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Mikrohullámú sütő 
 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
MODELL: MWE 225 FI 

 
A mikrohullámú sütő használata előtt gondosan olvassa 
el a jelen útmutatót, és őrizze is meg azt. 
 
Amennyiben betartja az útmutatásokat, az Ön által vásárolt 
mikrohullámú sütő hosszú éveken át hibátlanul üzemel. 
 
 
 
 
 
 
 
ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT! 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÓVINTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁSNAK 
VALÓ TÚLZOTT KITETTSÉG MEGELŐZÉSE 
ÉRDEKÉBEN 
 
(a) A sütő nyitott ajtó mellett történő üzemeltetése tilos, 
mivel így káros mikrohullámú sugárzás érheti Önt. A 
biztonsági reteszek tönkretétele vagy módosítása tilos. 
(b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő előlapja és ajtaja 
közé, továbbá ne hagyja, hogy étel- vagy 
tisztítószer-lerakódások alakuljanak ki a tömítési felületeken. 
(c) VIGYÁZAT: Amennyiben az ajtó vagy annak tömítései 
sérültek, a sütőt tilos működtetni, amíg a hibát ki nem javítja 
egy hozzáértő személy. 
 
TOVÁBBIAK 
Amennyiben a berendezést nem tartják tisztán, annak 
felületei sérülhetnek, melynek következtében csökkenhet a 
berendezés élettartama, ami veszélyes helyzethez vezethet. 
 
Műszaki adatok 
Modell: MWE 225 FI 
Névleges feszültség 230V ~50Hz 
Névleges bemeneti teljesítmény (Mikrohullám): 1250W 
Névleges kimeneti teljesítmény (Mikrohullám): 800W 
Névleges bemeneti teljesítmény (Grill): 1000W 
Sütő űrtartalma: 20L 
Forgótányér átmérője: Ø245mm 
Külső méretek: 595x343.5x382 mm 
Nettó tömeg: Kb. 15.0kg 
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FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A berendezés használata során esetlegesen bekövetkező 
tűz, áramütés, személyi sérülés, valamint a mikrohullámú 
sugárzásnak való túlzott kitettség veszélyének csökkentése 
érdekében kövesse az alábbi alapvető óvintézkedéseket: 
1.Figyelmeztetés: A folyadékokat és egyéb ételeket tilos zárt 
edényekben melegíteni, mivel azok felrobbanhatnak. 
2.Figyelmeztetés: Azon javítási munkálatok elvégzése, 
amelyek a mikrohullámú sugárzástól védő burkolat 
eltávolításával járnak, veszélyesek lehetnek a nem 
hozzáértő személyek számára. 
3.Ezt a berendezést 8 éven felüli gyermekek, csökkent fizikai, 
érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, 
továbbá tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező 
személyek is üzemeltethetik felügyelet mellett, ill. 
amennyiben megfelelő felvilágosításban részesültek a 
berendezés használatát illetően, valamint tisztában vannak a 
használatból eredő kockázatokkal. A tisztítást és a 
felhasználó által végrehajtható karbantartási műveleteket 
gyermekek kizárólag 8 éves életkortól, felügyelet mellett 
végezhetik. 
4. A berendezést és annak vezetékét tartsa távol a 8 évnél 
fiatalabb gyermekektől. 
5. A mikrohullámú sütőbe kizárólag az ahhoz megfelelő 
evőeszközöket helyezze be. 
6.A sütőt rendszeresen tisztítani kell, melynek során el kell 
távolítani a berendezésből az ételmaradékokat. 
7. Olvassa el és tartsa be az "ÓVINTÉZKEDÉSEK A 
MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁSNAK VALÓ TÚLZOTT 
KITETTSÉG MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN" fejezetben 
leírtakat. 
8. Amennyiben műanyagból vagy papírból készült 
edényekben melegít ételt, ügyeljen rájuk, mivel lángra 
kaphatnak. 
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9.Amennyiben füst keletkezik, a berendezést kapcsolja le 
vagy húzza ki a hálózatból, és tartsa zárva az ajtót az 
esetlegesen kialakult lángok elfojtása érdekében. 
10.Ne főzze túl az ételt. 
11.Ne használja a sütő belső terét tárolási célokra. Ne 
tároljon a sütőben kenyeret, aprósüteményt, stb. 
12. Mielőtt a sütőbe helyezné a műanyag vagy papír 
tárólóedényeket/zacskókat, távolítson el róluk minden 
fémből készült rögzítőelemet és fogantyút. 
13. A sütőt a mellékelt útmutatásoknak megfelelő helyre 
telepítse. 
14. A nyers és az egész főtt tojásokat a mikrohullámú 
sütőben tilos héjastól melegíteni, mivel felrobbanhatnak még 
a mikrohullámú sütés befejezte után is. 
15.Ezt a berendezést beltéri használatra terveztük 
háztartási vagy hasonló alkalmazásokban: 
-személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és egyéb 
munkahelyeken 
-a hotelek, motelek és egyéb lakóépületek vendégei 
számára 
-mezőgazdasági célú házak; 
-panzió-jellegű környezetek. 
16. Amennyiben a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, a 
márkaszerviznek vagy hasonlóan képzett személynek kell 
cserélnie a kockázatok elkerülésének érdekében. 
17.Ne tárolja és ne használja ezt a berendezést kültéren. 
18. Ne használja a sütőt víz közelében, nedves pincében 
vagy úszómedence környékén. 
19.Működés közben a berendezés felülete bizonyos 
hozzáférhető helyeken felforrósodhat. A felületek használat 
közben felforrósodhatnak. Tartsa távol a vezetéket ezen 
részektől, és mindig hagyja szabadon a sütő 
szellőzőnyílásait. 
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20. Ne hagyja, hogy a vezeték lelógjon az asztal vagy a pult 
széléről. 
21. Amennyiben a sütőt nem tartják tisztán, annak felületei 
károsodhatnak, melynek következtében csökkenhet a 
berendezés élettartama, így az veszélyessé válhat. 
22.Az égési sérülések elkerülésének érdekében a 
cumisüvegek és a bébiételek tartalmát fogyasztás előtt fel 
kell rázni vagy meg kell keverni, és ellenőrizni kell 
hőmérsékletüket. 
23. Az italok melegítése során késleltetett robbanásszerű 
forrás alakulhat ki, ezért az edényt nagyon óvatosan kell 
kezelni. 
24.Ezt a berendezést csökkent fizikai, érzékelési vagy 
mentális kapacitással rendelkező, továbbá tapasztalattal és 
ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet 
mellett üzemeltethetik, amennyiben a biztonságukért felelős 
személy által megfelelő felvilágosításban részesültek a 
berendezés használatát illetően. 
25.A gyermekek kizárólag felügyelet mellett üzemeltethetik 
a berendezést – így megakadályozható, hogy játsszanak 
azzal. 
26.A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy különálló 
távirányítású rendszerrel működtetni. 
27.A készülék bizonyos felületei működés közben 
felforrósodhatnak. Kisgyermekektől távol tartandó.  
28.Tilos gőztisztítóval tisztítani. 
29.A készülék üzem közben felforrósodik. Kerülni kell a sütő 
belsejében elhelyezkedő fűtőfelületek megérintését. 
30.Kizárólag olyan hőmérőt alkalmazzon, amely erre a célra 
alkalmas. (hőmérő eszközzel használható sütők esetén.)
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31.  VIGYÁZAT: A készülék és bizonyos hozzáférhető 
részei működés közben felforrósodnak. Kerülni kell a 
fűtőelemek megérintését. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket 
távol kell tartani a berendezéstől, amennyiben nem tarthatók 
folyamatos felügyelet alatt a készülék üzemeltetése során. 
32. A mikrohullámú sütőt nyitott dekorajtó mellett kell 
üzemeltetni. (dekorajtóval ellátott sütők esetén.)  
33.A tárolószekrény felületei felforrósodhatnak. 
 
 
OLVASSA ÁT FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE IS MEG A
TÁJÉKOZTATÓT!
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A hibás földelésből adódó személyi sérülések 
kockázatának csökkentése
 
VESZÉLY
Áramütés veszélye 
Bizonyos belső 
részegységek érintése 
súlyos személyi sérülést 
vagy halált okozhat. A 
készülék szétszerelése 
tilos. 
 
VIGYÁZAT
Áramütés veszélye  
A hibás földelés áramütést 
okozhat. Ne csatlakoztassa 
a hálózathoz a készüléket, 
amíg az nincs megfelelően 
telepítve és földelve. 
 
A készüléket földelni kell. 
Amennyiben villamos 
rövidzárlat keletkezik, a 
földelés csökkenti az 
áramütés veszélyét, mivel 
rövidebb utat biztosít az 
elektromos áram számára. 
A készülék földvezetékkel 
és földelt csatlakozóval 
ellátott villásdugóval 
rendelkezik. A villásdugót 
kizárólag megfelelően 
felszerelt, földelt aljzatba 
szabad csatlakoztatni. 

Amennyiben a földelésre 
vonatkozó előírásokat nem érti 
teljes mértékben, ill., ha 
kétségei támadnak a készülék 
földelését illetően, vegye fel a 
kapcsolatot egy képzett 
villanyszerelővel vagy 
szervizszakemberrel. Ha a 
készülék üzemeltetéséhez 
hosszabító vezetékre van 
szükség, kizárólag a 3 
vezetékes, földelt típust 
használja. 
1. A készüléket rövid 
tápvezetékkel szállítjuk, 
csökkentve a belegabalyodás 
és a belebotlás veszélyét. 2. 
Amennyiben hosszú elosztót 
vagy hosszabbító vezetéket 
alkalmaz:  
1) Az elosztó vagy hosszabító 
vezeték villamos 
terhelhetőségének legalább 
akkorának kell lennie, mint a 
készülék névleges 
teljesítményének. 
2) Kizárólag 3 vezetékes, 
földelt típusú hosszabítót 
szabad alkalmazni. 
3)A hosszú vezetéket úgy kell 
elhelyezni, hogy ne lógjon le 
az asztal vagy pult széléről, és 
ne kapaszkodhassanak bele 
a gyermekek, ill. ne okozzon 
botlásveszélyt. 
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TISZTÍTÁS
Gondoskodjon róla, hogy a készülék ne legyen tápfeszültség 
alatt. 
1. Használat után tisztítsa meg a sütő belső terét egy nedves 
kendő segítségével. 
2. A kiegészítőket hagyományos módon, szappanos vízzel 
mossa el. 
3. Amennyiben szennyeződést tapasztal az ajtókereten és a 
tömítésen, valamint a környezetükben elhelyezkedő 
részegységeken, gondosan tisztítsa meg őket egy nedves 
kendővel. 
4. A sütő ajtajában található üveg tisztításához tilos 
súrólószereket vagy éles fémkaparókat alkalmazni, mivel 
ezek megkarcolhatják annak felületét, ami az üveg töréséhez 
vezethet. 
5. Tisztítási tipp --- A sütő étellel szennyezett belső 
felületeinek egyszerű tisztítása: Helyezzen egy fél citromot 
egy tálba, adjon hozzá 300ml (1/2 pint) vizet, majd melegítse 
100%-os teljesítményen 10 percen keresztül. Törölje tisztára 
a sütőt egy puha, száraz törlőkendővel.
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KONYHAI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK 

Személyi sérülés veszélye
Azon javítási munkálatok 
elvégzése, amelyek a mikrohullámú 
sugárzástól védő burkolat 
eltávolításával járnak, veszélyesek 
lehetnek a nem hozzáértő 
személyek számára.

Lásd a "Mikrohullámú sütőben 
alkalmazható és kerülendő anyagok" 
című útmutatót. Léteznek olyan, nem 
fémből készült konyhai eszközök is, 
amelyek nem helyezhetők 
mikrohullámú sütőbe. Amennyiben 
kétsége merül fel egy adott konyhai 
eszközzel kapcsolatban, az alábbi 
vizsgálati eljárással ellenőrizheti azt. 
 
Konyhai eszközök vizsgálata:
1. Töltsön 1 csésze (250ml) vizet egy 
mikrohullámú sütőben használható 
edénybe, és helyezze be vele együtt a 
kérdéses konyhai eszközt is. 
2. Kapcsolja a sütőt maximális 
teljesítményre, majd járassa 1 percen 
keresztül. 
3. Óvatosan érintse meg a konyhai 
eszközt. Amennyiben a konyhai 
eszköz meleg, ne helyezze a 
mikrohullámú sütőbe. 
4. A teszt során ne járassa a sütőt 1 
percnél tovább. 
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A mikrohullámú sütőben alkalmazható anyagok

Konyhai eszközök Megjegyzések

Alumínium fólia Csak lefedésre. A túlfőzés elkerülésének 
érdekében kisméretű, nem gyűrődött darabokkal 
lefedheti a vékony szelet húsokat vagy 
szárnyasokat. Ha a fólia túl közel kerül a sütő 
falához, elektromos ív keletkezhet. A fóliának 
legalább 1 hüvelykre (2,5cm) kell lennie a sütő 
falától. 

Pirítóedény  Kövesse a gyártó útmutatásait. A pirítóedény 
aljának legalább 3/16 hüvelyre (5mm) kell lennie a 
forgótálcától. A helytelen használat a forgótálca 
törését okozhatja. 

Étkészlet Kizárólag a mikrohullámú sütőben alkalmazható 
típusok. Kövesse a gyártó útmutatásait. Ne 
használjon törött vagy csorba edényeket. 

Üvegtálak  Mindig fedő nélkül használja. Csak 
ételmelegítésre használja. A legtöbb üvegedény 
nem hőálló, ezért eltörhetnek. 

Üvegáru  Kizárólag a hőálló típust alkalmazza. Csak 
fémperem nélküli darabokat használjon. Ne 
használjon törött vagy csorba edényeket. 

Sütőzacskók   Kövesse a gyártó útmutatásait. A lezáráshoz ne 
használjon fémet. Alakítson ki a zacskókon 
lyukakat, hogy a gőz kiáramolhasson. 

Papírtálca, -pohár Csak rövid ideig tartó főzéshez/melegítéshez 
alkalmazza. Ne hagyja a sütőt őrizetlenül a főzés 
során. 

Papírtörlők A zsír felszívására és az étel lefedésére 
újramelegítés során. Csak felügyelet mellett, rövid 
ideig tartó főzéshez alkalmazza. 
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Sütőpapír Alkalmazható a fröcsögés megelőzésére vagy 
gőzöléshez. 
Műanyag Kizárólag a mikrohullámú sütőben alkalmazható típusok. 

Kövesse a gyártó útmutatásait. "Mikrohullámú sütőben 
használható" besorolással kell rendelkeznie. Néhány 
műanyagedény meglágyul, amikor az étel felmelegszik 
bennük. A "főzőtasakokon" és a szorosan lezárt műanyag 
zacskókon lyukakat, réseket vagy szellőzőnyílásokat kell 
kialakítani a csomagoláson található útmutatásnak 
megfelelően.  

Műanyag fólia Kizárólag a mikrohullámú sütőben alkalmazható típusok. 
A főzés során az étel nedvességtartalmának 
megőrzésére használatos. A műanyag fólia ne érjen az 
ételhez.  

Hőmérők Kizárólag a mikrohullámú sütőben alkalmazható típusok. 
(hús- és cukorhőmérők) 

Zsírpapír Alkalmazható a fröcsögés megelőzésére vagy a 
nedvességtartalom megőrzésére. 

 
 
A mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok

Konyhai 
eszközök

Megjegyzések

Alumínium 
tálca 

Elektromos ívet húzhat. Helyezze át az ételt 
mikrohullámú sütőben alkalmazható edénybe. 

Fém fogantyús 
karton ételtartó 

Elektromos ívet húzhat. Helyezze át az ételt 
mikrohullámú sütőben alkalmazható edénybe. 

Fém vagy fém 
bevonatú 
konyhai 
eszközök 

A fém elzárja az ételt a mikrohullámú sugárzás elől. A 
fémbevonat elektromos ív kialakulását eredményezheti. 

Fém 
zárószalag 

Elektromos ív alakulhat ki és tűzveszélyes is. 

Papírzacskók Tüzet okozhatnak. 
Műanyag hab A műanyag hab megolvadhat vagy elszennyezheti a 

benne tárolt folyadékot, amennyiben túl magas 
hőmérsékletre melegítik. 

Fa A mikrohullámú sütőbe helyezett fa kiszárad, amitől 
elrepedhet vagy eltörhet. 
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A SÜTŐ TELEPÍTÉSE
A sütő részegységeinek és tartozékainak elnevezései
Vegyen ki mindent a dobozból, majd ürítse ki a sütő belsejét. 
A sütőt a következő tartozékokkal szállítjuk: 
Üvegtálca   1 
Forgótálca gyűrűs szerelvénye 1 
Kezelési kézikönyv   1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grillrács (Kizárólag a grill 
funkcióval, üvegtálcára

 
helyezve 

használatos)
  

A) Vezérlőpanel 
B) Forgótálca tengelye 
C) Forgótálca gyűrűs szerelvénye 
D) Üvegtálca 
E) Betekintő ablak 
F) Ajtó szerelvény 
G) Biztonsági reteszrendszer  

 

A forgótányér beszerelése
 

Agy (alul) 
 
 

Üvegtálca  
 
 

Forgótálca 
tengelye 

 
  

Forgótálca gyűrűs szerelvénye
 

 

a. Az üvegtálcát tilos fordítva 
behelyezni. Az üvegtálca nem 
akadhat el. 
b. A főzés során a forgótálca 
gyűrűs szerelvényét és az 
üvegtálcát mindig használni kell. 
c. A melegítésre vagy főzésre 
szánt ételt és az ételt tartalmazó 
edényeket mindig az üvegtálcára 
kell helyezni. 
d. Amennyiben az üvegtálca vagy 
a forgótálca gyűrűs szerelvénye 
megreped vagy eltörik, vegye fel a 
kapcsolatot az Önhöz legközelebb 
eső szervizközponttal. 

F

G

A

C BE D
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Telepítés és csatlakoztatás
1. Ezt a készüléket kizárólag beltéri használatra terveztük. 
2. Ez a sütő kizárólag beépítve használható. Nem szabad 
pulton vagy szekrényben használni. 
3. Kérjük, olvassa el a speciális beépítési útmutatót. 
4. A készülék beszerelhető 60cm széles, falra szerelt 
(legalább 55cm mélységű és a talajszinttől mérve 85cm 
magasan elhelyezkedő) szekrénybe. 
5. A készülék villásdugóval van ellátva, amelyet minden 
esetben megfelelően telepített és földelt aljzatba kell 
csatlakoztatni. 
6. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a műszaki 
adatokat tartalmazó címkén szereplő értékkel. 
7. Az aljzatot és a csatlakozókábelt kizárólag szakképzett 
villanyszerelő telepítheti és cserélheti. Amennyiben a 
beszerelést követően az aljzat nem hozzáférhető, a telepítés 
során el kell helyezni egy olyan megszakító eszközt, amely 
legalább 3 milliméteres légrést képes előidézni mindhárom 
póluson. 
8. Adapter elosztó és hosszabbító vezeték alkalmazása tilos. 
A túlterhelt elemek tűzveszélyt okozhatnak. 
 
 
 
Működés közben a hozzáférhető felületek
felforrósodhatnak.
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Kezelési útmutató
1. Az óra beállítása 
Ha a mikrohullámú sütőt áram alá helyezik, a LED kijelzőn a "0:00" 
számsor jeleneik meg, és egy hangjelzés hallható. 
1) Az óra beállításához nyomja le kétszer a "  " szimbólumot; 
ekkor az óraszámláló számjegyei villognak. 

2) Az óra beállításához forgassa el a "  " forgókapcsolót; az óra 
számértékének 0 és 23 közé kell esnie. 
3) Nyomja le a "  " szimbólumot; ekkor a percmutató 
számjegyei villognak. 

4) A percek beállításához forgassa el a "  " forgókapcsolót; a percek 
számértékének 0 és 59 közé kell esnie. 
5) Az órabeállítás végeztével nyomja le a "  " szimbólumot. A 
":" szimbólum villog, a beállított időpont világít. 
Megjegyzés: 1) Amennyiben nem állítja be az órát, az nem fog üzemelni 
a bekapcsolás után. 
2) Ha az óra beállítása során lenyomja a “  " 
szimbólumot, a sütő automatikusan visszaáll az előző állapotba. 

2. Mikrohullámú sütés 
Nyomja le a " " szimbólumot; ekkor a LED kijelzőn a "P100" 
felirat jelenik meg. A kívánt időtartam kiválasztásához nyomja le a 

" " szimbólumot, vagy 

forgassa el a "  " a forgókapcsolót, ha be szeretné állítani a 
teljesítményt. A forgókapcsoló segítségével a kijelzőn látható, illetve 
megnyomással a következő teljesítményszintek közül választhat: 
"P100", "P80", "P50", "P30" vagy "P10". A jóváhagyáshoz nyomja le a " 

 " gombot, majd állítsa be a kívánt főzési időt a "  " 
forgókapcsoló segítségével 5 másodperc és 95 perc közötti értékre 

(0:05-95:00). A főzés megkezdéséhez ismét nyomja le a "  " 
gombot. 

Példa: Amennyiben 80%-os teljesítményszinten szeretné üzemeltetni a 
sütőt 20 percen keresztül, kövesse az alábbi lépéseket. 
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1) Nyomja le a "  " gombot egyszer; a kijelzőn a "P100" felirat 
jelenik meg. 
2) A 80%-os teljesítményszint kiválasztásához nyomja le a "  " 

gombot ismét, vagy forgassa el a "  " forgókapcsolót. 

3) A jóváhagyáshoz nyomja le a "  " gombot egyszer; a kijelzőn a 
"P80" felirat jelenik meg. 

4) A főzési időtartam beállításához forgassa el a "  " forgókapcsolót, 
amíg a kijelzőn a meg nem jelenik a "20:00" érték. 

 " gombot. 5) A főzés megkezdéséhez nyomja le a " 

Megjegyzés: a megadott időtartományokon belül a forgókapcsolóval az 
alábbiak szerint léptethető a beállított időtartam: 

0---1 perc 
1--- 5 perc 
5---10 perc 

10---30 perc 
30---95 perc  

5 másodperc 
10 másodperc 
30 másodperc 
1 perc 
5 perc  

 

" "
Sorrend 

Kijelzőn látható felirat Mikrohullám 
teljesítményszint 

Grill 
teljesítmé

nyszint 

1 P100 100%  

2 P80 80%  

3 P50 50%  

4 P30 30%  

5 P10 10%  

6 G 0% 100% 

7 C-1 55% 45% 

8 C-2 36% 64% 
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3. Grill vagy kombinált főzés
Nyomja le a " " gombot; ekkor a LED kijelzőn a "P100" felirat 
jelenik meg. A kívánt időtartam kiválasztásához nyomja le a "
" szimbólumot, vagy 

forgassa el a "  " forgókapcsolót, ha be szeretné állítani a 
teljesítményt. A forgókapcsoló  
segítségével a kijelzőn látható, illetve megnyomásra a következő 
teljesítményszintek közül választhat: "G","C-1" vagy "C-2". A 

jóváhagyáshoz nyomja le a " "gombot, majd a " ” 
elforgatásával állítsa be a kívánt időtartamot 5 másodperc és 95 perc 
közötti értékre (0:05-95:00). A főzés megkezdéséhez ismét nyomja le a 

"  " gombot. 
 
Példa: Amennyiben 55%-os mikrohullámú és 45% grill 
teljesítményszinten (C-I) szeretné üzemeltetni a sütőt 10 percen 
keresztül, kövesse az alábbi lépéseket. 
 
1) Nyomja le a "  " gombot egyszer; ekkor a kijelzőn a "P100" 
felirat jelenik meg. 
2) Az időtartam kiválasztásához nyomja le a "  " gombot, vagy 

forgassa el a "  " forgókapcsolót a Kombi 1 opció kiválasztásához.  

3) A jóváhagyáshoz nyomja le a "  " gombot; ekkor a kijelzőn a 
"C-1" felirat jelenik meg.  

4) A főzési időtartam beállításához forgassa el a "  " forgókapcsolót, 
amíg a kijelzőn a meg nem jelenik a "10:00" érték. 

 " gombot. 5) A főzés megkezdéséhez nyomja le a " 
 
Megjegyzés: A grillezési időtartam felénél a sütő hangjelzést ad – ez 

üzemszerű jelenség. A jobb grillezési eredmény elérésének 
érdekében a hangjelzést követően fordítsa meg az ételt, csukja be 

az ajtót, majd nyomja le a " " gombot a főzés folytatásához. 
Amennyiben nem tesz semmit, a sütő folytatja a folyamatot. 
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4. Gyorsindítás 
1) Az azonnali 100%-os teljesítményszint mellett történő főzés 

megkezdéséhez készenléti állapotban nyomja le a "  " gombot; a 
gomb minden egyes lenyomása 30 másodperccel növeli az időtartamot, 
maximum 95 percig. 

2) Mikrohullámú sütés vagy kiolvasztás közben a "  " gomb 
lenyomásonként 30 másodperccel hosszabbítja meg a főzési 
időtartamot. 

3) Készenléti állapotban forgassa a "  " forgókapcsolót balra a 
100%-os teljesítményszint mellett történő főzés időtartamának 

beállításához, majd a főzés megkezdéséhez nyomja le a "  " 
gombot. 
 
5. Súlyalapú kiolvasztás 

1) Nyomja le a "  " szimbólumot egyszer; ekkor a kijelzőn a "dEF1" 
felirat jelenik meg. 

2) A kiolvasztani kívánt étel súlyát a "  " forgókapcsoló segítségével 
állíthatja be 100 és 2000g között. 

3) A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja le a "  " gombot. 
 
6. Időalapú kiolvasztás 

1) Nyomja le a "  " szimbólumot kétszer; ekkor a kijelzőn a "dEF2" 
felirat jelenik meg. 

2) A kiolvasztási időt a "  " forgókapcsoló segítségével állíthatja be. A 
maximális beállítható időtartam 95 perc. 

3) A kiolvasztás elindításához nyomja le a "  " gombot. A 
kiolvasztási teljesítmény P30, amely nem módosítható. 
 
7. Konyhai időzítő 
(1) Nyomja le egyszer a " " szimbólumot; ekkor a LED kijelzőn 
"00:00" jelenik meg. 

2) Az időzítő beállításához forgassa el a "  " forgókapcsolót; (A 
maximálisan beállítható időtartam 95 perc.) 
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3) A beállítás jóváhagyásához nyomja le a "  " gombot. 
 4) Az időzítő lejárta után az időzítő visszajelzője kialszik. A készülék 5 

hangjelzést hallat. Amennyiben beállította a pontos időt (24-órás 
rendszer), a LED kijelzőn megjelenik az aktuális idő. 
Megjegyzés: A konyhai időzítő nem a 24-órás rendszer szabályai szerint 
üzemel, hanem pusztán időzítőként működik. 
 
8. Automata menü 

1) A menü kiválasztásához forgassa el a "  " forgókapcsolót; a 
kijelzőn "A-1"-től "A-8"-ig feliratok jelennek meg, amelyek a 
következőknek felelnek meg: pizza, hús, zöldség, tészta, burgonya, hal, 
italok és pattogatott kukorica. 

2) A jóváhagyáshoz nyomja le a "  " gombot. 
3) Az alapértelmezett súly menütáblázat szerinti kiválasztásához 

forgassa el a "  " forgókapcsolót. 

  " gombot. 4) A főzés megkezdéséhez nyomja le a "
Példa: Amennyiben az "Automata menü" segítségével szeretne 350g 
halat főzni. 

1) Forgassa a " " forgókapcsolót az óramutatóval megegyező 
irányba, amíg a kijelzőn az "A-6" feliratot nem látja. 

2) A beállítás jóváhagyásához nyomja le a "  " gombot. 

3) A hal súlyának beállításához forgassa a "  " forgókapcsolót, amíg 
a kijelzőn a "350" felirat nem olvasható. 

 " gombot. 4) A főzés megkezdéséhez nyomja le a " 
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A menütáblázat: 
Menü Súly Kijelzőn felirata 
A-1 200 g 200 

Pizza 400 g 400 
 250 g 250 

A-2 Hús 350 g 350 
 450 g 450 

A-3 200 g 200 

Zöldség 300 g 300 
400 g 400 

A-4 50g (450ml hideg vízzel) 50 
Tészta 100g (800 ml hideg vízzel) 100 

A-5 Burgonya 
200 g 200 
400 g 400 
600 g 600 

A-6 Hal 
250 g 250 
350 g 350 
450 g 450 

A-7 Ital 
1 csésze (120 ml) 1 
2 csésze (240 ml) 2 
3 csésze (360ml) 3 

A-8 50 g 50 
Pattogatott kukorica 100 g 100 

 
9. Többfázisú főzés 
A főzés legfeljebb 2 fázisból állhat. Amennyiben a többfázisú főzés egyik 
eleme a kiolvasztás, azt kell először kiválasztania. 
Példa: Amennyiben az ételt 5 percen keresztül szeretné kiolvasztani, 
majd 80%-os teljesítményszinten 7 percen át szeretné főzni, kövesse az 
alábbi útmutatót: 
 

1) Nyomja le a "  " szimbólumot kétszer; ekkor a kijelzőn a "dEF2" 
felirat jelenik meg. 
 
2) Forgassa a "  " forgókapcsolót, amíg a kijelzőn az  

 
"5:00" feliratot nem látja. 
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3) Nyomja le a "  " gombot egyszer; a kijelzőn a "P100" felirat 
olvasható. 

4) Nyomja le ismét a "  " gombot vagy forgassa a " ” 
forgókapcsolót a 80%-os teljesítményszint

 
kiválasztásához.

 
5) Nyomja le a " " gombot a jóváhagyáshoz; ekkor 

a kijelzőn a "P80" felirat jelenik meg.  
6) Forgassa el a "  " forgókapcsolót a főzési időtartam 

beállításához, amíg a kijelzőn a "7:00" felirat nem látható. 

7) Nyomja le a " " gombot a főzés megkezdéséhez; ekkor egy 
hangjelzés hallható 
first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again 
entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five 
times. 

 
10. Lekérdezési funkció  
(1) A mikrohullámú, grillezési és kombinációs főzési ciklusok során 

nyomja le a " ", szimbólumot; ekkor a kijelzőn megjelenik az 
éppen aktuális teljesítményszint. A sütő 3 másodperc után visszatér 
előző állapotába; 

(2) A főzési fázis során a " " szimbólum lenyomásával 
lekérdezheti az időt, amely 3 másodpercen keresztül látható a kijelzőn. 
 
11. Gyerekzár funkció 
Lezárás: Tartsa nyomva a " " szimbólumot 3 másodpercen 
keresztül készenléti állapotban; ekkor hosszú hangjelzés hallható. 
Ez jelzi a gyerekzár funkció aktiválódását. Ezután a pontos idő jelenik 
meg, amennyiben beállította a pontos időt; ellenkező esetben a LED 
kijelzőn a " " üzenet látható. Emellett kigyullad a lezárt állapotot 
jelző fény is. 
Zár feloldása: Lezárt állapot mellett tartsa nyomva a " " 
szimbólumot 3 másodpercen keresztül; 
A zár feloldását hosszú hangjelzés kíséri. 
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Hibaelhárítás
Üzemszerű

A mikrohullámú sütő zavarja 
a TV-adást 

A mikrohullámú sütő működés közben zavarhatja 
a rádió- és TV-adásokat. Ez a jelenség hasonló a 
kis elektromos készülékek, például turmix, 
porszívó, ventilátor által generált interferenciához. 
Ez üzemszerűnek tekinthető. 

A sütőtér lámpája 
elhalványul 

Alacsony teljesítményű főzés esetén a sütőteret 
megvilágító lámpa elhalványulhat. Ez 
üzemszerűnek tekinthető. 

Páralecsapódás az ajtón, 
forró levegő távozik a 
szellőzőnyílásokon keresztül 

A főzés során gőz szabadulhat fel az ételből. 
Ennek nagy része a szellőzőnyílásokon keresztül 
távozik, azonban bizonyos hányada lecsapódhat 
a hűvösebb helyeken: ilyen például a sütő ajtaja. 
Ez üzemszerűnek tekinthető. 

A sütő étel nélkül került 
elindításra. 

A készüléket tilos étel nélkül elindítani. Ez ugyanis 
fokozottan veszélyes. 

 
Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás

A sütőt nem lehet 
elindítani. 

(1) A tápkábel nincs 
megfelelően 
bedugva. 

Húzza ki. 10 másodperc 
elteltével dugja vissza. 

(2) Kiég a biztosíték 
vagy leold a 
megszakító. 

Cserélje ki a biztosítékot vagy 
állítsa alaphelyzetbe a 
megszakítót (a műveletet 
vállalatunk szakemberei végzik) 

(3) Hibás aljzat. Próbálja ki az aljzatot más 
elektromos készülékekkel. 

A sütő nem melegít. (4) Az ajtó nincs 
megfelelően becsukva. 

Csukja be az ajtót. 

A forgó üvegtál 
hangosan forog a 
mikrohullámú sütő 
működése közben 

(5) A görgős támasz és 
sütőalj elszennyeződött. 

A szennyeződés 
eltávolításának módját a 
"Mikrohullámú sütő 
karbantartása" fejezet 
tartalmazza. 

 
Az elektromos és elektronikus hulladékra (WEEE) vonatkozó irányelv szerint az 
elektromos és elektronikus hulladékot külön kell gyűjteni és kezelni. 
Amennyiben a jövőben gondoskodnia kell a termék hulladékkezeléséről, kérjük, 
ne dobja a háztartási hulladék közé. Kérjük, küldje a terméket az elektromos és 
elektronikus hulladékgyűjtőbe, ha lehetséges. 
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Telepítési útmutató

Kérjük, a telepítés előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

BEÁLLÍTÓ CSAVAR "A"  
 

"B" CSAVAR 
 

MŰANYAG TAKARÓ  
BORÍTÁS 

 

 

 
 
 
 

 
 
Figyelem!
Elektromos csatlakoztatás

A sütő villásdugóval van ellátva, amelyet minden esetben 
megfelelően telepített és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. A hatályos 
előírások értelmében az aljzatot és a csatlakozókábelt kizárólag 
szakképzett villanyszerelő telepítheti és cserélheti. 

Amennyiben a beszerelést követően az aljzat nem hozzáférhető, a 
telepítés során el kell helyezni egy olyan megszakító kapcsolót, amely 
legalább 3 milliméteres szakadást képes előidézni mindhárom póluson. 
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LÁBAZAT ELEM

GUMI TALP



A. Beépített szekrény
A beépített szekrény nem rendelkezhet hátsó fallal a készülék mögött. 
A minimális beszerelési magasság 85cm. 
A sütő bemeneti és kimeneti szellőzőnyílásait hagyja szabadon. 

 
 
  

1.

�.

 

 

600
560+8

(45)

(45)
500

362+3

min

362

600

560+8

18

18

+3

min
340

362mm
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B. Sütő beszerelése

 
 
1. Rögzítse az "A" jelű BEÁLLÍTÓCSAVART a sütő FELSŐ 
LÉGCSATORNÁJÁBA, majd szerelje be a sütőt a szekrénybe. 
• Állítsa be az "A" jelű BEÁLLÍTÓCSAVART úgy, hogy a csavar és a 

szerkény felső lapja között 1 milliméteres hézag maradjon. 
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne törjön meg. 
• Gondoskodjon róla, hogy a sütő a szekrény középpontjába essen. 

 
 

2. Nyissa ki az ajtót; rögzítse a sütőt a szekrénybe a "B" CSAVARRAL a 
TAKARÓBORÍTÁS BESZERELÉSI FURATÁN keresztül. Ezután 
rögzítse a MŰANYAG TAKARÓLEMEZT a BESZERELÉSI FURAT 
segítségével. 
 
 
 

 
 
 

TRIM-KIT

UPPER AIR TUNNELADJUST SCREW A

ADJUST HEIGHT

ADJUST SCREW A

TRIM KIT

SCREW B

TRIM-KIT PLASTIC COVER

INSTALLATION HOLE
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"A" BEÁLLÍTÓCSAVAR RÖGZÍTÉSE FELSŐ LEVEGŐ CSATORNA

MAGASSÁG SZABÁLYOZÓ
“A” BEÁLLÍTÓCSAVAR 
RÖGZÍTÉSE

TAKARÓBORÍTÁS
TAKARÓBORÍTÁS

TAKARÓBORÍTÁS  
MŰANYAG TAKARÓLEMEZ

“B” CSAVAR

BESZERELÉSI FURAT



A. Beépített szekrény
A beépített szekrény nem rendelkezhet hátsó fallal a készülék mögött. 
A minimális beszerelési magasság 85cm. 
A sütő bemeneti és kimeneti szellőzőnyílásait hagyja szabadon. 

 
   

1.

2.

3
370

600

560+8

18

18

+3

min

600
560+8

(45)

(45)370+3

min
500

04

370mm
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B. Sütő beszerelése 

 

 
TRIM-KIT

UPPER AIR TUNNELADJUST SCREW A

ADJUST HEIGHT

ADJUST SCREW A

TRIM KIT
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1. Rögzítse az "A" jelű BEÁLLÍTÓCSAVART a sütő FELSŐ 
LÉGCSATORNÁJÁBA, majd szerelje be a sütőt a szekrénybe. 
• Állítsa be az "A" jelű BEÁLLÍTÓCSAVART úgy, hogy a csavar és a 

szerkény felső lapja között 1 milliméteres hézag maradjon. 
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne törjön meg. 
• Gondoskodjon róla, hogy a sütő a szekrény középpontjába essen. 

 
 

2. Nyissa ki az ajtót; rögzítse a sütőt a szekrénybe a "B" CSAVARRAL a 
TAKARÓBORÍTÁS BESZERELÉSI FURATÁN keresztül. Ezután 
rögzítse a MŰANYAG TAKARÓLEMEZT a BESZERELÉSI FURAT 
segítségével. 
  

SCREW B

TRIM-KIT PLASTIC COVER

INSTALLATION HOLE
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A. Beépített szekrény
A beépített szekrény nem rendelkezhet hátsó fallal a készülék mögött. 
A minimális beszerelési magasság 85cm. 
A sütő bemeneti és kimeneti szellőzőnyílásait hagyja szabadon. 

 
  

 

1.

2.

3
380

600

560+8

18

18

+3

min

600
560+8

(45)

(45)380+3

min
500

04

380mm
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B. Sütő beszerelése 

 

 
TRIM-KIT

UPPER AIR TUNNELADJUST SCREW A

ADJUST HEIGHT

ADJUST SCREW A

TRIM KIT
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1. Rögzítse az "A" jelű BEÁLLÍTÓCSAVART a sütő FELSŐ 
LÉGCSATORNÁJÁBA, majd szerelje be a sütőt a szekrénybe. 
• Állítsa be az "A" jelű BEÁLLÍTÓCSAVART úgy, hogy a csavar és a 

szerkény felső lapja között 1 milliméteres hézag maradjon. 
• Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne törjön meg. 
• Gondoskodjon róla, hogy a sütő a szekrény középpontjába essen. 

 
 

2. Nyissa ki az ajtót; rögzítse a sütőt a szekrénybe a "B" CSAVARRAL a 
TAKARÓBORÍTÁS BESZERELÉSI FURATÁN keresztül. Ezután 
rögzítse a MŰANYAG TAKARÓLEMEZT a BESZERELÉSI FURAT 
segítségével. 
  

SCREW B

TRIM-KIT PLASTIC COVER

INSTALLATION HOLE
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Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Ecuador

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Peru

Poland

Portugal

Romania

Russia/Россия 

Singapore

Spain

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Venezuela

Vietnam

Küppersbusch Austria

Küppersbusch Belgium S.P.R.L.

Teka Bulgaria EOOD

Teka Chile S.A.

Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Teka CZ S.R.O.

Teka Ecuador S.A.

Teka Hellas A.E.

Teka Magyarország Zrt.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka Küchentechnik Perú S.A.

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.

Eitnergasse, 13

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7

Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea

No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd. 

V Holesovickách, 593

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Terv u. 92

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie

Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec

73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa

Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco 

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

Sevastopol str., no 24, 5th floor,  of. 15

Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square

C/ Cajo,17

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance

Building LOB 16, Office 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)

803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van  

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 Sofia

Pudahuel, Santiago de Chile

Xuhui, Dist. 200030 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

Guayaquil 

193 00 Athens

9200 Mosonmagyaróvár

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

11000 Mexico D.F.

Casablanca

Lima

05-800 Pruszkow

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Россия, Москва

239920 Singapore

39011 Santander

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 996

+420 284 691 940

+593 42 100 311

+30 2 109 760 283

+36 96 574 500

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+51 14 363 078

+48 227 383 270

+35 1 234 329 500

+40 212 334 450

+7 4 956 450 064

+65 67 342 415

+34 942 355 050

+66 -26 424 888

+90 2 122 883 134

+380 444 960 680

+971 48 872 912

+971 42 833 047

+58 2 122 912 821

+84 854 160 646

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary Address City Phone

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”www.teka.com


