gomb megnyomásával.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT . 

  A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA  állítsa be a kívánt időtartamot az időbeállítón.

 AZ OK GOMBOT MEGNYOMVA  indítsa el az időzítő visszaszámlálását . 

HANGJELZÉS   hallható, amikor az időbeállító befejezte a 
visszaszámlálást.

A BE/KI GOMB MEGNYOMÁSA  azelőtt, hogy az időzítő lejárt volna, kikap-
csolja az időzítőt.

SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Mikrohullám meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a sütési idő beállításához. 

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a beállítás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a mikrohullámos teljesítményszint 
beállításához.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

EZT A FUNKCIÓT  normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldsé-
gek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.


 



00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

Press      to set Timer,      to Start^̂

Microwave
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TELJESÍTMÉNYSZINT

SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

CSAK MIKROHULLÁM

TELJESÍTMÉNY JAVASOLT HASZNÁLAT:

900 W ITALOK, VÍZ, NEM SŰRŰ LEVESEK,  kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek 
melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.

750 W ZÖLDSÉG, HÚS  stb. elkészítéséhez.

650 W HALAK  elkészítéséhez.

500 W KÉNYES ELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATÚ  ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, 
tojás- és sajtételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.

350 W PÁROLT ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ,  vaj és csokoládé olvasztásához.

160 W KIOLVASZTÁS.  Vaj, sajtok felpuhításához.

  90 W FAGYLALT  lágyítása.

     0 W AMIKOR CSAK  az Időbeállítót használja.
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JET START

 A START GOMB MEGNYOMÁSÁRA A SÜTÉS AUTOMATIKUSAN MEGKEZDŐDIK  teljes mikro-
hullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idővel. A gomb minden 
további megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam. 

EZ A FUNKCIÓ  nagy víztartalmú ételek gyors felmelegítésére szolgál, 
mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.
EZ A FUNKCIÓ CSAK AKKOR ÁLL RENDELKEZÉSRE,  amikor a sütő ki van 
kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van, miközben a 
Multifunkciós gomb Mikrohullám állásban van.



POWER

END TIME

MM:SS
900 w 00:30

19:03
Cooking
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END TIME

COOK TIME
00:05

19:00
Crisp

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Crisp meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a sütési idő beállításához. 

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

CRISP

EZ A FUNKCIÓ  pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és süté-
sére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, hamburgerek stb. süté-
sére is alkalmas.

A CRISP TÁNYÉR FELFORRÓSÍTÁSA  érdekében a sütő automatikusan a Mik-
rohullám és a Grill funkciót használja. Ily módon a Crisp tányér gyor-
san 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.

E FUNKCIÓ HASZNÁLATAKOR A SÜTŐ ÉS A CRISP TÁNYÉR  nagyon felforrósodik.
A FORRÓ CRISP TÁNYÉRT NE HELYEZZE  semmilyen, hőre érzékeny felületre.
LEGYEN ÓVATOS, NE ÉRINTSE MEG  a grillező fűtőszálat.
A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK  a sütőből való kivételéhez használjon 
sütőkesztyűt vagy a speciális Crisp fogantyút.

CSAK A SÜTŐHÖZ TARTOZÓ  Crisp tányért használja ennél a funkciónál. 
E funkció használata esetén a kereskedelemben kapha-
tó más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő ered-
ményt.

 

Crisp
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GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
High 07:00

19:07
Grill

GRILL

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Grill meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a sütési idő beállításához. 

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a beállítás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a Grill teljesítményszint beállí-
tásához.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

ENNEK A FUNKCIÓNAK  a használatával az ételek pirosra süthetők.
AZ OLYAN ÉLELMISZEREKET, MINT SAJTOK, PIRÍTÓSOK, STEAKEK ÉS A KOLBÁSZOK,  a 
grillrácsra helyezze.

MIELŐTT BÁRMILYEN KONYHAI ESZKÖZT  a grillezéshez igénybe venne, győződ-
jön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.
NE HASZNÁLJON MŰANYAGBÓL  készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a ke-
letkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszkö-
zök szintén nem megfelelőek.

MELEGÍTSE ELŐ A GRILLT  3-5 percig High (Magas) grill teljesítményszinten.

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA 

  




Grill

GRILL

JAVASOLT HASZNÁLAT: TELJESÍTMÉNY

SAJTOS PIRÍTÓS,  halszeletek és hamburger MAGAS

KOLBÁSZFÉLÉK  és rablóhús KÖZEPES

AZ ÉTEL FELÜLETÉNEK  enyhe barnítása ALACSONY
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GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Low

POWER
650 w

07:00

19:07
Grill + MW

Grill + MW

GRILL KOMBI

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Grill + Mikro meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a sütési idő beállításához. 

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a beállítás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a Grill teljesítményszint beállításához.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a beállítás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a Mikrohullámos teljesítményszint beállításához.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

A MAXIMÁLIS BEÁLLÍTHATÓ  mikrohullámos teljesítményszint a Grill kom-
bi használata mellett a gyárilag beállított szintre van korlátozva.
HELYEZZE AZ ÉTELT  a grillrácsra vagy az üveg forgótányérra.

ENNEK A FUNKCIÓNAK  a használatával olyan ételek készíthetők el, mint 
a lasagne, csőbensült halak és burgonya.

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA 

  


GRILL KOMBI

JAVASOLT HASZNÁLAT: GRILL TELJESÍTMÉNY MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNY

LASAGNE KÖZEPES 350 - 500 W

CSŐBEN SÜLT BURGONYA KÖZEPES 500 - 650 W

CSŐBENSÜLT HAL MAGAS 350 - 500 W

SÜLT ALMA KÖZEPES 160 - 350 W

FAGYASZTOTT RAKOTT ÉTELEK MAGAS 160 - 350 W
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6th Sense Reheat
6th Sense Steam

6th Sense Crisp

For heating frozen, readymade food

6th Sense

CONTROL
Automatic

6th Sense Reheat

6. ÉRZÉK MELEGÍTÉS

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a 6. érzék meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT,  amíg a 6. érzék melegítés meg nem jelenik.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

EZT A FUNKCIÓT  (fagyasztott, konzerv vagy szobahőmér-
sékletű) készételek melegítéséhez használja.
HELYEZZE AZ ÉTELT  egy hőálló, a mikrohullámú sütőben 
használható tányérra vagy tálba.

HA EGY ÉTELT ELTESZ  a hűtőszekrénybe, vagy egy 
ételt melegítésre „kitálal”, a vastagabb, sűrűbb 

részeket a tál külső ré-
szére, a vékonyabb 
vagy kevésbé sűrű 
részeket pedig kö-
zépre rendezze. 

MINDIG FEDJE LE AZ ÉTELT  ennek a funkciónak a 
használatakor. 

AMIKOR AZ ÉTEL ÚGY VAN CSOMAGOLVA,  hogy már 
van fedele, a csomagoláson 2-3 vágást 
kell ejteni, hogy a melegítés során kiala-

kuló túlnyomás eltávozhasson.

A VÉKONY HÚSSZELETEKET  helyezze egymás 
tetejére vagy részlegesen egymásra.
A VASTAGABB DARABOKAT,  például a húskenyeret 
vagy a kolbászféléket, helyezze szorosan egy-
más mellé.

A MŰANYAG FÓLIÁT  villá-
val karcolja vagy szurkálja 

meg, hogy a nyomás szaba-
don távozzon, és megelőzze 
a szétrobbanást, mivel a sü-
tés során gőz képződik.

AZ 1-2 PERCES PIHENTETÉSI IDŐ 

MINDIG JAVÍTJA  a minőséget, 
különösen fagyasztott élel-
miszerek esetén.

A PROGRAM NEM  szakítható meg.
A NETTÓ SÚLYNAK  250 - 600 g között kell lennie ennek a funkciónak a 
használatakor. Ha ez nem lehetséges, a legjobb eredmények eléré-
se érdekében használja a kézi funkciót.
GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL  a legjobb eredmények elérése érdekében, 
hogy a sütő szobahőmérsékletű, mielőtt használná ezt a funkciót.
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KÉZI KIOLVASZTÁS

KÖVESSE A  „Sütés és melegítés mikrohullámok-
kal” részben leírt eljárást, és válassza a 160 W 
teljesítményszintet, amikor a kézi kiolvasztást 
használja.

ELLENŐRIZZE RENDSZERESEN AZ ÉTELT.  Némi tapasz-
talat birtokában a különböző ételmennyisé-
gek függvényében is fel tudja majd mérni az 
időket.

FORDÍTSA MEG  a nagy darabokat a felengedés 
félidejében.

MŰANYAG TASAKBA,  műanyag fóliába vagy kar-
tondobozba csomagolt fagyasztott ételeket 
közvetlenül be lehet helyezni a sütőbe, 
amennyiben a csomagolás nem tartal-
maz fém részeket (pl. fém zárózsinór).

A CSOMAG ALAKJA  módosítja a felengedé-
si időtartamot. A lapos csomagok gyor-
sabban olvaszthatók ki, mint a mély 
tömbök.

VÁLASSZA SZÉT A DARABOKAT,  ahogy kezdenek fel-
engedni. 
A különálló szeletek könnyebben engednek 
fel.

KIS ALUFÓLIA DARABOKKAL  bur-
kolja be azokat a területeket, 
amelyek túlságosan felme-
legszenek (pl. csirkecombok 
és szárnyak).

A FŐTT ÉTELEK, RAGUK ÉS HÚSSZÓSZOK JOBBAN  
felengedhetők, ha a felengedés ideje 

alatt megkeveri ezeket.

FELENGEDÉSKOR  jobb, ha egy kissé fagyot-
tan hagyja az élelmiszert, és hagyja, 

hogy a felengedés a pihentetés során fe-
jeződjön be.

A FELENGEDÉS UTÁNI PIHENTETÉSI IDŐ MINDIG JAVÍTJA  a 
minőséget, mivel azután a hő-
mérséklet egyenletesebben 
oszlik el az ételben.
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AMOUNT

END TIME

COOK TIME
15:00200g

19:15
Defrosting

Jet Defrost

  


JET KIOLVASZTÁS

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Jet kiolvasztás meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  az élelmiszerosztály kiválasztáshoz. 

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a súlyt beállításához.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

EZT A FUNKCIÓT  hús, baromfi, hal, zöldségek és kenyér kiolvasztásá-
hoz használja. 
A Jet kiolvasztás funkció csak 100 g - 3,0 kg közötti nettó súly eseté-
ben használható.
AZ ÉTELT MINDIG  az üveg forgótányérra helyezze.
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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.

SÚLY:
ENNÉL A FUNKCIÓNÁL MEG KELL ADNIA  az élelmiszer nettó súlyát. A 
sütő ezután automatikusan kiszámolja a művelet elvégzésé-
hez 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.

JET KIOLVASZTÁS

ÉTEL TANÁCSOK

HÚS  (100 g - 2,0 kg) DARÁLT HÚS,  kotlett, steak vagy hússzeletek.
FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.

BAROMFI   (100 g - 3,0 kg) CSIRKE, EGÉSZ,  darabok vagy filék.
FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.

HAL   (100 g - 2,0 kg) EGÉSZ, SZELETEK  vagy filék.
FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.

ZÖLDSÉG   (100 g - 2,0 kg) VEGYES ZÖLDSÉG,  borsó, brokkoli stb.
FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.

KENYÉR   (100 g - 2,0 kg) KENYÉR,  molnárkák vagy tekercsek.
FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.

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.
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6th Sense Crisp
6th Sense Steam

6th Sense Reheat

For heating frozen, readymade food

Forced Air

Thin Pizza
Pan Pizza

French Fries

 Please select food

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic

WEIGHT
200 g

--:--

--:--
Thin Pizza

6th Sense
  




6.  ÉRZÉK CRISP

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a 6. érzék meg nem 
jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT,  amíg a 6. érzék crisp meg nem 
jelenik.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  az élelmiszerosztály kiválasz-
táshoz. 

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

EZ A FUNKCIÓ  lehetővé teszi az étel gyors felmelegítését fagyasztásból tála-
lási hőmérsékletre.
AZ AUTOMATIKUS CRISP  funkció csak fagyasztott készételekhez használható.

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

Ne helyezzen semmilyen tárolóedényt vagy csomagolást a Crisp 
tányérra!
Csak az ételt szabad a Crisp tányérra helyezni.



24

6.  ÉRZÉK CRISP

ÉTEL TANÁCSOK

HASÁBBURGONYA  (300 g - 600 g)
A HASÁBOKAT EGYENLETESEN  terítse szét a crisp 
tányéron. Ízlés szerint sózza. 
KEVERJE MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.

PIZZA,  vékony héjjal (250 g - 500 g) VÉKONY HÉJJAL  készült pizzákhoz.

SERPENYŐS PIZZA  (300 g - 800 g) VASTAG HÉJJAL  készült pizzákhoz.

BUFFALO SZÁRNYAK  (300 g - 600 g)
CSIRKEFALATOKHOZ  kenje meg a crisp tányért 
olajjal, és Enyhe készenléti szinttel süsse. 
FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL,   vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a kézi crisp funkció eljárását. 
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6th Sense Steam
6th Sense Crisp

6th Sense Reheat

 For vegetables, fish, rice and pasta

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic 00:05

19:00
6th Sense Steam

Please use
steamer bottom and lid

6th Sense
  



6.  ÉRZÉK PÁROLÁS

EZ A FUNKCIÓ 2 LÉPÉSBEN MŰKÖDIK.  � Az első lépés alatt az étel gyorsan eléri a forráspontot. � A második lépés alatt a sütő automatikusan párolási hőmérsék-
letre kapcsol, és így az így az étel nem fut ki.

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a 6. érzék meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT,  amíg a 6. érzék párolás meg nem 
jelenik.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a Sütési idő beállításához. 

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

A PÁROLÓ  csak  mikrohullámú sütőben való használatra van tervezve!
NE HASZNÁLJA EGYÁLTALÁN SEMMILYEN MÁS FUNKCIÓHOZ. 

A PÁROLÓ HASZNÁLATA  bármilyen más funkciónál károsodást okozhat. 
A SÜTŐ BEINDÍTÁSA  előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér 
szabadon tud-e forogni.
A PÁROLÓT MINDIG  az üveg forgótányérra helyezze. 

ENNEK A FUNKCIÓNAK  a használatával olyan ételek készít-
hetők el, mint a  zöldségek, halak, rizs és a metéltek.
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6. ÉRZÉK PÁROLÁS

FEDŐ
MINDIG FEDJE LE AZ ÉTELT FEDŐVEL.  Mielőtt használ-
ná, győződjön meg arról, hogy az edény és a 
fedő mikrohullámú sütőben használha-
tó-e. Ha az edényhez nincs megfelelő 
fedő, egy tányért használhat helyette. 
Úgy helyezze az edényre, hogy a tá-
nyér alja az edény belseje felé legyen 
fordítva.
NE  használja műanyag vagy alumíniumfóliát 
az étel lefedésére.

ZÖLDSÉGEK ELKÉSZÍTÉSE
HELYEZZE A ZÖLDSÉGEKET  a párolókosárba. 

Öntsön 100 ml vizet az alsó részbe. 
Fedje le fedővel, és állítsa be az időt. 
A PUHA ZÖLDSÉGEKHEZ,  mint a brokkoli és 

póréhagyma, 2-3 perc elkészítési idő 
szükséges. 

A KEMÉNYEBB ZÖLDSÉGEKHEZ,  mint a répák 
és a burgonya, 4-5 perc elkészítési idő 

szükséges.

RIZS FŐZÉSE
ALKALMAZZA A CSOMAGOLÁSON OLVASHATÓ AJÁNLÁSO-

KAT  a főzési idő, valamint a víz és a rizs mennyi-
sége tekintetében. 
HELYEZZE A HOZZÁVALÓKAT AZ ALSÓ RÉSZBE,  fedje le 
fedővel, és állítsa be az időt.

EDÉNYEK
AZ EDÉNYEKET NE TÖLTSE  fel jobban, mint a félig. 
Ha nagyobb mennyiséget kell forralnia, ak-
kor nagyobb edényt használjon, hogy a felé-
nél jobban ne töltse meg. Ezzel elkerülhető az 
étel kifutása.
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Soften
Melt

Dessert

For softening ice cream, margarine or butter

Ice Cream
Butter

Margarine

Please select food

Soften/Melt

  

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Melting

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Softening





PUHÍTÁS/OLVASZTÁS

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Puhítás/Olvasztás meg nem jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a funkció kiválasztásához.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez. 

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  az élelmiszerosztály kiválasztáshoz. 

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  a súly/mennyiség beállításához.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

EZEK A FUNKCIÓK   az étel könnyebb kezelés céljából történő felpuhítá-
sára, illetve az étel fröcskölés nélküli egyszerű felolvasztására szol-
gálnak.
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PUHÍTÁS/OLVASZTÁS

ÉTEL TANÁCSOK

VAJ  (50 g - 250 g)
FORDÍTSA MEG VAGY KEVERJE MEG  az ételt, amikor a sütő 
utasítja. 
KEVERJE MEG  a felpuhulás után is.

MARGARIN  (50 g - 250 g)
FORDÍTSA MEG VAGY KEVERJE MEG  az ételt, amikor a sütő 
utasítja. 
KEVERJE MEG  a felpuhulás után is.

FAGYLALT  (0,5 l - 2,0 l) FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja. 
GYORSAN SZOLGÁLJA FEL,  mielőtt tovább olvadna.

CSOKOLÁDÉ  (50 g - 250 g)

TÖRJE  kisebb darabokra. 
KEVERJE MEG AZ ÉTELT,  amikor a sütő utasítja.
KEVERJE MEG  a felolvadás után is.
NE FELEDJE:  Magas kakaótartalmú csokoládé esetén 
Magas Készenléti szintre lehet szükség.

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. 
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Press      to view recipes

Bread/Cakes
Snacks

Pizza/Pie

Please select food

Canned Rolls
Scones

DONENESS END TIME

COOK TIME

Normal
Baking

Pieces
09:004

11:18

Recipes

AUTO

  




RECEPTEK

 FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT,  amíg a Receptek meg nem 
jelenik.

 FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT  az egyik recept kiválasztásához.

 NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT  a választás megerősítéséhez.

 AZ OK / BEÁLLÍTÓ GOMBOT  használva mozoghat a beállítások között, 
és végezheti el azokat.

 NYOMJA MEG A START GOMBOT. 

EZ A FUNKCIÓ   a kedvenc recept gyors elérésére szolgál.
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RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

BURGONYA

FŐTT 300 G - 1 KG
PÁROLÓ ALSÓ 

RÉSZE + FEDŐ.

TEGYE BE  a pároló alsó 
részébe, és adjon 
hozzá 100 ml vizet. 
Tegye rá a fedelet.

SÜLT 200 G - 1 KG

MIKROHULLÁMÚ ÉS 

NORMÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ 

EDÉNY A FORGÓ-

TÁNYÉRON.

MOSSA  és szurkálja 
meg. Fordítsa meg, 
amikor a sütő 
utasítja.

RAKOTT 4 - 10 ADAG

MIKROHULLÁMÚ ÉS 

NORMÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ 

EDÉNY A FORGÓ-

TÁNYÉRON.

SZELETELJE FEL  a nyers 
burgonyát, és 
keverje össze 
hagymával. 
Fűszerezze só-
val, borssal, 
fokhagmával, 
és öntse le tejszínnel. 
Tetejét szórja meg 
reszelt sajttal.

(FAGYASZTOTT) HASÁBBURGONYA 300 G - 600 G

CRISP TÁNYÉR

SÓZZA  meg.

SZELETEK 300 G - 800 G

HÁMOZZA MEG,  és vágja 
szeletekre. Fűszerez-
ze, és enyhén olajoz-
za be a crisp tányért, 
valamint csepegtes-
sen a tetejére is olajat. 
Kavarja meg, amikor a 
sütő utasítja.

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.
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RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

HÚS

OLDALAS 700 G - 1,2 KG CRISP TÁNYÉR
FŰSZEREZZE,  és helyezze a 
crisp tányérra.

SÜLT TARJA 2 - 6 DB

MAGAS GRILL-

RÁCS A FORGÓ-

TÁNYÉRON

TEGYE BE A HÚST,  amikor a 
grill elő van melegítve. 
Fordítsa meg, amikor a sütő 
utasítja. Fűszerezze meg.BÁRÁNYSZELET 2 - 8 DB

KOLBÁSZ, HURKA 200 G - 800 G CRISP TÁNYÉR

ENYHÉN ZSÍROZZA  meg a crisp 
tányért. Tegye be és 
fordítsa meg az ételt, 
amikor a sütő utasítja.

(FŐZÉS) HOT DOG 4 - 8 DB

PÁROLÓ ALSÓ 

RÉSZE FEDŐ 

NÉLKÜL

TEGYE BE  a pároló alsó 
részébe, és öntsön rá 
annyi vizet, amennyi ellepi.

(FAGYASZTOTT) HAMBURGER 100 G - 500 G

CRISP TÁNYÉR

ENYHÉN ZSÍROZZA  meg a crisp 
tányért. Tegye be az ételt, 
amikor a crisp tányér elő 
van melegítve. Fordítsa 
meg az ételt, amikor a sütő 
utasítja.

SZALONNA 50 G - 150 G

TEGYE BE AZ ÉTELT,  amikor a 
crisp tányér elő van 
melegítve, és fordítsa meg, 
amikor a sütő utasítja.

FASÍRT 4 - 8 ADAG

MIKROHUL-

LÁMÚ ÉS 

NORMÁL 

SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ 

EDÉNY A 

FORGÓTÁNYÉRON

KÉSZÍTSE EL  kedvenc 
fasírtreceptjét, és formázza 
kenyér alakúra.

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. 
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RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

BAROMFI CSIRKE

FILÉ (PÁROLÁS) 300 G - 800 G PÁROLÓ

FŰSZEREZZE,  és helyezze 
a párolórácsra. Öntsön 
100 ml vizet alulra, és 
tegye rá a fedelet.

FILÉ (SÜTÉS) 300 G - 1 KG

CRISP TÁNYÉR

ENYHÉN ZSÍROZZA  meg a 
crisp tányért. Fűszerez-
ze, és tegye be a filé-
ket, amikor a crisp tá-
nyér elő van melegít-
ve. Fordítsa meg az 
ételt, amikor a sütő 
utasítja.

DARABOK 400 G - 1,2 KG

FŰSZEREZZE  a darabokat, 
és tegye a bőrével 
felfele a crisp tányérra.

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. 



33

RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

HAL

EGÉSZ HAL

SÜLT 600 G - 1,2 KG

MIKROHULLÁMÚ ÉS 

NORMÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ EDÉNY 

A FORGÓTÁNYÉRON

FŰSZEREZZE,  és kenje be a 
tetejét olajjal.

FŐTT 600 G - 1,2 KG

MIKROHULLÁ-

MOZHATÓ EDÉNY 

FEDŐVEL VAGY FÓLIA 

FEDŐKÉNT

FŰSZEREZZE,  és adjon 
hozzá 100 ml halalaplét. 
Lefedve főzze.

FILÉ (PÁROLÁS) 300 G - 800 G PÁROLÓ

FŰSZEREZZE,  és helyezze a 
párolórácsra. Öntsön 
100 ml vizet alulra, és 
tegye rá a fedelet.

SZELETEK

SÜTÉS 300 G - 800 G CRISP TÁNYÉR

ENYHÉN ZSÍROZZA  meg a 
crisp tányért. Fűszerezze, 
és tegye be az ételt, 
amikor a crisp tányér elő 
van melegítve. 
Fordítsa meg az ételt, 
amikor a sütő utasítja.

PÁROLÁS 300 G - 800 G PÁROLÓ

FŰSZEREZZE,  és helyezze a 
párolórácsra. Öntsön 
100 ml vizet alulra, és 
tegye rá a fedelet.

(FAGYASZ-

TOTT)

RAKOTT 600 G - 1,2 KG

MIKROHULLÁMÚ ÉS 

NORMÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ EDÉNY 

A FORGÓTÁNYÉRON

LEPÉNYHAL-

FILÉK
200 G - 600 G CRISP TÁNYÉR

ENYHÉN ZSÍROZZA  meg a 
crisp tányért. Tegye be 
az ételt, amikor a crisp 
tányér elő van melegít-
ve. Fordítsa meg az ételt, 
amikor a sütő utasítja.

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. 
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RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

ZÖLDSÉGEK

(FAGYASZ-

TOTT)
ZÖLDSÉGEK 300 G - 800 G

PÁROLÓ

HELYEZZE A PÁROLÓRÁCSRA.  
Öntsön 100 ml vizet alulra, 
és tegye rá a fedelet.RÉPA 200 G - 500 G

(ZÖLD) BAB 200 G - 500 G
PÁROLÓ ALSÓ 

RÉSZE + FEDŐ

TEGYE BE  a pároló alsó 
részébe, és adjon hozzá 100 ml 
vizet. Tegye rá a fedelet.

BROKKOLI 200 G - 500 G
PÁROLÓ

HELYEZZE A PÁROLÓRÁCSRA.  
Öntsön 100 ml vizet alulra, 
és tegye rá a fedelet.KARFIOL 200 G - 500 G

(FAGYASZ-

TOTT)
RAKOTT 400 G - 800 G

MIKROHULLÁMÚ ÉS NORMÁL SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ 

EDÉNY A FORGÓTÁNYÉRON

PAPRIKA

PÁROLÁS 200 G - 500 G PÁROLÓ

HELYEZZE A PÁROLÓRÁCSRA.  
Öntsön 100 ml vizet alulra, 
és tegye rá a fedelet.

SÜTÉS 200 G - 500 G

CRISP TÁNYÉR

ENYHÉN OLAJOZZA MEG  a crisp 
tányért. Tegye be a darabok-
ra vágott ételt, amikor a crisp 
tányér elő van melegítve. 
Fűszerezze és locsolja meg 
olajjal. Keverje meg az ételt, 
amikor a sütő utasítja.

PADLIZSÁN 300 G - 800 G

VÁGJA FÉLBE,  és szórja meg só-
val, és hagyja állni egy ideig. 
Enyhén olajozza meg a crisp 
tányért, és tegye be az ételt, 
amikor a crisp tányér elő van 
melegítve. Fordítsa meg, 
amikor a sütő utasítja.

TÖK PÁROLÁS 200 G - 500 G

PÁROLÓ

HELYEZZE A PÁROLÓRÁCSRA.  
Öntsön 100 ml vizet alulra, 
és tegye rá a fedelet.FŐTT KUKORICA 300 G - 1 KG

PARADICSOM 300 G - 800 G

MIKROHULLÁMÚ ÉS 

NORMÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ EDÉ-

NY A GRILLRÁCSON

VÁGJA FÉLBE,  fűszerezze és 
szórjon sajtot a tetejére.

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. 
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RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

FŐTT TÉSZTA

FŐTT TÉSZTA 1 - 4 ADAG
PÁROLÓ ALSÓ 

RÉSZE ÉS FEDŐ

ÁLLÍTSA BE  a tésztához 
javasolt főzési időt. 
Öntsön vizet a pároló alsó 
részébe. Tegye rá a 
fedelet. Tegye be a tésztát, 
amikor a sütő utasítja, és 
főzze lefedve.

LASAGNA

HÁZILAG 

KÉSZÍTETT
4 - 10 ADAG

MIKROHULLÁMÚ ÉS 

NORMÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ 

EDÉNY A 

FORGÓTÁNYÉRON

KÉSZÍTSE EL  kedvenc 
receptje szerint, vagy 
kövesse a lasagne 
csomagolásán lévő 
receptet.

FAGYASZTOTT 400 G - 1 KG
MIKROHULLÁMÚ ÉS NORMÁL SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ 

EDÉNY A FORGÓTÁNYÉRON 

RIZS

FŐTT RIZS
100 ML - 400 

ML

PÁROLÓ ALSÓ 

RÉSZE ÉS FEDŐ

ÁLLÍTSA BE  a rizshez javasolt 
főzési időt. Öntse a vizet 
és a rizst az alsó részbe, 
 és tegye rá a fedelet.

ZABKÁSA

RIZS 2 - 4 ADAG

TEGYE BE A RIZST  és a vizet a 
pároló alsó részébe. Tegye 
rá a fedelet. Adja hozzá a 
tejet, amikor a sütő 
utasítja, és folytassa a 
sütést.

ZAB 1 - 2 ADAG

MIKROHULLÁMÚ 

SÜTŐBEN HASZNÁL-

HATÓ TÁNYÉR FEDŐ 

NÉLKÜL

KEVERJE ÖSSZE A ZABPELYHET,  
a sót és a vizet.

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. 



36

RECEPTEK

RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

PIZZA / PITE

PIZZA

HÁZILAG 

KÉSZÍTETT
1 ADAG CRISP TÁNYÉR

KÉSZÍTSE EL KEDVENC  receptje 
szerint (150 ml vízzel készült 
tészta), és helyezze a crisp 
tányérra.

VÉKONY 

(FAGYASZTOTT)
250 G - 500 G

CRISP TÁNYÉR

TÁVOLÍTSA EL  a 
csomagolást.SERPENYŐS 

(FAGYASZTOTT)
300 G - 800 G

HŰTÖTT 200 G - 500 G

TEGYE BE A PIZZÁT,  amikor a 
crisp tányér elő van mele-
gítve.

QUICHE

LORRAINE 1 ADAG

KÉSZÍTSE EL A TÉSZTÁT  
(250 g liszt, 150 g vaj + 2½ ek. 
víz), és bélelje ki a crisp tányért 
a tésztával. Szurkálja meg. 
Süsse elő a tésztát. Amikor a 
sütő a töltelék hozzáadására 
utasítja, tegyen rá 200 g 
sonkát, 175 g sajtot, és öntse 
rá 3 tojás és 300 ml tejszín 
keverékét. Tegye be a sütőbe, 
és folytassa a sütést.

(FAGYASZTOTT) 200 G - 800 G TÁVOLÍTSA EL  a csomagolást.

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. 

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

KENYÉR / SÜTE-
MÉNYEK

ROLÁD KONZERV 4 - 6 DB

CRISP TÁNYÉR

TÁVOLÍTSA EL  a csomagolást. 
Tegye be, amikor a sütő elő 
van melegítve.

LÁNGOS 1 CSOMAG

FORMÁZZA  egy lángossá vagy 
kisebb darabokra a zsírozott 
crisp tányéron.

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. 
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RECEPTEK

ÉTEL MENNYISÉG TARTOZÉKOK TANÁCSOK

SNACK-FÉ-
LÉK

KUKORICA, PATTOGATOTT 90 - 100 G
HELYEZZE A TASAKOT  a forgótányérra. Egyszerre 
csak egy tasakot pattogtasson ki.

PIRÍTOTT MOGYORÓ 50 G - 200 G

CRISP TÁNYÉR

TEGYE BE A MOGYORÓT,  amikor 
a crisp tányér elő van mele-
gítve. Kavarja meg, amikor a 
sütő utasítja.

CSIRKE

BUFFALO 

SZÁRNYAK
300 G - 600 G

FALATOK (FA-

GYASZTOTT)
250 G - 600 G

TEGYE BE A FALATOKAT,  amikor 
a crisp tányér elő van mele-
gítve. Fordítsa meg, amikor a 
sütő utasítja.

DESSZERTEK

GYÜMÖLC-

SÖS PITE

HÁZILAG 

KÉSZÍTETT
1 CSOMAG

KÉSZÍTSEN TÉSZTÁT  180 g liszt, 
125 g vaj és 1 tojás felhaszná-
lásával. (vagy használjon kész 
tésztát) Bélelje ki a crisp tányért 
a tésztával, és töltse meg 700-
800 g szeletelt almával, amely-
hez cukrot és fahéjat kevert.

FAGYASZTOTT 300 G - 800 G TÁVOLÍTSA EL  a csomagolást.

SÜLT ALMA 4 - 8 DB

MIKROHULLÁMÚ ÉS 

NORMÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ 

EDÉNY A FORGÓ-

TÁNYÉRON

VEGYE KI A MAGHÁZAT,  és töltse 
meg marcipánnal vagy 
fahéjjal, cukorral és vajjal.

CRÈME CARAMEL 2 - 6 ADAG

MIKROHUL-

LÁMÚ ÉS NOR-

MÁL SÜTŐBEN 

HASZNÁLHATÓ 

EDÉNYEK ÉS CRISP 

TÁNYÉR

4 ADAGHOZ  keverjen össze 
4 tojássárgáját 75 ml cukorral 
és 1 teáskanál vaníliával. Mele-
gítsen 200 ml tejszínt + 150 ml 
tejet 3-3½ percig Jet fokoza-
ton, és adja a tojásokhoz. 
Öntse a keveréket adagos 
tálkákba. Öntsön 500 ml vizet 
a crisp tányérba, és helyezze a 
tálkákat a vízbe, amikor a sütő 
sípol. Szórjon cukrot a tetejére, 
amikor lehűlt, és olvassza meg 
egy gázégővel.

GYÜMÖLCSKOMPÓT 300 G - 800 ML PÁROLÓ

HELYEZZE A PÁROLÓRÁCSRA.  
Öntsön 100 ml vizet alulra, 
és tegye rá a fedelet.

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. 



38

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

NORMÁL HASZNÁLAT MELLETT A TISZTÍTÁS  jelenti az 
egyedüli karbantartást. 

A SÜTŐ TISZTÁNTARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA  a felü-
let károsodásához vezethet, ami kedvezőtle-
nül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és 
esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.

NE HASZNÁLJON FÉMBŐL KÉSZÜLT 

TISZTÍTÓESZKÖZÖKET, ERŐS 
MOSÓSZEREKET,  fémből ké-
szült tisztítóeszközö-
ket, fém súrolópárná-
kat, érdes hatású rongyokat stb., amelyek 
károsíthatják a kezelőlapot, valamint a 
sütő külső és belső felületeit. Az üvegek tis-
ztításához szivacsot és közömbös mosós-
zert vagy papírtörülközőt és valamilyen 
sprayt használjon. Az ablaktisztításra szol-
gáló sprayt fújja rá a papírtörölközőre.
SEMMILYEN ANYAGOT  ne spricceljen közvet-
lenül a sütőbe.

RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT,  különösen 
folyadékok kicsordulása esetén, 
vegye ki a forgótányért, és tisztít-
sa meg a sütő alját.

EZ A SÜTŐ CSAK  behelyezett forgótányérral üze-
meltethető.

NE  használja a sütőt akkor, ha tisztítás cé-
ljából kivette a forgótányért.

HASZNÁLJON KÖZÖMBÖS MOSÓSZERT,  vizet és puha 
rongyot a belső felületek, az ajtó külső és bel-
ső részének, valamint ajtótömítéseknek a meg-
tisztításához.

NE HAGYJA, HOGY ZSÍR  vagy ételmaradékok 
gyűljenek fel az ajtónál.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSAKOR  ne has-
ználjon gőzzel tisztító készülékeket.

A SÜTŐ BELTERÉBEN ÉREZHETŐ KELLEMETLEN ILLATOK  
úgy távolíthatók el, hogy a sütőbe a forgótá-
nyérra helyez egy vízzel és citromlével színül-
tig telt poharat, és azt néhány percig forralja.

A MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK  eltávolításához tegyen 
be sütőbe 2-3 percre egy vízzel telt poharat. 
A vízből elpárolgó gőz fel fogja puhítani a 
szennyeződést.

A GRILLEZŐ FŰTŐSZÁL  nem igényel tisztítást, mert 
az intenzív hő minden szennyeződést leéget, 
de a felette lévő felső fal esetén rendszeres 
tisztításra lehet szükség. Használjon ehhez me-
leg vizet, mosószert és szivacsot. Ha nem hasz-
nálja rendszeresen a Grill funkciót, havonta 
10 percig működtetve le 
kell égetni a szennyező-
déseket. � Nyomja a 

rögzítőelemet fino-
man a felső fal hátsó 
része felé, majd en-
gedje le a grillező fű-
tőszál kioldásához. � Tisztítás után állítsa 
vissza a rögzítőelemet 
eredeti helyzetébe.
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MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ:

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ.

ÜVEG FORGÓTÁNYÉR.

CRISP FOGANTYÚ.

GRILLRÁCS.

KÖRÜLTEKINTŐ TISZTÍTÁS:
A CRISP TÁNYÉR  langyos, mosószeres 
vízben tisztítható. Az erősen 
szennyezett részek dörzsszi-
vaccsal vagy enyhe súroló-
szerrel tisztíthatók.
TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG  hagyja lehűlni a Crisp tá-
nyért.

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.

PÁROLÓ.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

HA A SÜTŐ NEM MŰKÖDIK,  a segélyszolgálat kihívá-
sa előtt ellenőrizze a következőket: � Helyén van-e a forgótányér  és a forgótá-

nyértartó. � A villásdugó  jól illeszkedik-e a fali aljzatba. � Jól záródik-e  az ajtó. � Ellenőrizze a biztosítékokat,  és győződjön 
meg arról, hogy van-e áram. � Ellenőrizze, hogy  a sütő szellőzése megfe-
lelő-e. � Tíz perc múlva próbálja meg ismét beindí-
tani a készüléket. � Nyissa ki, majd csukja be  az ajtót, mielőtt 
ismét próbálkozna.

A FENTI MŰVELETEK CÉLJA AZ,   hogy ne hívjaki fölös-
legesen a segélyszolgálatot, ami ilyen esetben 
pénzbe kerülhet. 
A segélyszolgálat értesítésekor mindig közölje 
a gyártási számot és a sütő típusszámát (lásd a 
szerviz matricát). További tanácsokat a garan-
ciafüzetben talál.

HA A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL SZORUL CSERÉRE,  
az csak eredeti kábellel 
cserélhető, amely a segélys-
zolgálatnál szerezhető be. 
A kábelt csak képzett szer-
vizszakember cserélheti ki.

A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉT 
KIZÁRÓLAG KÉPZETT SZERVIZSZAKEM-
BER VÉGEZHETI.  Szakképzett sza-
kemberek kivételével bárki más 
számára veszélyes bármily-
en olyan szervizelési vagy ja-
vítási művelet elvégzése, amely a 
mikrohullámú energia hatása ellen védel-
met nyújtó bármely burkolatelem eltávolí-
tásával jár.
NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLAT SEMMILYEN ELEMÉT.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

FEDŐ.
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AZ IEC 60705 SZ. SZABVÁNNYAL ÖSSZHANGBAN.

A NEMZETKÖZI ELEKTROTECHNIKAI BIZOTTSÁG  a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének értéke-
léséhez melegítési normát vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket kínálja:

MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

Teszt Mennyiség Kb. idő Teljesítményszint Edény

12.1.3 1000 g 12 - 13 perc 650 W  Pyrex 3.227

12.2.3 475 g 5 ½ perc 650 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13 - 14 perc 750 W  Pyrex 3.838

13,3 500 g 10 perc 160 W

TÁPFESZÜLTSÉG 230 V/50 HZ

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 2800 W

BIZTOSÍTÉK 16 A

MIKROHULLÁMOS KIMENŐ TELJESÍTMÉNY 900 W

GRILL 1600 W

KÜLSŐ MÉRETEK (MAXSZXMÉ) 455 X 595 X 560

BELSŐ MÉRETEK (MAXSZXMÉ) 210 X 450 X 420
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KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A CSOMAGOLÓ DOBOZ  100%-ban 
újrahasznosítható, és el van 
látva az újrahasznosí-
tás jelével. Kövesse a helyi 
hulladékelhelyezési előíráso-
kat. A potenciális veszélyt hor-
dozó csomagolóanyagokat (mű-
anyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa 
távol a gyermekektől.
A KÉSZÜLÉKEN  található jelzés megfelel az elekt-
romos és elektronikus berendezések hulladé-
kairól szóló 2002/96/EC európai irányelvben 
(WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált 
termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít 
elkerülni a környezettel és az emberi egészség-
gel kapcsolatos azon esetleges negatív követ-
kezményeket, amelyeket a termék nem megfe-
lelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A TERMÉKEN  vagy a termék-
hez mellékelt dokumentu-
mokon feltüntetett jelzés 
arra utal, hogy ez a termék 
nem kezelhető háztartási hul-
ladékként. Ehelyett a terméket 
a villamos és elektronikus be-
rendezések újrahasznosítá-
sát végző telephelyek va-
lamelyikén kell leadni. 
KISELEJTEZÉSKOR  a hulladék-
eltávolításra vonatkozó 
helyi környezetvédelmi előírások szerint kell 
eljárni.
A TERMÉK KEZELÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL  és újra-
hasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoz-
tatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgár-
mesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok ke-
zelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolt-
hoz, ahol a terméket vásárolta.
A TERMÉKET  a hálózati kábel elvágásával kell 
használhatatlanná tenni.


