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Kedves Vásárlónk! 
Először is köszönjük, hogy megvásárolta 
termékünket. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a 
kiváló minőségű anyagok felhasználásával 
készült mikrohullámú sütő mindenben megfelel 
majd igényeinek.   
 
Kérjük legyen kedves figyelmesen elolvasni a 
használati utasításokat, amik segítségével 
hatásosabban tudja alkalmazni a mikrohullámú 
sütőt. 
 
KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A TERMÉK 
DOKUMENTÁCIÓJÁT, MERT ESETLEG A 
KÉSŐBBIEKBEN SZÜKSÉGE LEHET RÁ. 
 
 
Kérjük tartsa mindig kéznél a használati 
utasításokat. Amennyiben valaki más 
alkalmazza a sütőt, ne feledje a hozzá tartozó 
kézikönyvet átadni ennek a személynek! 

 

Környezetvédelmi tanácsok 

A csomagolás hulladékkénti kezelése  
A csomagolás Zöld Ponttal jelzett. A csomagolás 
hulladékkénti kezelése során használja a 
megfelelő hulladékgyűjtő edényt a papír, illetve 
műanyag fóliák szelektált hulladékgyűjtése 
érdekében. Így bizonyosodhat meg affelől, hogy a 
csomagolás anyaga újra felhasználásra kerülnek. 
Régi elektromos kisgépek hulladékkénti 

kezelése  
A 2002/96/EC számú Európai Rendelet szerint az 
elektromos hulladéknak, illetve elektromos 
kisgépeknek (WEEE) és elektromos háztartási 
hulladéknak nem szabad a normál hagyományos 
hulladékgyűjtőbe kerülnie. Régi elektromos 
gépeket és alkatrészeket külön kell gyűjteni, hogy 
az újrafelhasználás folyamata optimálisabb 
lehessen, illetve minimálisra csökkenjen az 
emberre és a környezetre gyakorolt káros hatása. 
A “kerekes szemetes” szimbólum arra emlékeztet, 
hogy a terméket alkalmazását követően külön 
hulladékgyűjtőbe kell helyezni, amennyiben nem 
kívánjuk már többé alkalmlazni.  
A kedves vásárló feladata a helyi hatóságoktól 
további információt kérni, hogy melyik az erre a 
célra kijelölt gyűjtőhely. 
Mielőtt a hulladékok közé helyezné a 
berendezést, távolítsa el a kábelt, vágja le, majd 
hajítsa a hulladékgyűjtőbe. 
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Biztonsági javaslatok 

 
• Figyelmeztetés! A mikrohullámú sütő 

alkalmazása során ne alkalmazzon egyéb 
tüzet vagy nyílt lángot. Túl magas 
hőmérséklet, illetve túl hosszú főzési idő 
túlmelegítheti az ételt és tüzet okozhat. 

• If Ha füstöt vagy tüzet észlel, a lángok 
megfékezése érdekében tartsa zárva az 
ajtót. Kapcsolja mindig le a gépet, illetve 
húzza ki a konektorból használat után.  

• Figyelmeztetés! Gyermekek csak felnőtt 
felügyelete mellett alkalmazhatják a 
berendezést, vagy abban az esetben, ha 
előtte betanították őket a gép helyes 
használatára, így elkerülheti a berendezés 
helytelen alkalmazása során fellépő 
balesetveszélyt. 

• Figyelmeztetés! Grill funkció alkalmazása 
esetén különös figyelem szükséges. Tartsa 
távol a gyermekeket a készüléktől! 

• Jelen készülék megfelel a műszaki 
berendezésekre előírt szabályoknak, 
rendeleteknek. Sőt, ezek a szabályok nem 
fedik az alkalmazás során felbukkanó 
összes balesetveszélyt. 

• a készülékbe gyúlékony anyagot helyez, 
mint például műanyag vagy papír edényt, 
úgy az ételt hevítés során folyamatosan 
ellenőrizze, hogy elkerülhesse az esetleges 
tűzveszélyt. 

• Mielőtt bármilyen edényt helyezne a 
készülékbe, győződjön meg arról, hogy az 
valóban mikrohullámú sütőbe helyezhető. 
Csak mikrohullámú sütőbe helyezhető 
edényeket alkalmazzon. 

• A kábel ne érintkezzen éles bútorral, vagy 
sarkos tárgyakkal, illetve forró felületekkel. 

 
 
• Az elektromos áramhoz történő 

csatlakoztatás során győződjön meg arról, 
hogy a kábel nem érintkezik a forró 
mikrohullámú sütővel, illetve hogy a sütő 
ajtaja ne csípje be a kábelt, így elkerülheti 
az esetleges megrongálódásokat, illetve 
vészhelyzeteket.. 

• Figyeljen a meghibásodásokra. A 
készüléket a következő esetekben ne 
alkalmazza:  

- Amennyiben a sütő ajtaját nem lehet 
tökéletesen zárni; 

- Az ajtó csuklói megsérültek; 
- Az ajtó és a sütő előlapja közötti felület 

megsérült; 
- Amennyiben az ablaküveg megrongálódott; 
- Amennyiben a sütőben elektromos villogás 

észlelhető anélkül, hogy mikrohullámú 
sütőben egyéb fémtárgy lenne. 

• Amennyiben a ventillációs lyukak fedettek. 
 
Tisztítás/ karbantartás: 
• Mielőtt bármilyen beavatkozást vagy 

tisztítást végezne a készüléken, húzza ki az 
elektromos áramból. 

• Kérjük vegye figyelembe a tisztítási 
javaslatokat, melyeket a „Tisztítás” 
fejezetben olvashat. 

• Az ajtó érintkező felületeit (a sütőtér elejét 
és az ajtók belülső részeit) tartsa tisztán, 
hogy a sütő megfelelő módon 
működhessen. Tisztítsa a belső felületet 
semleges tiszítószerrel egy olyan ronggyal, 
amely nem karcol, és nem rongálja a gépet. 

• Figyelmeztetés: Ne alkalmazza a 
berendezést, amennyiben a belső felület 
megrongálódott. Csak abban az esetben 
alkalmazza újra a készüléket, amennyiben 
azt a kijelölt Műszaki Szervíz technikusa 
megjavította. 
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Biztonsági javaslatok 
A következő tanácsok betartásával elkerülheti 
a készülék meghibásodásait: 
• Ne kapcsolja be a készüléket a forgó tányér 

vagy belső alap tányér nélkül. 
• Ne kapcsolja be a sütőt üresen. A készülék 

abban az esetben, ha nincs benne étel, 
túltöltődhet. 

• Csak mikrohullámú sütőben alkalmazható 
edényeket helyezzen a készülékbe. 

• Ne helyezzen gyúlékony anyagot a sütő 
belsejébe, mert az a sütő bekapcsolásakor 
felgyulladhat. 

• Nyers tojást, vagy főtt tojást héjában vagy 
anélkül ne hevítsen a sütőben, mivel azok 
felrobbanhatnak. 

• Ne melegítsen tiszta alkoholt vagy alkohol 
tartalmú italokat a sütőben. 

 TŰZVESZÉLY. 
• Figyelmeztetés: ne melegítsen lezárt 

edényekben lévő folyadékokat és ételeket, 
mert azok könnyen felrobbanhatnak. 

 
Legyen óvatos, amikor folyadékokat melegít! 
• Amennyiben folyadékokat hevít (víz, kávé, 

tea, tej stb.) a forráspontot mindig a 
tartóedényben érjék el, ugyanis könnyen 
előfordulhat, hogy kifutnak az edényből. 
Ezek égési és egyéb sérüléseket 
okozhatnak!  

• Ahhoz, hogy ilyen kellemetlen helyzeteket 
elkerülhessen, helyezzen egy műanyag 
vagy üveg kanalat a melegítendő folyadék 
edényébe. 

Legyen óvatos! 
• Amennyiben kis mennyiségű ételt hevít, 

fontos, hogy ne alkalmazzon túl magas 
hőfokot, illetve ne hevítse túl hosszú ideig, 
ugyanis az étel túlmelegedhet, és 
meggyulladhat. Például a kenyér túl magas 
hőmérséklet kiválasztása esetén 3 perc 
eltelével meggyulladhat.     

• Pirított kenyér készítése esetén alkalmazza 
a grill funkciót, és folyamatosan ellenőrizze 
a folyamatot. Amennyiben a kenyér pirítása 
során a kombinált funkciót alkalmazza 
(mikrohullám és grill), a kenyér nagyon rövid 
időn belül meggyullad.  

• Bébiételek hevítése esetén alkalmazzon 
mindig bögrét vagy üveget fedél vagy cumi 
nélkül. Hevítést követően rázza fel, vagy 
keverje meg az ételt vagy folyadékot, hogy a 
hőmérséklet mindenhol egyenletes legyen. 
Minden esetben ellenőrizze az étel 
hőmérsékletét, mielőtt a gyermeknek adná. 
Égési sérülés veszély!  

Javítás esetén: 
• ¡Figyelem – Mikrohullámok! A külső 

borítást semmi esetre se távolítsa el. 
Bármilyen javítási vagy karbantartási 
beavatkozás arra nem felhatalmazott 
személyek számára veszélyes. 

• Figyelmeztetés: A készülék izzóját csak a 
Szervíz szakembere cserélheti ki.  

• Amennyiben a kábel rongálódott meg, úgy 
azt a további meghibásodások elkerülése 
érdekében csak a Szervíz műszaki 
szakembere cserélheti ki a megfelelő 
kábelre. 

• Javítási és karbantartási beavatkozásokat, 
csak a gyártó által felhatalmazott szervízben 
dolgozó műszaki szakember végezhet. 
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Beüzemelési utasítások
Nyomja meg az „open” gombot a sütő ajtajának 
nyitásához, majd távolítsa el a belső 
csomagolást. Ezt követően tisztítsa meg a belső 
felületet és tartozékokat egy nedves ronggyal, 
majd szárazzal törölje át a felületet. Ne 
használjon karcoló vagy túl erős illatú termékeket.  
Győződjön meg a következő alkatrészek 
alkalmazhatóságáról: 
• Sütőajtó és annak vasalása 
• Mikrohullám előlapja 
• A készülék belső és külső felülete ép 

NE ALKALMAZZA A KÉSZÜLÉKET, amennyiben 
a fent említett részeken megrongálódást vagy 
elváltozást észlel. Amennyiben szükséges, vegye 
fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal. 
Helyezze a készüléket vízszintes, sima felületre. 
Helyezze a forgó alapot a készülék belső terébe, 
majd tegye rá a forgótányért úgy, hogy az 
bekattanjon. Amikor alkalmazza a mikrohullámú 
sütőt mind a forgó alapnak, mind pedig a 
forgótányérnak a sütő belső terében helyes 
pozícióban kell elhelyezkedniük. A forgótányér az 
óra járásával megegyező, illetve azzal ellentétes 
irányban forog. 

 
 
Figyelmeztetés! A mikrohullámú valószínűleg 
védőfóliával bevont. A sütő első használata előtt 
óvatosan távolítsa el ezt a fóliát a sütő belsejétől 
kezdve. 

Ahhoz, hogy biztosíthassa a készülék helyes 
szellőzését, helyezze a berendezést a 
konyhában olyan helyre, ahol a sütő fölött 
más bútor vagy gép nem található (lásd 
csatolt rajzokon). 
Figyelmeztetés: a mikrohullámú sütő 
beüzemelését követően szüksége lesz 
megfelelő elektromos csatlakozásra. 
A beüzemelés alatt ügyeljen arra, hogy a 
berendezés használata során a kábel ne 
érintkezzen a készülék hátlapjával, ugyanis a 
magas hőmérséklet megrongálhatja a kábelt. 
Amennyiben a mikrohullámú sütőt 
hagyományos sütő közelébe szeretné 
beüzemelni, ügyeljen arra, hogy semmiképpen 
ne helyezze a mikrohullámút a hagyományos 
sütő alá, mivel a kondenzvíz rongálódáshoz 
vezethet. 
 
A készüléket ne tartsa egyéb elektromos 
készülékek közelében, melyek felhevülnek, mint 
például rádió vagy televízió közelében. 
 
A készülék egyfázisú áramhoz való hálózati 
kábellel és csatlakozó dugóval rendelkezik. 
 
FIGYELMEZTETÉS: A mikrohullámú sütőt 
CSAK FÖLDELT ELEKTROMOS DUGALJHOZ 
CSATLAKOZTASSA. 
 
 
 
Meghibásodás esetén, amennyiben a fent említett 
beüzemeltetési szabályokat figyelmen kívül 
hagyta, sem a gyártó, sem pedig a viszonteladó 
nem vállalja a felelősséget. 
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A készülék leírása 

 

 

1. Sütőajtó ablaka 6. Nyitógomb 

2. Kapocs 7. Forgó alap helyének vájata  

3. Quartz grill 8. Forgó alap  

4. Csillámlemez 9. Forgó tányér 

5. Kezelőpult 10. Pirítótányér 

11. Grillrács 

Óra beállítás 
1. Tartsa nyomva a CLOCK gombot egészen 

addig, míg a számok elkezdenek villogni. 
2. Állítsa be a pontos időt a FORGATÓ GOMB 

segítségével, amelyet bármely irányban 
elfordíthat. 

3. Nyomja meg ismét a CLOCK gombot és állítsa 
be a perceket.  

4. Állítsa be a perceket a FORGATÓ GOMB 
segítségével, amelyet bármely irányban 
elfordíthat.  

5. A beállítás befejeztével nyomja meg ismét a 
CLOCK gombot.  
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A mikrohullámú sütő előnyei
A hagyományos sütés során a hő, melyet gáz 
segítségével sugárzunk az étel felé, lassan 
melegíti fel kívülről befelé haladva az ételt. 
Minden esetben rendkívüli energiaveszteséggel 
jár a hevítés, ugyanis a hagyományos sütés 
során az étellel együtt felmelegszik a levegő, a 
sütő egyéb részei, illetve az ételt tartó edény is. 
A mikrohullámú sütőben a hőt maga az étel 
termeli, vagyis a hő belülről kifelé halad. Ebben 
az esetben nincs szó energiaveszteségről, mivel 
sem a levegő, sem a belső tér falai, illetve 
amennyiben az edény mikrohullámú sütőbe 
tehető, az sem hevül fel. Ez azt jelenti, hogy csak 
az étel melegszik fel. 
A kettő az egyben mikrohullámú sütő előnyei: 
1. Főzési idő lerövidülése; átlagosan ¾-ével 

csökken a hagyományos főzéshez képest a 
főzési idő. 

2. Különlegesen gyors ételkiolvasztás, ezáltal 
csökken a baktériumok kialakulásának 
lehetősége. 

3. Energiamegtakarítás. 
4. A rövidebb sütési, illetve főzési időnek 

köszönhetően az ételek tápértéke megmarad. 
5. Könnyű tisztítás. 

A mikrohullámú sütő működési elve 
A mikrohullámú sütő egy magas feszültségű 
magnetronnak nevezett szelepet tartalmaz, amely 
az elektromos energiát mikrohullám energiává 
változtatja. Ezeket az elektromágneses 
hullámokat egy hullámvezető irányítja a sütő 
belseje felé, majd egy fémreflektor vagy a 
forgótányér osztja el.  
A sütő belsejében a hullámok minden irányban 
terjednek, a fém falak pedig visszaverik őket, és 
így azok eljutnak az ételbe.  

Miért is melegedik fel az étel 
A legtöbb étel tartalmaz vizet, a vízmolekulák 
pedig a mikrohullámok hatására rezegnek.  

A molekulák közti surlódás hatására hő képződik, 
mely felmelegíti, kiolvasztja, megfőzi, illetve forrón 
tartja az ételeket.   
Mivel a hő az étel belsejében képződik: 
• Az ételeket egyéb folyadék vagy olaj 

hozzáadása nélkül, vagy nagyon kevés 
adalékanyag hozzáadásával lehet megfőzni; 

• A kiolvasztás, hevítés, illetve főzés a 
mikrohullámú sütőben sokkal gyorsabban 
történik, mint a hagyományos sütőkben;   

• Az ételek vitamin-, ásványi és 
tápanyagtartalma megmarad; 

• Sem az étel természetes színe, sem pedig 
annak íze nem változik a főzés során. 

A mikrohullámok áthatolnak a porcelánon, 
üvegen, kartonon és műanyagon, de a fémen 
nem. Ezért ne használja a fémből készült vagy 
fém alkatrészekkel rendelkező edényeket a 
mikrohullámú sütőben. 

A mikrohullámokat a fém visszaveri... 

 
... az üvegen és a porcelánon áthatolnak... 

 
... az étel pedig elnyeli azokat. 
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Használati utasítás
Figyelmeztetés! Ne használja a mikrohullámú 
sütőt üresen, illetve ha nincs benne étel. 
A mikrohullámú sütő használatához a következő 
módon járjon el: 
1. Csatlakoztassa a kábelt megfelelő feszültségű 

dugaljhoz (lásd az utolsó oldalon felsorolt 
javaslatokat). 

2.  Az ajtó kinyitásához nyomja meg a nyitás 
gombot OPEN. Az ajtó nyitásával a belső 
lámpa felkapcsol. 

3. Helyezze az ételt tároló edényt a forgótányérra, 
vagy a grillrácsra. 

4. Válassza ki a következő fejezet leírása 
segítségével a használni kívánt funkciót, illetve 
főzési, sütési időt. 

5. Zárja az ajtót, majd nyomja meg az indítás 
azaz start gombot. 

6. A mikrohullámú sütő működésbe kezd. A 
kijelzőn az eltelt főzési/sütési idő olvasható le. 

 

 
 

 

 

 

 

FONTOS MEGJEGYZÉS 
A kezelőpulton világító nyomógombok a mikrohullámú sütő beállításában nyújtanak segítéget. A 
beállítás során csak az a gomb válik zöld színűvé, amelyet aktiválhat. Amennyiben kiválasztotta a 
funkciót, úgy a választott nyomógomb piros színűvé változik. 

 

Funkció: Mikrohullámú sütés, illetve főzés 
1. Nyomja meg a MICROWAVE gombot. A 

nyomógomb felvillan. A nyomógomb a 
főzés/sütés ideje alatt végig világít.  

2. Állítsa be a FORGATÓ GOMB kétirányú 
csavarásával a főzési/sütési időt (pl. 10 perc). 

3. A mikrohullámú sütő teljesítményének 
módosításához alkalmazza a “-“ és “+” 
gombokat. Amennyiben nem érintette ezen 
nyomógombokat, úgy a mikrohullámú a 
maximális teljesítménnyel fog hevíteni. A 
kijelző mutatja a választott teljesítményt (“P 01” 
– “P 05”). Részleteket lásd a "Műszaki 
jellemzők" fejezetben”. 

4. Nyomja meg a START gombot. A 
mikrohullámú sütő működésbe kezd. 
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Használati utasítás
 

Funkció: Grillezés 
1. Nyomja meg a GRILL gombot. A nyomógomb 

felvillan. 
2. Állítsa be a FORGATÓ GOMB kétirányú 

csavarásával a főzési/sütési időt (pl. 10 perc). 
3. Nyomja meg a START gombot. A 

mikrohullámú sütő működésbe kezd. 
 

 

Funkció: Mikrohullámú sütés illetve főzés + grillezés  
1. Nyomja meg a MICROWAVE + GRILL 

gombot. A nyomógomb felvillan. 
2. Állítsa be a FORGATÓ GOMB kétirányú 

csavarásával a főzési/sütési időt (pl. 10 perc). 
3. A mikrohullámú sütő teljesítményének 

módosításához alkalmazza a “-“ és “+” 
gombokat. Amennyiben nem érintette ezen 
nyomógombokat, úgy a mikrohullámú a 
maximális teljesítménnyel fog hevíteni. A 
kijelző mutatja a választott teljesítményt (“P 01” 
– “P 05”). Részleteket lásd a "Műszaki 
jellemzők" fejezetben. 

4. Nyomja meg a START gombot. A 
mikrohullámú sütő működésbe kezd. 

 

 

Funkció: Súly alapján történő kiolvasztás (automatikus)  
1. Nyomja meg a DEFROSTING gombot. A 

nyomógomb felvillan. 
2. A “–” és “+” nyomógombok segítségével 

beállíthatja az ételtípust (lásd a következő 
listát). Amennyiben nem állítja be az ételtípust, 
úgy a funkció automatikusan az 1-es (hús) 
programon működik. 

3. Állítsa be az étel súlyát a FORGATÓ GOMB 
kétirányú csavarásának segítségével (pl. 1,2 
kg).  

4. Nyomja meg a START gombot. A 
mikrohullámú sütő működésbe kezd. 

5. Amennyiben a sütő leáll és sípjelzést hallat, 
távolítsa el a sütőből az ételt, vagy fordítsa 
meg az ételt a sütőben. A mikrohullámú sütő 
további alkalmazásához csukja be a készülék 
ajtaját, majd nyomja meg a start gombot és 
folytassa a kiolvasztás műveletét. 
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Használati utasítás 
Funkció: Súly alapján történő kiolvasztás (automatikus) 
A következő táblázat segítségével beállíthatja az étel súlya alapján az étel kiolvasztáshoz szükséges 
időt (ezáltal meggyőződhet arról, hogy az étel egységes hőmérsékletűre hevült). 
 

Program Étel Súly Idő Fennmaradó idő 
Pr 1 Hús 0.1 – 1.5 kg 4 – 45 min 20 – 30 min 
Pr 2 Szárnyasok 0.1 – 1.5 kg 4 – 50 min 20 – 30 min 
Pr 3 Hal 0.1 – 1.5 kg 4 – 45 min 20 – 30 min 
Pr 4 Gyümölcs 0.2 – 0.5 kg 2 – 13 min 5 – 10 min 
Pr 5 Kenyér 0.1 – 0.8 kg 2 – 19 min 5 – 10 min 

 

Funkció: Kiolvasztás (kézi beállítás) 
1. Nyomja meg kétszer a DEFROST gombot. A 

nyomógomb felvillan. 
2. Állítsa be a FORGATÓ GOMB két irányban 

történő mozgatásával a kiolvasztás idejét (pl. 
10 perc). 

3. Nyomja meg a START gombot. A 
mikrohullámú sütő működésbe kezd. 

4. Amennyiben a sütő leáll és sípjelzést hallat, 
távolítsa el a sütőből az ételt, vagy fordítsa 
meg az ételt a sütőben. A mikrohullámú sütő 
további alkalmazásához csukja be a készülék 
ajtaját, majd nyomja meg a start gombot és 
folytassa a kiolvasztás műveletét. 

 
 

Speciális funkciók: ITALOK
1. Helyezze az italt (150ml és 30ml közötti 

mennyiségű kávé, tea, víz vagy tej stb. 
folyadékot) hőálló edénybe, és tegye a tálcára 
a sütőbe. 

2. Nyomja meg a speciális funkció ITALOK 
DRINKS gombot. A nyomógomb felvillan. 

3. A hevítés idejét a DRINKS speciális funkciók 
nyomógomb szakaszos megnyomásával 
nyomásonként harminc másodperccel 
növelheti. Az időt a FORGATÓ GOMB 
kétirányú forgatásával is beállíthatja. 

4. Nyomja meg a START gombot. A 
mikrohullámú sütő működésbe kezd. 
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Használati utasítás
Speciális funkciók: PIZZA
1. Szórjon egy kevés lisztet a tálcára és helyezze 

közvetlenül a tálcára a pizzát. 
2. Nyomja meg a speciális funkció PIZZA 

gombot. A nyomógomb felvillan. 
3. Nyomja meg a START gombot. A 

mikrohullámú sütő működésbe kezd. 
4. Az idő lejártával egy rövid két perces 

pihentetési idő következik, mely alatt a sütő 
folytatja hevítési tevékenységét, ezalatt a 
speciálsi funkció PIZZA gomb felvillan. 

 

Speciális funkciók: CSIRKEHÚS

1. Vágja darabokba a csirkét (400g – 500g 
darabokba) majd helyezze a hőálló tálat a 
tálcára. Tegyen kevés olajat a csirkéhez, illetve 
fűszerezze, sózza és készítse elő a húst ízlése 
szerint. 

2. Nyomja meg a speciális funkció CSIRKE 
CHICKEN gombot. A nyomógomb felvillan. 

3. Nyomja meg a START gombot. A mikrohullámú 
sütő működésbe kezd. 

4. A teljes elkészítési idő harminc perc, mely négy 
szakaszra bontott hét és fél perces főzési 
időből áll. Az első három főzési szakasz 
befejeztével a sütő minden esetben 
automatikusan lekapcsol és sípjelzést hallat. 
Fordítsa meg a csirkehúst, majd nyomja meg a 
START nyomógombot a sütés folytatásához. 

5. Az idő lejártával egy rövid várakozási, 
pihentetési idő következik, mely alatt a sütő 
folytatja hevítési tevékenységét, ez alatt a 
speciálsi funkció CSIRKE CHICKEN gomb 
felvillan. 
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Használati utasítás 
A mikrohullámú sütő beprogramozása 
A normál funkciók (mint mikrohullámú főzés, 
grillezés, mikrohullámú főzés + grillezés, súly 
alapján kiolvasztás, idő alapján kiolvasztás 
funkciók) egymás után beprogramozhatók, 
maximum 3 funkciót állíthat be. 
Például 800 g hús kiolvasztása, majd 10 percig 4-
es fokozaton történő mikrohullámú főzése, ezek 
után 3-as fokozaton 8 percig történő 
mikrohullámú főzése + sütése érdekében a 
következő módon kell eljárnia:   
1. Nyomja meg a DEFROST gombot. A 

nyomógomb felvillan. 
2. A hús típusa (1-es típus) már beállítva. 
3. A FORGATÓ GOMB csavarásával beállíthatja 

az étel súlyát (0,8 kg). 
4. Nyomja meg az ÓRA/PROGRAM 

CLOCK/PROGRAMME gombot és válassza ki 
a következő funkciót. 

5. Nyomja meg a MICROWAVE gombot. A 
nyomógomb felvillan. 

6. A FORGATÓ GOMB segítségével beállíthatja 
a kívánt főzési időt (10 perc). 

7. Nyomja meg a “-“ gombot ahhoz, hogy a 
mikrohullámú sütőt 4-es fokozatba állíthassa. 

8. Nyomja meg az ÓRA/PROGRAM 
CLOCK/PROGRAMME gombot és válassza ki 
a következő programot. 

9. Nyomja meg a MICROWAVE + GRILL 
gombot. A nyomógomb felvillan. 

10. A FORGATÓ GOMB segítségével beállíthatja 
a kívánt főzési időt (8 perc). 

11. Nyomja meg kétszer a “-“ gombot ahhoz, 
hogy a mikrohullámú sütőt 3-as fokozatba 
állíthassa. 

12. Nyomja meg a START gombot. A 
mikrohullámú sütő működésbe kezd. 

13. A készülék hangjelzést ad, amikor az egyik 
funkcióból (kiolvasztás) a másikba lép 
(mikrohullámú sütés vagy grillezés). 

14. Amikor a mikrohullámú sütő hangjelzést 
ad ki, akkor nyissa ki a sütő ajtáját és fordítsa 
meg az ételt. Zárja ismét az ajtót, majd nyomja 
meg az indítás start gombot. 

 
 

Biztonsági zár
1. Lehetőség van a készülék funkció gombjainak 

elzárolására (például a gyermekek védelme 
érdekében); a záráshoz tartsa nyomva a STOP 
gombot 3 másodpercig. A mikrohullámú sütő 
sípolni fog, majd lezárulnak a készülék 
nyomógombjai. A kijelzőn négy vonal válik 
majd láthatóvá, illetve a sütő nyomógombjai 
lezárulnak. 

2. Az időt minden esetben megtekinti a START 
gomb megnyomásával. 

3. A mikrohullámú sütő újonnani alkalmazása 
előtt tartsa nyomva 3 másodpercig a START 
gombot. A mikrohullámú sütő hangjelzést 

ad ki és a kijelzőn ismét leolvasható lesz az 
idő. 
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Használati utasítás 
A műveletek során... 
A főzési/sütési műveletek során esetleg 
szükségessé válik a készülék ajtajának kinyitása, 
ebben az esetben: 
• A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ MŰKÖDÉSE 

AZONNAL LEÁLL. 
• A grill kikapcsol, de továbbra is forró marad 

a berendezés. 
• Az időmérő leáll, a kijelzőn az eltelt 

főzési/sütési idő olvasható le.  
A következőket teheti: 
1. Fordítsa meg vagy mozgassa meg az ételeket 

ahhoz, hogy biztosan egységes hőmérsékletű 
legyen mindenütt az étel. 

2. A mikrohullámú sütő teljesítményének 
módosításához alkalmazza a “-“ és “+” 
gombokat. 

3. A funkció gombok segítségével egy másik 
funkciót választhat a főzés/sütés folytatásához.  

4. Módosíthatja az eltelt időt a FORGATÓ GOMB 
csavarásával. 

Zárja ismét az ajtót, majd nyomja meg az indítás 
start gombot. A készülék ismét működésbe kezd.  

A működés megszakítása 
A program megszakításához nyomja meg a 
STOP gombot vagy nyissa ki a sütő ajtaját. 
Amennyiben be szeretné fejezni a főzési 
folyamatot, úgy csukja be ismét az ajtót, és 
nyomja meg a STOP gombot. A mikrohullámú 
sütő hangjelzést ad ki és a kijelzőn leolvasható 
lesz az idő. 

A program befejezése 
Amennyiben a program befejeződött, úgy a 
mikrohullámú sütő 3 alkalommal sípjelzést hallat, 
a kijelzőn az “End” “vége” felirat lesz olvasható. A 
hangjelzés 30 másodpercenként ismétlődik 
egészen addig, míg a készülék ajtaját ki nem 
nyitja, vagy meg nem nyomja a "STOP" gombot. 

Energiamegtakarítás 
A mikrohullámú sütő egy speciális automatikusan 
aktiválódó energiamegtakarító móddal 
rendelkezik, mely 10 perces üresjárat esetén 
lekapcsolja a készüléket. 
Az energiatakarékos mód segítségével a kijelző 
minden nyomógombja kialszik, csak két tíz 
másodpercenként felvillanó pont lesz látható a 
kijelzőn. 
Az időt minden esetben megtekinti a START 
gomb megnyomásával. 
Az energiatakarékos mód bármely funkció gomb 
megnyomása során kioldódik. 
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Kiolvasztás 
 
A következő táblázat útmutatóként szolgál a 
különböző típusú és súlyú ételek kiolvasztásához, 
illetve a kiolvasztáshoz szükséges időtartam 
beállításához (ezzel garantálhatja az étel 

egységes hőmérsékletét). Itt olvashat további 
javaslatokat és tippeket a különböző ételek 
kiolvasztásával kapcsolatban.

Étel Súly (g) Kiolvasztási idő 
(perc) 

Pihentetési idő 
(perc) Megjegyzés 

Borjúhús, sertéshús, 
marhahús mennyisége 

100 3-4 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 
200 6-7 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 
500 14-15 10-15 Fordítsa meg egyszer 2 x 
700 20-21 20-25 Fordítsa meg egyszer 2 x 

1000 29-30 25-30 Fordítsa meg egyszer 3 x 
1500 42-45 30-35 Fordítsa meg egyszer 3 x 

Pörkölt 500 12-14 10-15 Fordítsa meg egyszer 2 x 
1000 24-25 25-30 Fordítsa meg egyszer 3 x 

Darált hús 100 4-5 5-6 Fordítsa meg egyszer 1 x 
300 8-9 8-10 Fordítsa meg egyszer 2 x 
500 12-14 15-20 Fordítsa meg egyszer 2 x 

Kolbász 125 3-4 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 
250 8-9 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 
500 15-16 10-15 Fordítsa meg egyszer 1 x 

Szárnyas és szárnyas 
részek 

200 7-8 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 
500 17-18 10-15 Fordítsa meg egyszer 2 x 

Csirkehús 1000 34-35 15-20 Fordítsa meg egyszer 2 x 
1200 39-40 15-20 Fordítsa meg egyszer 2 x 
1500 48-50 15-20 Fordítsa meg egyszer 2 x 

Hal 100 3-4 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 
200 6-7 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 

Pisztráng 200 6-7 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 
Rák 100 3-4 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x 

500 12-15 10-15 Fordítsa meg egyszer 2 x 
Gyümölcs 200 4-5 5-8 Fordítsa meg egyszer 1 x 

300 8-9 10-15 Fordítsa meg egyszer 2 x 
500 12-14 15-20 Fordítsa meg egyszer 3 x 

Kenyér 100 2-3 2-3 Fordítsa meg egyszer 1 x 
200 4-5 5-6 Fordítsa meg egyszer 1 x 
500 10-12 8-10 Fordítsa meg egyszer 2 x 
800 15-18 15-20 Fordítsa meg egyszer 2 x 

Vaj 250 8-10 10-15 Fordítsa meg egyszer 1 x, 
tartsa lefedve 

Túró 250 6-8 5-10 Fordítsa meg egyszer 1 x, 
tartsa lefedve 

Tejszín 250 7-8 10-15 Vegye le a tetejét 
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Kiolvasztás 
Általános javaslatok a kiolvasztáshoz 
1. Csak mikrohullámban alkalmazható edényt 

használjon (porcelán, üveg, műanyag).  
2. A kiolvasztási műveletre vonatkozó súlyok és a 

táblázat adatai nyers élelmiszerekre 
vonatkoznak.  

3. A kiolvasztás ideje az étel mennyiségétől és 
nagyságától függ. Fagyasztott ételek esetében 
készítse elő a kiolvasztás műveletét. Helyezze 
az ételt az edénybe. 

4. Az ételt a lehető legjobb elosztásban rendezze 
el a sütőben. A hal, illetve a csirkeláb 
vastagabb részeit helyezze felülre. A 
gyengébb, érzékenyebb részeket védje 
fóliával. Fontos: az alumínium fólia ne 
érintkezzen a sütőtér falával; mivel ez 
elektromos kisülést okozhat. 

5. A vastagabb részeket többször forgassa meg. 
6. Helyezze a fagyasztott ételt egyenletes 

formában a sütőbe, ugyanis a vékonyabb 
részek hamarabb kiolvadnak, mint a feljebb 
elhelyezkedő vastagabb részek. 

7. Zsírosabb ételek, mint például a vaj, túró vagy 
tejszín, nem fagyasztható élelmiszerek. 
Szobahőmérsékleten tartva pár percen belül 
felhasználhatókká válnak. Fagyasztott tejszín 
esetében, amennyiben jeget tartalmaz a 
tejszín, fogyasztás előtt verje fel. 

8. Helyezze a szárnyas húst egy felfordított 
tányérra, amellyel könnyebben elfolyik a 
kiolvasztás során nyert lé. 

9. A kenyeret csomagolja szalvétába, hogy ne 
száradjon ki túlságosan. 

10. Csomagolja ki a fagyasztott ételeket, majd 
távolítsa el a fém tárgyakat. Amennyiben a 
fagyasztott étel hőálló mikrohullámú sütőbe 
helyezhető, úgy a fedél eltávolítása után 
egyenesen beleteheti a sütőbe az ételt. 
Ellenkező esetben távolítsa el az ételt tartó 
edényt és helyezze mikrohullámú sütőbe 
helyezhető edénybe az ételt.  

11. A kiolvasztás során létrejött folyadék – 
elsősorban a szárnyasoknál jellemző – 
minden esetben eltávolítandó. Ez a lé ne 
érintkezzen más ételekkel.   

12. Vegye figyelembe, hogy a kiolvasztás során 
automatikus pihentetési Ez az idő normális 
esetben 15 és 20 perc között állapítható meg.  
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Főzés a mikrohullámú sütővel 
 

A főzés előtt győződjön meg arról, hogy az 
edény valóban alkalmazható-e mikrohullámú 
sütőben (lásd: “Milyen típusú edény 
alkalmazható?”). 

Elkészítés előtt vágja fel az ételt. 

Folyadékok melegítésekor használjon nagy 
szájnyílású edényeket, hogy a gőz minél 
könnyebben távozhasson. 

Készítse el az ételt a recept alapján figyelembe 
véve a főzés idejét, illeetve a táblázat által 
kijelölt fokozatot. 

Emlékeztetjük, hogy a táblázat adatai csupán 
jelzés értékűek, ugyanis az értékek a kezdeti 
állapottól, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, 
illetve az étel típusától függ. Minden egyes 
esetben javasolt az idő és a fokozat esetenkénti 
beállítása. Az étel típusától függően az időt 
rövidíteni, hosszabítani kell, illetve a fokozaton is 
folyamatosan kell állítani. 

Főzés a mikrohullámú sütővel... 

1. Minél nagyobb az étel mennyisége, annál 
hosszabb a sütési, illetve főzési idő. Mindig 
tartsa észben a következő szabályokat: 

Dupla mennyiség - dupla idő 

Fele mennyiség - fele idő 

2. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál 
hosszabb a sütési, illetve főzési idő. 

3. Folyékony ételek hamarabb 
melegszenek. 

4. Az étel egységes elhelyezése a forgó 
tányéron könnyíti az egyenletes főzést. 
Amennyiben szilárd ételek a tányéron kívül, 
illetve kevésbé szilárd ételek a tányéron 
helyezkednek el, úgy lehetőség nyílik különböző 
típusú ételek egyidejű hevítésér. 

5. A készülék ajtaját bármelyik pillanatban 
kinyithatja. Ebben az esetben a készülék 
automatikusan lekapcsol. A sütő csak abban az 
esetben folytatja a működést, amennyiben az 
ajtó ismét zárt helyzetben található. 

6. A lefedett ételeknek kevesebb 
sütési/főzési időre van szükségük, és jobban 
megőrzik jellemzőiket. A fedőnek át kell 
engednie a mikrohullámokat, illetve kis nyílással 
kell rendelkeznie ahhoz, hogy a pára 
kiszabadulhasson az edényből

.
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Főzés a mikrohullámú sütővel 
Fontos tanácsok! 
• Nyers tojást, vagy főtt tojást héjában vagy 

anélkül ne hevítsen a sütőben, mivel azok 
felrobbanhatnak. 

• Héjjal vagy bőrrel rendelkező ételek (pl. 
alma, paradicsom, burgonya, kolbász) 
melegítése vagy sütése, illetve főzése 
esetén a szétrobbanás megakadályozása 
érdekében villával lyukassza át azokat. 

• Alacsony nedvesség tartalmú ételek 
készítésénél (pl. kenyér kiolvasztásánál, 
kukorica pattogtatásánál stb.) a párolgási 
folyamat nagyon gyorsan megy végbe. 
Ebben az esetben a készülék vákummal 
működik, az étel megéghet. Ez kellemetlen 
helyzet megrongálhatja a készüléket vagy 
az étel edényét. Éppen ezért a sütőt állítsa 
be a megfelelő főzési/sütési időre, a művelet 
során kövesse figyelemmel a főzést/sütést.    

• A mikrohullámú sütőben nem lehet nagy 
mennyiségű olajat melegíteni (olajban 
sütés). 

• Tágas edényben ne hevítsen folyadékot. 
Robbanásveszély! 

• Alkohol tartalmú folyadékokat magas 
hőmérsékleten ne hevítsen. Éppen ezért a 
sütőt állítsa be a megfelelő főzési/sütési 
időre, a művelet során kövesse figyelemmel 
a főzést/sütést. 

• Ne hevítsen robbanékony folyadékot, vagy 
egyéb robbanékony anyagot a sütőben. 

• Távolítsa el az előfőzött/-sütött ételek 
csomagolását, ugyanis gyakran a fóliájuk 
nem hőálló. Kövesse a gyártó utasításait.  

• Amennyiben több típusú edényt 
alkalmaz, mint például különböző 
csészéket, helyezze őket egymás mellé a 
forgó tányérra. 

• Bébiételek hevítése esetén alkalmazzon 
mindig bögrét vagy üveget, fedél vagy cumi 
nélkül. Hevítést követően rázza fel, vagy 
keverje meg az ételt vagy folyadékot, Az 
edény hőmérséklete mindig lényegesen 
alacsonyabb a hevített ételnél. Minden 
esetben ellenőrizze az étel hőmérsékletét, 
mielőtt a gyermeknek adná, hogy 
elkerülhesse az égési sérüléseket.   

• Műanyag zacskókat ne zárjon fém 
kapoccsal, hanem csak műanyaggal. A 
zacskót több helyen lyukassza ki, hogy a 
pára könnyen eltávozhasson.   

• Ételek melegítésekor vagy sütésénél, illetve 
főzésénél ellenőrizze, hogy hőmérsékletük 
eléri-e a 70°C-t. 

• A főzési és sütési folyamat során vízpára 
csapódhat a sütő ajtajának ablakára, 
amelyet a készülék alkalmazása után 
töröljön le. Ez természetes folyamat, és 
alacsony szobahőmérséklet esetén 
feltűnőbb lehet. Ez természetes folyamat, és 
alacsony szobahőmérséklet esetén 
feltűnőbb lehet. A főzés/sütés után tisztítsa 
meg a készüléket a kondenzvíztől. 
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Főzés a mikrohullámú sütővel 
Táblázatok és javaslatok – zöldségek sütése, illetve főzése  
 

Étel Mennyiség (g) Folyadék 
hozzáadása 

Teljesítmény
(Watt) Program Idő 

(perc) 
Pihentetési 
idő (perc) Javaslat 

Karfiol 
Brokkoli 
Gomba 

500 
300 
250 

1/8 l 
1/8 l 

- 

800 
800 
800 

P 05 
P 05 
P 05 

9-11 
6-8 
6-8 

2-3 
2-3 
2-3 

Tegyen egy 
vékony 
vajréteget a 
tetejére. 
Darabolja fel. 

Borsó és répa, 
fagyasztott 
répa 

300 
 

250 

½ csésze 
 

2-3 evőkanál 

800 
 

800 

P 05 
 

P 05 

7-9 
 

8-10 

2-3 
 

2-3 

Vágja 
kockára vagy 
szeletekre. 

Burgonya 250 2-3 evőkanál 800 P 05 5-7 2-3 Hámozza 
meg és vágja 
egyenlő 
darabokra. 

Paprika 
Póréhagyma 

250 
250 

- 
½ csésze 

800 
800 

P 05 
P 05 

5-7 
5-7 

2-3 
2-3 

Vágja 
darabokra 
vagy 
szeletekre. 

Fagyasztott 
kelbimbó 

300 ½ csésze 800 P 05 6-8 2-3  

Káposzta 250 ½ csésze 800 P 05 8-10 2-3  
Táblázatok és javaslatok – halak készítése 
 

Étel Mennyiség (g) Teljesítmény
(Watt) Program Idő 

(perc) 
Pihentetési 
idő (perc) Javaslat 

Halfilé 500 640 P 04 10-12 3 Főzze fedéllel. Félidőben 
fordítsa meg. 

Egész hal 800 800  
 

480 

P 05 
 

P 03 

3-5 
10-12 

2-3 Főzze fedéllel. Félidőben 
fordítsa meg. A főzés végén 
fedje le. 
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Grillezés 
hatékonyabb grillezés érdekében használja a 
készülékhez tartozó grillt. 
Helyezze a grillrácsot olyan helyzetbe, hogy az 
ne érintkezzen a belső felület fém részeivel, 
mivel az érintkezés veszélyes elektromos 
kisülést okozhat, amely megrongálhatja a 
készüléket. 
FONTOS JAVASLATOK: 
1. A mikrohullámú sütő első alkalmazása során 

füst és szag keletkezhet, mely a gyártás során 
alkalmazott olajok miatt keletkezik.  

2. A grill első alkalmazása során természetes 
dolog, hogy a grill a magas hőmérsékletnek 
köszönhetően, annak hevítő huzala enyhén 
deformálódik, illetve arany színűvé válik. 

3.  A grill alkalmazása esetén a sütő ajtaja igen 
magas hőmérséklet érhet el. A készülék 
gyermekektől távol tartandó, minimum 80 cm-
es magasságban.  

4. A grill alkalmazása során a sütő falai, illetve 
belső felülete magas hőmérsékletet érnek el. 
Javasolt a konyhakesztyű alkalmazása. 

5. A grill hosszabb használata során a biztonsági 
termosztát lép működésbe, így természetes 
dolog, hogy az ellenállás lekapcsol. 

6. amennyiben az ételt grillezte vagy edényben 
főzte, fontos ellenőrizni, hogy az edény 
megfelelő-e vagy sem. Ellenőrizze az edény 
típusok táblázatát! 

7. A grill alkalmazása során zsír csöpöghet a 
grillezőre, amely odaég. Ez egy természetes 
folyamat, mely semmilyen meghibásodást vagy 
veszélyt nem okoz. 

8. Minden főzés és sütés után tisztítsa a sütőt és 
alkatrészeit, hogy elkerülje a kellemetlen 
szagokat. 
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Grillezés 
Táblázatok és javaslatok – grillezés mikrohullám nélkül 

Étel Mennyiség (g) Idő (perc) Javaslat 
Hal 
Dorada 
Szardínia/vörös skorpió hal 

800 
6-8 db 

18-24 
15-20 

Tegyen egy vékony vajréteget a halra. 
Félidőben fordítsa meg a halat, és locsolja 
meg a vajjal. 

Hús 
Kolbász 6-8 db 22-26 Félidőben szúrkálja meg villával a kolbászt, 

majd fordítsa meg. 
Fagyasztott hamburger 3 db 18-20  
Sovány sertéskaraj (kb. 3 cm 
vastag) 

400 25-30 Félidőben locsolja meg kevés olajjal vagy 
vajjal, majd fordítsa meg. 

Egyéb 
Pirítós 4 db 1½-3 Kövesse figyelemmel a pirítás folyamatát. 
Grillszendvics 2 db 5-10 Kövesse figyelemmel a pirítás folyamatát. 

Használat előtt hevítse két percig a grillt. 
Amennyiben nincs érteleme a melegítésnek, úgy 
alkalmazza a grillrácsot. A feltűntetett idő az 
ételek grillezését illetőleg csak tájékoztatás 
jellegű, ugyanis a grillezés időtartalmát nagy 
mértékben befolyásolja az étel mennyisége, 
illetve összetétele. A hal- és húsételek jobb ízűek 
lesznek, amennyiben grillezés előtt pár órával, 
kevés növényi olajban fűszerrel érleli. Csak főzés 
után sózza meg az ételt.   
A kolbászok nem robbannak fel, ha grillezés előtt 
villával megszurkálja őket.  

Grillezés alatt félidőben ellenőrizze a helyzetet, és 
amennyiben szükséges, fordítsa meg az ételt, 
illetve adjon még egy kevés olajat az ételhez. 
Különösen jól használható a grill vékony húsok és 
halak sütésére. A vékony hússzeleteket elég 
egyszer megfordítani, míg a vastagabb húsokat 
fordítsa meg többször a grillezés alatt. Hal 
grillezése során javasolt a hal két végének 
összekötése, azaz a száj és a farokrész 
egymással történő összekötése a grillre helyezés 
előtt.
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Grillezés 
Javaslatok és táblázatok – mikrohullámú sütés és grillezés 
A mikrohullámú és grillező kombinált művelet  ételek gyors sütéséhez/főzéséhez, illetve azok 
egyidejűleg történő megpirításához a legalkalmasabb. Ez a funkció “au gratin” készítéshez is 
alkalmazható.  
A mikrohullámú főzés és grillezés alternatívan együtt működik. A mikrohullám hevíti és főzi, míg a grill 
pirítja az ételt. 

Étel Mennyiség (g) Edénytípus Teljesítmén
y (Watts) Program Idő (perc) 

„Au gratin” tészta 500 Lapos edény 135 P 02 12-17 
„Au gratin” burgonya 800 Lapos edény 230 P 05 20-22 
Lasagne kb. 800 Lapos edény 230 P 05 15-20 
„Au gratin” túró  kb. 500 Lapos edény 200 P 04 18-20 
2 friss csirkehús nyárs 
(grillezve) 

200 g  
Darabonként 

Lapos edény 170 P 03 8-10 

Kerek hús kb. 500 Magas, széles edény 200 P 04 17-19 
„Au gratin” hagymaleves 2 200g csésze Leveses edény 170 P 03 2-4 

Mielőtt bármilyen jellegű edényt alkalmazna a 
mikrohullámú sütőben, győződjön meg arról, 
hogy az valóban használható-e a sütőben. Csak 
mikrohullámú sütőben alkalmazható edényt 
használjon. 
A kombinált műveletnél használt edénynek 
alkalmasnak kell lennie mikrohullámú és 
grillhasználatra is. Ellenőrizze az edény típusok 
táblázatát. 
Emlékeztetjük, hogy a táblázat adatai csupán 
jelzés értékűek, ugyanis az értékek a kezdeti 
állapottól, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, 
illetve az étel típusától függ.  

Amennyiben a beállított idő nem elegendő az 
étel megpirításához, úgy módosítsa a grill 
funkciót és hosszabbítsa meg 5 vagy 10 perccel 
a grillezés idejét. 
Az “au gratin” ételek, illetve a szárnyas húsok 
általában 3 és 5 perccel hosszabb főzési időt 
igényelnek, hogy valóban egységes 
hőmérsékletű lehessen az étel.   
Amennyiben nincs ellenjavallat, úgy a főzés 
során alkalmazza a forgó tányért. 
A táblázatban említett értékek hideg belső 
sütőtérre vonatkoznak (nem szükséges a sütőt 
előmelegíteni).
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Milyen típusú edény alkalmazható? 
Mikrohullám funkció 
A mikrohullám funkciónál fontos figyelembe venni, 
hogy a mikrohullámokat a fémes felületek 
visszaverik. Az üveg, porcelán, kerámia, 
műanyag és papír átengedi a mikrohullámokat.   
Éppen ezért fém edények és dobozok, illetve 
fémes részeket vagy dekorációt tartalmazó 
edényeket ne alkalmazzon a mikrohullám 
funkció használata során. Fémes díszítésű, 
illetve fémtartalmú üveg-, illetve kerámiaedényt 
ne helyezzen a sütőbe. 
A mikrohullámú sütőben történő főzéshez ideális 
edény alapanyaga tűzálló, hőálló üveg vagy 
kerámia. Vékony kristály vagy porcelán 
edényeket csak rövid ideig tegyen a sütőbe, 
éppen csak kiolvasztás, vagy főzést követő rövid 
hevítés céljából. 

Próbálja ki az edényeket 
Helyezze az edényt a sütőbe és maximális 
fokozaton 20 másodpercig kapcsolja be a 
készüléket. Amennyiben az edény hideg marad, 
vagy enyhén langyos, úgy a szóban forgó edény 
alkalmazható a sütőben. esetben, amennyiben 
forró az edény, vagy elektromos kisülések 
keletkeznek a sütőben, úgy az edény nem 
alkalmas mikrohullámú sütőbe. 
A forró étel a hőt átadja az edényeknek, így az 
nagyon forróvá válhat. Éppen ezért alkalmazzon 
mindig konyhakesztyűt!  

Grillezés funkció 
A grillezési művelethez csak olyan edényeket 
használjon, amelyek a 250 °C-os hőmérsékletet is 
bírják. 
A műanyag edények nem alkalmasak a 
grillezéshez. 

Kombinált funkció 
A kombinált funkció során olyan edényt 
alkalmazzon, amely mindkét funkciónak megfelel, 
azaz mikrohullámú sütés és grillezés esetén is 
használható. 

Alumínium edények és alufólia 
Alumínium tálcában tárolt, illetve alufóliába 
csomagolt ételeket csak a következő módon lehet 
a mikrohullámú sütőbe helyezni: 

 
• Vegye figyelembe a gyártó utasításait, 

melyeket a csomagolás hátoldalán olvashat. 
• Az alumínium edények ne legyenek 

magasabbak, mint 3 cm, illetve semmi 
esetre se érintkezzenek a sütő belső falával 
(minimális távolság 3 cm). Az alumínium 
fedelet távolítsa el. 

• Helyezze az alumínium edényt közvetlenül a 
forgó tányérra. Amennyiben a grillt 
használja, úgy az alumínium edényt 
helyezze porcelán tányérra. Ne tegye az 
edényt közvetlenül a sütőrácsra!  

• A sütési idő ilyenkor hosszabb, mivel a 
mikrohullámok csak felülről érik az ételt. 
Amennyiben kételye támad, úgy 
alkalmazzon mikrohullámú sütőbe tehető 
edényt. 

• Kiolvasztásnál az alufólia a mikrohullámok 
visszaverésére használható. A kényesebb 
ételek, például szárnyasok vagy darált hús, 
letakarással védhetők a túlzott hőhatásoktól. 

• Fontos: az alumínium fólia ne érintkezzen a 
sütőtér falával; mivel ez elektromos kisülést 
okozhat. 

Fedelek 
A következő okokból, üveg, műanyag vagy hőálló 
fedél alkalmazása javasolt: 
1. Megakadályozzák a túlzott párolgást (ez főként 

hosszabb főzési idő esetén előnyös);  
2. A főzési folyamat felgyorsul; 
3. Az étel nem szárad ki; 
4. Megmarad az étel aromája. 
A fedélnek lyukasnak kell lennie, hogy ne 
alakulhasson ki túlnyomás az edényben. 
Műanyag zacskók alkalmazása esetén is legyen 
rés a zacskón. Bébiételek, illetve cumisüvegek 
vagy egyéb hasonló edények melegítését minden 
esetben fedél nélkül végezze, mivel túlnyomás 
esetén felrobbanhatnak. 
A következő táblázat irányadó a különböző 
edénytípusok tekintetében, hogy azok milyen 
esetben, mikor alkalmazhatók a mikrohullámú 
sütőben. 
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Milyen típusú edény alkalmazható? 
Edények 

Művelet 

Edénytípus 

Mikrohullámú sütés, illetve főzés
Grillezés 

Mikrohullámú 
sütés, illetve 

főzés + 
Grillezés 

Kiolvasztás / 
melegítés Főzés 

Üveg és porcelán 1) 
Háztartási, nem tűzálló, 
mosogatógépben mosható 

igen igen nem nem 

Mázas kerámia 
Tűzálló üveg és kerámia 

igen igen igen igen 

Kerámia, agyagedények 
Nem mázas 
Fémes díszítés nélküli mázas 

igen 
 

igen nem nem 

Agyagedények 
mázas 
Nem mázas 

 
igen 
nem 

 
igen 
nem 

 
nem 
nem 

 
nem 
nem 

Műanyag edények 2) 
100 °C-ig hőálló 
250°C-ig hőálló 

 
Igen 
igen 

 
nem 
igen 

 
nem 
nem 

 
nem 
nem 

Műanyag fóliák 3) 
Folpack 
Celofán 

 
nem 
igen 

 
nem 
igen 

 
nem 
nem 

 
nem 
nem 

Papír, karton, sütőpapír 4) igen nem nem nem 
Fém 
Alufólia 
Alumínium csomagolások 5) 
Tartozékok (grillrács) 

 
igen 
nem 
nem 

 
nem 
igen 
nem 

 
igen 
igen 
igen 

 
nem 
igen 
igen 

 

1. Ne helyezzen a sütőbe aranyat, ezüstöt vagy 
ólmot. 

2. Mindig tartsa be a gyártó javaslatait! 
3. A zacskók lezárására ne használjon 

fémcsipeszt. Lyukassza ki a sütőbe helyezendő 

zacskókat. A0 fóliát csak az ételek 
letakarásához alkalmazza.  

4. Ne használjon papírtányért. 
5. Csak fedél nélküli lapos alumínium edényeket 

használjon. Az alumínium nem érintkezhet a 
sütőtér falával. 
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Tisztítás 
MIELŐTT TISZTÍTANÁ a mikrohullámú sütőt, 
GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KÁBELT 
KIHÚZTA AZ ELEKTROMOS ÁRAMBÓL. 
A készülék alkalmazását követően hagyja lehűlni 
a sütőt. Ne tisztítsa a készüléket karcoló 
termékekkel, súrolókefével, vagy egyéb olyan 
eszközzel, ami megkarcolhatja a sütő felületét. 
Külső felület: 
1. Tisztítsa a külső felületet semleges 

tisztítószerrel átítatott langyos nedves 
ronggyal. 

2. Ne hagyja, hogy a külső felületen behatoljon a 
víz.  

Belső tisztítás: 
1. Minden egyes alkalmazást követően tisztítsa a 

belső falakat nedves ronggyal.  
2. Ne hagyja, hogy a ventillátor résein 

befolyhasson a víz. 
3. Amennyiben már hosszab ideje nem tisztította 

a mikrohullámú sütő belső felületét és az 
erősen szennyezett, úgy helyezzen a tálcára 
egy pohár vizet, majd állítsa maximális 
fokozatra a sütőt és kapcsolja be 4 percig a 
készüléket. A hevítés során képződött gőz 
meglágyítja a szennyeződést, amelyet egy 
puha ronggyal könnyedén eltávolíthat. 

 Fontos! A készüléket ne tisztítsa géptisztító 
gőzzel. A gőz hatására esetleges rövidzárlat 
jöhet létre.   

 Az erősen szennyezett rozsdamentes acél 
felületeket tisztítsa karcmentes tisztítószerrel. 

 A tisztítást követően öblítse le a vegyszert forró 
vízzel, majd szárítsa meg.  

4. A tartozékokat minden használat után tisztítsa 
meg. Ha nagyon szennyezettek, először 
áztassa be, majd kefe vagy szivacs 
segítségével tisztítsa meg azokat. A 
tartozékokat szükség esetén mosogatógépbe 
is helyezheti. Győződjön meg arról, hogy a 
forgó tányér és a hozzá tartozó alap tiszta. 

Sütőajtó, vasalások, előlap: 
1. Ezeket a felületeknek mindig tisztának kell 

lenniük, különösen az ajtónak és a sütő 
előlapjának. 

2. A tisztításhoz alkalmazzon semleges 
tisztítószert és langyos vizet. Szárítsa meg 
puha ronggyal a tisztított felületet. 

Csillámlemez: 
Mindig tartsa tisztán a csillámlemezt. 
Ételmaradékok esetleg deformálhatják, illetve 
a hevülés során kellemetlen szagot 
produkálhatnak. Éppen ezért gondosan 
tisztítsa meg karcmentes vegyszerrel úgy, 
hogy ne rongálódjon. A balesetveszély és 
egyéb kockázatok elkerülése érdekében ne 
távolítsa el a lemeztk. 

Hullámvezotő 

védőburkolat  
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A készülék nem működik megfelelően? 

Hibaelhárítás 
• Győződjön meg arról, hogy a kábel 

megfelelően csatlakozik a dugaljhoz. 
• Ellenőrizze, hogy a sütőajtó csukva van. A 

sütőajtó csukáskor kattan. 
• Ellenőrizze, hogy van-e valami idegen tárgy 

az ajtó és a sütőtér eleje között. 
 
Az ételek nem melegednek fel megfelelően, 
vagy túl lassan hevülnek:  
• Esetleg véletlenül fémes edényt alkalmazott 

a melegítéshez.  
• Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a 

megfelelő műveletet, időtartamot, illetve 
fokozatot választotta ki.  

• Előfordulhat, hogy a szokásosnál több, 
vagy hidegebb ételt helyezett a sütőbe. 

 
Az étel túl meleg, száraz vagy megégett: 
• Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a 

megfelelő műveletet, időtartamot, illetve 
fokozatot választotta ki.  

 
A készülék működése során zajt hallat: 
• Látható elektromos kisülés a mikrohullámú 

sütő belsejében? 

• Hozzáér az edény a sütőtér falához? 
• Kanál vagy fémnyárs maradt a 

mikrohullámú sütőben? 
A belső lámpa nem működik:  
• Amennyiben az összes egyéb funkció 

működik, úgy valószínűleg egyszerűen 
kiégett az izzó. Tovább folytathatja a 
készülék használatát. 

• A készülék villanykörtéjét csak a Szervíz 
szakembere cserélheti ki. 

 
A kábel megsérült 
• A hibás kábelt a balesetveszély elkerülése 

érdekében csak a gyártó által 
felhatalmazott műszaki szakember 
cserélheti ki, ugyanis ehhez a 
beavatkozáshoz speciális eszközökre van 
szükség.   

 
Egyéb meghibásodás esetén vegye fel a 
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal vagy a 
Szervízzel.  
 
Minden javítási beavatkozást műszaki 
szakembernek kell végeznie

.
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Műszaki adatok 
Funkció gombok leírása 
 

Szimbólum  Leírás  Teljesítmény  Étel 

 

Mikrohullámú 
sütés, illetve főzés 

P 01 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 160W  Érzékeny ételek lassú kiolvasztása; étel melegen 
tartása 

P 02 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 320W  Alacsony hőmérsékleten főzés, rizs forralás 
Gyors kiolvasztás 

P 03 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 480W  Vajolvasztás 
Bébiétel melegítése 

P 04 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 640W 

Zöldségek és ételek sütése, illetve főzése 
Óvatos sütés, illetve főzés, melegítés 
Kis mennyiség hevítése, főzése 
Érzékeny étel melegítése 

P 05 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 800W  Ételek és folyadékok gyors főzése és hevítése 

 

Mikrohullámú sütés 
illetve főzés + 

grillezés 

P 01 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 95W  Kenyérpirítás 

P 02 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 135W  Szárnyas és hús grillezése 

P 03 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 170W  Húsételek főzése és „au gratin” ételek 

P 04 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 200W  Húsételek készítése 

P 05 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 230W  „Au gratin” burgonya 

 
Grillezés ‐‐‐  Minden jellegű étel grillezése 

Követelmények 
• Hálózati feszültség ...................................................................................  Lásd a jellemzők között 
• Biztosíték. ................................................................................................  12 A / 250 V 
• Teljesítményfelvétel .................................................................................  1200 W 
• Grillezési teljesítmény. .............................................................................  1000 W 
• Mikrohullámú sütés, illetve főzés teljesítménye. ......................................  800 W 
• Mikrohullám frekvenciája… ......................................................................  2450 MHz 
• Külső méretek (SzxMxM). ........................................................................  595 × 390 × 350 mm 
• Belső méretek (SzxMxM). ........................................................................  305 × 210 × 305 mm 
• Sütőtérfogat. ............................................................................................  20 l 
• Súly ..........................................................................................................  18,6 kg 

 



Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Denmark

Ecuador

Germany

Great Britain

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Singapore

Spain

Sweden

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.

Juvél A/S

Teka Ecuador S.A.

Teka Küchentechnik GmbH

Teka Products Ltd.

Teka Hellas A.E.

Teka Hungary Kft.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka B.V.

Intra, A.S

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

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

Teka Rus LLC

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Intra Mölntorp AB

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

6/F. Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd. 

V Holesovickách, 593

Københavnsvej 222

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Sechsheldener Str. 122

177 Milton Park

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Bajcsy Zsilinszky u. 53

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

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

Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma

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

Wijkermeerstraat, 34

Storsand

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

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

Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402

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

C/ Cajo,17

Säbyvägen, 8

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 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 Sofia

Pudahuel, Santiago de Chile

200025 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

DK-4600 Køge 

Guayaquil 

35708 Haiger

OX14 4SE Milton, Abingdon

193 00 Athens

1065 Budapest

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

15500 Mexico D.F.

Casablanca

2131 HA Hoofddorp

7563 Malvik

05-800 Pruszków

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Moscow âˆ™ Russia

239920 Singapore

39011 Santander

734 93 Kolbäck

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 901

+420 284 691 940

+45 36 340 288

+593 42 100 311

+49 27 713 950

+44 1 235 861 916

+30 2 109 760 283

+36 13 542 110

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+ 31 235 656 480

+47 73 980 100

+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

+46 22 040 300

+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.com05/2012




