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Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!

A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.

Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
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Használati útmutató

 Biztonsági információk

Általános biztonság
OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT ŐRIZZE
MEG
• A beépített biztonsági reteszelő kapcsolók megakadályozzák, hogy a mik‐

rohullámú sütő nyitott ajtó mellett működjön.
• Ne hajtson végre módosításokat rajtuk, illetve ne próbálja meg nyitott ajtó

mellett üzemeltetni a sütőt, mivel a nyitott sütő azt eredményezheti, hogy a
mikrohullámú energiának lesz kitéve.

• Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy tisztítószer-maradványok halmozódja‐
nak 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 kö‐
vetkező elemek sérülésmentesek legyenek: (1) ajtó (deformálódott), (2)
zsanérok és zárnyelvek (törött vagy meglazult), (3) ajtótömítések és tömí‐
tőfelületek.

VIGYÁZAT
Ha az ajtó, a zsanérok/zárnyelvek vagy az ajtótömítések sérültek, a sütőt tilos
használni mindaddig, amíg a szerviz kiképzett szakembere meg nem javította.

VIGYÁZAT
A gyártó által kiképzett szervizszakemberek kivételével bárki számára veszé‐
lyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Vegye fel a kap‐
csolatot a legközelebbi hivatalos szervizszolgáltatóval, ha a készüléket szer‐
vizelni kell.

• Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt
tenné, rendkívül magas feszültségnek lehet kitéve.

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

• A készüléket csak a jelen kézikönyvekben ismertetett rendeltetésének meg‐
felelő célra használja. Ne használjon korrozív vegyszereket a készülékben.
Az ilyen típusú készülék kifejezetten élelmiszerek melegítésére, elkészíté‐
sére, illetve kiolvasztására lett kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipari vagy
laboratóriumi, sem pedig nem kereskedelmi használatra szánták, és az ilyen
használat érvényteleníti a garanciát.

• Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha nincs jelen élelmiszer vagy víz, hogy
elnyelje a mikrohullámú energiát, a magnetroncső károsodhat.

• Ne tárolja ezt a készüléket kültéren. Ne használja ezt a készüléket víz köz‐
elében.

• Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát vagy újságot szárít a mikrohullámú sü‐
tőben. Ezek meggyulladhatnak.
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• Ne használja a sütőteret tárolási célokra. Ne hagyjon papírtermékeket, sü‐
tőedényeket vagy élelmiszert a sütőtérben, amikor az nincs használatban.

• Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék üzemeltetése közben magas
lehet.

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

VIGYÁZAT
A készüléket gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális ké‐
pességekkel bíró, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek nem használhatják, kivéve, ha biztosítják számukra a felügyeletet
és az útmutatást.

• Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez meghibásodást okozhat.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy külső időzítő vagy külön távirányító

rendszer alkalmazásával működtethető lenne.
• Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne tömítse el a sütő tetején, hátlapján,

oldalán és alján található szellőzőnyílásokat.
VIGYÁZAT
Ne használja ezt a sütőt kereskedelmi célokra. Ezt a sütőt kizárólag háztartási
célú használatra készítették.

Edényekkel kapcsolatos biztonság
Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való hasz‐
nálatra alkalmasak.
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.
A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és hőálló üvegből készült edény kiválóan
alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra. Bár a mikrohullámú ener‐
gia 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.

Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság
• Ne melegítsen konzervdobozban lévő élelmiszert a mikrohullámú sütőben.

Mindig szedje ki az élelmiszert egy alkalmas edénybe.
• Olajfürdőben való sütés nem végezhető mikrohullámú sütőben, mivel a zsi‐

radék hőmérséklete nem kontrollálható, és ennek veszélyes helyzet lehet
az eredménye.

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

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

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

VIGYÁZAT
Italok mikrohullámos melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet,
ezért óvatosan kell eljárni a tartóedény kezelésekor.

VIGYÁZAT
Amikor valamilyen folyadékot, pl. levest, szószt vagy italt melegít a mikrohul‐
lámú sütőben, akkor előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a fo‐
lyadék a forráspontot. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását ered‐
ményezheti. Ennek a lehetőségnek a megelőzésére a következő lépéseket
kell végrehajtani:
1. Kerülje az egyenes oldalú, keskeny nyakú edények használatát.
2. Ne melegítse túl az élelmiszert.
3. Keverje meg a folyadékot, mielőtt az edényt a sütőbe teszi, valamint a me‐

legítési idő félidejében is.
4. A melegítés után hagyja pihenni rövid ideig a folyadékot a sütőben, majd

keverje meg ismét, mielőtt óvatosan kivenné az edényt.

VIGYÁZAT
Bizonyos termékek, mint egész tojások és lezárt edények (például lezárt be‐
főttes üvegek) felrobbanhatnak, és nem melegíthetők ebben a sütőben. Ese‐
tenként a felütött tojások is felrobbanhatnak sütés közben. Mindig szurkálja
meg a sárgáját, fedje le, és hagyjon egy perc pihentetési időt, mielőtt levenné
a fedelet.

Normális jelenség, ha az ajtó körül gőz szivárog ki, vagy ha pára jelenik meg
az ajtón, sőt még az is, ha vízcseppek jelennek meg az ajtó alatt az ételké‐
szítési ciklus alatt. Ez pusztán a meleg élelmiszerből származó páralecsapó‐
dás, és nem befolyásolja a sütő biztonságát. Az ajtónak nem feladata, hogy
teljesen szigetelje a sütőteret.

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.
•  : Használandó edények és tartozékok
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•  : Kerülendő edények és tartozékok
Anyagok Edény Mikrohullám

Kerámia és üveg Corning áruk  1)

 Hőálló üvegáruk

 Üvegáruk fémdíszítéssel

 Ólomkristály

Porcelán Fémdíszítés nélkül

Cserépedények 2)  

Műanyag Mikrohullámú sütőben hő‐
álló jelöléssel

 Műanyag csomagolás

Fém Tepsi

 Alufólia 3)

Papír Csészék, tányérok, töröl‐
közők

 Viaszos papír

Fa  
1) Csak ha nincs rajtuk fémszegély.
2) Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.
3) Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.

Biztonsági utasítások grillezéssel és kombinációs módokkal való sütés
esetére

• Az üveg figyelőablak eltörhet, ha víz fröccsen rá grillezéses sütés közben.
• Ügyeljen arra, hogy viseljen sütőkesztyűt, amikor a sütőbe ételeket helyez

be, illetve vesz ki onnét. Az edények nagyon felforrósodnak a sütőben, tehát
legyen nagyon körültekintő, hogy ne égesse meg magát. A forgótányér és
a fémállvány nagyon felforrósodhat, tehát ügyeljen arra, hogy ezek megfo‐
gásakor viseljen sütőkesztyűt.

• 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, tehát legyen óvatos, amikor a sütőben lévő ételt figyeli.

• Ne tegye a forgótányért vagy az edényeket hideg vízbe, illetve ne próbálja
meg ezeket gyorsan lehűteni a használat után.

• Ne tegyen semmit a készülékház tetejére. A készülékház teteje nagyon fel‐
forrósodik, tehát bármi, amit rá helyeztek, károsodhat a hő miatt.

• A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a grillt használja, soha ne tegye ezt a
mikrohullám vagy a kombinációs módok (mikrohullám és grill) használata
esetén
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VIGYÁZAT
Amikor a készüléket kombinációs módban használják, gyermekek csak felnőtt
felügyelete mellett használhatják a sütőt a keletkező magas hőmérséklet miatt.

VIGYÁZAT
Az elérhető felületek hőmérséklete a készülék üzemeltetése közben magas
lehet.

Az első használat előtt

Eco üzemmód
A sütő "ENERGIATAKARÉKOS" ("Econ") üzemmódba van állítva.
1. Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz.
2. A kijelző üres lesz.
3. Nyissa ki az ajtót, és a feszültségellátás bekapcsol-e.
4. Csukja be az ajtót, és az "Econ" felirat jelenik meg.
5. A kijelző visszaszámlálást végez 3:00-tól nulláig.
6. Amikor elérte a nullát, a sütő "Econ" üzemmódba lép, és a kijelző elsötétül.
7. Az "Econ" mód törléséhez állítsa be az órát.
8. Ha be akarja állítani az "Econ" üzemmódot, amikor az óra be van állítva,

nyissa ki az ajtót, nyomja meg a start gombot 5 másodpercig, nyomja meg
a stop gombot, és csukja be az ajtót.

Az óra beállítása
A sütő 12 órás időkijelzést alkalmaz.
Példa: Az óra beállítása 11:30-ra.
1. Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz.
2. A kijelző üres lesz.
3. Nyissa ki az ajtót, és a feszültségellátás bekapcsol-e.
4. Miközben az ajtó nyitva van, az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva állítsa

be az órák értékét.
5. Nyomja meg a START/+30 gombot egyszer, majd az IDŐZÍTŐ/SÚLY gom‐

bot elforgatva állítsa be a percek értékét.
6. Nyomja meg a START/+30 gombot.
7. Zárja be az ajtót.
• Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gomb mind az óramutató járásával megegyező, mind

pedig azzal ellentétes irányban forgatható.
• Az ENERGIATAKARÉKOS üzemmód nem állítható be, amikor az óra be

van állítva.

Az idő beállítása, amikor az óra be van állítva, vagy a sütő "Econ"
üzemmódban van.

Példa: Az óra beállítása 12:45-re.
1. Nyissa ki az ajtót.
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2. Tartsa lenyomva a START/+30 gombot 5 másodpercig. A sütő sípol. Az
IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva állítsa be az órák értékét.

3. Nyomja meg a START/+30 gombot egyszer, majd az IDŐZÍTŐ/SÚLY gom‐
bot elforgatva állítsa be a percek értékét.

4. Nyomja meg a START/+30 gombot.

A STOP gomb használata
A STOP gombot a következőkre használja:
1. Hiba törlése a programozás során.
2. A sütő átmeneti leállításához sütés közben nyomja meg egyszer.
3. Program törléséhez sütés közben nyomja meg kétszer.

Gyermekzár
Ez a sütő olyan biztonsági funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza,
hogy gyermekek véletlenül üzemeltethessék a készüléket.
Amikor a zár beállítása megtörtént, a mikrohullámú sütő semmilyen része sem
használható, amíg a zár funkciót nem törölték.
Példa: A gyermekzár beállítása.
1. Tartsa lenyomva a stop gombot 5 másodpercig. A sütő kétszer sípol, és a

"LOC" felirat jelenik meg.
• A gyermekzár törléséhez tartsa lenyomva a stop gombot 5 másodpercig, a

sütő kétszer sípol, és a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.
• A gyermekzár nem állítható be, amikor az óra nincs beállítva.
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Termékleírás

Készülék
1 2

89

3

4

5

7 6
1. Grillező fűtőelem
2. Elülső szegély
3. Sütőlámpa
4. Kezelőpanel
5. Ajtónyitó gomb
6. Hullámvezető borítás
7. Sütőtér
8. Tömítő csomagolás
9. Ajtótömítések és tömítőfelületek
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Tartozékok
Győződjön meg arról, hogy a következő tartozékok mellékelve vannak-e:
1. Forgótányér
2. Forgótányértartó
3. Magas grillrács
4. Alacsony grillrács
5. 4 rögzítőcsavar (nem látható)
• Helyezze a csomagolásban lévő

forgótányértartót a sütőtér aljára.
• Ezután helyezze a forgótányért a

forgótányértartóra.
• Hogy elkerülje a forgótányér sé‐

rülését, ügyeljen arra, hogy a tá‐
lakat és tárolóedényeket a forgó‐
tányér pereme fölé emelje, ami‐
kor kiveszi azokat a sütőből.

Amikor tartozékokat rendel meg,
kérjük, két adatot adjon meg: az al‐
katrész nevét és a modell nevét a
kereskedő vagy a helyi szerviz
részére.

2

1

3

4

10 Termékleírás
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Kezelőpanel
1. Digitális kijelző jelzései

 Grill

 Mikrohullám

 Kettős

 Óra

 Sütési szakaszok

 Plusz/Mínusz

 Auto kiolvasztás - kenyér

 Auto kiolvasztás

 Tömeg
2. AUTO SÜTÉS jelzések
3. AUTO SÜTÉS gomb
4. AUTO KIOLVASZTÁS gomb
5. TELJESÍTMÉNYSZINT gomb
6. GRILL gomb
7. IDŐZÍTŐ/SÚLY GOMB
8. START/+30 gomb
9. STOP gomb
10. AJTÓNYITÓ gomb

Működés

Mikrohullámos sütés
A sütő legfeljebb 90 percre programozható be. A sütési idő beviteli lépésköze
10 másodperc és öt perc között változik. Ez a sütési idő teljes hosszától függ,
amint az a táblázatban látható.

1

2

3

7

9

10

6

5

4

8
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Sütési idő Lépésköz
0-5 perc 10 másodperc
5-10 perc 30 másodperc
10-30 perc 1 perc
30-90 perc 5 perc

Példa: A leves 2 perc 30 másodpercig történő melegítéséhez 630 W
mikrohullámos teljesítményszinten.
1. Nyomja meg a teljesítményszint gombot kétszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal el‐

lentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 2:30 nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.
Ha nem választ ki teljesítményszintet, automatikusan HIGH/900 W kerül be‐
állításra.

• Amikor a sütési folyamat alatt az ajtót kinyitják, a digitális kijelzőn a sütési
idő mérése automatikusan leáll. A sütési idő visszaszámlálása elkezdődik,
amikor az ajtót becsukják, és megnyomják a START/+30 gombot.

• Ha a sütés közben meg szeretné nézni a teljesítményszintet, nyomja meg
a TELJESÍTMÉNY gombot egyszer.

• Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot elforgatva növelheti vagy csökkentheti a sütési
időtartamot sütés közben.

• Módosíthatja a teljesítményszintet sütés közben a TELJESÍTMÉNY gomb
megnyomásával.

• Program sütés közbeni törléséhez nyomja meg kétszer a STOP gombot.

Kézi kiolvasztás
Kézi kiolvasztáshoz (az Auto kiolvasztás működtetése nélkül) használja a 270
W teljesítményszintet. A kiolvasztás jele megjelenik a kijelzőablakban, amikor
a teljesítményszint kiválasztásra került.

Mikrohullámos teljesítményszintek
A sütő 6 teljesítményszinttel rendelkezik:

Teljesít‐
ménybeállí‐

tás

Javasolt használat

900 W /
HIGH

Gyors sütésre vagy melegítésre, pl. levesek, egytálételek, konzervek,
meleg italok, zöldségek, hal stb.

630 W Tömör ételek hosszabb sütésére szolgál, pl. egybensültek, fasírt és a
menütálcás ételek, valamint érzékeny ételek, mint pl. sajtszósz és kelt
tészták. Ennél a csökkentett beállításnál a szósz nem fog kifutni, és az
étel elkészítése egyenletesen történik anélkül, hogy oldalain túlsülne.
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Teljesít‐
ménybeállí‐

tás

Javasolt használat

450 W Tömör ételekhez, amelyek hagyományos sütés esetén hosszú sütési
időt igényelnek, pl. marhahúsból készült ételek; ezt a teljesítmény‐
beállítást tanácsos használni annak biztosítására, hogy a hús porha‐
nyós legyen.

270 W /
DEFROST

Kiolvasztáshoz; válassza ezt a beállítást annak biztosítása érdekében,
hogy a kiolvasztás egyenletesen történjen. Ez a beállítás ugyancsak
ideális rizs, tészta, galuska főzéséhez és tojásrántotta sütéséhez.

90 W Kímélő kiolvasztáshoz, pl. krémes sütemények és cukrászkészítmé‐
nyek.

0 W Pihentetéshez/konyhai időzítő esetén.

Konyhai időzítő
Példa: A konyhai időzítő beállítása 7 percre.
1. Nyomja meg a teljesítményszint gombot 7-szer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal el‐

lentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 07:00:00 nem jelenik
meg.

3. Nyomja meg a START/+30 gombot.
Az időzítő szüneteltetéséhez nyomja meg a STOP gombot. Az időzítő folyta‐
tásához nyomja meg a START/+30 gombot, a kilépéshez pedig a STOP gom‐
bot ismét.

Gyors indítás
A START/+30 gomb a következő két funkció működtetését teszi lehetővé:
1. Közvetlen indítás Közvetlenül elindíthatja a sütést 900 W/HIGH mikrohul‐

lámos teljesítményszinten 30 másodpercre, ha megnyomja a START/+30
gombot.

2. A sütési idő megnövelése Megnövelheti a sütési időt a 30 másodperc több‐
szöröseivel, ha megnyomja a gombot, miközben a sütő üzemel.

• A +30 másodperc grill üzemmódban is használható.
• Ez a funkció nem használható AUTO SÜTÉS vagy AUTO KIOLVASZTÁS

alatt.

Plusz és mínusz
A PLUSZ és MÍNUSZ funkció lehetővé teszi, hogy csökkentse vagy növelje a
sütési időt az automatikus programok használata során. Ha az olyan főtt bur‐
gonyát részesíti előnyben, amely meg van főve, de még kissé kemény, hasz‐
nálja a MÍNUSZ funkciót.
Illetve, ha a puhább főtt burgonyát részesíti előnyben, használja a PLUSZ
funkciót.
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Példa: 0,3 kg főtt burgonya készítése, puhára főzve.
1. Válassza ki a szükséges menüt kétszer megnyomva az AUTO SÜTÉS

gombot.
2. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a 0,3 kg nem látható a kijel‐

zőn
3. A teljesítmény gombot egyszer megérintve válassza ki a PLUSZ beállítást.
4. Nyomja meg a START/+30 gombot.
A PLUSZ/MÍNUSZ törléséhez nyomja meg a teljesítményszint gombot 3-szor.

Grill- és kettős grillsütés
Ez a mikrohullámú sütő két GRILL sütési üzemmóddal rendelkezik:
1. Csak grill.
2. Kettős grill (grill mikrohullámmal).
Grillezéshez a magas vagy az alacsony grillrács használata ajánlott.

FIGYELEM
A grill első használatakor lehetséges, hogy füstöt vagy égett szagot észlel, ez
normális jelenség, és nem a sütő meghibásodásának a jele. Ennek a problé‐
mának a megelőzése érdekében üzemeltesse a grillt élelmiszer nélkül 20 per‐
cig, amikor először használja a sütőt.

Sütési csak grill használatával
Ez az üzemmód az étel grillezésére/pirítására használható.
Példa: Pirítós készítése 4 perc alatt.
1. Nyomja meg a grill gombot egyszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal el‐

lentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 04:00:00 nem jelenik
meg.

3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

Sütési a kettős grill használatával
Ez az üzemmód a grill és a mikrohullámos energia kombinációját használja
(90 W - 630 W).
A mikrohullámos teljesítményszint 270 W-ra van előre beállítva.

Gomb Teljesítménybeállítás
Grill x 1 0 W
Grill x 2 270 W
Grill x 4 450 W
Grill x 4 630 W
Grill x 5 0 W

Példa: Grillnyársak sütése 7 percig KETTŐS GRILL üzemmódban (450 W).
1. Nyomja meg a grill gombot 3-szor.
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2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező/azzal el‐
lentétes irányban elforgatva adja meg az időt, amíg 7:00 nem jelenik meg.

3. Nyomja meg a START/+30 gombot.

Többszakaszos sütés
Legfeljebb 3 szakaszból álló sorozat programozható be a MIKROHULLÁM,
GRILL vagy KETTŐS GRILL üzemmódok kombinálásával.
Példa: Sütés: 2 perc 30 másodpercig 630 W teljesítményen (1. szakasz) 5
percig Csak grill használatával (2. szakasz)
1. szakasz
1. Nyomja meg a teljesítmény gombot kétszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező irányban

elforgatva adja meg a kívánt időt, amíg 2:30 nem jelenik meg.
2. szakasz
1. Nyomja meg a grill gombot egyszer.
2. Az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot az óramutató járásával megegyező irányban

elforgatva adja meg a kívánt sütési időt, amíg 5:00 nem jelenik meg.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.
A sütő megkezdi a sütést 2 perc 30 másodpercig 630 W-on, majd folytatja 5
percig Csak grill üzemmódban.

Auto sütési és auto kiolvasztási tevékenység
Az AUTO SÜTÉS és az AUTO KIOLVASZTÁS funkció automatikusan a meg‐
felelő sütési üzemmóddal és sütési idővel dolgozik.
6 AUTO SÜTÉS menü és 2 AUTO KIOLVASZTÁS menü közül választhat.

Automatikus sütés
Automatikus sütés Szimbólum Mennyiség / Súly

Ital 1 - 6 csésze (1 csésze = 200 ml)

Főtt burgonya / Burgonya héjá‐
ban

200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g,
700 g, 800 g, 900 g, 1000 g

Grillnyársak /Kebab 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g,
700 g, 800 g

Csőben sült halfilé 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g,
1000 g, 1100 g, 1200 g, 1300 g,
1400 g, 1500 g

Grillcsirke 800 g, 900 g, 1000 g, 1100 g,
1200 g, 1300 g, 1400 g, 1500 g,
1600 g, 1700 g, 1800 g

Rakott étel 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g,
1000 g, 1100 g, 1200 g, 1300 g,
1400 g, 1500 g
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Példa: 0,3 kg főtt burgonya készítése.
1. Válassza ki a szükséges menüt kétszer megnyomva az AUTO SÜTÉS

gombot.
2. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a 0,3 kg nem látható a kijel‐

zőn.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.
Amikor beavatkozásra van szükség (pl. az étel megfordítása), a sütő leáll és
hangjelzést ad, a kijelzőn a hátralévő sütési idő és a jelzés villog.
A sütés folytatásához nyomja meg a START/+30 gombot.
Az Auto sütési idő végén a program automatikusan leáll.
Hangjelzés hallható, és a sütés jele villog.
1 perc elteltével egy emlékeztető sípolás hallható, és a pontos idő jelenik meg
a kijelzőn.

Auto kiolvasztás
Auto kiolvasztás Szimbólum Mennyiség / Súly

Hús / Hal / Szárnyas 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g,
600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1000
g

Kenyér 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g,
700 g, 800 g, 900 g, 1000 g

Példa: 0,2 kg kenyér kiolvasztása.
1. Válassza ki a szükséges menüt kétszer megnyomva az AUTO KIOLVASZ‐

TÁS gombot.
2. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a 0,2 kg nem látható a kijel‐

zőn.
3. Nyomja meg a START/+30 gombot.
Amikor beavatkozásra van szükség (pl. az étel megfordítása), a sütő leáll és
hangjelzést ad, a kijelzőn a hátralévő sütési idő és a jelzés villog.
A sütés folytatásához nyomja meg a START/+30 gombot.
Az Auto kiolvasztási idő végén a program automatikusan leáll.
Hangjelzés hallható, és a sütés jele villog.
1 perc elteltével egy emlékeztető sípolás hallható, és a pontos idő jelenik meg
a kijelzőn.

Hasznos javaslatok és tanácsok

Tanácsok a mikrohullámra vonatkozóan
• Mindig tartsa tisztán a sütőt - előzze meg az ételek kifutását, és ne feledje

megtisztítani az üvegtányér alatti területet és az ajtó belső oldalát.
• A mikrohullámú sütőben való ételkészítés során részesítse előnyben a kör

alakú vagy ovális, fedővel rendelkező tűzálló tálak használatát.
• Ne használjon fém- vagy fémdíszítésű tálakat. Bizonyos műanyagok a forró

étel hatására megolvadhatnak és deformálódhatnak.
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• Elkészítés közben fedje le az ételt. Használjon üvegfedelet, tányért vagy
zsírpapírt.

• A péksütemények, a kenyér hasonlók kiolvasztása történhet közvetlenül a
kenyérkosárban vagy egy papírtörölközőn.

• Ha a fagyasztott ételt a csomagolásában melegíti fel, a csomagolást fel kell
nyitni. A fémet vagy fémdíszítést tartalmazó csomagolást tilos használni,
hacsak nem kifejezetten mikrohullámú sütőben való használatra ajánlott.
Távolítsa el a fémkapcsokat és a zárózsinórokat.

• Kisebb alufólia darabok használhatók a könnyen túlsülő részek (pl. csirke‐
szárnyak) lefedésére.

• A héjas vagy bőrös ételeket (pl. burgonya vagy kolbász) szurkálja meg vil‐
lával. Ne főzzön tojásokat a mikrohullámú sütőben, mivel felrobbanhatnak.

• A nagy, vastag darabokat a tál széléhez helyezze, és próbálja meg az élel‐
miszert egyforma méretű darabokra vágni. Az ételt mindig a sütő közepére
helyezze.

• Az étel elkészülése egyenletes lesz, ha néhányszor megkeveri vagy meg‐
fordítja.

• Mindig rövidebb elkészítési időt állítson be a receptben jelzettnél, hogy el‐
kerülje a túlsütést. Minél nagyobb mennyiségű az étel, annál hosszabb idő
szükséges az elkészítéséhez.

• A zöldségekhez csak kevés vizet adjon, vagy ne adjon semennyit.
• Kevesebb sót és fűszert használjon, mint a "hagyományos" ételkészítés

esetén.
• Fűszerezze, ha elkészült.
• Hagyjon néhány perc "pihentetési" időt, miután a sütő kikapcsolt, hogy az

étel teljesen és egyenletesen készüljön el.
• Mindig győződjön meg arról a tálalás előtt, hogy az étel mindenütt elég forró.
• Használjon edényfogót vagy kesztyűt, amikor kiveszi az edényeket és az

ételt a sütőből.

Mikrohullámozási tippek
• Méz lágyítása

Ha van egy üveg méze, amely kikristályosodott, vegye le a fedelét, helyezze
be az üveget, és mikrohullámozza közepes teljesítményen 2 percig.

• Csokoládé olvasztása
Törjön össze 100 g csokoládét kockákra, helyezze egy tálba, melegítse ma‐
gas teljesítményen 1-2 percig, és keverje jól meg.

• Vaj puhítása vagy olvasztása
Az olvasztás néhány másodpercig tart magas teljesítményen. A puhítást
jobb kíméletesen, alacsony teljesítményfokozaton végezni.

• Kenyér felfrissítése vagy melegítése
Használjon közepes teljesítményt néhány másodpercig.

• Fokhagymapucolás könnyedén
Melegítsen 3-4 gerezd fokhagymát magas teljesítményen 15 másodpercig.
Nyomja össze az egyik végét, míg a gerezd ki nem ugrik.
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• Gyümölcslé
A citrusfélékből több lé nyerhető, ha magas teljesítményen 15 másodpercig
melegíti facsarás előtt.

• Zabkása készítése
A zabkása egyszerűen elkészíthető a tálalóedényben, így nem lesz külön
mosogatnivaló lábas. Kövesse az élelmiszer gyártójának ajánlásait.

Ápolás és tisztítás
A tisztítás az egyetlen karbantartási művelet, amire szükség van.
VIGYÁZAT
A mikrohullámú sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, eltávolítva minden étel‐
maradványt. Ha a mikrohullámú sütőt nem tartják tisztán, a felülete megron‐
gálódhat, ami a sütő hasznos élettartamát lecsökkenti, és esetleg veszélyes
helyzetet is eredményezhet.

VIGYÁZAT
A tisztítást a sütő tápellátásának lekapcsolása mellett kell végezni. Húzza ki a
dugaszt a fali aljzatból, vagy kapcsolja ki a sütő áramkörét.

Ne használjon agresszív vagy dörzshatású tisztítószereket, kaparóeszközö‐
ket, amelyek megkarcolják a felületeket, illetve éles tárgyakat, mivel foltok je‐
lenhetnek meg.
Soha ne használjon nagynyomású vagy gőzsugaras tisztítókészülékeket.

Tartozékok
Tisztítsa meg a tartozékokat minden használat után. Ha nagyon szennyezet‐
tek, először is áztassa be, majd használjon kefét vagy szivacsot. A tartozékok
mosogatógépben mosogathatók.
Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a hozzá tartozó tartó mindig tiszta legyen.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér és a hozzá tartozó tartó nincs a
helyén.

Elülső felület
Rendszerint a sütőt csak nedves ruhával kell megtisztítania. Ha nagyon szen‐
nyezett, tegyen néhány csepp mosogatószert a tisztításhoz használt vízbe.
Ezután törölje le száraz ruhával a sütőt.
Használjon üvegtisztító terméket és olyan puha törlőkendőt, amely nem hagy
maga után szálakat vagy szöszöket. Törölje át egyik oldaltól a másikig anélkül,
hogy bármilyen nyomást gyakorolna a felületre.
Azonnal távolítsa el a vízkő, zsír-, keményítő- és tojásfehérje foltokat. Ezek a
foltok korróziót idézhetnek elő.
Ne hagyjon vizet a sütő belsejében.
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A sütő belseje
A sütő minden használata után tisztítsa meg a belső falakat egy nedves ru‐
hával, mivel ez a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa a kifröccsent
ételeket és foltokat, amelyek a beltérben kialakulhattak.
A nehezen mozdítható szennyeződés eltávolításához használjon nem agres‐
szív tisztítószert. Ne használjon sütősprayt vagy más agresszív vagy súroló
hatású tisztítószert.
Mindig tartsa az ajtót és a sütő előlapját nagyon tisztán, hogy biztosítsa az ajtó
megfelelő nyitását és zárását.
Ügyeljen arra, hogy a hogy a víz ne jusson be a mikrohullámú sütő szellőző‐
nyílásaiba.
Rendszeresen vegye ki a forgótányért és a hozzá tartozó tartót, és tisztítsa
meg a sütőtér alsó falát, különösen, ha valamilyen folyadék kifutott.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér és a hozzá tartozó tartó nincs a
helyén.
Ha a sütő sütőtere nagyon szennyezett, tegyen egy pohár vizet a forgótányér‐
ra, és kapcsolja be a mikrohullámú sütőt 2-3 percre maximális teljesítménnyel.
A képződő gőz fellazítja a szennyeződést, ami ezután könnyen letisztítható
egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) könnyen megszüntethetők. Tegyen
néhány csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen egy kanálnyi kávét a
csészébe, hogy ne fusson ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig maximális mik‐
rohullámos teljesítménnyel.

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található    szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
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Szerelési útmutató

Műszaki adatok

Műszaki adatok kategóriái Érték
Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz
Szükséges teljesítmény 2400 W
Mikrohullámos kimenő teljesítmény 900 W
Grillezési teljesítmény 1000 W
Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz
Méretek (SZxMAxMÉ) 594 x 459 x 404 mm
Sütő befogadóképessége. 26 liter
Tömeg 19,5 kg

Üzembe helyezés
Ha a mikrohullámú sütőt az A vagy a
B pozícióba szerelhető be:

Pozíció Mélyedés mérete SZ MÉ MA (mm)
A 560x550x450
B 560x500x450

A készülék üzembe helyezése
1. Távolítson el minden csomagolást, és gondosan ellenőrizze a készüléket,

van-e sérülésnek bármilyen jele.
2. Illessze be a készüléket a konyhaszekrénybe lassan és erőltetés nélkül,

amíg a sütő elülső kerete belesimul a szerény elülső nyílásába.
3. Győződjön meg arról, hogy a ké‐

szülék stabil, és nem áll ferdén.
Ügyeljen arra, hogy 4 mm rés le‐
gyen a szekrényelem ajtaja és a
keret felső része között (lásd az áb‐
rát).

D

Conventional
oven

Position A Position B

Conventional
oven

4 mm
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1. rögzítési opció:
• Rögzítse a sütőt a helyén a mel‐

lékelt csavarokkal. A rögzítési
pontok a sütő felső és alsó sar‐
kainál vannak.

2. rögzítési opció:
• Lásd a sütőhöz mellékelt sablonlapot.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő alja legalább 85 cm-re legyen a padlótól.
Fontos annak biztosítása, hogy a jelen termék üzembe helyezése az ebben a
kezelési kézikönyvben lévő utasításoknak, valamint a hagyományos sütő
gyártója által adott üzembe helyezési utasításoknak megfelelően történjen.

A készülék csatlakoztatása a táphálózathoz
• Az elektromos aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a ké‐

szülék könnyen leválasztható legyen a hálózatról vészhelyzet esetén. Vagy
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a sütő leválasztható legyen a táphá‐
lózatról a rögzített kábelezésbe a kábelezési szabályok alkalmazásával be‐
épített kapcsolóval.

• Az aljzat nem lehet a szekrény mögött.
• A legjobb pozíció, ha a szekrény fö‐

lött van, lásd (A).
• A készüléket egyfázisú, 230-240 V/

50 Hz-es váltakozó áramú hálózat‐
hoz csatlakoztassa egy megfelelő‐
en szerelt földelt aljzaton keresztül.

• Ha a készüléket egy nem európai
országban üzemelteti, az adattáb‐
lán feltüntetett tápfeszültségnek,
áramtípusnak és frekvenciának
meg kell egyeznie a tápellátás
adataival. Az adattábla a kezelőpa‐
nel belső oldalán található.

• A hálózati tápkábel cseréjét kizáró‐
lag villanyszerelő végezheti el.

• Az üzembe helyezés előtt kössön egy darab zsineget a hálózati tápkábelre,
hogy megkönnyítse az (A) pontba való csatlakoztatását, amikor a készülék
üzembe helyezése megtörtént.

Conventional
oven

Conventional
oven

(A)
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• Amikor a készüléket egy magas oldalú szekrénybe illeszti be, NE szorítsa
be a hálózati tápkábelt.

• A hálózati tápkábelt és a dugaszt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
A KÉSZÜLÉKET KÖTELEZŐ FÖLDELNI.
A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezt a biztonsági előírást nem
tartották be.

• Amennyiben a készülékre szerelt csatlakozódugasz nem megfelelő a fali
aljzatba, azt le kell vágni, és egy megfelelő dugaszt kell felszerelni.

• Távolítsa el a biztosítékot a levágott dugaszból. A levágott dugaszt ezután
hulladékba kell helyezni az áramütés veszélyének megelőzése érdekében,
amennyiben azt egy 13 amperes aljzatba dugnák a lakás egy másik helyén.

FIGYELEM
A hálózati vezetékben található huzalok színe a következő színkódnak felel
meg:
ZÖLD ÉS SÁRGA - FÖLD
KÉK - NULLA
BARNA - FÁZIS

Ha saját dugaszt szerel fel, előfordulhat, hogy a készülék hálózati vezetékében
lévő huzalok színe nem egyezik meg a dugaszban lévő kivezetéseket azono‐
sító színjelzésekkel,
a következők szerint járjon el:
• Csatlakoztassa a zöld és sárga

(föld) huzalt a dugaszban ahhoz a
kivezetéshez, amely "E" betűvel
vagy föld jellel (  ) van jelölve,
vagy pedig zöld és sárga színű.

• Csatlakoztassa a kék (nulla) hu‐
zalt a dugaszban ahhoz a kiveze‐
téshez, amely az "N" betűvel van
jelölve, vagy pedig fekete színű.

• Csatlakoztassa a barna (fázis) hu‐
zalt a dugaszban ahhoz a kiveze‐
téshez, amely az "L" betűvel van
jelölve, vagy pedig piros színű.

Szervizinformációk

13
 A

M
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GREEN & YELLOW 13 AMP FUSE

BROWN

CORD CLAMP
BLUE
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