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Biztonsági informáBiztonsági informáBiztonsági informáBiztonsági információkciókciókciók    A beépített biztonsági reteszelő kapcsolók megakadályozzák, hogy a mikrohullámú 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 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 zsanérok/zárnyelvek vagy az ajtótömítések sérültek, a sütőt tilos használni mindaddig, amíg a szerviz kiképzett szakembere meg nem javította.  Figyelem! A gyártó által kiképzett szervizszakemberek kivételével bárki számára veszélyes a sütőn javításokat vagy változtatásokat végrehajtani. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizszolgáltatóval, ha a készüléket szervizelni 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.  
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Hu zanussi 3 A készüléket csak a jelen kézikönyvekben ismertetett rendeltetésének megfelelő célra használja. Ne használjon korrozív vegyszereket a készülékben. Az ilyen típusú készülék kifejezetten élelmiszerek melegítésére, elkészítésére, 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 közelében.  Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát vagy újságot szárít a mikrohullámú sütőben. Ezek meggyulladhatnak.  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, amelyben szándékosan kerül generálásra a rádiófrekvenciás energia, és az elektromágneses sugárzás formájában kerül felhasználásra anyagok kezeléséhez. A jelen sütő egy B. osztályba sorolt berendezés, amely használatra alkalmas 

lakólétesítményekben és olyan létesítményekben, amelyek közvetlenül csatlakoznak olyan alacsony feszültségű áramszolgáltató hálózatokhoz, amelyek lakás céljára használt épületeket látnak el. A mikrohullámú sütő nem helyezhető el konyhaszekrényben, hacsak nem történt meg a bevizsgálása konyhaszekrényben.   Figyelem! 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.   Figyelem! Csak olyan esetben hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek használják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak, hogy a gyermek vagy a fogyatékkal élő személy biztonságos módon képes használni a sütőt, és megérti a helytelen használat veszélyeit.  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 ételkészítési 
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4 zanussi Hu ciklus alatt. Ez pusztán a meleg élelmiszerből származó páralecsapódás, és nem befolyásolja a sütő biztonságát. Az ajtónak nem feladata, hogy teljesen szigetelje a sütőteret. 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.  Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne tömítse el 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.  KicsomagolásKicsomagolásKicsomagolásKicsomagolás    

 A sütő kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a termék. A sérülést vagy bármilyen hiányzó alkatrészt azonnal jelenteni kell a kereskedő felé.  Lehetséges, hogy a sütő, a sütő egyes részei vagy a tartozékok védőfóliába vannak becsomagolva. Ha így van, el kell távolítania ezt a fóliát a sütő használata előtt. Ne hagyja a csomagolóanyagot olyan helyen, ahol kisgyermekek játszhatnak vele. Ez veszélyes lehet.  Edényekkel kapcsolatos biztonságEdényekkel kapcsolatos biztonságEdényekkel kapcsolatos biztonságEdényekkel 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 tartozékokhozÚtmutató a sütőedényekhez és tartozékokhozÚtmutató a sütőedényekhez és tartozékokhozÚtmutató 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 
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Hu zanussi 5 megelőzése érdekében megfelelő edényeket válasszon minden ételkészítési módszerhez. Az alábbi felsorolás általános útmutatásként szolgál.  ÜzemmódÜzemmódÜzemmódÜzemmód    AnyagokAnyagokAnyagokAnyagok    EdényEdényEdényEdény    MikrohMikrohMikrohMikrohullámullámullámullám    Kerámia és üveg Corning áruk IGEN  Hőálló üvegáruk IGEN*1  Üvegáruk fémdíszítéssel NEM  Ólomkristály NEM Porcelán Fémdíszítés nélkül IGEN Cserépedények*2  IGEN Műanyag Mikrohullámú sütő hőálló jelöléssel IGEN  Műanyag csomagolás IGEN Fém  Tepsi NEM  Alufólia*3 IGEN Papír Csészék, tányérok, törölközők IGEN  Viaszos papír IGEN Fa  NEM Tartozékok Grillrács NEM  Forgótányér 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 árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.  A főzőedények alkalmasságának A főzőedények alkalmasságának A főzőedények alkalmasságának A főzőedények alkalmasságának tesztelésetesztelésetesztelésetesztelése    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. Egy percig melegítse teljes teljesítménnyel. Ha a főzőedény felforrósodik, ne használja azt. Ha csak kissé melegszik fel, 
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6 zanussi Hu akkor az edény használható melegítésre, de főzésre vagy sütésre nem. Ha az edény szobahőmérsékletű, akkor alkalmas a mikrohullámos ételkészítésre. Papírterítők, a viaszos papír, papírtörülközők, -tányérok, -csészék, kartonok, fagyasztási csomagoló és kartonpapírok kiválóan alkalmas edények. Mindig ügyeljen arra, hogy ezek az edények tartalmaznak élelmiszert, ami elnyeli az energiát, és így elkerüli a túlhevülés és meggyulladás lehetőségét.  Számos műanyag tányér, csésze, fagyasztási tárolódoboz és műanyag csomagolás használható a mikrohullámú sütőben. Kövesse a gyártó utasításait, amikor műanyag eszközöket használ a sütőben. 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 mikrohullámos használatra ajánlottak. Szűkített nyílásokkal rendelkező tárolóeszközöket, például palackokat, ne használjon a mikrohullámos ételkészítés során. Legyen körültekintő, amikor eltávolítja a fedőt vagy fedelet az edényről, hogy megelőzze a gőz okozta égési sérüléseket.  Alufólia tárolóedényekAlufólia tárolóedényekAlufólia tárolóedényekAlufólia tárolóedények    A lapos alufólia tárolóedények biztonságosan használhatók az élelmiszerek melegítésére a mikrohullámú sütőben, amennyiben betartja a következő szabályokat: Az alufólia tárolóedények nem lehetnek 3 cm-nél mélyebbek. Fóliából készült fedők nem használhatók. Az alufólia tárolóedényeknek legalább kétharmadig tele kell lenniük élelmiszerrel. Üres edények soha sem használhatók. Az alufólia edényeket egyedül kell a mikrohullámú sütőben használni, és azok nem érhetnek hozzá az oldalfalakhoz. Ha a sütőben fém forgótányér vagy sütőrács van, az alufólia tárolóedényt egy felfordított hőálló tányérra kell helyezni.  Az alufólia edények soha nem használhatók fel ismét a mikrohullámú sütőben. 
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Hu zanussi 7 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 bármelyiket kiveszi a sütőből. Ajánlatos konyharuhát vagy sütőkesztyűt használni, amikor ezt teszi. Ne feledje, hogy alufólia tárolóedények használatakor a melegítési vagy főzési idő hosszabb lehet, mint rendszerint szokott lenni, győződjön meg arról, hogy az étel elég forró-e, mielőtt felszolgálná.  Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonságÉlelmiszerekkel kapcsolatos biztonságÉlelmiszerekkel kapcsolatos biztonságÉlelmiszerekkel 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 zsiradék hőmérséklete nem kontrollálható, és ennek veszélyes helyzet lehet az eredménye. 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 tojássárgája.  A cumisüvegek vagy a bébiételes üvegek tartalmát össze kell keverni vagy rázni, és a hőmérsékletet ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.    Figyelem! Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt tárolóedényekben, mivel felrobbanhatnak.   Figyelem! Italok mikrohullámos melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan kell lejárni a tartóedény kezelésekor.  Figyelem! Amikor valamilyen folyadékot, pl. levest, szószt vagy italt melegít a mikrohullámú sütőben, akkor előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék a forráspontot. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti. Ennek a lehetőségnek a 
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8 zanussi Hu megelőzésére a következő lépéseket kell végrehajtani: Kerülje az egyenes oldalú, keskeny nyakú edények használatát. Ne melegítse túl az élelmiszert.  Keverje meg a folyadékot, mielőtt az edényt a sütőbe teszi, valamint a melegítési idő félidejében is.  A melegítés után hagyja pihenni rövid ideig a folyadékot a sütőben, majd keverje meg ismét, mielőtt óvatosan kivenné az edényt.  Figyelem! Bizonyos termékek, mint egész tojások és lezárt edények (például lezárt befőttes üvegek) felrobbanhatnak, és nem melegíthetők ebben a sütőben. Esetenként a felütött tojások is felrobbanhatnak sütés közben.  Mindig szurkálja meg a sárgáját, fedje le, és hagyjon egy perc pihentetési időt, mielőtt levenné a fedelet. 
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Hu zanussi 9 

TermékleírásTermékleírásTermékleírásTermékleírás     1.1.1.1. DigitálDigitálDigitálDigitális kijelzőis kijelzőis kijelzőis kijelző    2.2.2.2. JelzőfényekJelzőfényekJelzőfényekJelzőfények A megfelelő jelzőfény villog vagy világít közvetlenül az egyes szimbólumok fölött az utasításnak megfelelően. Amikor egy jelzőfény villog, nyomja meg a megfelelő gombot (amelyen ugyanaz a szimbólum van), vagy hajtsa végre a szükséges műveletet.   Keverje meg   Fordítsa meg   Tömeg    Mikrohullámos teljesítményszint   Sütés folyamatban  3.3.3.3. IDŐZÍTŐ/SÚLY IDŐZÍTŐ/SÚLY IDŐZÍTŐ/SÚLY IDŐZÍTŐ/SÚLY gomb 4.4.4.4. MIKROHULLÁMMIKROHULLÁMMIKROHULLÁMMIKROHULLÁM    TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT gomb 5.5.5.5. AUTO PROGRAMOK AUTO PROGRAMOK AUTO PROGRAMOK AUTO PROGRAMOK gomb Nyomja meg a 12 automatikus program egyikének kiválasztásához. 6.6.6.6. START/+3START/+3START/+3START/+30 0 0 0 gomb 7.7.7.7. STOP STOP STOP STOP gomb 8.8.8.8. NYITOTT AJTÓ NYITOTT AJTÓ NYITOTT AJTÓ NYITOTT AJTÓ gomb    
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10 zanussi t 

TartozékokTartozékokTartozékokTartozékok    Üveg forgótányér    Forgótányértartó    A forgótányér behelyezéseA forgótányér behelyezéseA forgótányér behelyezéseA forgótányér behelyezése     Helyezze a forgótányértartót a sütőtér aljára. Helyezze a forgótányért a forgótányértartóra az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a forgótányér kerékagya biztonságosan reteszelve legyen a forgótányér tengelyén. Soha ne helyezze be lefele fordítva a forgótányért. 
 Mind a forgótányért, mind pedig a forgótányértartót mindig használni kell ételkészítés közben. Minden élelmiszert vagy élelmiszertartó edényt erre a forgótányérra kell mindig helyezni az elkészítéshez. A forgótányér mind az óramutató járásával megegyező, mind azzal ellentétes irányban is forog; ez normális jelenség.             
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Hu zanussi 11 

Az első használat előttAz első használat előttAz első használat előttAz első használat előtt     Az óra beállításaAz óra beállításaAz óra beállításaAz óra beállítása    Amikor a sütőt először csatlakoztatja a hálózathoz, vagy amikor az áramellátás helyreáll áramkimaradás után, a kijelzőablakban a villogó "88:88" felirat látható.   Érintse meg a STOPSTOPSTOPSTOP gombot a kijelző törléséhez.  Ez a sütő 12 órás és 24 órás időkijelzésre is beállítható  1. A 12 órás időkijelzés beállításához tartsa lenyomva a MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS TTTTELJESÍTMÉNYSZINT ELJESÍTMÉNYSZINT ELJESÍTMÉNYSZINT ELJESÍTMÉNYSZINT gombot 3 másodpercig. '12H''12H''12H''12H' felirat megjelenik a kijelzőn. 2. A 24 órás időkijelzés beállításához nyomja meg a MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT gombot még egyszer. . . . A '24H' '24H' '24H' '24H' felirat megjelenik a kijelzőn. 3. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLYIDŐZÍTŐ/SÚLYIDŐZÍTŐ/SÚLYIDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a megfelelő óraérték nem látható a kijelzőn 4. Nyomja meg a MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT gombot  

5. Forgassa el az IDŐZÍTŐ/SÚLY IDŐZÍTŐ/SÚLY IDŐZÍTŐ/SÚLY IDŐZÍTŐ/SÚLY gombot, amíg a megfelelő percérték nem látható a kijelzőn 6. Nyomja meg a MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNYSZINT gombot  GyermekzárGyermekzárGyermekzárGyermekzár    Ez a sütő olyan funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy gyermekek véletlenül üzemeltethessék a készüléket. Miután a zár beállítása megtörtént, a mikrohullámú sütő semmilyen része sem használható, amíg a gyermekzár funkciót nem törölték.   Érintse meg a STOPSTOPSTOPSTOP + gombot 3 másodpercig.   'SAFE''SAFE''SAFE''SAFE' felirat megjelenik a kijelzőn.  A törléshez érintse meg a STOP STOP STOP STOP + gombot 3 másodpercig.  A sütő leállításaA sütő leállításaA sütő leállításaA sütő leállítása    Kétféleképpen lehet a sütőt leállítani, miközben használatban van.  1. Nyomja meg a STOPSTOPSTOPSTOP gombot Újraindíthatja a sütőt a STARTSTARTSTARTSTART gomb megnyomásával A STOPSTOPSTOPSTOP gomb ismételt megnyomása törli az aktuális programot  2. Az ajtó nyitása 
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12 zanussi Hu Újraindíthatja a sütőt az ajtó becsukásával és a STARTSTARTSTARTSTART gomb megnyomásával A STOPSTOPSTOPSTOP gomb ismételt megnyomása törli az aktuális programot  
    
MűködésMűködésMűködésMűködés    MiMiMiMikrohullámos sütéskrohullámos sütéskrohullámos sütéskrohullámos sütés    1. Nyissa ki az ajtót; tegye az ételt a forgótányérra.  Zárja be az ajtót. 2. Állítsa be a kívánt sütési időt az IDŐZÍTŐ/SÚLYIDŐZÍTŐ/SÚLYIDŐZÍTŐ/SÚLYIDŐZÍTŐ/SÚLY gomb elforgatásával. 3. A MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS MIKROHULLÁMOS TELJESÍTMÉNYSZINTTELJESÍTMÉNYSZINTTELJESÍTMÉNYSZINTTELJESÍTMÉNYSZINT gomb megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményszintet 4. Nyomja meg a Start gombot.   A funkció végén megszólal a csengő, hogy jelezze a program befejeződését.     

Gyors indításGyors indításGyors indításGyors indítás    A STARTSTARTSTARTSTART gomb megnyomása lehetővé teszi a mikrohullámos sütő elindítását teljes teljesítménnyel (800 W) 30 másodpercre.  A STARTSTARTSTARTSTART gomb minden egyes megnyomásával a sütési idő 30 másodperccel nő.   A funkció végén megszólal a csengő, hogy jelezze a program befejeződését.  A mikrohullámos teljesítmény beállítására vonatkozó útmutatóA mikrohullámos teljesítmény beállítására vonatkozó útmutatóA mikrohullámos teljesítmény beállítására vonatkozó útmutatóA mikrohullámos teljesítmény beállítására vonatkozó útmutató    TeljesítménybeállítTeljesítménybeállítTeljesítménybeállítTeljesítménybeállításásásás    Javasolt használatJavasolt használatJavasolt használatJavasolt használat    80 W Melegen tartás: Ételek melegen tartása 240 W Kiolvasztás: Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása. 400 W Párolás: Egyes sülteknél a sütési ciklus befejezése. Egytálételek és pörköltfélék. 
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16 zanussi Hu 560 W Melegítés: Egytálételek és pörköltfélék felmelegítése. Előfőzött ételek felmelegítése. Egybesültek és baromfi sütése. 800 W Max. teljesítmény: Folyadékok forralása és felmelegítése. Zöldségek főzése. Pirítótál előmelegítése.   Auto programokAuto programokAuto programokAuto programok     Az AUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOK funkció automatikusan a megfelelő sütési üzemmóddal és sütési idővel dolgozik. 7 AUTO SÜTÉSAUTO SÜTÉSAUTO SÜTÉSAUTO SÜTÉS menü és 5 AUTO AUTO AUTO AUTO KIOLVASZTÁSKIOLVASZTÁSKIOLVASZTÁSKIOLVASZTÁS menü közül választhat.   1. Nyomja meg az AUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOK gombot egyszer. A menü az AUTO PROGRAMOK AUTO PROGRAMOK AUTO PROGRAMOK AUTO PROGRAMOK gomb megnyomásával választható ki, amíg a kívánt menü száma meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd az AUTO AUTO AUTO AUTO PROGRAMOK PROGRAMOK PROGRAMOK PROGRAMOK c. táblázatot. Kiolvasztási menü kiválasztásához legalább 8-szor nyomja meg az AUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOKAUTO PROGRAMOK gombot. 2. Az élelmiszer súlya vagy mennyisége az IDŐZÍTŐIDŐZÍTŐIDŐZÍTŐIDŐZÍTŐ/SÚLYSÚLYSÚLYSÚLY gomb elforgatásával adható meg, amíg a kívánt súly nem látható a kijelzőn. • Csak az élelmiszer súlyát adja meg. Az ne tartalmazza a tárolóedény 

súlyát. • Az automatikus sütési táblázatban feltüntetett súlyoknál több vagy kevesebb élelmiszer esetében használja a kézi programokat.    3. A sütés megkezdéséhez nyomja meg a START/+30 START/+30 START/+30 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 bármely más jelzés villog. A sütés folytatásához nyomja meg a START/+30 START/+30 START/+30 START/+30  gombot.         A végső hőmérséklet az élelmiszer kezdeti hőmérsékletétől függően változó lehet. Ellenőrizze, hogy az étel a sütés után forró-e. Ha szükséges, megnövelheti a 
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Hu zanussi 13 sütési időt, és módosíthatja a 

teljesítményszintet. 

    Választási táblázat az automatikus programokhoz:Választási táblázat az automatikus programokhoz:Választási táblázat az automatikus programokhoz:Választási táblázat az automatikus programokhoz:----    Automatikus programAutomatikus programAutomatikus programAutomatikus program    GombnyomásGombnyomásGombnyomásGombnyomás    Adag méreteAdag méreteAdag méreteAdag mérete    AC-1 Fagyasztott zöldségek Egyszer 100 - 600 g AC-2 Friss zöldségek Kétszer 100 - 600 g AC-3 Fagyasztott készételek Háromszor 300 - 1000 g AC-4 Fagyasztott rakott étel Négyszer 200 - 600 g AC-5 Főtt burgonya / Burgonya héjában Ötször 100 - 800 g AC-6 Halfilé szósszal Hatszor 400 - 1200 g AC-7 Rakott étel Hétszer 500 - 1500 g AD-1 Szeletek és darabok Nyolcszor 200 - 800 g AD-2 Darált hús Kilencszer 200 - 800 g AD-3 Szárnyasok Tízszer 900 - 1500 g AD-4 Sütemény Tizenegyszer 100 - 1400 g AD-5 Kenyér Tizenkétszer 100 - 1000 g   
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14 zanussi Hu 

Ápolás és tisztításÁpolás és tisztításÁpolás és tisztításÁpolás 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 tisztításaA készülék belsejének tisztításaA készülék belsejének tisztításaA 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. 
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Hu zanussi 15 Az ajtótömítések tisztításaAz ajtótömítések tisztításaAz ajtótömítések tisztításaAz 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.   A készülék külsejének tisztA készülék külsejének tisztA készülék külsejének tisztA készülék külsejének tisztításaításaításaítása    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.  
Műszaki adatokMűszaki adatokMűszaki adatokMűszaki adatok     Teljes szélesség 592 mm Teljes mélység 316 mm Teljes magasság 370 mm Sütőtér szélessége 285 mm Sütőtér mélysége 298 mm Sütőtér magassága 202 mm Hangerő 17 liter Feszültségforrás 230 V, 50 Hz Biztosíték 10 A Áramfelvétel 1200 W Mikrohullámos teljesítmény 800 W Tömeg 15,5 kg 
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16 zanussi Hu 

  
Üzembe helyezésÜzembe helyezésÜzembe helyezésÜzembe helyezés    Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.  Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.  Ügyelni kell, hogy a készüléket ne tegye rá a hálózati kábelre.  A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie. 
 A KÉSZÜLÉA KÉSZÜLÉA KÉSZÜLÉA KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSEK ÜZEMBE HELYEZÉSEK ÜZEMBE HELYEZÉSEK ÜZEMBE HELYEZÉSE    1. Távolítson el minden csomagolást, és gondosan ellenőrizze a készüléket, van-e sérülésnek bármilyen jele.  2. Ez a sütő úgy lett kialakítva, hogy szabványként egy 360 mm magas konyhaszekrényelembe beszerelhető. 360 mm magas konyhaszekrényelembe szerelés 

esetén: Csavarja ki és távolítsa el a 4 lábat a sütő aljáról. 3 hosszú láb és 1 rövid láb van. Cserélje ki a 3 hosszú lábat a tartozékcsomagban található lábakkal. Ne cserélje ki a rövid lábat. 3. Ha a mikrohullámú sütőt egy hagyományos sütő fölé (A pozíció) szereli be, használja a mellékelt Mylar lapot. a. Vágja el a Mylar lapot úgy, hogy az elem belső szélességéhez illeszkedjen. b. Húzza le a szalagon lévő védőborítást, és rögzítse a polc hátlapjához, hogy elfedje a szerelőrést.   
Mylar sheet

Conventional
oven

Internal width

Service gap  4. Illessze be a készüléket a konyhaszekrénybe lassan és erőltetés nélkül, amíg a sütő elülső 
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Hu zanussi 17 kerete belesimul a szerény elülső nyílásába. 5. Győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, és nem áll ferdén. Ügyeljen arra, hogy 5 mm rés legyen a szekrényelem ajtaja és a keret felső része között   
5 mm 6. Rögzítse a sütőt a helyén a mellékelt csavarokkal. A rögzítési pontok a sütő felső és alsó sarkainál vannak. 7. Fontos annak biztosítása, hogy a jelen termék üzembe helyezése az ebben a kezelési kézikönyvben lévő utasításoknak, valamint a tűzhelylap, illetve a hagyományos sütő gyártója által adott üzembe helyezési utasításoknak megfelelően történjen.  A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATAHASZNÁLATAHASZNÁLATAHASZNÁLATA    Ha a mikrohullámú sütőt a B vagy a C Ha a mikrohullámú sütőt a B vagy a C Ha a mikrohullámú sütőt a B vagy a C Ha a mikrohullámú sütőt a B vagy a C pozícióba szereli be:pozícióba szereli be:pozícióba szereli be:pozícióba szereli be:    

• A szekrénynek minimum 500 mm-rel (E) a munkafelület felette kell lennie, 

és tilostilostilostilos üzembe helyezni a készüléket közvetlenül közvetlenül közvetlenül közvetlenül egy tűzhelylap fölött. 
• A készüléket bevizsgálták és jóváhagyták, hogy kizárólag gáz-, elektromos és indukciós tűzhelylapok közelében használható. 
• A tűzhelylap és a mikrohullámú sütő között elegendő térközt kell hagyni a mikrohullámú sütő, a környező szekrényelemek és a tartozékok túlhevülésének megelőzése érdekében. 
• Ne üzemeltesse a tűzhelylapot edények nélkül, amikor a mikrohullámú sütő működik. 
• Körültekintően kell eljárni a mikrohullámú sütő felügyeletekor, miközben a tűzhelylap be van kapcsolva 

E
D

Position A Position B
Position C

Position D

Conventional
oven

Chimney
Chimney

  PozícióPozícióPozícióPozíció    SZxMéxMaSZxMéxMaSZxMéxMaSZxMéxMa    KéményKéményKéményKémény    A 560x550x360 50 B + C 560x300x350 15 B + C 560x300x360 15 D 560x500x350 40 
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18 zanussi Hu D 560x500x360 40  A készülék csatlakoztatása a A készülék csatlakoztatása a A készülék csatlakoztatása a A készülék csatlakoztatása a táphálózathoztáphálózathoztáphálózathoztáphálózathoz    
• Az elektromos aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék könnyen leválasztható legyen a hálózatról vészhelyzet esetén. 
• Az aljzat nem lehet a szekrény mögött. 
• A legjobb pozíció, ha a szekrény fölött van, lásd (A). 
• Amikor a hálózati tápkábel csatlakoztatása nem az (A) pozícióba történik, akkor le kell venni a tartókapocsról, és a sütő alatt kell elvezetni. 
• A készüléket egyfázisú, 230 V/50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztassa egy megfelelően szerelt földelt aljzaton keresztül. Az aljzat védelmét egy 10 A-es biztosítéknak kell ellátnia. 
• Ha a készüléket egy nem európai országban üzemelteti, az adattáblán feltüntetett tápfeszültségnek, áramtípusnak és frekvenciának meg kell egyeznie a tápellátás adataival. Az adattábla a kezelőpanel belső oldalán található.  
• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag 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.  
• Amikor a készüléket egy magas oldalú szekrénybe illeszti be, NE szorítsa be a hálózati tápkábelt.  

(A)

 Elektromos csatlakoztatásElektromos csatlakoztatásElektromos csatlakoztatásElektromos csatlakoztatás    Amennyiben a készülékre szerelt csatlakozódugasz nem megfelelő a fali aljzatba, értesítenie kell a helyi Zanussi szervizképviselőt.  A KÉSZÜLÉKET KÖTELEZŐ FÖLDELNI. A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezt a biztonsági előírást nem tartották be. 
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16 zanussi Hu 

Környezetvédelmi információkKörnyezetvédelmi információkKörnyezetvédelmi információkKörnyezetvédelmi 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, Ön segíthet 
megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladék-elhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta. 

Európai jótállásEurópai jótállásEurópai jótállásEurópai jótállás    A jelen készülékre az Electrolux az alábbiakban 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 az Ön törvény által biztosított vásárlói jogait nem érintik. 
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