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Melegítés 
 
1, RESET/STOP gomb megnyomásával indítjuk. 
2, Az ételnek vagy receptnek megfelelően állítsa be a mikrohullámú teljesítményét. 
3, Állítsa be a sütési időt. 
4, Indítsa el a sütőt. 
 
Alapesetben a sütő teljes teljesítménnyel (100%) süt. Sok recept azonban ennél kisebb teljesítményt ír elő. 
A teljesítmény 10 fokozatban állítható 700W – 70W között. 
POWER gombbal ki tudjuk választani a teljesítményt.  
 
Az alábbi fokozatokat a POWER gomb többszöri megnyomásával érheti el. 
 
100%  - 700W 
  90%  - 630W 
  80%  - 560W 
  70%  - 490W 
  60%  - 420W 
  50%  - 350W 
  40%  - 280W 
  30%  - 210W 
  20%  - 140W 
  10%  -   70W 
 
 
Ha kiválasztotta a megfelelő teljesítményt, a számozott felületen begépelheti a kívánt időt. 
 
Példa:  60% teljesítményszinten 10 percig kíván melegíteni. 
 
- 5X nyomja meg a POWER gombot.                                                              60% lát a kijelzőn 
- állítsa be az időt   -------    gépelje be folyamatosan 1000                             10:00 lát a kijelzőn 
- Nyomja meg  a START gombot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyorsmelegítés 
Ez a főzési mód akkor hasznos, ha valamit teljes energiával 30 másodpercen belül akar főzni! 
 
1. Tegye be a forgotányér gyűrüjét, tegye rá az üvegtálcát. A tálcának biztonságosan kell ülnie a gyűrűn. 
Ezek  nélkül nem használhatja a mikrosütőt. 
Csukja be az ajtót 
2. Nyomja meg a Quick Start gombot. A kijelző 0:30-at mutat. 
3.Nyomja meg a Quick Start gombot ismét  addig, amíg a kijelző a kívánt időt mutatja. Az idő 30mp-ként 
állítható. 
   A sütő világít a tányér forog. A sütés végén a gép 4-et sípol. 
 
 
 
 
 



 
Automatikus, előre beprogramozott ételek melegítése: 
 
A készülék ki tudja számítani különböző ételek sütési idejét. Ehhez elég ha kiválasztja az étel fajtáját és 
beállítja a étel súlyát. Az automatikus sütés (mikrozás) maximális teljesítményen történik . 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Sült 

krumpli 
150g 300g 450g 600g     

Hal 200g 300g 400g 500g 600g    
Pizza 150g 300g 450g      
Ital, 

Leves 
1 2 3 4     

Zöldség 100g 200g 300g 400g     
Újra 

melegítés 
200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g  

Tészta 100g 200g 300g      
Rizs 150g 300g 450g 600g     

 
 
Példa: 500g HAL melegítése 
 

- Nyomja meg  a FISH gombot 4X (500g) 
- Nyomja meg  a START gombot  500g = 8:00 perc melegítést igényel. 

 
 

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA (CLOCK) 
 

 
1. Nyomja meg a Clock gombot egyszer. A kijelzőn a 12 órás üzemmód jelenik meg.  
2. A számozott gombokkal gépelje be a pontos időt! 
 
Ha beállította az órát nyomja meg a Clock gombot, hogy az óra elinduljon. 
 
 
 

 
DEFROST BY WEIGHT ( KIOLVASZTÁS SÚLY ALAPJÁN) 
 
 
Nyomja meg a DEFROST BY WEIGHT gombot, majd a számozott gombokkal gépelje be a kívánt 

olvasztott súlyt.  A kiválasztható súly: 1g-tól 1800g-ig lehet begépelni. 
 
Példa: 
 
- Nyomja meg a DEFROST BY WEIGHT gombot 
- Gépelje be a súlyt 1200g = 32:00 perc olvasztást jelent. 
 
 

 
 
 

 



SPEED DEFROST (GYORS KIOLVASZTÁS) 
 
 
Nyomja meg a SPEED DEFROST gombot, majd a számozott gombokkal gépelje be az olvasztásra szánt 

időt. A kiválasztható idő: 1 másodperctől 99:99 percig lehet. 
 
Fontos biztonsági előírások: 
Kérjük olvassa el figyelmesen és a jövőben vegye figyelembe az itt leírtakat! 
 
- Fontos, hogy a készüléket csak szervízben, hozzáértő ember szerelje! 
- Ne távolítsa el a sütő védőburkolatát! 
- Ha az ajtó vagy annak burkolata megsérül, ne használja, amíg a szerelő meg nem javítja! 
- Ha a készülék füstölne, kapcsolja ki a gépet, húzza ki a konnektorból, az ajtót hagyja csukva nehogy a         
  lángok kicsapjanak! 
- Ha a hálózati dugó megsérül, szerelővel javítassa meg! 
- Pa pacemakere (szívritmus szabályozó) van, beszéljen orvosával, mielőtt mikrohullámú sütőt használ! 
 
Mikrohullám használata: 
 
- Ez a készülék csak ételek főzésére használható, nem ajánljuk ipari célra! 
- Soha ne használja ruhaszárításra, vagy egyéb nem ételkészítés céljára! 
- Ne hagyja a mikrosütőt őrizetlenül működés közben! 
- Figyeljen, hogy fém tárgy ne kerüljön a mikrosütőbe! (pl: fém főzőedény, tányér vagy tálca, drótháló ,fém 
hőmérő stb.) 
 
Megjegyzés 
Fokozottan ügyeljen az alábbiakra is: 
- Figyeljen, ha papírt, műanyagot, fát vagy egyéb gyúlékony anyagot tesz a sütőbe, mert lángra kaphat 
- Olajat vagy zsírt ne melegítsen a sütőben 
- Csak mikrohullámra készült folpackot használjon és levételkor figyeljen, hogy a hőtől meg ne égjen 
- Csak mikrohullámú sütőre készült popcornt süssön benne!  
 
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet amíg működik! 
- A gépet csak felnőttek használhatják, ne engedjenek kisgyermeket a közelébe működés közben! 
 
 
Tároló edények 
A belső nyomás robbanást okozhat a zárt tárolóedényben, ezért ne használja a következőket a mikrosütőben:  
- Zárt üvegek, vacuum tárolók, egész tojás, mogyoró 
Mindig lyukassza ki a zöldségek és gyümölcsök héját, úgy mint a krumplit! 
 
Forralás 
- Ha mikrosütőben forraljuk a folyadékokat, kifuthatnak amikor kivesszük őket a sütőből 
- Használjon olyan edényt aminek a teteje szélesebb az aljánál 
 
 
 
Kicsomagolás, üzembe helyezés 
 
1.Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy az ajtó jól záródik. A sérült ajtón át elszökik a mikrohullám. 
Ellenőrizze, hogy minden csomagot kivett-e a gépből. 
2.Keressen sima felületű helyet a készülékének, távol a sugárzó hőtől és minden nagyon hideg helytől. 
Legyen 10 cm hely a gép körül és 10 cm fölötte, hogy a meleg levegő távozni tudjon  
Ezt a készüléket nem lehet beépíteni! 



3. Dugja be a sütőt a konnektorba. 
4. Tegye be a forgótányér gyűrűjét a készülékbe, tegye rá az üvegtányért. 
 
 
 
 
Ellenőrizze főzőedényeit 
 
A legtöbb hőálló, nem fém főzőedény  biztonságosan használható a mikrosütőben. Ha nem biztos az edénye 
alkalmasságában, végezze el a következő tesztet. 
 
1 Tegye az edényt a sütőbe egy pohár víz mellé majd csukja be az ajtót 
2 Nyomja meg a QUICK START gombot egyszer. Ez 30 mp-ig melegíti a vizet. 
3 Az idő lejártakor óvatosan győződjön meg róla, hogy a víz felmelegedett. 
   Ha a víz nem meleg, de az edény igen, akkor az nem használható a mikrosütőben. 
 
 
Figyelmeztetés 
 
Ne használjon fémből készült dolgokat a sütőben, kivétel az erre gyártott alufólia. A hullámok nem tudnak 
áthatolni a sütő falán ezért visszaverődnek és ekkor gyulladás következhet be. 
Soha ne használjon sérült, repedt üvegedényt a sütőben, mert szétrobbanhat! 
 
 
 
Pára 
 
Amikor főz, az ételben levő vízből pára keletkezik a készülékben. Ez teljesen biztonságos. A ventillátorok a 
készülék hátán kifújják. 
 
Pára lecsapódás 
 
Ahogy a pára lehűl, lecsapodik a készülék belsejében és az ajtón. Mindig száritsa ki a sütőt, ha magas 
nedvességtartalmú ételt főzött benne.Az ön készülékét ugy tervezték, hogy a gőz a ventillátor és az ajtó körül ki 
tud jönni anélkül, hogy a mikrohullámok kiszabadulnának. 
 
 
 
Tisztítás 
Ne bontsa meg a külső burkolatot! 
Húzza ki a konnektorból mielőtt tisztítja a készüléket! 
Vigyázzon, hogy a ventillátort ne érje víz! 
 

Tartsa tisztán a mikrohullámú sütőt! 
Karcmentes tisztítószert használjon! 
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