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Biztonsági információk 

A beépített biztonsági reteszelő kapcsolók 
megakadályozzák, hogy a mikrohullámú 
sütő nyitott ajtóval működhessen.  

Ne módosítsa a kapcsolókat, illetve ne 
próbálja meg nyitott ajtóval üzemeltetni 
a sütőt, mert nyitott ajtóval káros 
mikrohullámú energia sugárzás érheti.  

Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy 
tisztítószer-maradványok halmozódjanak 
fel az ajtótömítés felületén. A tisztítási 
utasításokat lásd a Tisztítás és ápolás c. 
fejezetben 

Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja 
megfelelően záródjon, és hogy a következő 
elemek sérülésmentesek legyenek: (1) ajtó 
(deformálódott), (2) zsanérok és zárnyelvek 
(törött vagy meglazult), (3) ajtótömítések 
és tömítőfelületek  

 

 
Figyelem: Ha az ajtó, a  
Figyelem: zsanérok/zárnyelvek vagy az 
ajtótömítések sérültek, a sütőt tilos 
használni mindaddig, amíg az illetékes 
szakember meg nem javította. 
 

 
Figyelem: A gyártó által kiképzett 
Figyelem: szakemberek kivételével bárki 

számára veszélyes a sütőn javításokat vagy 
változtatásokat végrehajtani. Ha a készülék 
javításra szorul, lépjen kapcsolatba a 
legközelebbi hivatalos szervizzel. 
 
Ne távolítsa el a külső burkolatot, az 
ajtót vagy a kezelőpanelt. Ezek 
eltávolítása esetén nagyfeszültségű 
részegységek válhatnak szabaddá.   

A sütőt a jelen kézikönyvben található 
beszerelési előírásoknak megfelelően 
telepítse és helyezze el.  

A készüléket csak a jelen 
kézikönyvekben ismertetett 
rendeltetésének megfelelő célra használja. 
Ne használjon maró hatású vegyszereket a 
készülékben. Az ilyen típusú sütő 
kifejezetten élelmiszerek melegítésére, 
elkészítésére, illetve kiolvasztására van 
kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipari 
vagy laboratóriumi, illetve nem 
kereskedelmi használatra szánták, az ilyen 
használat érvényteleníti a garanciát.  

Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha 
nincs élelmiszer vagy víz amely elnyeli a 
mikrohullámú energiát, a magnetroncső 
károsodhat.  

Ne tárolja a készüléket kültéren. Ne 
használja a készüléket víz közelében.  

Ne próbáljon ruhát vagy újságot 
szárítani a mikrohullámú sütőben. Ezek 
meggyulladhatnak.  
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Ne használja a sütőteret tárolási 
célokra. Ne hagyjon papírtermékeket, 
sütőedényeket vagy élelmiszert a 
sütőtérben, amikor az nincs használatban.  

A mikrohullámú sütő az ISM 2. 
csoportba sorolt berendezés, amely 
rádiófrekvenciás energiát generál, és azt 
elektromágneses sugárzás formájában 
használja fel az anyagok kezeléséhez. 
    A jelen sütő egy B. osztályba sorolt 
berendezés, amely lakóépületekben és 
olyan létesítményekben használható, 
amelyek közvetlenül csatlakoznak 
kisfeszültségű, lakossági áramot 
szolgáltató hálózatokhoz. 

A mikrohullámú sütő nem helyezhető el 
konyhaszekrényben, kivéve ha az ilyen 
elhelyezés bevizsgálása megtörtént. 

 

 
Figyelem: Ha füstöt észlel, kapcsolja ki 
vagy válassza le a hálózatról a készüléket, 
és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az 
esetleges lángokat. Ne használjon vizet.  
 

 
Figyelem: Gyermekek vagy fogyatékkal 
élő személyek felügyelet nélkül a sütőt 
csak akkor használhatják, ha megfelelő 
útmutatást kaptak a sütő biztonságos 
használatára vonatkozóan, és megértik a 
helytelen használat veszélyeit. 
 

 
Az ételkészítési ciklus során normális 
jelenségként előfordulhat, hogy az 
ajtónál gőz vagy pára szabadul fel, illetve 
vízcseppek csapódnak ki az ajtó alatt. Ez 
pusztán a meleg élelmiszerből származó 
páralecsapódás, és nem befolyásolja a 
sütő biztonságát. Az ajtó nem zárja le a 
sütőteret teljesen. 

Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez 
meghibásodást okozhat. 

A szikraképződés a sütőben 
mikrohullámos üzemelés közben 
rendszerint fémedények használata miatt 
következik be. A folyamatos szikrázás 
azonban károsíthatja a készüléket. Állítsa 
le a programot, és ellenőrizze az edényt.  

Vigyázzon, hogy ne takarja le a sütő 
tetején, hátlapján, oldalán és alján 
található szellőzőnyílásokat. 

 

 
Figyelem: Ne használja ezt a sütőt 
kereskedelmi célokra. Ezt a sütőt 
kizárólag háztartási célú használatra 
készítették. 
 

A csomagolás eltávolítása 

 
A sütő kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy 
nem sérült-e meg a termék. A sérülést 
vagy bármilyen hiányzó alkatrészt 
azonnal jelenteni kell a kereskedőnek.  
 
Előfordulhat, hogy a sütő, a sütő egyes 
részei vagy a tartozékok védőfóliába 
vannak csomagolva. Ebben az esetben a 
sütő használata előtt a fóliát el kell 
távolítani. Ne hagyja csomagolóanyagot 
olyan helyen, ahol kisgyermekek 
játszhatnak vele. Ez veszélyes lehet. 
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4. Ne tegye a forgótányért vagy az 
edényeket hideg vízbe, illetve ne 
próbálja meg ezeket gyorsan 
lehűteni a használat után, mivel 
eltörhetnek. 

 
Biztonsági utasítások grillezéshez, 
hőlégbefúvásos és kombinációs 
sütéshez 

5. Ne tegyen semmit a készülékház 
tetejére.  A készülékház teteje 
nagyon felforrósodik, ezért a rá 
helyezett tárgy a hő miatt 
károsodhat. 

 
1. Az üveg figyelőablak eltörhet, ha víz 

fröccsen rá grillezés, vagy 
hőlégbefúvásos sütés közben. 

2. Ételek behelyezésekor és kivételekor 
viseljen sütőkesztyűt.  Az edények a 
sütőben nagyon felforrósodnak, az 
égési sérülések elkerülése érdekében 
legyen óvatos.  A forgótányér, 
kenyérsütő és grillrács nagyon 
felforrósodhat, ezek megfogásakor 
viseljen sütőkesztyűt. 

6. A mikrohullámú sütőt csak 
hőlégbefúvásos sütéshez melegítse 
előre, és ne melegítse a 
hagyományos mikrohullámú, vagy 
kombinációs sütéshez (mikrohullám 
és grill vagy mikrohullám és 
hőlégbefúvásos). 

 3. Ne érintse meg a belső vagy a külső 
figyelőablakot fém alkatrészekkel az 
ételek behelyezése és kivétele során.  
Az ajtó és a sütő belső oldala nagyon 
felforrósodik, ezért a sütőben való 
ételkészítéskor járjon el óvatosan. 
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Edényekkel kapcsolatos biztonság 
A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és 
hőálló üvegből készült edény kiválóan 
alkalmas a mikrohullámú sütőben való 
használatra. Bár a mikrohullámú energia 
nem melegíti fel a legtöbb üveg- vagy 

kerámiaedényt, ezek az edények 
felforrósodhatnak a bennük lévő 
élelmiszertől származó hőátadás miatt. 
Az edények kivételekor sütőkesztyű 
használata ajánlott. 

 
Útmutató a sütőedényekhez és tartozékokhoz 
 
Edények és tartozékok széles választéka használható a mikrohullámú sütőben való 
ételkészítésre. Az Ön biztonsága, valamint az edények és a sütő károsodásának 
megelőzése érdekében megfelelő edényeket válasszon minden ételkészítési 
módszerhez. Az alábbi felsorolás általános útmutatásként szolgál. 
 

Üzemmód Anyag Edény Mikrohullám Grill Hőlégbefúvás 
Kerámia és üveg Corning edények IGEN IGEN IGEN 
 Hőálló üvegedények IGEN*1 IGEN IGEN 

 Üvegedények 
fémdíszítéssel 

NEM NEM NEM 

 Ólomkristály NEM NEM NEM 
Porcelán Fémdíszítés nélkül IGEN IGEN IGEN 
Cserépedények*2  IGEN IGEN IGEN 

Műanyag Mikrohullámú sütő 
hőálló jelöléssel IGEN NEM NEM 

 Műanyag 
csomagolás IGEN NEM NEM 

Fém  Sütőtepsi NEM IGEN IGEN 
 Alufólia*3 IGEN IGEN IGEN 

Papír 
Csészék, tányérok, 
törölközők IGEN NEM NEM 

 Viaszos papír IGEN NEM NEM 
Fa  NEM NEM NEM 
Tartozékok Grillrács NEM IGEN IGEN 
 Forgótányér IGEN IGEN IGEN 

 
IGEN: Használandó edények és tartozékok  NEM: Kerülendő edények és tartozékok 
*1 Csak ha nincs rajtuk fémszegély. 
*2  Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva. 
*3  Alufóliát csak az étel befedéséhez használjon, túlzott használata szikraképződést 

okozhat. 
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A főzőedények 
alkalmasságának tesztelése 
 
Ellenőrzéssel kell megbizonyosodni arról, 
hogy mely edények alkalmasak a 
mikrohullámú sütőben való használatra. 

Helyezze a főzőedényt a mikrohullámú 
sütőbe egy vízzel félig telt pohárral 
együtt. Melegítse legnagyobb fokozaton 
egy percig. Ha a főzőedény felforrósodik, 
ne használja azt. Ha csak kissé 
felmelegszik, akkor az edény használható 
melegítésre, de főzésre vagy sütésre nem. 
Ha az edény szobahőmérsékletű, akkor 
alkalmas a mikrohullámos ételkészítésre. 

Papírszalvetták, a viaszos papír, 
papírtörlők, -tányérok, -csészék, 
kartonok, fagyasztási csomagoló és 
kartonpapírok kiválóan alkalmasak a 
mikrohullámú melegítéshez. Mindig 
ügyeljen arra, hogy ezek elegendő 
élelmiszert tartalmazzanak, ami elnyeli 
az energiát, hogy a csomagolás nem 
hevülhessen túl vagy gyúlhasson meg.  

Számos műanyag tányér, csésze, 
fagyasztási tárolódoboz és műanyag 
csomagolás használható a mikrohullámú 
sütőben. A műanyag eszközök 
használatakor kövesse a gyártó utasításait. 
Kerülje a műanyag edények használatát 
olyan élelmiszerek esetében, amelyeknek 
magas a zsiradék- vagy cukortartalma, 
mivel ezek az élelmiszerek magas 
hőmérsékletet érnek el, és 
megolvaszthatnak egyes műanyagokat. 

Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, és 
időről időre ellenőrizze, amikor a 
melegítést vagy az ételkészítést műanyag, 
papír- vagy más gyúlékony edények 
használatával végzi.  

Ne használjon fémből készült vagy 
fémszegéllyel rendelkező edényeket a 
mikrohullámú sütőben, hacsak nem 
kifejezetten mikrohullámú sütőben való 
használatra ajánlottak. 

Szűkített nyílásokkal rendelkező 
tárolóeszközöket, például palackokat, ne 

használjon a mikrohullámos ételkészítés 
során. 

Az edény fedelét a melegítés után 
óvatosan vegye le, mert a felszabaduló 
forró gőz égési sérüléseket okozhat.  

Alufólia tárolóedények 

 
A lapos alufólia tárolóedények 
biztonságosan használhatók az 
élelmiszerek melegítésére a 
mikrohullámú sütőben, amennyiben 
betartja a következő szabályokat: 
 

1. Az alufólia tárolóedények nem 
lehetnek 3 cm-nél mélyebbek. 

2. Fóliából készült fedők nem 
használhatók. 

3. Az alufólia tárolóedényeknek 
legalább kétharmadig tele kell 
lenniük élelmiszerrel. Üres 
edények sem használhatók. 

4. A mikrohullámú sütőbe egyszerre 
csak egy alufólia edényt helyezzen 
be, úgy hogy ne érhessen hozzá az 
oldalfalakhoz. Ha a sütőben fém 
forgótányér vagy sütőrács van, az 
alufólia tárolóedényt egy 
felfordított hőálló tányérra kell 
helyezni.  

5. Az alufólia edényeket ne használja 
fel ismételten a mikrohullámú 
sütőben. 

 
Ha a mikrohullámú sütőt 15 percig vagy 
tovább használta, hagyja lehűlni, mielőtt 
ismét használná. 

Használat közben a tárolóedény és a 
forgótányér nagyon felforrósodhat, 
legyen nagyon óvatos, amikor azokat 
kiveszi a sütőből. Ajánlott konyharuhát 
vagy sütőkesztyűt használni. 

Ne feledje, hogy alufólia tárolóedények 
használatakor a melegítési vagy főzési idő 
hosszabb lehet, és felszolgálás előtt 
ellenőrizze, hogy az étel elég forró-e. 
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Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság 
Ne melegítsen konzervdobozban lévő 
élelmiszert a mikrohullámú sütőben. 
Mindig szedje ki az élelmiszert egy 
alkalmas edénybe.  

Olajfürdőben való sütés mikrohullámú 
sütőben nem végezhető, mivel a zsiradék 
hőmérséklete nem kontrollálható, és ez 
sérüléseket okozhat. 

Pattogatott kukorica készíthető a 
mikrohullámú sütőben, de csak 
kifejezetten az erre a célra készült 
speciális csomagolásban vagy edényben. 
Ennél az ételkészítési műveletnél mindig 
kell felügyeletről gondoskodni.  

A nem porózus bőrrel vagy héjjal 
rendelkező élelmiszereket szurkálja meg, 
hogy megelőzze a gőz felhalmozódását és 
a szétdurranást. Néhány példa azokra az 
élelmiszerekre, amelyeket meg kell 
szurkálni: alma, burgonya, csirkemáj és 
tojássárga.  

A cumisüvegek vagy a bébiételes 
üvegek tartalmát össze kell keverni vagy 
rázni, és az égési sérülések elkerülése 
érdekében a hőmérsékletet fogyasztás 
előtt ellenőrizni kell.   
 

 
Figyelem: Folyadékok és más 
élelmiszerek nem melegíthetők lezárt 
tárolóedényekben, mivel felrobbanhatnak. 
 
 

 
Figyelem: Italok mikrohullámos 
melegítése késleltetett kifutásos forrást 
eredményezhet, ezért a tartóedényt 
fokozott óvatossággal kezelje. 

 
Figyelem: Amikor valamilyen folyadékot, pl. 
levest, szószt vagy italt melegít a 

 túl a 

a 

yezés előtt 
ke  a 
m

 
ben, majd 

ke

mikrohullámú sütőben, akkor előfordulhat, 
hogy buborékképződés nélkül lépi
folyadék a forráspontot. Ez a forrásban 
levő folyadék hirtelen kicsordulását 
eredményezheti. Ennek a lehetőségnek 
megelőzésére a következő lépéseket kell 
végrehajtani: 

Kerülje a ez egyenes oldalú, keskeny 
nyakú edények használatát. 

Ne melegítse túl az élelmiszert.  
A folyadékot a sütőben hel
verje meg, majd keverje meg újra
elegítési idő felénél.  
A melegítés után hagyja pihenni rövid

ideig a folyadékot a sütő
verje meg ismét, mielőtt óvatosan 

kivenné az edényt. 

 
Figyelem: Bizonyos termékek, mint egész 
tojások és lezárt edények (például lezárt 

Mindig 
e, és 

befőttes üvegek) felrobbanhatnak, és nem 
melegíthetők ebben a sütőben. 
Esetenként a felütött tojások is 
felrobbanhatnak sütés közben.  
szurkálja meg a sárgáját, fedje l
hagyjon egy perc pihentetési időt, mielőtt 
levenné a fedelet. 
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Termékleírás 

A mikrohullámú sütő használata 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Forgót 
engely keverőlapát 

sütőtepsi

Az alkatrészek neve és funkciója  A forgótányér beszerelése 
 

A. Kezelőpanel  
B. Forgótányér hajtótengely 1. Ellenőrizze, hogy a forgótányér 

hajtótengely a sütő alján található 
mélyedésbe illeszkedik és a 
hajtómotor 'D' fokozatához 
kapcsolódik 

C. Forgótányér tartó és görgőegység.  A 
forgótányér tartót a sütő aljára kell 
helyezni 

D. Üveg forgótányér. A megfelelő 
tárolóedénybe helyezett ételt a 
sütéskor erre a tálcára kell helyezni. 
Ne használja a készüléket a 
forgótányér nélkül 

2. A forgótányér tartót és 
görgőegységet úgy helyezze be, hogy 
az a hajtótengelyre koncentrikusan 
illeszkedjen 

E. Kémlelőablak. Sütés közben az étel 
ezen az ablakon át ellenőrizhető 

3. Helyezze az üveg forgótányért a 
forgótányér tartóra és görgőegységre, 
majd forgassa el óvatosan, amíg 
beilleszkedik a hajtótengelybe 

F. Sütőajtó és tömítés. A sütőajtót 
sütés közben zárva kell tartani, a 
szennyeződéseket és étel 
lerakódásokat el kell távolítani 

Figyelem. 
 A forgótányért ne helyezze be lefele 

fordítva. G. Horogzár 
H. Grill  Sütés közben használni kell a 

forgótányért, tartót és hajtótengelyt. I. Állvány 
  Az ételeket és edényeket mindig a 

forgótányérra helyezze  
  A forgótányér az óra járásával 

megegyező és ellentétes irányba is 
foroghat.  Ez normális jelenség.  
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Kezelőpanel 
 
 
 
 
1. Digitális kijelző 
 
 
 

2. KENYÉRSÜTÉS 
 
3. MIKRO-
HULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT 
4. HŐLÉGBEFÚVÁS 
5. KIOLVASZTÁS  
6. ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS 
7. LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS 
8. START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
 
 

9. Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás 
 
 
 
 

10.Ajtókioldó ny 
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Az első használat előtt 
 
1. A ‘pontos idő’ beállítása: 
 
A mikrohullámú sütő tápellátásra 
kapcsolásakor a "0.00" felirat jelenik 
meg a kijelzőn és egy sípoló hang 
hallható. 
 
1. A 12 órás vagy 24 órás formátum 

kiválasztásához nyomja meg az 
‘ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' gombot. 

2. Az óra beállításához fordítsa el az 
Idő/Tömeg kiválasztó gombot.  A 
megadott időnek 0-23 (24 óra) vagy 
(1-12) 12 óra formátumban kell 
lennie 

3. Nyomja meg az ‘ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' 
gombot és a perc értékek villogni 
kezdenek. 

4. Az perc beállításához fordítsa el az 
Idő/Tömeg kiválasztó gombot.  A 
megadott értéknek 0-59 között kell 
lennie.  

5. Az óra beállítás befejezéséhez 
nyomja meg az ‘ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' 
gombot. A ":" jelzés villogni kezd. 

 
1. MEGJEGYZÉS: Ha nem állítja be az 
órát, az időzítés funkciók a sütéskor 
nem használhatók. 
2. MEGJEGYZÉS: Ha az órabeállítás 
során megnyomja a 'LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS' 
gombot, a kijelző automatikusan 
visszatér a korábbi állapothoz. 
 

 

Működés 
2. Sütés mikrohullámokkal. 
 
Nyomja meg egyszer a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombot és a "P100" felirat jelenik meg 
a kijelzőn. 

MEGJEGYZÉS: A mikrohullám 
teljesítményét 2 módon állíthatja be. 
  
1a. Nyomja meg a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombot 1-5 alkalommal, az alábbi 
táblázat szerint. 
 
Nyomja 
meg a 

Mikrohullám-
teljesítmény 
gombot 

Egyszer 100% 
Kétszer 80% 
3-szor 50% 
4-szer 30% 
5-ször 10 

 
VAGY 
 
1b. Forgassa el az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót és válasszon 
mikrohullám teljesítményt 100%-tól 
10%-ig.   
"P100", "P80", "P50", "P30", "P10",  
"G-1", "C-1", "C-2", "C-3" és "C-4" felirat 
jelenik meg sorrendben. 
 
2. A kiválasztott teljesítmény 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
3. A sütési idő beállításához forgassa el 
az Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás gombot az alábbi 
táblázat szerinti felosztásban 

Értékek Beosztás 
0 mp. ～ 1 perc 5 mp. 

1 perc ～ 5 perc 10 mp. 

5 perc ～ 10 perc 30 mp. 

10 perc ～ 30 perc 1 perc 

30 perc ～ 95 perc 5 perc. 
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4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
5. A sütés befejezésekor a sütő 5 
sípolással jelez. 
 
pl. Sütés 5 percig 80% teljesítményen: 
 
1. Válassza a 80% teljesítményt a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombbal vagy az Idő/Tömeg 
kiválasztóval. 
2. A kiválasztott teljesítmény 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
3. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót az óra 
járásának irányába, amíg az 5:00 érték 
megjelenik a kijelzőn. 
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
 
3. Sütés a grill használatával. 
 
Nyomja meg egyszer a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombot és a "P100" felirat jelenik meg 
a kijelzőn. 
 
MEGJEGYZÉS: A grillezés funkciót 2 
módon állíthatja be. 
  
1a. Nyomja meg a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT'  
gombot  
6-szor.  A "G-1" felirat jelenik meg a 
kijelzőn.  
VAGY 
1b. Fordítsa el az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót, amíg a "G-1" 
felirat megjelenik a kijelzőn. 
 

2. A grill funkció kiválasztásának 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 

3. A sütési idő beállításához forgassa el 
az Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menükiválasztás gombot az alábbi 
táblázat szerinti felosztásban 

Értékek Beosztás 
0 mp. ～ 1 perc 5 mp. 

1 perc ～ 5 perc 10 mp. 

5 perc ～ 10 perc 30 mp. 

10 perc ～ 30 perc 1 perc 

30 perc ～ 95 perc 5 perc. 
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
5. A sütés befejezésekor a sütő 5 
sípolással jelez. 
 
e.g. Étel grillezése 12 percig: 
 
1.Válassza a "G-1" funkciót a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombbal vagy az Idő/Tömeg 
kiválasztóval. 
2. A grill funkció kiválasztásának 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
3. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót az óra 
járásának irányába, amíg az 12:00:00 
érték megjelenik a kijelzőn. 
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
 
MEGJEGYZÉS: A grillezési idő felénél 
egy sípoló hang hallható, amely azt 
jelzi, hogy az étel az egyenletes sütés 
eléréséhez megfordítható. 
Nyissa ki az ajtót, fordítsa meg az 
ételt, zárja be az ajtót, majd nyomja 
meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
gombot és folytassa a sütést. 
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4. Sütés grill és mikrohullám 
kombinálásával. 
Nyomja meg egyszer a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombot és a "P100" felirat jelenik meg 
a kijelzőn. 
 
MEGJEGYZÉS: A kombinációs sütést 2 
módon választhatja ki 
 

1a. Nyomja meg a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombot 7-10 alkalommal, az alábbi 
táblázat szerint. 

Nyomja 
meg a 

Kijelző 

7-szer C-1 
8-szor C-2 
9-szer C-3 
10-szer C-4 

 

VAGY 
 
1b. Fordítsa el az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a programhoz. 
"C-1", "C-2", "C-3" és  
"C-4" felirat jelenik meg sorrendben. 
 
2. A kombinált funkciók táblázata: 

Kijelz
ő 

Mikrohul
lám 

Grill Hőlégb
efúvás 

C-1 IGEN NEM IGEN 
C-2 IGEN IGEN NEM 
C-3 NEM IGEN IGEN 
C-4 IGEN IGEN IGEN 

 
2. A kiválasztott program 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
3. A sütési idő beállításához forgassa el 
az Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás gombot az alábbi 
táblázat szerinti felosztásban 
 

Értékek Beosztás 
0 mp. ～ 1 perc 5 mp. 

1 perc ～ 5 perc 10 mp. 

5 perc ～ 10 perc 30 mp. 

10 perc ～ 30 perc 1 perc 

30 perc ～ 95 perc 5 perc. 
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
5. A sütés befejezésekor a sütő 5 
sípolással jelez. 
 
e.g. Étel sütése grillezéssel és 
mikrohullámmal 12 percig: 
 
1.Válassza a "C-2" funkciót a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombbal vagy az Idő/Tömeg 
kiválasztóval. 
2. A kiválasztott program 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
3. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót az óra 
járásának irányába, amíg az 12:00:00 
érték megjelenik a kijelzőn. 
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
 
Figyelem.  Kombinált üzemmódban az 
étel gyorsabban elkészül.  A sütési időt 
ennek megfelelően állítsa be. 
 
5. Hőlégbefúvásos sütés 
(előmelegítéssel) 
 
Megjegyzés: A hőlégbefúvásos sütéssel 
az ételt a hagyományos sütés mód 
szerint készítheti el. Ebben a 
beállításban a készülék nem használ 
mikrohullámot.  Az étel sütőbe 
helyezése előtt ajánlott a sütőt a 
megfelelő hőmérsékletre 
előmelegíteni. 
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1. Nyomja meg a 'HŐLÉGBEFÚVÁS' 
gombot egyszer.  A '140' jelzés villog a 
kijelzőn. 
2. Nyomja meg ismételten a 
'HŐLÉGBEFÚVÁS' gombot, vagy forgassa 
el az Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás gombot a hőlégbefúvás 
hőmérsékletének kiválasztásához. 
 
3. A kiválasztott hőmérséklet 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
4. Az előmelegítés elkezdéséhez 
nyomja meg a START/+30 
MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.  Az 
előmelegítés hőmérsékletének 
elérésekor a csengő két hangjelzést ad, 
amellyel figyelmezteti az étel 
behelyezésére. A kijelzőn az 
előmelegítés hőmérséklete villog. 
5. Helyezze az ételt a sütőbe és zárja 
be az ajtót. 
6. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a megfelelő 
sütési időhöz. 
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
 
1. MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet 140 és 
230 fok között lehet. 
 
2. MEGJEGYZÉS: A sütési idő csak az 
előmelegítési hőmérséklet elérésekor 
állítható be. A hőmérséklet elérésekor 
a sütési idő megadása ELŐTT az ajtót ki 
kell nyitni. 
 
3. MEGJEGYZÉS: A maximális sütési idő 
95 perc. Ha 5 percen belül nem állítja 
be az időt, a sütő leállítja az 
előmelegítést, 5 sípoló hang hallható és 
a készülék visszatér készenléti módba. 
 

6. Hőlégbefúvásos sütés (előmelegítés 
nélkül) 
 
1. Nyomja meg a 'HŐLÉGBEFÚVÁS' 
gombot egyszer.  A '140' jelzés villog a 
kijelzőn. 
2. Nyomja meg ismételten a 
'HŐLÉGBEFÚVÁS' gombot, vagy forgassa 
el az Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás gombot a hőlégbefúvás 
hőmérsékletének kiválasztásához. 
 
3. A kiválasztott hőmérséklet 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
4. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a megfelelő 
sütési időhöz. 
5. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
 
1. MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet 140 és 
230 fok között lehet. 
 
2. MEGJEGYZÉS: A maximális sütési idő 
95 perc. 
 
 
7. Többfázisú sütés 
 
 Maximum három fázis állítható be. 
 Ha kiolvasztás szükséges, ennek kell 

az első fázisnak lennie. 
 A sütő egy fázis után egyszer sípol, 

majd a következő fázis elkezdődik. 
 
Megjegyzés: Az automatikus 
menüválasztás és előmelegítés a 
többfázisú sütésnél nem választható. 
 
pl. kiolvasztás 5 percig, sütés 80% 
mikrohullám teljesítményen 7 percig. 
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1. Nyomja meg a 'KIOLVASZTÁS' gombot 
kétszer, amíg a 'dEF2' felirat 
megjelenik. 
2. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót az 5 perces 
kiolvasztási időhöz. 
3. Nyomja meg a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT'  
gombot egyszer. 
4. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a 80% 
mikrohullámú teljesítményhez. A 'P80' 
felirat megjelenik a kijelzőn. 
5. A teljesítmény megerősítéséhez 
nyomja meg a START/+30 
MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
6. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a 7 perces 
sütési időhöz. 
7. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
 
8. Előbeállítás funkció 
 
 Maximum három fázis állítható be. 
 A kiolvasztás nem használható 

előbeállítási funkcióként. 
 Az automatikus menüválasztás csak 

egyfázisú sütéshez állítható be. 
 Állítsa be először a pontos időt. (Lásd 

'pontos idő beállítása' részt).  
 Az előbeállítás funkció használatához 

először be kell állítani a pontos időt. 
 
pl. az előbeállítás funkció kiválasztása 
80% mikrohullámú teljesítménnyel 7 
percig. 
 
1. Nyomja meg a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT'  
gombot egyszer. 

2. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a 80% 
mikrohullámú teljesítményhez. A 'P80' 
felirat megjelenik a kijelzőn. 
3. A teljesítmény megerősítéséhez 
nyomja meg a START/+30 
MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
4. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a 7 perces 
sütési időhöz. 
5. Nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLTÁS' 
gombot, megjelenik a pontos idő és az 
óra érték villogni kezd. 
6. Fordítsa el az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót és állítsa be 
az órát, az időnek 0-23 (24 óra) vagy 1-
12 (12 óra) formátumban kell lennie. 
7. Nyomja meg az 'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS' 
gombot és a perc értékek villogni 
kezdenek. 
8. A perc beállításához fordítsa el az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót, a percek 
számának 0-59 érték között kell lennie. 
9. A beállítás befejezéséhez nyomja meg 
a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot.  
A kijelzőn újra a pontos idő látható. 
 
Megjegyzés: A megadott időpontban a 
sütő kétszer sípol és a sütés 
automatikusan elindul. 
 
9. Automatikus menüválasztás 
 
1. Készenléti módban fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a kívánt 
funkcióhoz.  Az 'A1' - 'A10' menük 
jelennek meg.   
2. A kiválasztott menü megerősítéséhez 
nyomja meg a START/+30 
MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
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3. Az Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolóval válassza aki 
a menü tömegét, a 'g' jelző jelenik meg 
a kijelzőn. 
4. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 
 
1. MEGJEGYZÉS: A Menü, Tömeg, 
Kijelző és Teljesítmény beállítások 
teljes listájának megjelenítéséhez lásd 
az Automatikus menüválasztás 
táblázatot. 
 
2. MEGJEGYZÉS: A Sütemény menüvel 

a hőlégbefúvásos sütést választja 
160oC előmelegítés funkcióval.  

Amikor a sütő eléri a megfelelő 
hőmérsékletet, leáll és sípolás 
hallható 

 
2. MEGJEGYZÉS: A Sütemény menüvel 

a hőlégbefúvásos sütést választja 
160oC előmelegítés funkcióval.  
Amikor a sütő eléri a megfelelő 
hőmérsékletet leáll és sípolással 
figyelmezteti a sütemény 
behelyezésére.  Amint a süteményt 
behelyezte a sütőbe, a sütés 
elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
gombot. 
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Automatikus menüválasztás táblázat 

 
Menü Tömeg (g) Kijelző Teljesítmény 

150 150 
250 250 
350 350 
450 450 

 
A1 

Újramelegítés 

600 600 

 
 

100% 

1 (kb. 230 g) 1 
2 (kb. 460 g) 2 

 
A2 

Burgonya 3 (kb. 690 g) 3 

 
100% 

150 150 
300 300 
450 450 

 
A3 
Hús 

600 600 

 
100% 

150 150 
350 350 

 
A4 

Zöldség 500 500 

 
100% 

 
150 150 
250 250 
350 350 
450 450 

 
A5 
Hal 

650 650 

 
 

80% 

50 (vízzel 450 g) 50 
100 (vízzel 800 g) 100 

 
A6 

Tészta 150 (vízzel 1250 g) 150 

 
80% 

200 200 
400 400 

 
A7 

Leves 800 800 

 
100% 

 
A8 Sütemény 475 475 Előmelegítés 1600C 

fokon 
200 200 
300 300 

 
A9 

Pizza 400 400 

 
C-2 

500 500 
750 750 
1000 1000 

 
A10 

Csirke 
1200 1200 

 
C-4 
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10. A ‘+30 MP.’ funkció 
 
1. A ‘START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS’ 
gomb lenyomásával miközben a sütő 
készenléti módban van, azaz nincs 
használatban és a kijelzőn a pontos idő 
látható, automatikusan elindítja a 
mikrohullámú sütést 100% 
teljesítményen 30 másodpercig. A 
kijelzőn a megfelelő szimbólum 
világítani kezd. 
 
2.Ennek a gombnak minden további 
megnyomása 30 másodpercet ad hozzá 
a meglévő sütési időhöz.  A maximális 
megadható sütési idő 95 perc. 
 
3. Mikrohullámú, grill hőlégbefúvás 
vagy kombinált sütés esetén a 
‘START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS’ gomb 
lenyomása 30 másodperccel növeli a 
sütési időt.  
 
Megjegyzés: ez a funkció a kiolvasztás, 
automatikus menüválasztás vagy 
többfázisú sütés esetén nem elérhető. 
 
 
11. Kiolvasztás tömeg alapján 
 
1. Nyomja meg a ‘KIOLVASZTÁS’ 
gombot egyszer.  A kijelzőn a 'd-1' 
felirat jelenik meg. 
2. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a megfelelő 
tömeghez.  A 'g' jelzés villog a kijelzőn. 
3. A kiolvasztás elkezdéséhez nyomja 
meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
gombot. 
4. A 'g' jelzés kikapcsol a kijelzőn és a 
mikrohullám vagy kiolvasztás jelzők 
láthatók.  
 

Megjegyzés:  A tömeg 100-2000 g 
között lehet. 
 
12. Kiolvasztás idő szerint. 
 
1. Nyomja meg a ‘KIOLVASZTÁS’ 
gombot kétszer.  A kijelzőn a 'd-2' 
felirat jelenik meg. 
2. Fordítsa az 
Időzítő/Tömeg/Automatikus 
menüválasztás kapcsolót a megfelelő 
kiolvasztási időhöz. 
3. A kiolvasztás elkezdéséhez nyomja 
meg a START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
gombot. 
4. A mikrohullám és kiolvasztás jelzők 
jelennek meg a kijelzőn.  
 
Megjegyzés:  A maximális időbeállítás 
95 perc. 
 
13. Kenyérsütés 
 
FONTOS: Ne feledje, hogy a 
forgótányért, tartót és hajtótengelyt 
kenyérsütés ELŐTT el kell távolítani. 
 
A kenyérsütőként való használatra 
vonatkozóan lásd a Recept táblázatot, 
Javaslatokat és Hibaelhárítási 
útmutatót. 
 
1. MEGJEGYZÉS. A hozzávalók 

adagolása előtt ellenőrizze, hogy a 
keverőlapát helyesen illeszkedik a 
kenyérsütő edény közepén található 
‘D’ tengelyre. 

2. MEGJEGYZÉS: Az étel elkészítése 
után szerelje be a kenyérsütő 
edényt a mikrohullámú sütőbe, 
MIELŐTT kiválasztaná a kenyérsütés 
programot 
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1. Igazítsa a kenyérsütő edényen 

található nyilat a mikrohullámú sütő 
alján látható nyílhoz. 

2. Csúsztassa a kenyérsütő edény alján 
található bemeneteket a 
mikrohullámú sütő alján található 4 
rögzítőbe. 

3. Mozdítsa a kenyérsütő edényt jobbra, 
amíg az biztonságos rögzül a 4 
rögzítőbe. 

 

 
MEGJEGYZÉS: Különösen fontos, hogy a 
kenyérsütő edény megfelelően 
helyezkedjen el a mikrohullámú 
sütőben, különben a tészta nem dagad 
megfelelően. 
 
4. Készenléti üzemmódban nyomja meg 

egyszer a KENYÉRSÜTÉS gombot, 
amíg a "b-1" felirat megjelenik. 

5.  A "b-2", "b-3", "b-4", "b-5" vagy "b-6" 
programok megjelenítéséhez nyomja 
tovább a KENYÉRSÜTÉS gombot. 

6.  Illetve, a kenyérsütő programok 
módosításához elfordíthatja az 
Időzítő/Tömeg kiválasztógombot. 

7.  A kenyérsütő program 
megerősítéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
gombot.  

sütőtepsi 

8  A tömeg kiválasztásához nyomja 
tovább a KENYÉRSÜTÉS gombot 
vagy fordítsa el az Idő/Tömeg 
kiválasztót; 800 g, 1000 g vagy 
1200 g. (Lásd a Recept táblázatot) 

forgótengely
keverőlapát 

9.  A tömeg megerősítéséhez nyomja 
meg a START/+30 
MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 

10. A színbeállítás kiválasztásához nyomja 
tovább a KENYÉRSÜTÉS gombot, vagy 
fordítsa el az Idő/Tömeg kiválasztót. 
"COL1", "COL2" vagy "COL3" felirat 
jelenik meg. 

 
 "COL1" =  gyenge szín 
 "COL2" = közepes szín 
 "COL3" = sötét szín 
 megjegyzés - a b-6, kenyérdagasztás 

programhoz nincs színbeállítás. 
 
11. A színbeállítás megerősítéséhez 

nyomja meg a START/+30 
MP./MEGERŐSÍTÉS gombot. 

12. A kijelzőn megjelenik a sütési 
időtartam. 

13. A sütés elkezdéséhez nyomja meg a 
START/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
gombot. 

 
 
1. megjegyzés. Programbeállítások 
b-1 Fehér kenyér 
b-2 Gyors kenyérsütés 
b-3 Kenyérsütés teljes kiörlésű 

lisztből 
b-4 Gyümölcskenyér 
b-5 Francia kenyér 
b-6 Kenyérdagasztás 
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2. megjegyzés. Melegen tartás 
funkció 

A b-1 - b-5 programokhoz melegen 
tartás funkció is választható.  A b-6, 
kenyérdagasztás programhoz nincs 
melegen tartás funkció. 
 
3. megjegyzés. Előbeállítás funkció 
Az előbeállított időpontnak 12 óránál 
korábbinak kell lennie.  
 
A b-2, Gyors kenyérsütés és b-6, 
kenyérdagasztás programokhoz nincs 
előbeállítás funkció.  
 
Tojásos receptekhez, például a b-4, 
gyümölcskenyér esetében ne 
használjon előbeállítás funkciót. 
 
4. megjegyzés. Az étel készülésének 

ellenőrzése 
A keverés ellenőrzése kenyérsütéskor. 
Nyissa ki a sütő ajtaját. Az ajtó 
nyitásakor a sütő  
leáll.  Ellenőrizze a tésztát. Helyezze 
vissza az edényt a sütőben, 
megfelelően rögzítse. Zárja be a sütő 
ajtaját. Az ajtó bezárása után a sütő 
tovább folytatja a sütést. 

leáll.  Ellenőrizze a tésztát. Helyezze 
vissza az edényt a sütőben, 
megfelelően rögzítse. Zárja be a sütő 
ajtaját. Az ajtó bezárása után a sütő 
tovább folytatja a sütést. 
 
A tészta állapotát a program első 30 
percében ellenőrizze, ellenkező 
esetben megszakíthatja a kelesztést. 
 
5. megjegyzés  A programok törlése 
 
A program törléséhez nyomja le 3 
másodpercig a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS 
gombot. 
 
 
 
FONTOS: Ételek behelyezésekor és 
kivételekor viseljen sütőkesztyűt.  Az 
edények a sütőben nagyon 
felforrósodnak, az égési sérülések 
elkerülése érdekében legyen óvatos. 
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Recept táblázat Kenyérsütő alapreceptek 
Alább találja az alapvető 
programjellemzőket és recepteket.   
 
A kenyérsütés tökéletesítéséhez 
olvassa el a Javaslatokat és a 
Hibaelhárítási útmutatót, a receptek 
segítségével válassza ki a család 
kedvenceit. 

 

FONTOS: Az összetevőket az alábbi 
receptekben megadott sorrendben 
adagolja az edénybe.  A legjobb 
eredmények eléréséhez különösen 
fontos az összetevők pontos 
adagolása. Ne helyezzen a 
sütőedénybe az előírtnál nagyobb 
adagokat, mert az nem megfelelő 
sütést, vagy a sütő károsodását 
eredményezheti.

Fehér kenyér b1. program 
Hozzávalók Kis adag Közepes adag Nagy adag Megjegyzé

sek 
Víz 205 ml 310 ml 360 ml Langyos 
Olaj 1 kanál 1 1/2 kanál 2 kanál  
Só 1 kiskanál 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál  
Cukor 1 1/2 kanál 2 kanál 3 kanál  
Tejpor 1 kanál 1 1/2 kanál 2 kanál  
Fehér kenyérliszt 350 g 525 g 675 g  
Szárított élesztő 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál 3 kiskanál  
Tömegbeállítás 800 g 1000 g 1200 g  
A színbeállításhoz használja a COL1,  COL2 vagy COL3 beállítást 
Az előre beállított Indítás a Fehér kenyér recepthez használható 
 

Gyors 
kenyérsütés 

b2. program 

Hozzávalók Kis adag Közepes adag Nagy adag Megjegyzés
ek 

Víz 240 ml 350 ml 400 ml Langyos 
Olaj 1 1/2 kanál 2 kanál 2 1/2 kanál  
Só 1 kiskanál 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál  
Cukor 1 1/2 kanál 2 kanál 3 kanál  
Tejpor 1 kanál 1 1/2 kanál 2 kanál  
Fehér 
kenyérliszt 

310 g 500 g 650 g  

Szárított 
élesztő 

1 1/2 

kiskanál 
2 kiskanál 3 kiskanál  

Tömegbeállítás 800 g 1000 g 1200 g  
A színbeállításhoz használja a COL1,  COL2 vagy COL3 beállítást 
A Gyors kenyérsütés recepthez NE használja az előbeállított indítást 
Megjegyzés: A Gyors kenyérsütés recepttel készített kenyerek rövidebbek 
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Kenyérsütés 
teljes kiörlésű 
lisztből 

b3. program 

Hozzávalók Kis adag Közepes adag Nagy adag Megjegyzések 
Víz 250 ml 375 ml 425 ml Langyos 
Vaj/Margarin 20 g 30 g 40 g kavarja és/vagy 

olvassza meg a vajat 
és margarint a jobb 
elkeveréshez 

Só 1 kiskanál 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál  
Finomított 
barnacukor 

2 kanál 3 kanál 4 kanál  

Tejpor 1 1/2 kanál 2 kanál 3 kanál  
Teljes kiörlésű 
liszt 

300 g 500 g 625 g Könnyedebb tészta 
eléréséhez 
használjon 50% erős 
fehér kenyérlisztet/ 
50% teljes kiörlésű 
kenyérlisztet 

Szárított élesztő 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál 3 kiskanál  
Tömegbeállítás 800 g 1000 g 1200 g  
A színbeállításhoz használja a COL1,  COL2 vagy COL3 beállítást 
Az előre beállított Indítás a Teljes kiörlésű recepthez használható 
Megjegyzés: A Teljes kiörlésű lisztből készített kenyerek rövidebbek 

 
 

Gyümölcskenyér b4. program 
Hozzávalók Kis adag Közepes 

adag 
Nagy 
adag 

Megjegyzések 

Víz 180 ml 240 ml 300 ml Langyos 
Tojás (felvert) 1 2 3  
Tejpor 2 kanál 2 1/2 kanál 3 kanál  
Vaj/Margarin 25 g 35 g 45 g kavarja és/vagy 

olvassza meg a 
vajat és margarint 
a jobb 
elkeveréshez 

Cukor 1 1/2 kanál 2 kanál 2 1/2 

kanál 
 

Só 1 kiskanál 1 1/2 kiskanál 2 
kiskanál 

 

Fehér kenyérliszt 225 g 300 g 375 g  
Szárított élesztő 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál 3 

kiskanál 
 

 



22  EMC2895OS HU 

 

Tömegbeállítás 800 g 1000 g 1200 g  
A színbeállításhoz használja a COL1,  COL2 vagy COL3 beállítást 
A Gyümölcskenyér recepthez NE használja az előbeállított indítást 
15 perc múlva adja hozzá az alábbi összetevőket és keverje össze alaposan, 
majd helyezze vissza az edényt és zárja be az ajtót a sütés folytatásához. 
Mandula 45 g 50 g 55 g 
Mazsola 35 g 40 g  45 g  
Szárított gyümölcsök 35 g  40 g  45 g  
Fahéj 1/2 

kiskanál 

3/4 kiskanál 1 kiskanál 

 
Más 
szárított 
gyümölcs 
és fűszer is 
használható 

 

Francia kenyér b5. program 
Hozzávalók Kis adag Közepes adag Nagy adag Megjegyzések 
Víz 165 ml  250 ml 290 ml  
Olaj 1 kanál 1 1/2 kanál 2 kanál  
Só 1 kiskanál 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál  
Cukor 1 kanál 1 1/4 kanál 1 3/4 kanál  
Fehér kenyérliszt 350 g 400 g 425 g  
Szárított élesztő 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál 2 1/2 kiskanál  
Tömegbeállítás 800 g 1000 g 1200 g  
A színbeállításhoz használja a COL1,  COL2 vagy COL3 beállítást 
Az előre beállított Indítás a Francia kenyér recepthez használható 
 
Kenyérdagasztás b6. program 
Hozzávalók Kis adag Közepes adag Nagy adag 
Víz 165 ml 290 ml 330 ml 
Olaj 1 kanál 1 1/2 kanál 2 kanál 
Só 1 kiskanál 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál 
Cukor 1 1/2 kanál 2 kanál 2 1/2 kanál 
Tejpor 1 kanál 1 1/2 kanál 2 kanál 
Fehér kenyérliszt 350 g 500 g 650 g 
Szárított élesztő 1 1/2 kiskanál 2 kiskanál 3 kiskanál 
Tömegbeállítás 800 g 1000 g 1200 g 
A COL1 , COL2, COL3  a kenyérdagasztás programhoz NEM használhatók 
A kenyérdagasztás recepthez NE használja az előbeállított indítást 

  
A dagasztott kenyértésztát kedvenc receptjeinek elkészítéséhez használhatja.  
Zsömlék és pizza készítéséhez néhány ötletet alább olvashat. 
 

MEGJEGYZÉS: A hagyományos sütés elkezdése ELŐTT helyezze vissza a 
hajtótengelyt, forgótányér tartót és forgótányért. 
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Zsömle 

1. A kenyérdagasztás program 
befejezése után. 

2. Vegye ki a tésztát a gépből és 
helyezze enyhén lisztezett felületre.  

3. Ha szükséges adjon hozzá további 
lisztet, amíg a tészta könnyen 
kezelhető. 

4. A kis adag tésztát ossza el 6-8 
darabra 

5. A közepes adag tésztát ossza el 10-12 
darabra 

6. A nagy adag tésztát ossza el 14-16 
darabra 

7. A darabokból formáljon labdát.  
8. Helyezze a labdákat kis átmérőjű 

sütőedényekbe (hőlégbefúvásos 
sütéshez használható). 

9. Hagyja kelni 30 percig, vagy amíg a 
térfogatuk kétszeresére nő. 

10. Ha szükséges, kenje meg a tetejüket 
(például olvasztott vajjal, tejjel, 
vagy 1 felvert tojás és 1 kanál víz 
keverékével). 

11. Válassza a Hőlégbefúvásos sütést 
(előmelegítés funkcióval) 170oC 
hőmérsékleten. 

12. Amint a sütő elérte a hőmérsékletet, 
süsse a zsömléket 15-20 percig, amíg 
a tetejük megbarnul és az alja 
kopogásra üresnek tűnik.   

13. Vegye ki a sütőből és helyezze egy 
rácsra kihűlni. 

 
Pizza 

A pizza alap vastagságától függően: 
 Egy kis adag dagasztott tésztából 

hozzávetőlegesen 2 pizza alap 
készíthető. 

 A közepes adag dagasztott tésztából 
hozzávetőlegesen 4 pizza alap 
készíthető. 

 A nagy adag dagasztott tésztából 
hozzávetőlegesen 6 pizza alap 
készíthető. 

1. A kenyérdagasztás program 
befejezése után. 

2. Vegye ki a tésztát a gépből és 
helyezze enyhén lisztezett felületre.  

3. Ha szükséges adjon hozzá további 
lisztet, amíg a tészta könnyen 
kezelhető. 

4. Válasszon egy, hőlégbefúvásos 
sütéshez használható pizzasütő 
edényt 

5. Kenje meg az edényt zsiradékkal 
6. Simítsa ki a tésztát és helyezze az 

edényre 
7. Hagyja kelni 30 percig, vagy amíg a 

térfogatuk kétszeresére nő. 
8. Puhább alap eléréséhez adjon hozzá 

szószt, húst, zöldségeket és sajtot. 
Válassza a Hőlégbefúvásos sütést 
(előmelegítés funkcióval) 170oC 
fokon. Amint a sütő elérte a 
hőmérsékletet süsse a pizzát 20-25 
percig, vagy amíg a teteje 
aranybarna lesz és a sajt elolvad. 

9. Ropogósabb alap eléréséhez süsse 5-
10 percig 170oC fokon, és ezután 
adja hozzá a szószt, húst, zöldséget 
és sajtot. Majd süsse további 20-25 
percig, vagy amíg aranybarnára sül 
és a sajt elolvadt 

 
Javaslatok és ötletek kenyérsütéshez 
 
Hozzávalók 
 

Megjegyzés: A legjobb eredmények 
eléréséhez használjon friss 
hozzávalókat és pontosan adagolja a 
sütőedénybe.  
 

Liszt 

A kenyérliszt és a süteményliszt közötti 
különbséget a liszt gluténtartalma 
határozza meg. A gluténnek 
köszönhetően a tészta jobban nyúlik és 
dagad.  Az ebben a könyvben szereplő 
recepteket a kenyérsütő gépekhez 
készített speciális kenyérliszt 
felhasználásával készítettük. 
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Az eredmények a használt liszt típusától 
függően változhatnak.  

Ellenőrizze az élesztő használati 
időtartamát.  Használjon a 
kenyérsütőkhöz alkalmas élesztőt.  
 Zsiradék 
A tészta kezelése A legtöbb kenyér receptben a vaj, 

margarin és növényi olaj egymással 
helyettesíthetők.  A zsiradék ízt és 
puhaságot kölcsönöz a tésztának.   

1. Az enyhén lisztezett felületet említő 
recepteknél 1-2 kanál liszt elszórására 
van szükség. A tészta könnyebb 
kezeléséhez tovább lisztet tehet a 
gyúródeszkára vagy tenyerébe. 

 
Só 

2. A tészta kelesztésekor zsömlékhez vagy 
pizzához, helyezze a tésztát egy 
meleg, huzatmentes helyre. A legjobb 
eredmény eléréséhez fedje le a tésztát 
egy tiszta konyhai kendővel.  Ha a 
tészta térfogata nem éri el a 
kétszeresét, a kenyér nem lesz omlós. 

A kis mennyiségben adagolt só ízt ad a 
tésztának és szabályozza az élesztő 
hatását. A só megkeményíti a lisztben 
lévő glutént és stabilizálja a tésztát.  
Magasan fekvő területeken a jobb 
kenyérsütés eléréséhez több sóra lehet 
szükség, habár ne feledje, hogy a túl sok 
só megakadályozhatja a kenyér 
kelesztését. 

3. A tésztát fóliába csomagolva 
lefagyaszthatja későbbi használatra.  
Használat előtt várja meg amíg a 
tészta eléri a szobahőmérsékletet. 

 
Folyadék 

 Víz - használjon langyon és ne hideg 
vizet. A víztől a tészta ropogósabb lesz, A kenyér szeletelése és tárolása 

A legjobb eredmény eléréséhez szeletelés 
előtt várjon amíg a kenyér kihűl. 

Tej - a könyv legtöbb receptjében tejport 
használtunk. Ha friss tejet szeretne 
használni, helyettesítse a tejport és a 
vizet a tejjel.  A tej puhább tésztát és 
omlósabb kenyeret eredményez. 

A kenyér teljesen zárt (zárható zacskó 
vagy légmentesen záródó kenyértartó) 
helyen,  
szobahőmérsékleten 3 napig tárolható.  
Melegben tárolja a kenyeret a 
hűtőszekrényben. 

 
Édesítők 

A könyvben szereplő receptekhez fehér 
és barna cukrot használtunk.  

Megjegyzés: Az otthon sütött kenyér nem 
tartalmaz tartósítószert, ezért 
gyorsabban megszárad mint a 
kereskedelemben kapható kenyerek. 

A cukor az élesztő táplálásához 
szükséges.  Az élesztő a cukortól kezd 
éledni, és széndioxidot termel, amely 
elterjed a sütőben és megkeleszti a 
kenyeret.  Édesítéshez mézet, molasszt 
vagy cukorpótlót is használhat, de az 
eredményt az édesítő típusától és 
mennyiségétől függően változhat. 

 

 
Élesztő 

Az élesztő hőre érzékeny és a tésztában 
lévő cukor táplálja.  A túl sok hő kioltja 
az élesztőt, a túl kevés lelassítja a 
kelesztést. 
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Hibaelhárítási útmutató 

A cipó mérete és alakja 
Jelenség Lehetséges ok Megoldás 

Korpás lisztből készült 
kenyér receptet 
választott 

Mivel a korpás búzakenyér-lisztben 
kevesebb a gluténformáló protein, a korpás 
lisztből készült kenyér általában kisebb, 
mint a fehér kenyér. 

A gyors kenyérsütés 
funkciót választotta a 
kenyérsütéshez 

Ezek a receptek általában kisebb cipókat 
eredményeznek 

Nincs elég folyadék Öntsön hozzá 15 ml folyadékot 
Kihagyta, vagy nem 
adagolt megfelelő 
mennyiségű cukrot 

A hozzávalókat a receptben leírtaknak 
megfelelően adagolja 

Nem a megfelelő 
típusú lisztet 
használta 

Előfordulhat, hogy általános célú lisztet 
használt. Az általános háztartási liszt 
gluténtartalma alacsonyabb, mint az erős 
kenyérliszté. Kenyérsütéshez ezért ne 
használjon általános lisztet. 

Nem megfelelő típusú 
élesztőt használt 

A legjobb eredmények érdekében 
használjon speciálisan kenyérsütéshez 
készült instant élesztőt. 

Nem adott hozzá elég 
élesztőt, vagy az 
élesztő túl régi 

Pontosan mérje ki a javasolt mennyiséget 
és ne feledje ellenőrizni a termék lejárati 
idejét 

A kenyér 
nem kel meg 
eléggé 

A keverés előtt az 
élesztő és a cukor 
érintkezett egymással 

Ügyeljen, hogy a cukor és az élesztő ne 
érhessen egymáshoz a kenyérsütő 
edényben. 

Nem adott hozzá 
élesztőt, vagy az 
élesztő lejárt 

Ne hagyjon ki semmit a receptben leírt 
hozzávalókból és mindig ellenőrizze a 
lejárati időt 

A folyadék túl meleg Langyos folyadékot használjon 
Túl sok sót adott 
hozzá 

A javasolt mennyiséget használja 

Lapos cipó 

Az előre beállított 
indítás funkció 
használatakor az 
élesztőt nedvesség 
érhette a kenyérsütés 
megkezdése előtt 

A száraz hozzávalókat az edény sarkaiba 
helyezze. 
Készítsen egy kisebb mélyedést a száraz 
hozzávalók közepén és abba helyezze az 
élesztőt, hogy ne érintkezzen a folyadékkal 
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Jelenség Lehetséges ok Megoldás 
 Csökkentse az élesztő mennyiségét 

1/4 teáskanállal 
Túl sok cukrot adott 
hozzá 

Csökkentse a cukor mennyiségét 1 
teáskanállal 

Túl sok lisztet adott 
hozzá 

Csökkentse a liszt mennyiségét 50 g-
mal 

Kevés a só A receptben előírt mennyiségű sót 
használja 

A kenyér egy 
felfúvódott 
gombához 
hasonlít 

Meleg, nedves idő Csökkentse a folyadék mennyiségét 
15 ml-rel, az élesztőét 1/4 
teáskanállal 

Túl sok folyadék Csökkentse a folyadék mennyiségét 
15 ml-rel, vagy adjon hozzá még egy 
kis lisztet 

Túl sok élesztőt adott 
hozzá 

A receptben javasolt mennyiséget 
használja 

A kenyér teteje 
és oldalai 
behorpadtak 

A nagy 
nedvességtartalom és a 
meleg időjárás a kenyér 
túl gyors kelését 
eredményezheti 

Ilyenkor lehűtött vizet vagy tejet 
adjon hozzá 

Nincs elég folyadék Öntsön hozzá 15 ml folyadékot 

Túl sok lisztet adott 
hozzá 

Pontosan mérje ki a lisztet 

Csomós felület - 
a kenyér teteje 
nem sima 

A kenyér teteje gyakran 
nem tökéletesen sima, 
ugyanakkor ez nincs 
befolyással a kenyér 
kiváló ízére. 

Gondoskodjon arról, hogy a kenyér a 
lehető legjobb körülmények között 
készül 

Meghaladja a 
kenyérsütő edény 
kapacitását 

Ne használjon a javasoltnál több 
hozzávalót 

Nem használt elég sót 
vagy kifelejtette a sót 

A só megelőzi, hogy a kenyér túl 
nagyra dagadjon.  A receptben előírt 
mennyiségű sót használja 

Túl sok élesztőt adott 
hozzá 

Mérje meg pontosan az élesztőt 

A kenyér sütés 
közben összeesik 

Meleg, nedves idő Csökkentse a folyadék mennyiségét 
15 ml-rel, az élesztőét 1/4 
teáskanállal 

A veknik 
egyetlenek, 
egyik végük 
rövidebb 

A kenyértészta túl 
száraz és nem tudott 
egyenlő mértékben kelni 
az edényben 

Öntsön hozzá 15 ml folyadékot 
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A kenyér állaga 
Jelenség Lehetséges ok Megoldás 

Túl sok lisztet adott 
hozzá 

Mérje ki pontosan 

Kevés az élesztő Mérje ki pontosan 

Nagyon sűrű állag 

Kevés a cukor Mérje ki pontosan 
Kihagyta a sót A hozzávalókat a receptben leírtaknak 

megfelelően adagolja 
Túl sok élesztőt adott 
hozzá 

Mérje ki pontosan 

Lyukas héj, lyukas 
kenyérbél 

Túl sok folyadék Csökkentse a folyadék mennyiségét 15 
ml-rel 

Túl sok folyadék Csökkentse a folyadék mennyiségét 15 
ml-rel 

Áramszünet a készülék 
működése közben 

Ha 10 percnél hosszabb áramszünet van, 
el kell távolítani a kenyeret az edényből 
és új hozzávalókkal újrakezdeni a 
kenyérsütést 

A vekni közepe 
nyers, nem 
készült el teljesen 

Túl sok hozzávalót 
adagolt 

A receptben javasolt mennyiséget 
használja 

A kenyér még túl forró Mielőtt szeletelni kezdené, hagyja a 
kenyeret 10 percig állni, amíg lehűlhet. 

A kész kenyeret 
nem lehet 
megfelelően 
szeletelni, 
ragadós 

Nem megfelelő késsel 
próbálja szeletelni 

Használjon jól vágó kenyérkést 

Kenyérhéj színe és vastagsága 
Jelenség Lehetséges ok Megoldás 
Sötét kenyérhéj/ 
túl vastag 

COL 3 használata Használja a COL 1 vagy COL 2-t 

COL 1 Használja a COL 2-t A kenyérhéj túl 
magas Nincs tejpor vagy tej a 

receptben 
Adjon hozzá 3 teáskanál tejport vagy 
cserélje a víz 50%-át tejre, a barnulás 
elősegítéséhez 

Problémák a kenyérsütő edénnyel 

 

Jelenség Lehetséges ok Megoldás 

A lapát nem 
távolítható el 

A lapát beragadt a 
túl száraz 
kenyértészta miatt  

Töltsön annyi vizet a kenyérsütő edénybe, 
hogy a lapátot ellepje.  Forgassa el kissé 
majd távolítsa el a lapátot. 

A kenyér 
hozzáragad az 
edényhez/ 
nehezen lehet 
eltávolítani 

Hosszú használat 
után fordulhat elő 

Törölje le óvatosan a tiszta kenyérsütő 
edényt növényi olajjal 
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14. Gyermekzár. 
 
A sütő speciális zárral van ellátva, 
amely szükség esetén magakadályozza, 
hogy például a gyerekek a készüléket 
használják 
 
‘Készenléti’ állapotban nyomja meg és 
tartsa benyomva a "LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS" 
gombot 3 másodpercig.  Egy hosszú 
"sípolás" hallható, ami jelzi, hogy a 
gyerekzár bekapcsolása megtörtént, és 
a szimbólum világít a kijelzőn.  
 
A sütő ilyenkor nem indítható be, amíg 
a gyerekzárat ki nem kapcsolják: 
 
A ‘gyerekzár’ leállításához tartsa 
benyomva a "LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS" 
gombot 3 másodpercig.  Egy hosszú 
"sípolás" hallható, ami jelzi, hogy a 
gyerekzár kikapcsolása megtörtént, és a 
gyerekzár szimbólum kialszik a kijelzőn. 
 
 
15. Teljesítmény és Idő állapota 
1. A Teljesítményszint sütés közbeni 

ellenőrzéséhez , nyomja meg a 
'MIKROHULLÁM/GRILL/KOMBINÁLT' 
gombot egyszer és az aktuális 
teljesítmény megjelenik a kijelzőn 
2-3 másodpercig. 

2. Az előre beállított sütési idő 
ellenőrzéséhez nyomja meg az 
'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS gombot egyszer, 
és az előre beállított idő 2-3 
másodpercig villogni fog, majd 
visszatér a pontos időre.  

3. A pontos idő sütés közbeni 
ellenőrzéséhez nyomja meg az 
'ÓRA/ELŐBEÁLLÍTÁS gombot egyszer, 
és a pontos idő 2-3 másodpercig 
villogni fog, majd visszatér a 
programidőre. 

 

16. Általános információ és használati 
tippek 

 
1. Valahányszor megnyom egy gombot, 

a művelet visszaigazolásaként egy 
"sípolás" hallható. 

 
2. Az Időzítő/Tömeg/Automatikus 

menüválasztás gomb első 
elforgatásakor egy ‘sípszó’ hallható. 

 
3. Miután beállított bármilyen sütési 

programot, amennyiben elmulasztja 
elindítani az INDÍTÁS/+30 
MP./MEGERŐSÍT gomb 
megnyomásával 5 percen belül, az a 
program törlését eredményezi, és a 
"pontos idő" jelenik meg a kijelzőn. 

 
4. A sütési ciklus folyamán az ajtó 

kinyitása leállítja a sütő működését.  
Az INDÍTÁS/+30 MP./MEGERŐSÍTÉS 
gombot be kell nyomni a sütés 
folytatásához  

 
5. Minden sütési ciklus befejezésekor a 

sütő ötször "sípol". 
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Ápolás és tisztítás 
A sütőt mindig tisztán kell tartani. A 
kiömlésekből vagy kifröccsenésekből 
származó ételmaradékok elvonják a 
mikrohullámos energiát, és ennek 
eredményeként megégnek Ez 
csökkenti a sütő hatékonyságát, és 
rossz szagok képződését okozhatja. 

Ne próbálja meg állítgatni a sütő 
semmilyen részét, illetve ne 
végezzen azokon semmilyen 
módosítást vagy javítást.  

A javításokat kizárólag szakképzett 
szervizműszerész végezheti.  

A tisztítás előtt győződjön meg 
arról, hogy a sütő ki van kapcsolva, 
illetve le van választva az 
áramforrásról. 

Tartozékok tisztítása (forgótányér, 
tartó és grillrács) 

A tartozékokat enyhe 
mosogatószerrel tisztítsa, miután 
kivette azokat a sütőtérből A 
forgótányértartóval óvatosan kell 
bánni. 

A sütő belseje és a forgótányér 
nagyon felforrósodik, ezért ne érintse 
meg ezeket közvetlenül használat 
után. 
 
A készülék belsejének tisztítása 
 
Mindig tartsa tisztán a sütő belsejét. 
Azonnal törölje le a kiömlött vagy 
kifröccsent ételeket A sütő falain, az 
ajtótömítéseken és az ajtó felületén 
felhalmozódni hagyott lerakódások 
magukba szívják a mikrohullámos 
energiát, csökkentik a sütő 
hatékonyságát, és károsíthatják a 
sütő belsejét A sütő aljáról a 
lerakódások eltávolításához 

használjon enyhe, folyékony 
mosogatószert, meleg vizet és puha 
tiszta törlőruhát A sütő oldalán csak 
puha nedves ruhát használjon, ne 
használjon folyadékot a 
szellőzőnyílások közelében. 
 

 
Soha ne használjon súrolószereket, 

kereskedelmi sütőtisztítókat vagy 
acélgyapot súrolópárnát a 
mikrohullámú sütő semmilyen részén. 

 
A nehezen eltávolítható 

lerakódások fellazításához forraljon 
egy csésze vizet a mikrohullámú 
sütőben 2-3 percig.  
 

 
Soha ne használjon kést vagy 

bármilyen szerszámot a 
lerakódásoknak a sütő felületeiről 
való eltávolításához. 

 
A sütő belsejéből a szagok 

eltávolításához forraljon egy csésze 
vizet 2 evőkanál citromlével 5 percig. 
 
Az ajtótömítések tisztítása 
 
Azonnal törölje le a kiömlött vagy 
kifröccsent ételeket Az 
ajtótömítéseken felhalmozódni hagyott 
lerakódások magukba szívják a 
mikrohullámos energiát, csökkentik a 
sütő hatékonyságát, és károsíthatják a 
sütő belsejét Az ajtótömítésekről a 
lerakódások eltávolításához csak enyhe, 
folyékony mosogatószert, meleg vizet 
és puha tiszta törlőruhát használhat  
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A készülék külsejének tisztítása A tartozékok tisztítása. 
 
A kezelőlap tisztításakor nyissa ki a 
sütő ajtaját. Ez megakadályozza, 
hogy véletlenül bekapcsolja a sütőt A 
sütő külső felületeit enyhe folyékony 
mosogatószerrel és vízzel tisztítsa, 
majd törölje át tiszta vízzel, hogy 
eltávolítsa a felesleges 
mosogatószert Puha törlőruhával 
törölje szárazra. 

Ablaktisztító spray vagy többcélú 
konyhai tisztítóspray is használható. 
Soha ne használjon súrolószereket, 
súrolószivacsot vagy erős 
vegyszereket a sütő külső felületein 
Hogy megelőzze a működő 
alkatrészek károsodását, ne hagyja, 
hogy víz szivárogjon be a 
szellőzőnyílásokon 

 
Az üveg forgótányér, műanyag tál és 
mérőkanál mosogatógépben is 
mosható.  
 
A sütőtepsit, kenyérsütő edényt és 
keverőlapátot minden egyes 
használat után meleg, szappanos 
vízben meg kell mosni és alaposan 
megszárítani. Ne használjon 
súrolószert, súrolópárnát vagy erős 
vegyszereket a kenyérsütő edényben, 
mert károsodhat a nem-ragadó 
felület. 
 
 
 
 

 

Műszaki adatok 
Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz 
Teljesítményfelvétel 1550 W 
Mikrohullámos kimenő teljesítmény 900 W 
Grill  teljesítmény  1100 W 
Hőlégbefúvásos teljesítmény 2500 W 
A termék mérete (m x sz  x á) 320 mm x 530 mm x 467 mm  
Sütő térfogata 28 liter 
Tömeg 22,5 Kg 
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Üzembe helyezés 

1. Távolítsa el a reklámcímkét az 
ajtóról 

2. A sütőt sima, vízszintes felületen 
kell üzembe helyezni. A 
felületnek elég erősnek kell 
lennie ahhoz, hogy biztonságosan 
megtartsa a sütő (22,5 kg)  és 
tartalma tömegét. A vibráció- 
vagy zajkeltés lehetőségének 
megelőzése érdekében a sütőnek 
stabil helyzetben kell lennie. 

3. A sütőt tartsa távol a 
hőforrásoktól és a víztől. 
Amennyiben hőnek vagy víznek 
van kitéve, ez csökkentheti a 
hatékonyságot, és 
meghibásodásához vezethet, 
ezért ügyeljen arra, hogy a sütőt 
hőforrásoktól és víztől távol 
helyezze üzembe. 

4. Ne gátolja a készülékház tetején 
és oldalain lévő 
szellőzőnyílásokat, és ne tegyen 
semmilyen tárgyat a sütő 
tetejére. Ha a szellőzőnyílásokat 
elzárja működés közben, a sütő 
túlmelegedhet, és az 
meghibásodáshoz vezethet. A 
nyílásokon forró levegő távozik, 
tehát ügyeljen arra, hogy ne 
dugítsa el azokat, illetve ne 
hagyja, hogy függöny kerüljön a 
sütő és a hátsó fal közé.  

5. A sütőt olyan messze helyezze el 
a rádió- és tv-készülékektől, 
amennyire lehetséges. Ez a sütő 
megfelel a rádió-interferencia 
elnyomására vonatkozó EGK-
követelményeknek, de bizonyos 
interferencia felléphet, ha a 
sütőt túl közel helyezik egy 

rádió- vagy tv-készülékhez, tehát 
tartsa ezeket a lehető 
legtávolabb. 

6. Ha sarokban helyezi el, hagyjon 
legalább 15 cm távolságot a 
falaktól és 15 cm távolságot a 
mikrohullámú sütő fölött. 

 
 

 
A sütő csaknem bárhova elhelyezhető 
a konyhában. Ügyeljen arra, hogy a 
sütőt egy sima, vízszintes felületre 
helyezze, és hogy a szellőzőnyílások, 
valamint a sütő alatti felület ne 
legyenek eltömítve (a megfelelő 
szellőzés érdekében).  
 
 
Csatlakoztatás a táphálózatra 
 
A sütő leszállítása hálózati kábellel 
és dugasszal történik, amely 230 V-os, 
50 Hz-es földelt fali aljzathoz 
alkalmas.  

A földelés minimalizálja annak a 
kockázatát, hogy rövidzárlat történik 
Ellenőrizze, hogy a sütő 
feszültségértéke megfelel-e a 
táphálózatnak 

 

 
Ha a sütőt az aljzathoz hosszabbító 
használatával csatlakoztatja, 
győződjön meg arról, hogy a 
hosszabbító kábel földelt 
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Ezt a készüléket tilos nem földel
áramforráshoz csatlakoztatni. 
Forduljon villanyszerelőhöz, ha 
bizonytalan a sütő elekt

t 

romos 
atását vagy az áramforrás 

földelés nek meglétét 
illetően. 

 

csatlakozt
é

 
A készüléket kötelező földelni. Ha a 
készülék olyan nem újrahuzalozható 
dugasszal van felszerelve, amel
megfelelő az Önnél lévő aljzatokba, 
a dugaszt le kell vágni, és egy 
megfelelő dugaszt kell felszerelni Ha 
szükségessé válik a biztosíték c
egy nem újrahuzalozható dugaszban, 
a biztosítékfedelet vissza kell 
szerelni Ha a biztosítékfedél elvesz
vagy megs

y nem 

seréje 

ik 
érül, a dugaszt tilos 

használni, amíg a pótlás meg nem 
történik. 

Elektromos csatlakoztatás 
 

 
FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSE 
KÖTELEZŐ. 

A gyártó minden felelősséget 
elhárít, amennyiben ezt a biztonsági 
előírást nem tartották be. 
 
Amennyiben a készülékre szerelt 
csatlakozódugasz nem megfelelő a 
fali aljzatba, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a szervizzel. 
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Környezetvédelmi információk 
 

A terméken        vagy a csomagoláson 
található  szimbólum azt jelzi, hogy a 
termék nem kezelhető háztartási 
hulladékként. Ennek megfelelően el 
kell szállítani az elektromos és 
elektronikus berendezések 
újrahasznosítási gyűjtőtelepére. 
Annak biztosításával, hogy a termék 
hulladékként történő elhelyezése 
megfelelően történik, segíthet 
megelőzni a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt 
potenciális negatív hatást, amit a 
termék nem megfelelő hulladékként 
történő kezelése okozhat. A termék 
újrahasznosításával kapcsolatos 
részletes tájékoztatásért, kérjük, 
forduljon a helyi polgármesteri 
hivatalhoz, a háztartási 
hulladékelszállítással foglalkozó 
társasághoz, vagy érdeklődjön a 
boltban, ahol a terméket vásárolta. 
 
 

Európai jótállás 
A jelen készülékre az Electrolux a 
következő oldalon felsorolt országok 
mindegyikében a készülék 
garancialevelében vagy egyébként a 
törvényben megszabott időtartamra 
vállal jótállást.  Amennyiben a 
vásárló az alábbiakban felsorolt 
országok közül valamelyik másik 
országba települ át, az alábbi 
követelmények teljesítése esetén a 
készülékre vonatkozó jótállás szintén 
áttelepíthető: - 

 

 A készülékre vállalt jótállás a 
készülék eredeti vásárlásának 
napjával kezdődik, melyet a 
vásárló a készülék eladója által 
kiadott érvényes, vásárlást 
igazoló okmány bemutatásával 
tud igazolni. 

 A készülékre vállalt jótállás 
ugyanolyan időtartamra 
érvényes, és ugyanolyan 
mértékben terjed ki a 
munkadíjra és alkatrészekre, 
mint a vásárló új lakóhelye 
szerinti országban az adott 
modellre vagy termékféleségre 
érvényben lévő jótállás. 

 A készülékre vállalt jótállás 
személyesen a készülék eredeti 
vásárlójához kötődik, másik 
felhasználóra nem ruházható 
át 

 A készülék üzembe helyezése 
és használata az Electrolux 
által kiadott utasításoknak 
megfelelően történt, és 
kizárólag háztartásban 
használták, kereskedelmi 
célokra nem. 

 A készüléket az új lakóhely 
szerinti országban hatályos 
összes vonatkozó előírásnak 
megfelelően helyezték üzembe 

 
A jelen Európai Jótállás 
rendelkezései a törvény által 
biztosított vásárlói jogokat nem 
érintik. 
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