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Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 
 
A gyártó védjegye: 

 
A készülék típusazonosítója: MWL 20 BIT 
Teljesítményfelvétel: 1200 W 

Grill teljesítmény:  1000 W 

Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 800 W 

Mikrohullámú frekvencia: 2450 MHz 

Szükséges biztosíték: 12 A/250 V 

Ûrtartalom: 18 liter 

Névleges feszültség: 230 V 50 Hz 
Tömeg: 18,6 kg 
Érintésvédelmi osztály: I. védõföldeléssel ellátott há-

lózathoz csatlakoztatható  
Befoglaló méretek (mm): 

Magasság: 

Szélesség: 

Mélység: 

 
390 
595 
320 

 

A készülék az alábbi közösségi elõírásoknak felel meg: 
2004/108/CE 
2006/95/CE 

 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a fenti típusú készülék megfelel az elõírásoknak. 
 

A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási okmá-

nyokat õrizze meg! 
 
 
 
TEKA Hungary Kft.   TEKA Industrial, S,A 
1065 Budapest      Cajo 17 
Bajcsy-Zsilinszky út 53   39011Santander, Spain 
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A használati útmutatóhoz 

 
Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a mo-
dern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igé-

nyét. 
Kérjük mielõtt használatba, venné új készülékét figyelmesen, olvassa el ezt a használati 

útmutatót. Ennek alapján megismerheti a készülék felépítését, használatának módját, 

tisztítását, karbantartását. Ezek az ismeretek segítik Önt abban, hogy a berendezést hosz-
szú idõn keresztül megelégedéssel használja. A használati utasítást õrizze meg, és a ké-

szülék eladása vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak. A használati 

útmutatóban leírtak be nem tartásából eredõ károkért a gyártó nem vállal felelõsséget. 
 
Ez a használati útmutató többféle, hasonló készülékre vonatkozik, ezért olyan funkciók 

leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
 

FIGYELEM! 
Kérjük, hogy néhány napig õrizze meg a teljes csomagoló anyagot, mert reklamációt 

csak csomagolással együtt tudunk elfogadni. 
A készüléket tanácsos idõszakonként szakemberrel átvizsgáltatni, életvédelmi szem-
pontból.  
A készülék beszerelését a mellékelt ábrák szerint végezze. A beszerelés elõtt, kérjük, el-
lenõrizze a csatlakozó méreteket! 
 
 
 

Mûszaki adatok 
 

Funkció leírás 

Szimbólu

m 
Funkció 

Mikrohullámú 

kimeneti 

teljesítmény 

Élelmiszer 

P 01  130 W 
Kényes ételek lassú kiolvasztása 
Ételek melegen tartása 

P 02  240 W 
Sütés alacsony hõmérsékleten 
Rizs fõzése 
Gyors felolvasztás 

P 03  440 W 
Vaj olvasztása 
Csecsemõétel melegítése 

P 04  640 W 

Zöldségek és egyéb ételek sütése 
Kíméletes sütés és melegítés  
Kis ételmennyiség melegítése, vagy 

sütése 
Kényes ételek melegítése 

 
Mikrohullá

m 

P 05  800 W 
Folyadékok és egyéb ételek gyors 

fõzése, vagy melegítése 

P 01  130 W Pirítós készítése 

P 02  240 W Szárnyas és hús grillezése 

P 03  440 W 
Felfújt és "csõben sült" ételek készí-

tése 

P 04  640 W Egybesült hús készítése 

 
Mikrohullá
m + Grill 

P 05  800 W Burgonya felfújt 

 
Grill 1000 W Mindenfajta étel grillezése 

 

Mûszaki adatok 
 Névleges feszültség    230 V / 50 Hz 
 Biztosíték.     12 A / 250 V 
 Teljesítményfelvétel     1200 W 
 Grill teljesítmény.    1000 W 
 Mikrohullámú kimenõ teljesítmény.  800 W 
 Mikrohullám frekvencia   2450 MHz 
 Külsõ méretek ( Szé x Ma x Mé)  595  390  320 mm 
 Belsõ méretek ( Szé x Ma x Mé)  305  210  280 mm 
 Sütõtér térfogat.    18 l 
 Tömeg     18,6 kg 



 

MWL 20 BIT 30 3 MWL 20 BIT 

 
 

Hiba esetén 
 

A készülék a megfelelõ beállítások után nem mûködik megfelelõen: 
 A hálózati csatlakozókábel megfelelõen be van dugva a csatlakozóaljzatba? 
 Az ajtó megfelelõen be van csukva? Az ajtónak csukódáskor hallhatóan a helyére 

kell pattannia. 
 Nincsenek idegen testek az ajtó és a gyûrû között? 
 

Az ételek nem melegszenek fel, vagy csak igen lassan: 
 Nem használt tévedésbõl fém edényt mikrohullám üzemmódban? 
 A helyes sütési idõt és teljesítmény fokozatot állította be? 
 Nem helyezett a szokottnál nagyobb mennyiségû, vagy hidegebb élelmiszert a mik-

rohullámú sütõbe? 
 

Az étel túlságosan meleg, száraz vagy megégett: 
 A helyes sütési idõt és teljesítmény fokozatot állította be? 
 

Zajok hallatszanak, amikor a készülék be van kapcsolva: 
 Látható elektromos kisülés a készülék belsejében? 
 Az edény nem ér hozzá a sütõtér falaihoz? 
 Nincsenek kiskanalak vagy nyársak a mikrohullámú sütõben, melyek a falhoz érhet-

nek? 
 

A belsõ világítás nem kapcsol be: 
 Amennyiben minden funkció mûködik, valószínûleg kiégett az izzó. A készülék to-

vább használható. 
 Az izzólámpát csak a Mûszaki Vevõszolgálat cserélheti ki, mert speciális szerszám 

használata szükséges. 
 

A hálózati kábel megsérült: 
 A veszélyek elkerülése érdekében, továbbá mert ehhez speciális szerszámok kelle-

nek, a hálózati kábelt csak a Mûszaki Vevõszolgálat cserélheti ki. 
Ha bármilyen más hibát tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a Vevõszolgálattal! 
 

FIGYELEM! Mindenfajta javítási munkálatot csak engedélyezett, a Vevõszolgálat 

szakképesített szakembere végezhet. 

Tartalomjegyzék 
 

Környezetvédelmi utasítások    5 
A csomagolóanyagok kidobása    5 
A régi elektromos készülékek kiselejtezése   5 

 

Biztonsági utasítások     5 
Tisztítás/karbantartás     6 
Javítás       7 

 

Üzembe helyezési utasítások    7 
 

A készülék leírása      9 
 

A pontos idõ beállítása     9 
 

A mikrohullámú sütõ elõnyei    10 
A mikrohullámú sütés mûködése    10 
Az ételek melegítése mikrohullámmal   10 

 

Használati utasítások     11 
 

Mikrohullám funkció     12 
 

Grill funkció       12 
 

Kombinált mikrohullám+grill funkció   13 
 

Kiolvasztás súly beállítással (automatikus)  13 
 

Kiolvasztás idõ beállítással (manuális)    14 
 

Speciális funkció: ITALOK/BURGONYA  14 
 

Speciális funkció: CSÕBEN SÜTÉS   15 
 

Speciális funkció: FELOLVASZTÁS ÉS MELEGÍTÉS 16 
 

A mikrohullámú sütõ programozása   16 
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A mikrohullámú sütõ tisztítása és karbantartása 
 
MIELÕTT TISZTÍTANI KEZDI A MIKROHULLÁMÚ SÜTÕT, GYÕZÕDJÖN MEG 

ARRÓL, HOGY A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ KI VAN HÚZVA A CSATLAKO-
ZÓALJZATBÓL! 
 
A készülék használata után hagyja azt kihûlni! Ne használjon a készülék tisztításához sú-

roló hatású tisztítószereket, éles tárgyakat, vagy olyan szivacsot, amely megkarcolhatja a 
felületeket! 
 
Külsõ felületek: 
1. A külsõ felületeket semleges tisztítószer, langyos víz és nedves rongy segítségével 

tisztítsa meg! 
2. Ügyeljen rá, hogy a víz ne szivároghasson a készülék belsejébe! 
 
Sütõtér: 
1. Minden használat után tisztítsa meg a készülék belsõ falait nedves rongy segítségé-

vel! 
2. Ügyeljen rá, hogy a víz ne juthasson a mikrohullámú sütõ szellõzõnyílásaiba! 
3. Ha az utolsó tisztítás óta sok idõ telt el és a mikrohullámú sütõ sütõtere szennyezett, 

tegyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kapcsolja be a készüléket 4 percre maxi-
mális teljesítménnyel! A keletkezõ gõz fellazítja a szennyezõdést, melyet ezután 

puha rongy segítségével távolíthat el. 
Fontos! A mikrohullámú sütõt nem szabad gõztisztító készülékkel tisztítani. A gõz 

az elektromos alkatrészekkel érintkezve rövidzárlatot okozhat. 
Az erõsen szennyezett rozsdamentes acél felületeket nemesacél tisztítószerrel tisz-
títhatja meg. Ezt követõen törölje le meleg vízzel és gondosan törölje szárazra! 

4. A tartozékokat minden használat után tisztítsa meg! Ha nagyon szennyezettek, 

elõbb áztassa be õket, majd használjon kefét és szivacsot a megtisztításukhoz! A 

tartozékok mosogatógépben is tisztíthatók. Mindig gyõzõdjön meg róla, hogy a for-
gótányér és a hozzá tartozó gyûrû tiszta! 

Ajtó, ajtózsanér és a készülék elülsõ oldala: 
1. Ezeknek, a részeknek mindig tisztának kell lenniük, különösen az ajtó és a ké-

szülék eleje közötti érintkezést biztosító felületeknek, hogy a készülék tömítése 

biztosított legyen. 
2. A tisztításhoz semleges tisztítószert és langyos vizet használjon! Törölje szárazra 

egy puha rongy segítségével a felületet! 
Mikrohullám elosztó burkolat 
Mindig tartsa tisztán a mikrohullám elosztó burkolatot! A rajta maradt ételmara-

dék deformálhatja azokat, vagy meggyulladásakor szikrákat okozhat. Ezért rend-

szeresen tisztítsa meg a burkolatot, de súroló hatású tisztítószer vagy éles tárgyak 

nem használhatóak a tisztításhoz. A veszélyek elkerülése érdekében ne vegye le a 

fedelet! 
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Edények táblázata 
 

Üzemmód 

Mikrohullám 

Az edény fajtája 

Kiolvasz-

tás/melegít

és 

Sütés 

Grille-

zés 

Mikro-

hullám 

+ gril-

lezés 
Üveg és porcelán 1) 

háztartási, nem tûzálló, mosogató-

gépben tisztítható 

Igen Igen Nem Nem 

Mázas kerámia 

tûzálló üveg és porcelán 
Igen Igen Igen Igen 

Kerámia- és agyag edények 2) 

máz nélküli  
mázas, fémtartalmú díszítés nélkül 

Igen Igen Nem Nem 

Agyag edények 2) 

mázas 
máz nélküli 

 
Igen 
Nem 

 
Igen 
Nem 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

Mûanyag edények 2) 

100 °C-ig hõálló 
250 °C-ig hõálló 

 
Igen 
Igen 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

Mûanyag fóliák 3) 

Frissen tartó fólia 
Celofán 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

Papír, karton, pergamen 4) Igen Nem Nem Nem 
Fém 

Alumínium fólia 
Alumínium tároló dobozok 5)  
Tartozékok (grillezõ rács) 

 
Igen 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Igen 
Nem 

 
Igen 
Igen 
Igen 

 
Nem 
Igen 
Igen 

 
1. Aranyozott vagy ezüstözött díszítések nélkül, nem ólomüveg. 
2. Tartsa be a gyártó utasításait! 
3. Ne használjon fémcsipeszeket a zacskók lezárásához! A zacskókat lyuggassa ki! A 

mikrohullámú fóliát csak az étel letakarásához használja! 
4. Ne használjon viasz-, vagy papírtányért! 
5. Csak alacsony, fedél nélküli alumínium tárolóedény. Az alumínium ne érjen a sütõ-

tér falaihoz! 
 
 
 

Környezetvédelmi utasítások 

A csomagolóanyagok kidobása  
A csomagolóanyagokon a Zöld Pont jele látható. Valamennyi csomagolóanyagot - a kar-
tonpapírt, és a mûanyag fóliákat - a gyûjtõ helyeken megfelelõ tárolóedénybe helyezze 
el! Ezzel biztosítja az anyagok újrahasznosítását. 

A régi elektromos készülékek kiselejtezése  
A 2002/96/EC számú Európai Irányelv az elektromos- és elektronikus berendezések hul-
ladékkezelésérõl elõírásai értelmében a régi háztartási elektromos készülékeket nem 
szabad a háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket külön kell összegyûj-
teni, az általuk tartalmazott anyagok visszanyerésének és újrahasznosításának optimali-
zálása céljából, valamint ezeknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatá-

sainak csökkentése érdekében. 
A terméken látható áthúzott "szemetes kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra, hogy a 

régi készüléket a külön erre szolgáló gyûjtõhelyen kell leadnia. 
Kérjük, érdeklõdjön a helyi önkormányzatnál vagy a kereskedõnél a régi készülék he-
lyes kidobásáról. 
Mielõtt kidobja a régi készülékét, távolítsa el annak hálózati kábelét, vágja át azt és így 

adja le a készüléket! 
 

Biztonsági utasítások  

 
 Figyelem! A tûzveszély elkerülése érdekében, a mikrohullámú sütõt csak felügyelet 

mellett használja! A nagy teljesítmény, vagy nagyon hosszú fõzési idõ alkalmazása-
kor az étel túlmelegedhet és tüzet okozhat. 

 Amennyiben füstöt, vagy tüzet észlel, tartsa csukva a készülék ajtaját, a lángok el-
fojtásához! Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót az alj-
zatból vagy szakítsa meg a készülék áramellátását! 

 Figyelem! Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, és ha elég 

útmutatást kaptak készülék biztonságos kezelésérõl és ismerik a szakszerûtlen keze-
lés veszélyeit!  

 Figyelem! Különleges óvatosság szükséges a grill használatakor. Tartsa távol a 

gyermekeket a készüléktõl! 
 A készülék megfelel a mûszaki berendezésekre vonatkozó szükséges szabályoknak 

és elõírásoknak. Azonban ezek nem fednek le minden lehetséges balesetveszély for-
rást. 

 Ha gyúlékony anyagokat, például papír, vagy mûanyag tárolóedényt használ az étel 

melegítéséhez, vagy sütéséhez, a tûzveszély miatt a folyamatot állandóan felügyelje! 
 



 

MWL 20 BIT 6 27 MWL 20 BIT 

 Mielõtt egy tálat vagy edényt használni kezdene a mikrohullámú sütõben, gyõzõd-
jön meg arról, hogy az, mikrohullámú használatra alkalmas-e! Csak olyan edényeket 
használjon, melyek mikrohullámú sütõben történõ használatra alkalmasak! 

 Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érje nyirkos helyekhez, tárgyak éles sarkai-
hoz vagy magához a készülékhez, amikor az még meleg! 

 Ha a mikrohullámú sütõ közelében más elektromos készüléket használ, a veszélyek 

és károsodások elkerülése végett gyõzõdjön meg arról, hogy annak hálózati kábele 

nem érintkezik a mikrohullámú sütõvel, amikor az meleg, és a sütõ ajtaja nem csuk-
hatja be a másik készülék hálózati kábelét! 

 Figyeljen a mûködési zavarokra! A készülék nem üzemeltethetõ tovább a következõ 
esetekben: 

 ha az ajtaja nem csukható be megfelelõen; 
 ha az ajtó csuklópántjai megsérültek; 
 ha az ajtó és az elõlap közötti érintkezõ felületek megsérültek; 
 ha az ajtó üvege megsérült; 
 ha a sütõ belsejében gyakran láthatók elektromos kisülések anélkül, hogy fémtár-

gyat helyezett volna bele. 
 A szellõzõnyílásokat soha ne takarja el! 
 

Tisztítás/karbantartás 
 Minden tisztítási illetve karbantartási mûvelet elõtt húzza ki a készülék hálózati 

csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból! 
 Olvassa végig a "Tisztítás és karbantartás" címû fejezetben leírt utasításokat! 
 Tartsa tisztán az érintkezõ felületeket (a sütõtér elsõ lapja és az ajtó belsõ felülete) a 

megfelelõ mûködés biztosítása érdekében! Az érintkezõ felületeket semleges tisztí-
tószer és olyan rongy segítségével tisztítsa, amely nem karcolja meg azokat, és nem 

súroló hatású! 
 Figyelem: Soha ne használja a készüléket, ha annak érintkezõ felületei sérültek! 

Csak azután használja újra a készüléket, miután a Mûszaki Vevõszolgálat szakem-
bere kijavította a hibát. 

Tartsa be a következõ utasításokat a készülék károsodásának megelõzése érdekében:  

 Ne kapcsolja be a készüléket a forgó gyûrû és a hozzá tartozó tányér nélkül! 
 Ne kapcsolja be a készüléket, ha az üres! Ha nincs étel behelyezve az túlterhelés-

hez, illetve meghibásodáshoz vezethet. 
 Csak olyan edényeket használjon, melyek alkalmasak mikrohullámú használatra! 
 Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütõben, mert ezek a sütõ bekapcsolásakor meg-

gyulladhatnak! 
 Nyers és fõtt tojást nem szabad mikrohullámú sütõben melegíteni, mert szétdurran-

hatnak. 
 Ne melegítsen tiszta alkoholt, vagy alkoholtartalmú italt a mikrohullámú sütõben! 

EZ TÛZVESZÉLYES! 

Grill üzemmód 
Abban az esetben, ha a grill üzemmódot is használja, legalább 250 °C-ig hõálló edényt 

használjon! Mûanyag edények ekkor nem használhatóak. 
 

Kombinált üzemmód 
A kombinált üzemmódhoz használt edényeknek alkalmasnak kell lenniük mind a mikro-
hullámú sütés- mind, pedig a grillezés üzemmódhoz. 

 

Alumínium edények/Alufólia 
Az alumínium tároló dobozokban forgalmazott vagy alufóliába csomagolt félkész ételek 

berakhatók a mikrohullámú sütõbe a következõ utasítások betartásával: 
 Tartsa be a gyártó utasításait, melyet a csomagoláson feltüntettek! 
 Az alumínium tároló dobozok nem lehetnek 3 cm-nél magasabbak és nem érintkez-

hetnek a sütõtér belsõ falaival (a minimális távolság 3 cm). Az alumínium fedõt le 

kell venni. 
 Az alumínium tároló dobozt közvetlenül a forgótányérra helyezze! Ha a grillezõ rá-

csot használja, az alumínium tároló dobozt egy porcelán tányérra tegye! Soha ne he-
lyezze a tároló dobozt közvetlenül a grillezõ rácsra! 

 A szükséges sütési idõtartam hosszabb lesz, mivel a mikrohullámok csak felülrõl 

érik az ételt. Ha kétségei vannak, használjon mikrohullámú sütõben használható 

edényt! 
 Az alufólia használható a mikrohullámok visszaverésére a kiolvasztási folyamat so-

rán. Az érzékeny ételeket, mint például a baromfi vagy a vagdalt húst, megvédheti a 

nagy hõhatástól, ha a megfelelõ részeiket alufóliával lefedi. 
 Fontos: Az alufólia nem érintkezhet a sütõtér belsõ falaival, mert az elektromos ki-

süléseket okozhat. 
 

Fedõ 
Üveg vagy mûanyag fedõk illetve fóliák használata javasolt a következõ okokból: 
1. elkerülheti a nagymértékû gõzkilépést, különösen hosszú sütési idõnél; 
2. meggyorsítják a sütési folyamatot; 
3. elkerülheti az ételek kiszáradását; 
4. az étel megõrzi az aromáját. 
 
A fedõn nyílásoknak kell lenni, hogy ne keletkezhessen nyomás. A mûanyagzacskóknak 
szintén nyílásokkal kell rendelkezniük. A cumis üvegeket, a csecsemõételt tartalmazó 

üvegeket illetve hasonló edényeket mindig fedelük nélkül használja melegítésre, mert ha 

rajtahagyja õket, felrobbanhatnak. 
A következõ táblázat általános útmutatásokat tartalmaz az egyes felhasználási módokhoz 
megfelelõ edényfajtákról. 
 



 

MWL 20 BIT 26 7 MWL 20 BIT 

Mielõtt használni kezdene egy edényt a mikrohullámú sütõben, gyõzõdjön meg róla, 

hogy az használható mikrohullámú sütõben! Csak mikrohullámú sütõben használható 

edényeket alkalmazzon! 
A kombinált üzemmódhoz használt edényeknek mind a mikrohullámú sütéshez, mind a 

grillezéshez alkalmasnak kell lennie. Lásd az edényfajtákról szóló táblázatot! 
Ne feledje, hogy a megadott adatok csupán tájékoztató értékek, amelyek az ételek erede-
ti állapotától, a hõmérséklettõl, a páratartalomtól és az étel fajtájától függõen eltérhet-
nek! 
Ha a megadott idõtartam nem elegendõ az étel megfelelõ megpirításához, állítson be to-
vábbi 5-10 percre a grillsütés üzemmódot! 
A "csõben sült" ételek és szárnyasok sütéséhez 3-5 perccel több idõ szükséges, hogy a 

hõmérséklet egyenletes legyen! 
Ha nincs ezzel ellenkezõ utasítás, használja a forgótányért a sütéshez! 
A táblázatokban feltüntetett adatok (amennyiben nincs más megadva), hideg sütõtérre 

vonatkoznak (a sütõ elõzetes elõmelegítésére nincs szükség). 
 

Milyen edények használhatóak? 
 

Mikrohullám üzemmód 
A mikrohullámú sütés üzemmódnál fontos tudni, hogy a mikrohullámok visszaverõdnek 
a fémfelületekrõl. Az üveg, a porcelán, a kerámia, a mûanyag és a papír átengedi a mik-
rohullámokat. 
Emiatt, fémbõl készült lábasokat és tálakat, valamint olyan tárolóedényeket, ame-

lyeken fém alkatrészek vagy díszítés található nem szabad a használni a mikrohul-

lámú sütõben. A fém részekkel vagy díszítéssel ellátott kerámia vagy üvegedények 

(pl. ólomüveg) szintén nem használhatóak a mikrohullámú sütõben. 
 
A mikrohullámú sütõben való használathoz alkalmas anyagok az ellenálló és hõálló 

üveg, porcelán vagy kerámia. A nagyon érzékeny üveg vagy porcelán csak rövid ideig 

használható, kiolvasztáshoz, vagy a már elkészített étel újramelegítéséhez. 
 

Mikrohullámú edény tesztelés 
Tegye az edényt a sütõbe körülbelül 20 másodpercre, a legnagyobb teljesítmény foko-
zatra! Ha az edény hideg marad, vagy langyos, akkor megfelelõ. Amennyiben nagyon 

meleg lesz, vagy elektromos kisüléseket okoz, akkor nem használható a mikrohullámú 

sütõben. 
 
A forró ételek hõt adnak át az edénynek, ami ezért nagyon felmelegedhet. Ezért mindig 

használjon konyha kesztyût! 
 

 
 

 Ne melegítsen folyadékokat és más ételeket lezárt edényben, mert robbanásveszély 

áll fenn! 
 Legyen óvatos a folyadékok melegítésekor! Ha folyadékot melegít (víz, kávé, tea, 

tej, stb.), ezek a forráspontjukhoz közeli hõfokra melegedhetnek a készülékben, és 

ha hirtelen veszik ki õket, kifuthatnak az edénybõl. Ez égést vagy egyéb sérüléseket 

okozhat! Ennek elkerülése érdekében folyadékok melegítésekor tegyen egy mû-

anyag kanalat vagy üveg rudat az edénybe! 

 Legyen elõvigyázatos! Ha kis mennyiségû ételt melegít, nagyon fontos, hogy ne 

válasszon hosszú melegítési idõt vagy nagy teljesítményt, mert az étel túlmeleged-
het, vagy eléghet. Például a kenyér 3 perc alatt, megéghet, ha nagyon nagy teljesít-
ményt választ ki. 

 Pirítós készítéséhez a Csak a grill funkciót használja és végig felügyeljen a sütõre! 

Ha a Kombinált funkciót használja (mikrohullám és grill) a pirítós készítéséhez a 

kenyér nagyon rövid idõ alatt meggyullad. 

 A csecsemõételeket mindig fedõ illetve cumi nélküli bögrében vagy üvegben mele-
gítse! Az ételek melegítése után rázza, vagy keverje azokat alaposan össze, hogy 

biztosítsa egyenletes hõmérsékletüket! Ellenõrizze az étel hõmérsékletét mielõtt a 

kisgyermeknek adná! Égési sérülés veszélye! 
 

Javítás: 
 Figyelem - mikrohullámok! A külsõ védõburkolatot nem szabad megbontani. 

Nem szakképzett személy által végzett mindennemû javítási vagy karbantartási 

munkálat veszélyes és tilos. 
 Figyelem: A világítás izzólámpáját csak a Mûszaki Vevõszolgálat cserélheti ki. 
 Ha a hálózati kábel sérült, a sérülések és károk elkerülése érdekében azt csak a Mû-

szaki Vevõszolgálat cserélheti ki egy ugyanolyan típusúra! 
 Javítási és karbantartási munkálatokat, különösen az elektromos alkatrészeken csak 

a gyártó által engedélyezett szerelõ végezhet. 

 

Üzembe helyezési utasítások  
 
Az ajtónyitó gomb segítségével nyissa ki az ajtót és távolítsa el az összes csomagoló 

anyagot! Ezután törölje le a készülék belsejét és a tartozékokat nedves ronggyal, és szá-

rítsa meg azokat! Ne használjon súroló hatású vagy erõs szagú tisztítószert! 
 
Gyõzõdjön meg a következõ részek megfelelõ állapotáról: 
 az ajtó és csuklópántjai, 
 a mikrohullámú sütõ elülsõ oldala, 
  készülék belsõ és külsõ felületei! 
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NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ha a fent említett alkatrészek bármiféle hibáját ve-
szi észre! Ha ez történik, lépjen kapcsolatba a Mûszaki Szerviz Szolgálattal! 
A készüléket stabil, sík felületre helyezze el! 
Helyezze be a forgó gyûrût a mikrohullámú sütõ belsõ terének közepére, majd helyezze 

rá a forgótányért, hogy az a helyére pattanjon! Amikor a mikrohullámú sütõ be van kap-
csolva, a forgótányérnak valamint a hozzá tartozó forgó gyûrûnek a készülékben kell 

lennie, megfelelõen elhelyezve. A forgótányér az óramutató járásával megegyezõ- és el-
lenkezõ irányban is forog. 
 

 
 
Figyelem! Lehetséges, hogy a mikrohullámú sütõt védõfólia borítja. Mielõtt a legelsõ 
alkalommal bekapcsolja, gondosan távolítsa el ezt a fóliát a készülék alsó oldalán kezd-
ve! 
A megfelelõ szellõzés biztosítása érdekében csak olyan konyhaszekrénybe helyezze a 

készüléket, amelynek tetején nyílás található (lásd a Beszerelési útmutatót)! 
Figyelem: a készülék beszerelése után a hálózati csatlakozóaljzatnak feltétlenül 

hozzáférhetõnek kell lennie. 

Az üzembe helyezés során gyõzõdjön meg róla, hogy a hálózati kábel nem ér hozzá 

a készülék hátlapjához, mivel a magas hõmérséklet a kábel károsodását okozhatja! 

Ha mikrohullámú- és hagyományos sütõt egymás fölé szerel a konyhaszekrénybe, a 

mikrohullámú sütõ nem helyezhetõ el a hagyományos sütõ alá a páralecsapódás 

miatt. 

Ne tegye a készüléket hõforrások, rádió- és televíziókészülékek közelébe! 
A készülék egyfázisú elektromos hálózathoz való csatlakozókábellel és csatlakozódugó-

val van felszerelve. 
 
FIGYELEM: A mikrohullámú sütõt CSAK FÖLDELT ELEKTROMOS CSAT-

LAKOZÓALJZATBA SZABAD CSATLAKOZTATNI. 

Üzemzavar esetén, a gyártó és a forgalmazó semmilyen felelõsséget nem vállal, ameny-
nyiben a hiba oka az üzembe helyezési utasítások be nem tartására vezethetõ vissza. 
 
 

A használat elõtt 2 percig melegítse elõ a grillt! Ha nincs más megadva, mindig használ-
ja a grillezõ rácsot! A megadott adatok csupán tájékoztatásul szolgálnak és az ételek 

összetételétõl és mennyiségétõl, illetve a sütés kívánt eredményétõl függõen azoktól el-
térõek is lehetnek! A hal és a hús akkor lesz a legjobb ízû, ha grillezés elõtt kevés növé-

nyi olajjal, gyógynövénnyel és fûszerrel megkeni és néhány óráig pácolja. A sót csak a 

grillsütés után adja hozzá! 
A kolbász nem nyílik szét, ha grillsütés elõtt villával megszurkálja azokat. 
A sütési idõ felénél, ellenõrizze az étel állapotát és ha szükséges fordítsa meg azt és ad-
jon hozzá még egy kevés olajat! 
A grillezés üzemmód különösen alkalmas vékony hús- illetve halszeletek elkészítéséhez. 
A vékony hússzeleteket csak egyszer kell megfordítani, míg a vastagabbakat több alka-
lommal is. Hal esetén azt javasoljuk, hogy a halak fejét és végét tegye egymás mellé a 

grillezõ rácsra! 
 

Táblázatok és tanácsok � Mikrohullám és grill 
A kombinált mikrohullámú grillezés funkció ideális húsok és szárnyasok egyszerre tör-
ténõ gyors sütéshez és pirításához. Ezenkívül felfújtak készítéséhez és "csõben sütéssel" 
történõ elkészítéshez ideális. 
A mikrohullámú és a grillezés funkció váltakozva üzemel. A mikrohullámok belülrõl kí-

vülre megsüti, a grill megpirítja a húst. 
 

Élelmi-

szer 

Meny-

nyiség 

(gr) 

Edény 
Teljesítmény 

(Watt) 
Program 

Sütési 

idõ 

(perc) 
Felfújt 500 lapos felfújt forma 240 2 12-17 
Csõben sült 

burgonya 
800 lapos felfújt forma 800 5 20-22 

Lasagne kb. 800 lapos felfújt forma 800 5 15-20 
Túró felfújt kb. 500 lapos felfújt forma 640 4 18-20 
2 db. friss 
csirkecomb 
(a grillezõ 
rácson) 

darabon-
ként 200 

lapos felfújt forma 

440 3 8-10 

Egybesült kb.500 magas, széles edény 640 4 17-19 
Csõben sült 

hagymale-
ves 

2 db 200 
g-os csé-

sze 
leveses tál 440 3 2-4 
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4. A grill üzemelése közben a sütõtér falai és a rostély nagyon forróak lesznek. Mindig 
használjon konyha kesztyût! 

5. A grill hosszan tartó használata esetén normális jelenség, hogy a fûtõellenállások 

rövid ideig kikapcsolnak a biztonsági termosztát miatt. 
6. Fontos: ha az ételt edényben grillezi, vagy süti, fontos annak ellenõrzése, hogy a tá-

rolóedény mikrohullámú grillezéshez megfelelõ-e. Lásd az edényfajtákról szóló táb-
lázatot! 

7. A grillezés üzemmód használatakor, a felfröccsenõ zsír az ellenállásnak ütközhet és 

megéghet. Ez normális jelenség és nem jelent üzemzavart. 
8. Minden sütési folyamat után tisztítsa meg a készülék belsejét és a tartozékokat, 

hogy megakadályozza a szennyezõdések lerakódását! 
 

Táblázatok és tanácsok � Grillezés mikrohullám nélkül 
 

Élelmiszer 
Mennyiség 

(gr) 

Grillezési idõ 

(perc) 
Ötletek/tanácsok 

Halak 
Makréla 
Szardínia 

800 
6-8 darab 

18-24 
15-20 

A halakat kenje be vékony vaj-
réteggel vagy olajjal! A sütési 

idõ felénél fordítsa meg és fû-

szerezze! 
Húsfélék 
Kolbász 6-8 darab 22-26 A sütési idõ felének leteltekor 

szurkálja meg villával és fordít-
sa meg!. 

Fagyasztott 
hamburgerhús 

3 darab 18-20  

Bordaszelet 
(kb. 3 cm 
vastag) 

400 25-30 A sütési idõ felénél kenje be 

kevés olajjal és fordítsa meg! 

Egyebek 
Pirítós kenyér 4 darab 1½-3 Végig felügyelje a pirítási fo-

lyamat alatt! 
Melegszend-
vics 

2 darab 5-10 Végig felügyelje a pirítási fo-
lyamat alatt! 

 
 

A készülék leírása 
 

 
 

1. � Ajtóüveg 6. � Ajtónyitó gomb 

2. � Biztonsági rögzítõ elem 7. � Forgó tányér hajtótengely 
3. � Quarz grill 8. � Forgó tányér vezetõ gyûrû 
4. � Csillám fedõ elem 9. � Forgó tányér 
5. � Kapcsolótábla 10. � Rács 

 

A pontos idõ beállítása 
 

1. Nyomja meg annyiszor az ÓRA gombot, amíg a számjegyek villogni kezdenek! 
2. Állítsa be az órákat a �-� és �+� gombok megnyomásával! 
3. Nyomja meg ismét az ÓRA gombot a percek beállításához! 
4. Állítsa be a perceket a �-� és �+� gombok megnyomásával! 
5. A befejezéshez nyomja meg ismét az ÓRA gombot! 

 



 

MWL 20 BIT 10 23 MWL 20 BIT 

A mikrohullámú sütõ elõnyei 
 
A hagyományos sütõben a gáz vagy elektromos ellenállások által sugárzott hõ lassan ha-
tol be az étel felszínérõl a belsejébe. Ezért nagy hõenergia veszteség jellemzi a levegõ, a 
sütõ alkatrészek és az ételt tartalmazó edény melegítése miatt. 
Ezzel szemben a mikrohullámú sütõben, a hõ magában az ételben keletkezik, tehát a me-
leg belülrõl kifelé terjed ki. Nincs energiaveszteség, mert a mikrohullámok nem adnak le 
energiát a levegõnek, a sütõ belsõ falainak és az edényeknek (amennyiben alkalmas mik-
rohullámú használatra), tehát a fenti részek nem melegszenek fel. 
 
Összefoglalva, a mikrohullámú sütõ elõnyei a következõk: 
1. Idõmegtakarítás; a sütési idõ átlagosan a hagyományos elkészítési idõ 3/4 részével 

csökken. 
2. Az ételek nagyon gyors felolvasztása; így csökkenthetõ a baktériumképzõdés veszélye. 
3. Energia megtakarítás. 
4. A tápanyagok a rövid sütési idõ miatt az élelmiszerben maradnak. 
5. Könnyû tisztíthatóság. 
 

A mikrohullámú sütés mûködése 
A mikrohullámú sütõben egy magasfeszültségû elem található, amit MAGNETRON-nak 
neveznek. Ez elektromos energiát alakít mikrohullámmá. Az elektromágneses hullámo-
kat egy hullámvezetõ a belsõ sütõtérbe vezeti, amelyeket egy forgótányér egyenletesen 
szétoszt. 
A sütõben a mikrohullámok minden irányban szétterjednek és visszaverõdnek a fémfa-
lakról, miközben egyenletesen áthatolnak az ételeken. 
 

Az ételek melegítése mikrohullámmal 
Az élelmiszerek többsége vizet tartalmaz, amelynek a molekulái a mikrohullámok hatá-

sára rezegni kezdenek. A molekulák súrlódása hõt termel, amely az élelmiszerek hõmér-
sékletének növekedéséhez vezet. Ez a folyamat az ételek felolvasztására, sütésére vagy 

melegen tartására használható. A következõ elõnyei vannak annak, hogy az élelmisze-
rekben a hõterjedés belülrõl kívülre történik: 
 sütési folyamathoz az ételeknek nincs ill. csak kevés folyadékra vagy zsírra van 

szüksége; 
 a felolvasztás, melegítés és sütés a mikrohullámú sütõben gyorsabb, mint a hagyo-

mányos sütõben; 
 a vitaminok, ásványi- és tápanyagok megmaradnak; 
 a természetes szín és aroma megõrzõdik. 

A mikrohullám áthatol a porcelánon, az üvegen, a keménypapíron és a mûanyagon, de 

fémen nem. Ezért ne használjon fémedényeket vagy olyan edényeket, amelyeken fém ré-

szek találhatók! 
 
 

Táblázatok és tanácsok � Halak sütése 

 

Élelmiszer 
Mennyi-

ség (gr) 

Teljesít-

mény 

(Watt) 

Prog-

ram 
Sütési 

idõ 

(perc) 

Pi-

hentet

ési idõ 

(perc) 

Ötle-

tek/tanácsok 

Filézett hal-
szeletek 

500 640 4 10-12 3 

Fedõvel letakar-
va készítse! A 

sütési idõ felénél 

fordítsa meg! 

Hal egészben 800 

 
 

800 
480 

 
 

5 
3 

 
 

3-5 
10-12 

 
 

2-3 

Fedõvel letakar-
va készítse! A 

sütési idõ felénél 

fordítsa meg! 

Szükséges lehet 

a hal végeinek 

betakarása. 

 
A grill funkció használata 
 
Azért, hogy a legjobb eredményeket érje el a grillezés üzemmóddal, a készülékhez mel-
lékelt grillezõ rácsot használja! 
 

A grillezõ rácsot úgy helyezze a készülékbe, hogy az ne érintkezhessen a sütõtér 

fémfelületeivel, mert így elektromos kisülések jöhetnek létre, ami a készülék káro-

sodásához vezethet! 

 
FONTOS UTASÍTÁSOK: 

1. A grill elsõ használatánál normális jelenség, hogy a gyártási folyamat közben hasz-
nált olaj következtében füst és szag képzõdik. 

2. A grill elsõ használata után normális jelenség, hogy a perforált terület, amely védi a 

fûtõelemeket, enyhén deformálódik és aranysárgás színû lesz. Ezt a grill magas 

üzemi hõmérséklete okozza. 
3. Az ajtó üvege a grill üzemeltetése közben nagyon magas hõmérsékletet ér el. Ezért 

a sütõt legalább 80 cm magasságban helyezze el a talajtól, hogy gyermekek ne ér-
hessék el a készüléket! 
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 A félkész ételeket vegye ki a csomagolásukból, mert az nem mindig hõálló! Kö-

vesse a gyártó utasításait! 
 Ha egyszerre több különbözõ edényt, például csészéket használ, azokat egyenle-

tesen elosztva helyezze a forgótányérra! 
 A csecsemõételt tartalmazó poharat vagy cumis üveget mindig fedõ illetve cumi 

nélkül melegítse! Az étel felmelegítése után rázza, vagy keverje azt alaposan össze, 

hogy biztosítsa annak egyenletes hõmérsékletét! A tárolóedény hõmérséklete lénye-
gesen alacsonyabb, mint a melegített ételé. Az égési sérülések elkerülése érdekében 

ellenõrizze az étel hõmérsékletét mielõtt a kisgyermeknek adná! 
 A mûanyag zacskók lezárásához csak mûanyag csipeszek használhatók, fémbõl 

készültek nem. A zacskót több helyen ki kell lyuggatni, hogy a keletkezõ gõz sza-
badon eltávozhasson. 

 Ha ételt süt, vagy melegít, gyõzõdjön meg róla, hogy azok minimum 70 °C hõmér-
sékletre felmelegedtek! 

 A sütés során vízpára lecsapódás képzõdhet az ajtó üvegén, amely egy idõ után le-
csuroghat. Ez normális jelenség, és alacsony hõmérsékletû helyiségben jellemzõbb. 

Ez semmiféle veszélyt nem jelent a készülék biztonságára. A sütés befejezése után 

törölje le a lecsapódás során keletkezett vizet! 
 

Táblázatok és tanácsok � Zöldségek fõzése 
 

Élelmi-

szer 

Mennyi-

ség (gr) 

Hozzá-

adott 

folya-

dék 

Telje-

sít-

mény 

(Watt) 

Prog-

ram Sütési 

idõ 

(perc) 

Pi-

hente

tési 

idõ 

(perc) 

Ötletek/ 

tanácsok 

Karfiol 
Brokkoli 
Gomba 

500 
300 
250 

1/8 l 
1/8 l 

- 

800 
800 
800 

5 
5 
5 

9-11 
6-8 
6-8 

2-3 
2-3 
2-3 

Vajazza meg a 
tetejét! Vágja 

szeletekre! 
Borsó és 

sárgarépa, 

fagyasztott 
sárgarépa 

300 
250 

½ csésze 
2-3 evõ-

kanál 

800 
800 

5 
5 

7-9 
8-10 

2-3 
2-3 

Vágja kockák-
ra vagy szele-
tekre! 

Burgonya 250 2-3 evõ-
kanál 

800 5 5-7 2-3 Hámozza meg, 

vágja egyfor-
ma darabokra! 

Paprika 
Póréhagy-
ma 

250 
250 

- 
½ csésze 

800 
800 

5 
5 

5-7 
5-7 

2-3 
2-3 

Vágja dara-
bokra, vagy 
szeletekre! 

Fagyasztott 
kelbimbó 

300 ½ csésze 800 5 6-8 2-3  

Káposzta 250 ½ csésze 800 5 8-10 2-3  
 

A fém visszaveri a mikrohullámokat. 

 
Áthatol az üvegen és porcelánon. 

 
Az élelmiszerek elnyelik. 

 
 

Használati utasítások 
 

Figyelem! Soha ne használja üresen a mikrohullámú sütõt, vagyis ha nincs benne élel-
miszer! 
A készülék használatához kövesse a következõ utasításokat: 
1. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelõ aljzatra (lásd a Teljesítmény leírást)! 
2. Nyissa ki az ajtót az ajtónyitó gomb megnyomásával! A sütõvilágításnak be kell 

kapcsolnia. 
3. Tegye a tálat az étellel a forgótányérra vagy a grillezõ rácsra! 
4. A következõ fejezetek utasításai alapján állítsa be a kívánt funkciót és a sütési idõt! 
5. Csukja be az ajtót és nyomja meg a START gombot! 
6. A mikrohullámú sütõ mûködni kezd. A kijelzõn a fennmaradó üzemelési idõ jelenik 

meg. 
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FONTOS UTASÍTÁS 

A kapcsoló táblán található gombok világítanak, hogy segítsék Önt a mikrohullámú sütõ 
beállításában. Minden gomb, amelyet mûködtethet, piros színnel világít. Ha kiválasztott 
egy funkciót, a megfelelõ gomb zöld színnel kezd világítani. 
 

Mikrohullám funkció 
 
1. Nyomja meg a MIKROHULLÁM gombot! A funkció gomb zölden világít. Ez az 

ellenõrzõ lámpa a teljes folyamat közben világít. 
2. Állítsa be az üzemelési idõt (például 10 perc), a �-� és �+� gombok használatával! 
3. A mikrohullámú teljesítmény módosításához nyomja meg a �-� és �+� gombokat! 

Amennyiben nem nyomja meg ezeket a gombokat, a készülék maximális teljesít-
ménnyel mûködik. A kijelzõn a beállított teljesítményfokozat (P 01- P 05) jelenik 
meg. Lásd a �Mûszaki adatok� címû fejezetet! 

4. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ üzemelni kezd. 

 
 

Grill funkció 
 
1. Nyomja meg a GRILL gombot! A funkció gomb zölden világít. 
2. Állítsa be az üzemelési idõt (például 10 perc), a �-� és �+� gombok használatával! 
3. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ üzemelni kezd. 

 

Ne feledje, hogy a megadott adatok csupán tájékoztatásul szolgálnak és a kezdeti álla-
pottól, hõmérséklettõl, páratartalomtól, valamint az étel típusától függõen azoktól elté-

rõek is lehetnek! Azt javasoljuk, hogy minden megadott sütési idõtartam és teljesítmény 

beállítást korrigáljon az aktuális helyzetnek megfelelõen. Az élelmiszertõl függõen a sü-

tési idõtartam növelhetõ vagy csökkenthetõ, illetve a teljesítmény fokozat nagyobbra 

vagy kisebbre állítható. 

Sütés mikrohullámmal... 
1. Minél nagyobb mennyiségû élelmiszert készít, annál hosszabb sütési idõtartam 

szükséges. Ügyeljen a következõ szabályokra: 
 dupla mennyiség � dupla idõ 
 fele mennyiség � fele idõ 

2. Minél alacsonyabb a hõmérséklet, annál hosszabb sütési idõtartam szükséges. 
3. A kevésbé szilárd élelmiszerek gyorsabban melegszenek fel. 
4. Az étel egyenletes elosztása a forgótányéron elõsegíti az egyenletes sütést. A szilárd 

élelmiszereket a tányér külsõ szélén-, a kevésbé szilárd élelmiszereket pedig a tá-

nyér közepén elhelyezve lehetõség van különbözõ élelmiszerek egyszerre történõ 

felmelegítésére. 
5. A készülék ajtaja bármikor kinyitható. A készülék ilyenkor automatikusan kikap-

csol. A mikrohullámú sütés csak akkor folytatódik, ha az ajtót újra becsukja. 
6. A lefedett élelmiszerek rövidebb idõ alatt elkészíthetõk és jellemzõik is jobban 

megmaradnak. A fedõnek lehetõvé kell tennie a mikrohullámok keresztülhatolását 

és kis nyílásokkal kell rendelkeznie a gõz eltávozásának biztosítása érdekében. 

Fontos utasítások 
 Nyers és fõtt tojást héjában nem szabad mikrohullámú sütõben melegíteni, mert 

szétdurranhatnak. Tükörtojás esetén többször szurkálja be a tojás sárgáját! 
 Az olyan élelmiszerek melegítése vagy sütése elõtt, amelyeknek héjuk vagy bõrük 

van (pl.: alma, paradicsom, burgonya, kolbász), szurkálja meg azokat egy villa se-
gítségével úgy, hogy ne nyíljanak szét! 

 Az olyan élelmiszerek elkészítésekor, amelyek kevés nedvességet tartalmaznak (pl.: 
kenyér kiolvasztása, pattogatott kukorica melegítése, stb.), a nedvességtartalom 
rendkívül hamar elpárolog. A készülék ezután üresjáratban dolgozik és az élelmi-
szer elszenesedhet. Ilyen esetben a készülék és a tárolóedény is károsodhat. Emiatt 
az ilyen esetekben a sütõt csak a szükséges idõtartamra szabad beállítani és folya-
matosan felügyelni kell. 

 A mikrohullámú sütõ nem használható nagy mennyiségû olaj felmelegítésére, olaj-

ban sütésre. 
 Soha nem melegítsen folyadékot légmentesen lezárt tárolóedényben! Robbanásveszély! 
 Alkohol tartalmú italokat nem szabad túl magas hõmérsékletre melegíteni. Emiatt 

ilyenkor a sütõt csak a szükséges idõtartamra szabad beállítani és folyamatosan fel-
ügyelni kell. 

 Soha ne melegítsen semmilyen robbanásveszélyes anyagot vagy folyadékot a 

mikrohullámú sütõben! 
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Általános utasítások a kiolvasztáshoz 
1. Csak mikrohullámú sütõben használható edényeket alkalmazzon a felolvasztáshoz 

(porcelán, üveg, megfelelõ mûanyag)! 
2. A súly szerinti kiolvasztás és a táblázatban megadott kiolvasztási idõk nyers élelmi-

szerekre vonatkoznak. 
3. A kiolvasztás idõtartama az élelmiszer mennyiségétõl és vastagságától függ. A ki-

sebb mennyiségû élelmiszer gyorsabban kiolvad. A fagyasztáskor készítse elõ az 

élelmiszereket a kiolvasztásra! Ossza azokat akkora darabokra, amelyek elférnek a 

kiolvasztáshoz használt edényben! 
4. Lehetõség szerint egyenletesen ossza szét az ételeket a mikrohullámú sütõben! A 

halat vagy a csirkecombokat úgy helyezze el, hogy a vastagabb részek legyenek fel-
felé! A legérzékenyebb részeket alufóliával is védheti. Fontos: az alufólia nem érhet 

a sütõtér falaihoz, mert ez elektromos kisüléseket okozhat. 
5. A nagyobb darabokat többször fordítsa meg! 
6. A fagyasztott élelmiszert a lehetõleg egyenletesen ossza szét, mert a keskenyebb-

vékonyabb darabok gyorsabban olvadnak fel, mint a vastagabb darabok! 
7. Az olyan élelmiszereket, amelyek zsírban gazdagok, mint például a vaj, túró vagy a 

tejszín, nem szabad teljesen felolvasztani. Ha szobahõmérsékletre kerülnek néhány 

perc után tálalhatóak, lesznek. A mélyhûtött tejszínt, ha abban apró jégdarabok ma-
radnak, fogyasztás elõtt keverje meg. 

8. A baromfihúst felfordított tányérra tegye, hogy a leve könnyebben lecsöpöghessen! 
9. A kenyeret takarja le konyharuhával, nehogy túlságosan kiszáradjon! 
10. Mikor a mikrohullámú sütõ sípoló hangjelzést ad és a kijelzõn villogó  felirat 

látható fordítsa meg az ételeket! 
11. A fagyasztott ételeket vegye ki csomagolásukból és ne felejtsen el minden esetleges 

fémkapcsot is kivenni! Ha ugyanaz a tárolóedény, amiben az ételt a fagyasztóban is 

tárolta, alkalmas a melegítésre is, egyszerûen csak vegye le a tetejét! Egyébként te-
gye át az ételt egy mikrohullámú sütõkben is használható edénybe! 

12. A kiolvasztás során képzõdõ folyadékot, különösen baromfihús esetén ki kell önte-
ni, semmilyen körülmények között nem kerülhet érintkezésbe más élelmiszerekkel. 

13. Ne feledje, hogy az automatikus kiolvasztás üzemmódnál is pihentetési idõ szüksé-

ges, hogy az étel teljesen felolvadhasson. Ez átlagos esetben 15 és 20 perc között 

van. 
 

A mikrohullám funkció használata 
 

Mielõtt használni kezdene egy edényt a mikrohullámú sütõben, gyõzõdjön meg róla, 

hogy az megfelelõ mikrohullámú sütõben való használathoz (lásd a "Milyen edények 

használhatóak?" címû fejezetet)! 
Az élelmiszert a sütés elõtt vagdossa be! Folyadékok melegítésekor széles nyakú edé-

nyeket használjon, hogy a fejlõdõ gõz szabadon eltávozhasson! Az egyes élelmiszereket 

az útmutatások szerint készítse elõ és vegye figyelembe a táblázatokban megadott sütési 

idõket és teljesítmény beállításokat! 

Kombinált mikrohullám+grill funkció 
 

1. Nyomja meg a MIKROHULLÁM + GRILL gombot. A funkció gomb zölden vi-
lágít. 

2. Állítsa be az üzemelési idõt (például 10 perc), a �-� és �+� gombok használatával! 
3. A mikrohullámú teljesítmény módosításához nyomja meg a �-� és �+� gombokat! 

Amennyiben nem nyomja meg ezeket a gombokat, a készülék maximális teljesít-
ménnyel mûködik. A kijelzõn a beállított teljesítményfokozat (P 01- P 05) jelenik 
meg. Lásd a �Mûszaki adatok� címû fejezetet! 

4. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ üzemelni kezd. 

 
 

Kiolvasztás súly beállítással (automatikus) 
 

1. Nyomja meg a KIOLVASZTÁS gombot! A funkció gomb zölden világít. 
2. Állítsa be az étel típusát a �-� és a �+" gombok segítségével (lásd az alábbi listát)! 

Ha nem állítja be étel típust a készülék az alapértelmezett 1. programot használja 

(hús). 
3. Állítsa be az étel súlyát (például 1,2 kg) a �-� és a �+" gombok segítségével! 
4. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ üzemelni kezd. 
5. A teljes üzemelési idõtõl függõen egy bizonyos idõ elteltével hangjelzés hallható. 

Ekkor megkeverheti vagy megfordíthatja az ételt. A felolvasztás folytatásához csuk-
ja be a mikrohullámú sütõ ajtaját és nyomja meg a START gombot! 
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A következõ táblázat a felolvasztás funkciót mutatja a súly beállítással, feltüntetve a 

súlyhatárokat, felolvasztási- és pihentetési idõket (amely az étel egyenletes hõmérséklet 

eloszlásának biztosítását szolgálja). 
 

Program Étel Súly Idõ 
Pihentetési 

idõ 

Pr  1 Hús 0,1 � 1,5 kg 4 � 45 perc 20 � 30 perc 
Pr  2 Szárnyas 0,1 � 1,5 kg 4 � 50 perc 20 � 30 perc 
Pr  3 Hal 0,1 � 1,5 kg 4 � 45 perc 20 � 30 perc 
Pr  4 Gyümölcs 0,2 � 0,5 kg 2 � 13 perc 5 � 10 perc 
Pr  5 Kenyér 0,1 � 0,8 kg 2 � 19 perc 5 � 10 perc 

 

Kiolvasztás idõ beállítással (manuális) 
 
1. Nyomja meg kétszer a KIOLVASZTÁS gombot! A funkció gomb zölden világít. 
2. Állítsa be a kiolvasztás idõtartamát (például 10 perc) a �-� és a �+" gombok segítsé-

gével! 
3. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ üzemelni kezd. 
4. A teljes üzemelési idõtõl függõen egy bizonyos idõ elteltével hangjelzés hallható. 

Ekkor megkeverheti, vagy megfordíthatja az ételt. A felolvasztás folytatásához 

csukja be a mikrohullámú sütõ ajtaját és nyomja meg a START gombot! 

 
 

Speciális funkció: ITALOK/BURGONYA 
 

1. Nyomja meg az 1 speciális funkció gombot, amíg a kívánt beállítás jelenik meg a 

kijelzõn, a következõ táblázat szerint! A kijelzõn a kiválasztott speciális funkció (A 

1.1 - A 1.6) látható a következõ táblázat szerint. 

Kiolvasztás 
A következõ táblázat egy általános útmutató az egyes javasolt kiolvasztási- és pihenteté-

si idõtartamokhoz (az étel egyenletes hõmérsékletének biztosításához) az étel típusának 
és mennyiségének függvényében. Tartalmazza az egyes ételek kiolvasztásával kapcsola-
tos javaslatokat is. 

Élelmiszer 
Súly 

(gr) 

Kiolvasztási 

idõ (perc) 

Pihentetési 

idõ (perc) 
Megjegyzés 

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

1000 29-30 25-30 3 x fordítsa meg 

Hússzeletek, borjú, 

marha sertés 

1500 42-45 30-35 3 x fordítsa meg 
500 12-14 10-15 2 x fordítsa meg Párolt hús 

1000 24-25 25-30 3 x fordítsa meg 
100 4-5 5-6 1 x fordítsa meg 
300 8-9 8-10 2 x fordítsa meg Vagdalt hús 
500 12-14 15-20 2 x fordítsa meg 
125 3-4 5-10 1 x fordítsa meg 
250 8-9 5-10 1 x fordítsa meg Kolbász 
500 15-16 10-15 1 x fordítsa meg 
200 7-8 5-10 1 x fordítsa meg Baromfi, darabolt 

baromfi 500 17-18 10-15 2 x fordítsa meg 
1000 34-35 15-20 2 x fordítsa meg 
1200 39-40 15-20 2 x fordítsa meg Csirke 
1500 48-50 15-20 2 x fordítsa meg 
100 3-4 5-10 1 x fordítsa meg 

Hal 
200 6-7 5-10 1 x fordítsa meg 

Pisztráng 200 6-7 5-10 1 x fordítsa meg 
100 3-4 5-10 1 x fordítsa meg 

Rák 
500 12-15 10-15 2 x fordítsa meg 
200 4-5 5-8 1 x fordítsa meg 
300 8-9 10-15 2 x fordítsa meg Gyümölcs 
500 12-14 15-20 3 x fordítsa meg 
100 2-3 2-3 1 x fordítsa meg 
200 4-5 5-6 1 x fordítsa meg 
500 10-12 8-10 2 x fordítsa meg 

Kenyér 

800 15-18 15-20 2 x fordítsa meg 
Vaj 250 8-10 10-15 1 x fordítsa meg, fedje le 
Túró 250 6-8 5-10 1 x fordítsa meg, fedje le 
Tejszín 250 7-8 10-15 Vegye le a fedõt! 
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Az üzemelés félbeszakítása 
A mikrohullámú sütõ futó programjának megszakításához nyomja meg a STOP gombot 
vagy nyissa ki a készülék ajtaját! 
Ha teljesen meg akarja szakítani a sütési folyamatot állásba és csukja be ismét az ajtót és 

nyomja meg a STOP gombot! A sütõ sípoló hangjelzést ad és a kijelzõn a pontos idõ 

lesz látható. 
 

A program vége 
Ha a beállított program befejezõdik, a mikrohullámú sütõ 3 sípoló hangjelzést ad és a ki-
jelzõn az "End" felirat látható. A 3 sípolás 30 másodpercenként megismétlõdik, amíg az 

ajtót ki nem nyitja vagy a STOP gombot meg nem nyomja. 
 

 
 

Energiatakarékos funkció 
A mikrohullámú sütõ speciális energiatakarékos funkcióval van felszerelve, amely 10 
perc inaktivitás után automatikusan bekapcsol. 
Ebben az energiatakarékos üzemmódban nem világít egyetlen gomb sem és a kijelzõ 

csak a pontos idõt, jelzi. 
Az energiatakarékos üzemmód bármelyik funkció gomb megnyomásakor automatikusan 
kikapcsol. 
 
 

Funkció Gomb Nyomja 

meg 

Kijelzõ Elõkészületek 

1 csésze 1 x A 1.1 
2 csésze 2 x A 1.2 
3 csésze 3 x A 1.3 

Töltse a folyadékot az 

edénybe és helyezze a 

mikrohullámú sütõ tá-

nyérjára! 
250 gr bur-

gonya 
4 x A 1.4 

500 gr bur-
gonya 

5 x A 1.5 

1000 g 
burgonya 

 
 
 

 
6 x A 1.6 

Tegye a burgonyákat 
egy edénybe, adjon 

hozzá 1-2 leveseskanál 

vizet, fedje le és he-
lyezze a mikrohullámú 

sütõ tányérjára! 
 
2. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ mûködni kezd. 
 

Speciális funkció: CSÕBEN SÜTÉS 
 
1. Nyomja meg a 2 speciális funkció gombot, amíg a kívánt beállítás jelenik meg a ki-

jelzõn, a következõ táblázat szerint! A kijelzõn a kiválasztott speciális funkció (A 

2.1 - A 2.2) látható a következõ táblázat szerint. 
 
Beállítás Gomb Nyomja meg Kijelzõ Elõkészületek 

Csõben sült 

burgonya   
1 x A 2.1 1000 g csõben sült 

nyers burgonya. 
Helyezze az ételt egy 

(kb. 25-26 cm átmérõ-

jû) edénybe, és tegye 

azt a mikrohullámú sü-

tõ tányérjára! 
Sült tészta 

 
 
 

 2 x A 2.2 250g sült tészta 
Helyezze az ételt egy 

(kb. 25-26 cm átmérõ-

jû, 10 cm magasságú) 

edénybe, fedje le és te-
gye azt a mikrohullámú 

sütõ tányérjára 
 
2. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ mûködni kezd. 
 
 
 

 



 

MWL 20 BIT 16 17 MWL 20 BIT 

Speciális funkció: FELOLVASZTÁS ÉS MELEGÍTÉS 
 

1. Nyomja meg a 3 speciális funkció gombot, amíg a kívánt beállítás jelenik meg a ki-
jelzõn, a következõ táblázat szerint! A kijelzõn a kiválasztott speciális funkció (A 

3.1 - A 3.2) látható a következõ táblázat szerint. 
 
Beállítás Gomb Nyomja meg Kijelzõ Elõkészületek 

Félkész éte-
lek 
(1 adag 
350-400gr) 

1 x A 3.1 Vegye le a tároló do-
bozról a fedelét és 

öntse egy tányérra 

(pl. canneloni, maka-
róni, gnocchi), vagy 

tegye a tároló dobozt 

közvetlenül a mikro-
hullámú sütõ tányér-
jára! 

Zöldségek 
(kb. 900-
1000gr) 

 
 
 

 

2 x A 3.2 Tegye a zöldséget egy 

edénybe, fedje le és 

tegye a forgótányérra! 
 

2. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ mûködni kezd. 
 

A mikrohullámú sütõ programozása 
 
A normál üzemmódokat (mikrohullám, grillezés, mikrohullám + grill, felolvasztás súly 

beállítással, felolvasztás idõ beállításával) egymás után beprogramozhatja, de legfeljebb 

három funkcióra van lehetõség. Például, 800 gr hús felolvasztásához, 10 perc sütéséhez 

a 4-es mikrohullámú teljesítmény fokozaton a mikrohullámú sütés üzemmóddal, végül 8 

perc idõtartamú 3-as teljesítmény fokozaton történõ mikrohullám + grill üzemmódban 

való grillezéséhez a következõképpen járjon el: 
1. Nyomja meg a KIOLVASZTÁS gombot! A funkció gomb zölden világít. 
2. Az étel típusa hús (1. típus), már ki van választva. 
3. Állítsa be az étel mennyiségét a �-� és �+� gombok segítségével (0,8 kg)! 
4. Nyomja meg az ÓRA/PROGRAMOZÁS gombot állítsa be következõ üzemmó-

dot! 
5. Nyomja meg a MIKROHULLÁM gombot! A funkció gomb zölden világít. 
6. A �-� és �+� gombok segítségével állítsa be a kívánt sütési idõt (10 perc)! 
7. Nyomja meg a �-� gombot a 4 mikrohullámú teljesítmény fokozat kiválasztásához! 
8. Nyomja meg az ÓRA/PROGRAMOZÁS gombot és válassza ki a következõ 

üzemmódot! 
 

9. Nyomja meg a MIKROHULLÁM + GRILL gombot! A funkció gomb zölden vi-
lágít. 

10. A �-� és �+� gombok segítségével állítsa be a kívánt sütési idõt (8 perc)! 
11. Nyomja meg a kétszer �-� gombot a 3-as teljesítmény fokozat kiválasztásához! 
12. Nyomja meg a START gombot! A mikrohullámú sütõ üzemelni kezd. 
13. A készülék sípoló hangjelzést ad, mikor egyik üzemmódról (kiolvasztás) a másikra 

(mikrohullámú sütés vagy grillezés) vált át. 
14. Amikor a mikrohullámú sütõ sípoló hangjelzést ad, nyissa ki az ajtót és fordítsa meg 

az ételt! Csukja be ismét az ajtót és nyomja meg a START gombot! 

 
Mûködés közben... 
 
A sütõ ajtaja az ételek sütése közben is bármikor kinyitható. Ebben az esetben: 
 A MIKROHULLÁMOK GENERÁLÁSA AUTOMATIKUSAN FÉLBESZAKAD; 
 A grill kikapcsol, bár rendkívül meleg marad; 
 Az idõmérõ automatikusan megáll, a hátra levõ idõt mutatja. 
A következõket teheti: 
1. megkeverheti, vagy megforgathatja az ételeket a melegítés egyenletesebbé tétele ér-

dekében; 
2. megváltoztathatja a mikrohullámú sütés teljesítményét a "-" és a "+" gombok segít-

ségével; 
3. más üzemmódot választhat ki az üzemmód választó gombok segítségével; 
4. megváltoztathatja a hátralevõ mûködési idõtartamot a "-" és a "+" gombok segítsé-

gével. 

Csukja be ismét az ajtót! A sütõ újra mûködni kezd. 
 



 


