
Mikrohullámú sütők

Használati utasítás

 

CMG 20D W

CMG 20D S
CMG 25D



Mikrohullámú sütő

KEZELÉSI UTASÍTÁS

TÍPUS: CMG 20D W

      CMG 20D S

   CMG 25D

A mikrohullámú sütő használatba vétele előtt olvassa el fi gyel mesen, 

majd pedig tartsa biztonságos helyen az utasításokat.

Az utasítások betartása esetén a sütő sok évig fog hibamentesen működni.

GONDOSAN ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST!



ÓRA/PROGRAM

KIOLVASZTÁS SÚLY SZERINT

KIOLVASZTÁS IDŐ SZERINT

MIKRO/GRILL/KOMBI

AUTOMATIKUS MENÜ 

STOP/TÖRLÉS/GYERMEKZÁR

INDÍTÁS/EXPRESSZ

IDŐ/SÚLY
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ÓVINTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA TÚLZOTT 

HATÁSÁNAK ELKERÜLÉSÉRE

(a)  Ne próbálja meg a sütőt nyitott ajtóval működtetni, mert az a mikrohullámú energia káros hatá-

sát eredményezheti. A biztonsági reteszelést nem szabad megszakítani, vagy kiiktatni.

(b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő ajtaja és a homlokfelület közé, és ügyeljen arra, hogy ne 

gyűljön össze étel- vagy tisztítószer-maradék a tömítő felületeken.

(c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítés sérült, nem szabad a sütőt működtetni addig, 

amíg szakképzett szerelő ki nem javítja azt.

KIEGÉSZÍTÉS
Ha a készüléket nem tartja megfelelően tiszta állapotban, akkor a felülete lekophat, ami befolyásolja 

az élettartamát, és veszélyes helyzet kialakulásához vezethet.

Műszaki adatok

Típus: CMG 20D W/CMG 20D S CMG 25D

Névleges feszültség: 230 V ~50 Hz 230 V ~50 Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 1250 W 1250 W

Névleges telj. (mikrohullám): 800 W 900 W

Névleges teljesítményfelv. (grill): 1000 W 1000 W

A sütő térfogata: 20 ℓ  25 ℓ  

A forgótányér átmérője: ø 245 mm ø 315 mm

Külső méretek (H x Sz x M): 461 x 375 x 280  mm 511 x 395 x 284  mm

Nettó tömeg: 12,6 kg 16,1 kg



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS
A készülék használata közben tűz, áramütés, személyi sérülés 

vagy a mikrohullámú energia veszélyének csökkentése érde-

kében tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket:

1. Figyelmeztetés: A folyadékokat vagy más 
ételeket nem szabad lezárt edényekben me-
legíteni, mert azok szétpattanhatnak.

2.  Figyelmeztetés: A mikrohullámú energia 
hatásával szemben védő burkolatot csak arra 
illetékes személy távolíthatja el.

3. Figyelmeztetés: Gyermekek csak akkor 
használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha 
megfelelő útmutatást kaptak arra, hogyan 
kell a sütőt biztonságosan használni és me-
lyek a helytelen használat veszélyei.

4. Figyelmeztetés: A készülék kombinált üzem-
módban történő működtetésekor a keletkező 
hő miatt a gyerekek csak felnőtt felügyelete 
mellett használhatják a sütőt.(csak a grillező 
változatok esetén)

5. Csak mikrohullámú sütőbe való konyhai 
eszközöket szabad használni.

6. A sütőt rendszeresen kell tisztítani, és az 
étellerakódásokat el kell távolítani.

7. Olvassa el, és tartsa be az „ÓVINTÉZKEDÉ-
SEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA TÚLZOTT 
HATÁSÁNAK ELKERÜLÉSÉRE” című részben 
foglaltakat.

8. Az étel műanyag vagy papírtálcán történő 
melegítésekor a gyulladás lehetősége miatt 
tartsa a szemét a sütőn.

9. Füst észlelése esetén kapcsolja, vagy húzza 
ki a készüléket, és az esetleges láng elfojtása 
céljából tartsa csukva az ajtót.

10. Ne főzze túl az ételt.
11. Ne használja tárolásra a sütőteret. Ne tárol-

jon kenyeret, süteményt stb. a sütőben.
12. A sütőbe helyezésük előtt vegye le a fém-

zárakat és a fémfogantyúkat a papír- vagy 
műanyag edényekről/zacskókról.

13. A mikrohullámú sütő telepítését vagy 
elhelyezését csak a szerelési utasításnak 
megfelelően szabad végezni.

 14. A tojást, illetve a kemény tojást nem szabad 
a mikrohullámú sütőben melegíteni, mert az 
a melegítés befejezése után is szétpattanhat.

15. A készüléket csak a kézikönyvben ismerte-
tett célra szabad használni. Ne használjon 
maró vegyszereket vagy permeteket a be-
rendezésben. A sütőt elsősorban melegítés-
re tervezték. Ipari vagy laboratóriumi célra 
nem használható.

16. Ha megsérült a hálózati kábel, akkor a 
veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak 
vagy a gyártó hivatalos szervizének, vagy 
egy hasonlóan képzett személynek kell azt 
kicserélnie.

17. Ne tárolja, és ne használja a készüléket a 
szabadban.

18. Ne használja a sütőt víz közelében, nedves 
alagsorban vagy úszómedence mellett.

19. Működés közben a készülék elérhető felü-
letei forróak lehetnek. Tartsa távol a kábelt 
a hőforrástól, és semmivel ne takarja le a 
sütőt.

20. A kábel ne nyúljon túl az asztal vagy a pult 
szélénél.

21. A sütő tisztántartásának elmulasztása a 
felület elhasználódásához vezethet, ami 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék 
élettartamát és veszélyes helyzetet idézhet 
elő.

22. A cumisüvegek és a bébiételes üvegek 
tartalmát a fogyasztás előtt össze kell ke-
verni vagy fel kell rázni, és ellenőrizni kell a 
hőmérsékletét.

23. Az italok mikrohullámú melegítése késlelte-
tett, hirtelen jellegű forrást eredményezhet, 
ezért az edény kezelésekor körültekintően 
kell eljárni.

4

A készüléket nem használhatják csökkent fi zikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasz-

ta latokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (gyerekek sem), hacsak a biztonságukért felelős 

személy nem felügyeli a készülék használatát.

Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
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VESZÉLY!
Elektromos áramütés veszélye! Egyes 

belső alkatrészek megérintése súlyos 

személyi sérülést vagy halált okozhat. 

Ne szerelje szét a készüléket!

VIGYÁZAT! 
A földelt csatlakozó helytelen használat 

áramütést okozhat. Megfelelő telepítés 

és földelés előtt ne csatlakoztassa a 

készüléket a hálózatra.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
Húzza ki a hálózati kábelt.

1. Enyhén benedvesített ruhával törölje 

ki a sütő belsejét.

2. Tisztítsa meg szappanos vízzel a 

tartozékokat.

3. Az ajtókeretet, a tömítést és a szom-

szédos alkatrészeket nedves ruhával 

gondosan meg kell tisztítani.

A készüléket földelni kell. Elektromos rövidzárlat esetén a 

földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mert lehetősé-

get teremt az áram elvezetésére. A sütő földelő vezeték-

kel ellátott földelt dugasszal van felszerelve. A dugaszt 

megfelelően szerelt és földelt csatlakozóaljzatba kell 

bedugni.

Konzultáljon szakképzett villanyszerelővel, ha nem érti 

teljesen a földelési utasítást, vagy ha kétségei vannak 

afelől, hogy a készülék megfelelően van-e földelve. Ha 

hosszabbítóra van szüksége, akkor csak földelt hosszab-

bító kábelt használjon. A készülék csatlakoztatásához 

földelt csatlakozóaljzatot használjon.

1. A hosszabb kábel beakadásának vagy megcsavarodá-

sának elkerülése érdekében a készüléket rövid hálózati 

kábellel szállítjuk.

2. Hosszú hálózati kábel vagy hosszabbító használata 

esetén:

a) A kábel vagy a hosszabbító jelzett névleges teljesít-

ménye feleljen meg a készülék névleges teljesítmé-

nyének.

b) A hosszabbítónak háromeres földelt kábelnek kell 

lennie.

c) A hosszú kábelt úgy kell elrendezni, hogy ne csava-

rodjon meg a pult vagy az asztallap mögött, ahol a 

gyerekek meghúzhatják, vagy véletlenül megbotol-

hatnak benne.

A személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében 

földelt csatlakozó használata ajánlott



EDÉNYEK 

FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés veszélye

Csak az arra illetékes személyek végezhetnek olyan javítási vagy szervizmunkát, amely a mikrohullá-

mú energiával szemben védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár. 

Lásd „A mikrohullámú sütőben használható vagy a mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok” című 

részt. Léteznek bizonyos nem fémes edények is, amelyek nem használhatók biztonságosan a mikro-

hullámú sütőben. Kétség esetén az alábbi eljárással ellenőrizheti a kérdéses edényt.

Edényvizsgálat:

1. Töltsön fel egy mikrohullám-biztos edényt 1 csésze hideg vízzel (250 ml) a kérdéses edény mellett.

2. Melegítse 1 percig maximális teljesítménnyel.

3. Óvatosan tapintsa meg az edényt. Ha az üres edény meleg, akkor ne használja mikrohullámú 

főzésre.

4. Ne lépje túl az 1 perces melegítési időt.

A mikrohullámú sütőben használható anyagok
Edények Megjegyzések

Alumínium fólia Csak védelem céljából. Kis, sima darabok használhatók a hús vagy a baromfi  vékony részei-
nek betakarására, a túlfőzés megelőzése érdekében. Ívképződés jöhet létre, ha a fólia túl 
közel van a sütő falához. A fóliának legalább 2,5 cm-re kell a sütő falától lennie.

Barnító edény Tartsa be a gyártó utasításait. A barnító edény alja legalább 5 mm-re legyen a forgótányér 
fölött. A helytelen használat a forgótányér törését idézheti elő.

Étkészlet Csak mikrohullámú készülékekhez alkalmas étkészlet használható. Tartsa be a gyártó utasí-
tásait. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.

Üvegedények Mindig vegye le a fedelüket. Csak ételmelegítésre szabad használni. A legtöbb üvegedény 
nem hőálló, és ezért eltörhet.

Üvegáru Csak hőálló üvegáru használható a készülékben. Ügyeljen arra, hogy ne legyen rajtuk fémdí-
szítés. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.

Sütőzacskók Tartsa be a gyártó utasításait. Ne zárja le fémzsinórral. Hasítsa be, hogy a gőz távozhasson.

Papírtányérok  Csak rövid főzéshez/melegítéshez használhatók. Használat közben ne hagyja
és papírpoharak felügyelet nélkül a sütőt.

Papírtörlő Az újramelegítendő étel letakarásához és a zsír felitatásához használható. Felügyelet mellett 
csak rövid ideig tartó sütéshez használható.

Pergamenpapír Csak takarásként használható a kifröccsenés megakadályozására vagy gőzöléshez csomago-
lásra.

Műanyag Csak mikrohullámú készülékekhez alkalmas műanyag használható. Tartsa be a gyártó 
utasításait. Az edényeken a „Mikrohullámú sütésre alkalmas” feliratnak kell lennie. Egyes 
műanyag tartályok meglágyulnak, amikor az étel felmelegszik bennük. A „sütőzacskókat” és 
a hermetikusan zárt műanyag zacskókat a csomagoláson feltüntetett módon fel kell hasítani 
vagy ki kell lyukasztani.

Műanyag fólia Csak mikrohullámú készülékekhez alkalmas műanyag fólia használható. Az étel letakarásá-
hoz használható a nedvesség sütés közben történő megtartása céljából. A műanyag fólia 
nem érintkezhet az étellel.

Hőmérő Csak mikrohullámú készülékhez alkalmas, hús- vagy sütemény-hőmérők használhatók.

Zsírpapír A szétfröccsenés megakadályozására és a nedvesség megtartására használható.
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A mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok
Edények Megjegyzések

Alumínium tálca Ívképződés keletkezhet. Tegye át az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe.

Fémfogantyús 
kartonpapír    Ívképződés keletkezhet. Tegye át az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe.

Fémből készült vagy 
fémmel díszített 
konyhai edények A fém leárnyékolja a mikrohullámú energiát. A fémdíszítés ívképződést idézhet elő.

Sodort fémzsinór  Ívképződést idézhet elő, és tüzet okozhat a sütőben. 

Papírzacskó  Tüzet okozhat a sütőben.

Műanyaghab Túl nagy hőmérsékleten a műanyaghab megolvadhat vagy szennyezheti a benne lévő 
folyadékot.

Fa A mikrohullámú sütőben a fa kiszárad, ezért szétválhat vagy szétrepedhet.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATBA VÉTELE

Alkatrészek és tartozékok
Vegye ki a sütőt a dobozból, és távolítson el minden anyagot a sütőtérből. A mikrohullámú sütőt az 

alábbi tartozékokkal szállítjuk:

Üvegtányér     1

Forgóasztal gyűrűegység  1

Kezelési utasítás     1

Figyelmeztetés: 

Ne használja a grill-állványt 

mikrohullámú sütési 

üzemmódban! A mikro-

hullám használatakor  Grill-állvány (csak a grillező

mindig vegye ki! készülékek esetében)

a grill-állványt
 

Kapcsolja ki a sütőt, ha működés közben kinyitja az ajtót.

A) Kezelőpanel

B) Forgóasztal-tengely

C) Forgóasztal gyűrűegység

D) Üvegtányér

E) Megfi gyelő ablak

F) Ajtóegység

G) Biztonsági reteszelő rendszer



Nyitás

A forgótányér behelyezése

Forgatóagy (alul)

Üvegtányér

Forgatótengely

 Forgógyűrű egység

Elhelyezés pulton
Távolítsa el a csomagolóanyagot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a sütő, például 

nincsenek-e rajta horpadások, vagy nem törött-e az ajtó. Ne vegye használatba a sütőt, ha sérülések 

vannak rajta.

Szekrény: Távolítsa el a védőfóliát a mikrohullámú sütő szekrényfelületéről. Ne távolítsa el a vékony, 

barna csillámborítást a sütőtérből, ami a magnetront védi.

Telepítés
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a. Soha ne tegye be az üvegtányért fejjel lefelé. Az üveg-

tányér soha nem akadhat meg.

b. Főzés közben az üvegtányért és a forgógyűrűt egy-

aránt használni kell.

c. Az ételeket és az ételeket tartalmazó edényeket min-

dig az üvegtányérra kell helyezni.

d. Ha az üvegtányér vagy a forgógyűrű megsérül, vegye 

fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizzel.

1. Válasszon egy vízszintes felületet, amely elég 

teret biztosít a szívó- és/vagy a fúvónyílások 

számára.

Legalább 7,5 cm távolságra van szükség a 

sütő és a szomszédos falak között. Az egyik 

oldalnak nyitottnak kell lennie. 

(1) Hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a 

sütő fölött. 

(2) Ne távolítsa el a sütő lábait.

(3) A szívó- és/vagy fúvónyílások eltömődése 

károsíthatja a sütőt.

(4) A sütőt rádió- és TV-készülékektől távol kell 

elhelyezni. A mikrohullámú sütő működé-

se a rádió- vagy TV-vételnél interferenciát 

okozhat.

2. A sütőt szabványos háztartási csatlako-

zóaljzatba kell csatlakoztatni. A hálózati 

feszültség és frekvencia egyezzen meg az 

adattáblán feltüntetett hálózati és frekven-

ciaértékkel.

FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye a mikrohullámú 

sütőt főzőlap vagy hőt fejlesztő készülék fölé. 

Hőforrás mellett vagy fölött történő elhelyezé-

sekor a sütő károsodhat, és a garancia érvényét 

veszti.

A hozzáférhető felület 

működés közben forró lehet.
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KEZELÉSI UTASÍTÁS
A mikrohullámú sütőben modern elektronikus vezérlés található, amely az igényekhez 

igazodva állítja be a főzési paramétereket.

1. Az óra beállítása
A mikrohullámú sütő feszültség alá helyezésekor a kijelzőn a „0:00” felirat látható, és 

egyszer megszólal a hangjelző.

1) Nyomja meg a             gombot, villogni kezdenek az óra számjegyek.

2) A          tárcsát elforgatva állítsa be az órát, a beállítható érték 0–23.

3) Nyomja meg a            gombot, a perceket jelző számok villogni kezdenek.

4) A            tárcsát elforgatva állítsa be a percet, a beállítható érték 0–59.        

5) Nyomja a            gombot az órabeállítás befejezéséhez. A „:” jel villogni kezd.

Megjegyzés: 1) Ha az óra nincs beállítva, akkor bekapcsoláskor nem fog működni.

 2) Ha az óra beállítása közben lenyomja a                           gombot,  vagy ha

      egy percen belül semmilyen műveletet sem hajt végre, akkor a sütő

      kilép a beállítási üzemmódból.

2. Mikrohullámú sütés
A kívánt funkció kiválasztásához nyomja le többször a                                   gombot. 

A          tárcsa elforgatásával állítsa be a sütési időt. Nyomja le a                         gombot a sütés 

megkezdéséhez.

Példa: Ha 80% energiával kíván 20 percig sütni, az alábbi lépéseket kell elvégeznie.

1) Nyomja meg egyszer a                                  gombot, ekkor a kijelzőn a „P100” felirat jelenik 

meg, és  a            jelzés pedig világítani kezd.

2) Nyomja meg még egyszer a                    gombot a 80% teljesítmény beállításához. 

A kijelzőn megjelenik a „P80”.

3) A     tárcsát elforgatva állítsa be a „20:00” sütési időt (a maximális sütési idő 95 perc).

4) Nyomja meg a                       gombot a sütés megkezdéséhez. A „:” világítani, a            jelző-

fény pedig villogni kezd (a sütési idő végén öt hangjelzés hallatszik).

MEGJEGYZÉS:  A beállítási idő léptetési egységei a következők:

   0–1 perc: 5 másodperc

   1–5 perc: 10 másodperc

   5–10 perc: 30 másodperc

10–30 perc: 1 perc

30–95 perc: 5 perc

Mikrohullámú teljesítmény táblázat

Nyomja meg Egyszer Kétszer Háromszor Négyszer Ötször

Mikrohullámú telj. 100% 80% 50% 30% 10%
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3. Grillsütés
1) Nyomja meg a                                 gombot hatszor. A kijelzőn „G” jelenik meg, 

     és kiválasztásra kerül a grill funkció.

2) A          tárcsát elforgatva állítsa be a sütési időt. A maximális sütési idő 95 perc.

3) Nyomja meg a                        gombot a sütés megkezdéséhez. A            elkezd villogni, a „:” pedig

     világítani.

4. Kombinált sütés
1) Nyomja meg négyszer a                                  gombot, ekkor a „C-1” vagy a „C-2” felirat 

     jelenik meg, és a kombinált funkció kerül kiválasztásra.             és a            világítanak.

2) A    tárcsát elforgatva állítsa be a sütési időt. (A maximális ételkészítési idő 95 perc.)

3) Nyomja meg a                      gombot a sütés megkezdéséhez. A sütés jelzőfények villognak, 

     a „:” jel pedig világít.

Megjegyzés: Utasítások a kombinált sütéshez

 Utasítás LED-kijelző               Mikrohullámú teljesítmény                 Grillteljesítmény

 

 

  
 

5. Gyors sütés

A sütő készenléti állapotban van, nyomja meg a       gombot a sütés megkezdéséhez

teljes mikrohullámú teljesítménnyel, 30 másodpercig. A sütési idő a         gomb minden 

megnyomására 30 másodperccel nő. A maximális sütési idő 95 perc.

Megjegyzés: Ez más program használata alatt nem érvényes.

6. Kiolvasztás súly alapján

1) Nyomja meg a                       gombot. A kijelzőn a „dEF1” felirat jelenik meg.

2) A          tárcsával állítsa be az étel súlyát. Világítani kezd a „g” jelzés.

A súlynak 100-2000 g között kell lennie.

3) Nyomja meg a                        gombot a kiolvasztás megkezdéséhez.

               és a            jelzőfények villognak, a „g” jelzőfény pedig kialszik.
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7. Kiolvasztás idő alapján

1) Nyomja meg a                       gombot, a kijelzőn a „dEF2” felirat jelenik meg.

2) A              tárcsával állítsa be a kiolvasztási időt. Ezzel egyidejűleg a            és a

              jelzőfény világítani kezd. Az idő 00:05 és 95:00 között állítható be. 

    A teljesítmény alapértéke P30. Ez nem módosítható.

3) Nyomja meg a                         gombot a kiolvasztás megkezdéséhez.             és a              

jelzőfények villognak.

8. Automatikus menü

1) A sütő készenléti állapotában nyomja meg a                        gombot a kívánt menü 

    kiválasztásához. Egymás után „A-1”, „A-2”, …. „A-8” felirat jelenik meg.

2) A            tárcsával állítsa be a súlyt vagy az adagot.

3) Nyomja meg a                         gombot a sütés megkezdéséhez.

A sütés befejezésekor a hangjelző ötször szólal meg. Ha az óra előzetesen már be lett állítva, akkor a 

pontos idő jelenik meg, ellenkező esetben 0:00 látható.

Például: 150 g tészta elkészítéséhez:

1) Nyomja meg a       gombot háromszor. Megjelenik az „A-3” felirat, és kiválasztásra kerül a 

tészta menü.              és a             jelzőfény világítani kezd.

2) A            tárcsával állítsa be a menü súlyát. A „150” megjelenésekor hagyja abba a forgatást.

3) Nyomja meg a                        gombot a sütés megkezdéséhez.

A sütés befejezésekor a hangjelző ötször szólal meg. Ezután a készülék visszaáll készenléti állapotba

9. Többfokozatú sütés

Legfeljebb két főzési fokozat választható ki. Ha az egyik fokozat a kiolvasztás, akkor az automatikusan 

az első fokozat lesz. A hangjelző minden fokozat után egyszer jelez, és megkezdődik a következő 

fokozat.

Megjegyzés: Az automatikus menü nem állítható be a több fokozat egyikeként.

Példa: 500 g étel kiolvasztása + 80%-os mikrohullámú teljesítmény 5 percen keresztül. A lépések a 

következők:

1) Nyomja meg a                         gombot, megjelenik a „dEF1” felirat;

2) A            tárcsával állítsa be az étel súlyát. A „500” megjelenésekor hagyja abba a forgatást.

3) Nyomja meg kétszer a                                    gombot a 80%-os mikrohullámú teljesítmény 

kiválasztásához.

4) A            tárcsával állítsa be az 5 perces melegítési időt.

5) Nyomja meg a                         gombot a sütés megkezdéséhez.

Megjegyzés: Az első fokozat befejeződésekor megszólal egyszer a hangjelző, és megkezdődik a 

második fokozat. Ha mindegyik fokozat befejeződött, ötször megszólal a hangjelző, és a készülék 

visszaáll készenléti módba.
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10. Programozási funkció

1) Először állítsa be az órát. (Olvassa el az óra beállítási utasítást.)

2)  Adja be a melegítési programot. Legfeljebb két fokozat választható ki. A kiolvasztást itt nem lehet 

beállítani.

3) Nyomja meg a             gombot. A pontos idő jelenik meg. Az órakijelzés villog.

4) A             tárcsát elforgatva állítsa be az órát, a beállítható érték 0–23.

5) Nyomja meg a              gombot, a perceket jelző számok villogni kezdenek.

6) A             tárcsával állítsa be a perceket 0 és 59 között.

7) Nyomja meg a                           gombot a beállítás befejezéséhez. „:” világít, a hangjelzés

     kétszer megszólal, amikor elérkezik a beállított időpont, és a sütés automatikusan megkezdődik.

Megjegyzés: 1) Először az órát kell beállítani. Ellenkező esetben a programozási 

  funkció nem működik.

  2) Ha az előre beállított programból hiányzik a sütés program, a beállítás

  ébresztőóraként használható. Ez azt jelenti, hogy az előre beállított idő   

 elérkezésekor csak a hangjelző fog ötször megszólalni.

11. Lekérdezési funkció

1) Sütés közben a                                     gombot megnyomva 3 másodpercre megjelenik az aktuális 

mikrohullámú teljesítmény.

(2) Előre beállított állapotban a             gombot megnyomva megjelenik a sütés kezdetéig hátralevő 

idő.

Az előre beállított idő 3 másodpercig villog, majd pedig visszatér az órakijelzés. (3) Sütés közben a   

             gombot megnyomva ellenőrizheti a pontos időt. Az érték 3 másodpercig látható.

12. Gyermekzár funkció

Zárás: A sütő készenléti állapotában nyomja meg a                         gombot. Ekkor egy hosszú sípszó 

jelzi a gyermekzár funkcióba történő belépést, a LED-kijelzőn a                       és a           világít.

Zár oldása: A sütő zárolt állapotában nyomja meg a                         gombot. Ekkor egy hosszú sípszó 

jelzi a gyermekzár oldását, a LED visszatér az órakijelző állapotba, a             pedig kialszik.
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13. Ventilátorvédelem
Ha a mikrohullámú vagy a kombinált főzés 5 percnél hosszabb ideig működik, akkor az 15 másod-

percre szünetel, és csak a ventilátor működik.

14. A magnetronvezérlő cső védőfunkciója
Ha a készülék magas teljesítményszinten 30 percig működik, akkor a magnetronvezérlő cső védelme 

érdekében 80%-os mikrohullámú teljesítményre áll be.

Ez a funkció a többfokozatú működés során és más fázisokban is működik.

15. Automatikus kikapcsoló funkció
Ha az ajtó 10 percnél hosszabb ideig nyitva marad, a sütő világítása kialszik. Ha az ajtó kinyitása után 

bármelyik gombot megnyomja, az idő visszaszámlálása újraindul. A sütővilágítás világítani fog.

16. Részletes leírás
(1) A hangjelző egyszer szólal meg az elején a gomb elfordításakor.

(2)                        – csak e gomb megnyomása után folytathatja a sütést, ha az ajtót sütés közben 

      kinyitotta; 

(3) Ha a melegítési program beállítása után a                         gombot 1 percen belül nem nyomja le, 

      az pontos idő jelenik meg, és a beállítás törlődik.

(4) Megfelelő lenyomáskor a hangjelző egyszer megszólal, a nem megfelelő lenyomásra nincs hang.
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HAL
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Tömeg (g) Kijelző

Automatikus menü táblázat



NORMÁL

A mikrohullámú sütő zavarja 

a TV-vételt

A rádió és a TV vételben zavart okozhat a működő 

mikrohullámú sütő. Hasonló zavart kelthet, mint a 

többi háztartási elektromos berendezés, például a 

porszívó, a ventilátor. Ez nem rendellenesség.

A sütő fénye elhalványul
Kis teljesítményű mikrohullámú sütésnél a sütő 

fénye halványabb lehet, ez nem rendellenesség.

Az ajtó párásodik, meleg 

levegő jön a szellőzőnyílás-

okon.

Sütéskor az étel párát bocsáthat ki, aminek nagy 

része kiáramlik a szellőzőnyílásokon. Egy része 

ugyanakkor lecsapódhat a hidegebb felületeken, 

például az ajtón. Ez nem rendellenesség.

A sütő véletlenül üresen lett 

elindítva.

A készüléket nem szabad úgy elindítani, hogy nincs 

benne étel. Ez rendkívül veszélyes.

Hiba Lehetséges ok A hiba megszüntetése

A sütőt nem lehet 

bekapcsolni.

(1) A tápkábel nincs 

megfelelően csatlakoz-

tatva.

Húzza ki, majd csatlakoztassa 

újra 10 másodperc múlva.

(2) Kiégett a biztosíték, 

vagy lekapcsolt a kis-

megszakító.

Cseréltesse ki a biztosítékot, vagy 

állíttassa alaphelyzetbe a kis-

megszakítót egy szakemberrel.

(3) Probléma a tápcsatla-

kozó aljzattal.

Ellenőrizze a csatlakozóaljzatot 

egy másik elektromos készülékkel.

A sütő nem melegít.
(4) az ajtó nincs megfele-

lően becsukva.
Csukja be megfelelően az ajtót. 

Az üvegtányér a 

mikrohullámú sütő 

működése közben 

zajt hallat.

(5) Szennyeződés tapadt 

a sütő aljára, vagy a 

görgőre.

Lásd a karbantartásra vonatkozó 

részt a szennyezett alkatrészek 

megtisztításához. 
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Hibaelhárítás

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha nem található meg a hibás működés oka: kapcsolja ki a készüléket (ne tegye ki durva bánásmód-
nak), és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A TERMÉK SOROZATSZÁMA. Hol található?
Fontos, hogy tájékoztassa az Ügyfélszolgálatot a termék kódjáról és sorozatszámáról (egy 16 jegyű 
kód, amely 3-as számmal kezdődik), amely a garanciajegyen vagy a készüléken elhelyezett adattáblán 
található.
A szám megadásával elkerülhetők a szerelők felesleges utazásai, ezáltal (és ez a legfontosabb) meg-
takaríthatók a kiszállási költségek.
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A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések hul ladék-

elhelyezéséről szóló 2002/96/EK európai irányelvnek (WEEE). A termék megfelelő 

hulladék-elhelyezésével Ön segítséget nyújt a környezetre és az emberi egészség-

re kifejtett esetleges negatív következmények megelőzésében, amelyeket a termék 

nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő.

A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem ke-

zelhető. A készüléket arra kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések újrahasz-

nosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni.

Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal 

összhangban kell elvégezni.

A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kér-

jük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal, vagy azzal az üzlettel, 

ahol a terméket vásárolta.
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Főzési útmutató

A MIKROHULLÁMOK

A mikrohullámú energia behatol az ételbe, amit az étel víz-, zsír- és cukortartalma nyel el.

A mikrohullámok a molekulák gyors mozgását idézik elő az ételben. A molekulák gyors mozgása 

súrlódást idéz elő, és a keletkező hő hatására megfő az étel.

SÜTÉS

Edények mikrohullámú sütéshez:

A maximális hatásfok elérése érdekében az edényeknek át kell ereszteniük a mikrohullámú energiát. 

A mikrohullám áthatol a kerámián, az üvegen, a porcelánon, a műanyagon, a papíron és a fán, de a 

fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a réz visszaveri azt. Ezért sohasem szabad az ételt 

fémedényekben főzni.

Mikrohullámú melegítésre alkalmas élelmiszerek:

Sokféle élelmiszer alkalmas mikrohullámú melegítésre, például a friss és a fagyasztott zöldségfélék, 

a gyümölcs, a tészta, a rizs, a gabonafélék, a bab, a hal és a hús. Mártások, sodók, levesek, pudingok, 

befőttek és fűszeres ízesítők is készíthetők mikrohullámú sütőben. A mikrohullámú melegítés általá-

ban minden olyan élelmiszer esetében ideális,amelyet szokásos módon tűzhelyen készítünk.

Lefedés sütés közben

Az étel melegítés közben történő lefedése nagyon fontos, mert az elpárolgott víz gőzzé válik, és 

hozzájárul a sütési, főzési folyamathoz. Az étel különbözőképpen fedhető le: például kerámialappal, 

műanyag fedővel vagy mikrohullámú sütőben használható fóliával.

Pihentetési idő

A melegítés befejezése után nagyon fontos a pihentetési idő, ami lehetővé teszi a hőmérséklet 

kiegyenlítődését az ételen belül.
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Melegítési útmutató

Melegítési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon fedővel rendelkező, megfelelő hőálló edényt. Az ételt minimális ideig kell lefedni – lásd a 

táblázatot. Folytassa a melegítést a kívánt eredmény eléréséig.

Keverje meg az ételt melegítés közben kétszer, utána pedig egyszer. A melegítés után adjon hozzá 

sót, fűszereket vagy vajat. A pihentetési idő alatt fedje le az ételt.

Élelmiszer Adag Teljesítmény
Idő

(perc)

Pihente-

tési

idő (perc)

Utasítás

Paraj 150 g P80 5-6 2-3
Adjon hozzá 15 ml 

(1 evőkanál) hideg vizet.

Brokkoli 300 g P80 8-9 2-3
Adjon hozzá 30 ml 

(2 evőkanál) hideg vizet.

Borsó 300 g P80 7-8 2-3
Adjon hozzá 15 ml 

(1 evőkanál) hideg vizet.

Zöldbab 300 g P80 7½-8½ 2-3
Adjon hozzá 30 ml 

(2 evőkanál) hideg vizet.

Vegyes zöldség 

(sárgarépa/borsó/

kukorica)

300 g P80 7-8 2-3
Adjon hozzá 15 ml 

(1 evőkanál) hideg vizet.

Vegyes zöldség 

(kínai)
300 g P80 7½-8½ 2-3

Adjon hozzá 15 ml 

(1 evőkanál) hideg vizet.
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Melegítési útmutató

Melegítési útmutató friss zöldségekhez
Használjon fedővel rendelkező, megfelelő hőálló edényt. Eltérő javaslat hiányában adjon minden 

250 grammhoz 30-45 ml (2-3 evőkanál) hideg vizet – lásd a táblázatot. Az ételt minimális ideig kell 

lefedni – lásd a táblázatot. Folytassa a melegítést a kívánt eredmény eléréséig.  Keverje meg az ételt 

főzés közben egyszer és főzés után is egyszer. A melegítés után adjon hozzá sót, fűszereket vagy 

vajat. A 3 perces pihentetési idő alatt fedje le az ételt.

Ötlet:  Aprítsa fel a friss zöldségeket egyforma darabokra. Minél kisebbre vágja őket, annál gyorsab   

ban megfőnek.

Minden friss zöldséget maximális mikrohullámú teljesítménnyel (P100) kell főzni.

Élelmiszer Adag
Idő

(perc)

Pihente-

tési idő 
(perc)

Utasítás

Brokkoli
250 g

500 g

3½-4

6-7
3

Készítsen elő egyforma méretű darabokat. 

A szárakat a középpont felé rendezze el.

Kelbimbó 250 g 5-5½ 3 Adjon hozzá 60-75 ml (5-6 evőkanál) vizet.

Sárgarépa 250 g 3½-4 3 Vágja fel a répát egyforma szeletekre.

Karfi ol
250 g

500 g

4-4½

6½-7½
3

Készítsen elő egyforma méretű darabokat. 

A nagyméretű darabokat vágja ketté. A szárakat 

a középpont felé rendezze el.

Cukkini 250 g 3-3½ 3

Szeletelje fel a cukkinit. Adjon hozzá 30 ml 

(2 evőkanál) vizet vagy egy darabka vajat. Főzze 

majdnem puhára.

Padlizsán 250 g 2½-3 3
Aprítsa a padlizsánt kis darabokra, és szórja be 

1 evőkanál citromlével.

Póréhagyma 250 g 3-3½ 3 Szeletelje fel vékonyra a póréhagymát.

Gomba
125 g

250 g

1-1½

2-2½
3

Készítsen elő apró vagy felszeletelt gombát. Ne 

adjon hozzá vizet. Szórja be citromlével. Fűszerez-

ze sóval és borssal. Tálalás előtt csepegtesse le.

Hagyma 250 g 4-4½ 3
Szeletelje fel vagy vágja félbe a hagymát. Adjon 

hozzá 15 ml (1 evőkanál) vizet.

Paprika 250 g 3½-4 3 Vágja fel a paprikát kis darabokra.

Burgonya
250 g

500 g

3-4

6-7
3

Aprítsa fel a meghámozott burgonyát hasonló 

méretű fél vagy negyed darabokra.

Karalábé 250 g 4½-5 3 Vágja a karalábét apró kockákra.
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Melegítési útmutató

Melegítési útmutató rizshez és tésztához
Rizs: Használjon nagyméretű, fedővel ellátott hőálló edényt – a rizs térfogata főzés közben megkét-

szereződik. Fedje le az ételt.

A főzési idő leteltekor kevergesse meg a pihentetési idő előtt, adjon hozzá sót, fűszereket és vajat.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a főzési idő letelte után a rizs nem szívja fel az összes vizet.

Tészta: Használjon nagyméretű hőálló edényt. Tegyen bele forró vizet, csipetnyi sót, és jól keverje 

össze. A főzést fedő nélkül végezze.

Időnként keverje meg főzés közben és főzés után. A pihentetési idő alatt fedje le, majd pedig alapo-

san csepegtesse le.

Élelmiszer Adag
Teljesít-

mény
Idő

(perc)

Pihente-

tési idő 
(perc)

Utasítás

Fehér rizs

(előfőzött)

250 g

375 g
P100

15-16

17½-

18½

5
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 

Adjon hozzá 750 ml hideg vizet.

Barna rizs

(előfőzött)

250 g

375 g
P100

20-21

22-23
5

Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 

Adjon hozzá 750 ml hideg vizet.

Vegyes rizs 
(rizs + vad-
rizs)

250 g P100 16-17 5 Adjon hozzá 500 ml hideg vizet.

Vegyes (rizs + 

gabona)
250 g P100 17-18 5 Adjon hozzá 400 ml hideg vizet.

Tészta 250 g P100 10-11 5 Adjon hozzá 1000 ml meleg vizet.

FELMELEGÍTÉS
A mikrohullámú sütő az idő töredéke alatt melegíti fel az ételt a hagyományos

tűzhelyekhez képest.

A teljesítményszint és a melegítési idő beállításához használja az alábbi táblázatot útmutatóként. A 

táblázatban szereplő időtartamok +18 °C és +20 °C közötti szobahőmérsékletű folyadékokat vagy 

+5 °C és +7 °C közötti hűtött ételeket vesznek alapul.

Elrendezés és lefedés

Kerülje a nagy darabok, például nagy húsdarabok melegítését; túlfőhetnek és kiszáradhatnak, mie-

lőtt a húsdarab közepe átmelegedne. Kis darabok melegítése célravezetőbb.

Teljesítményszintek és keverés

Egyes ételek maximális teljesítménnyel, míg mások csak kis teljesítménnyel melegíthetők.

Tekintse át az útmutató táblázatokat. Általában célszerűbb az ételek kis teljesítményszinten történő 

melegítése, ha az étel kényes, ha nagy mennyiségű, vagy ha nagyon gyorsan felmelegszik (például 

húsos pite).

Melegítés közben keverje össze és jól forgassa meg az ételt. Ha lehet, tálalás előtt keverje még egy-

szer össze az ételt.
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Melegítési útmutató

Legyen különösen körültekintő folyadékok és bébiételek melegítésekor. A folyadékok hirtelen for-

rásának és esetleges felforrásának megakadályozására kevergesse melegítés előtt, alatt és után is. A 

pihentetési idő alatt tartsa a mikrohullámú sütőben. Javasoljunk, hogy tegyen egy műanyag kanalat 

vagy egy üvegpálcát a folyadékokba. Kerülje az ételek túlmelegítését (és ezáltal állaguk romlását).

Célszerű rövidebb melegítési időt választani, és szükség esetén még tovább melegíteni.

Melegítési és pihentetési idők

Az étel első alkalommal történő melegítésekor célszerű a későbbiekre nézve feljegyezni a melegítési 

időt.

Mindig ügyeljen arra, hogy a felmelegített étel belseje is forró legyen.

A melegítés után hagyja egy kicsit állni az ételt azért, hogy egyenletesen eloszoljon a hőmérséklet. 

A táblázatban feltüntetett eltérő javaslat hiányában a melegítés után az ajánlott pihentetési idő 2-4 

perc.

Legyen különösen körültekintő folyadékok és bébiételek melegítésekor. Olvassa el a biztonsági 

óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.

FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
Hagyja mindig legalább 20 másodpercig állni az ételt a sütő kikapcsolása után,

hogy a hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Szükség esetén kevergesse meg az ételt melegítés közben, 

és MINDIG keverje össze a melegítés után. A késleltetett forrás és a felforrás megelőzésére tegyen 

egy műanyag kanalat vagy egy üvegpálcát az italokba, és keverje meg a melegítés előtt, alatt és 

után.

BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE

BÉBIÉTEL:

Tegye az ételt mély kerámiatányérba. Fedje le műanyag fedővel. A melegítés után keverje jól össze! 

Tálalás előtt hagyja 2-3 percig állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze a hőmérsékletét. Ajánlott tálalási 

hőmérséklet: 30 és 40 °C között.

BABATEJ:

Öntse a tejet fertőtlenített üvegpalackba. Melegítse fedő nélkül. Soha ne melegítse a bébi-palackot 

a cumival együtt, mert túlmelegedés esetén a palack szétpattanhat. A pihentetési idő előtt és a 

tálalás előtt jól rázza össze! Felhasználás előtt mindig ellenőrizze a bébiétel vagy a tej hőmérsékletét. 

Ajánlott tálalási hőmérséklet: kb. 37 °C.

MEGJEGYZÉS:

A bébiételt a tálalás előtt nagyon körültekintően kell ellenőrizni.

A teljesítményszint és a melegítési idő beállításához használja az alábbi táblázatot útmutatóként.
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Melegítési útmutató

Folyadékok és ételek melegítése
A teljesítményszint és a melegítési idő beállításához használja az alábbi táblázatot útmutatóként.

Élelmiszer Adag
Teljesít-

mény
Idő

(perc)

Pihente-
tési idő 
(perc)

Utasítás

Italok (kávé, 

tej, tea, 

szobahő-

mérsékletű 

víz)

150 ml

(1 csésze)

300 ml

(2 csésze)

450 ml

(3 csésze)

600 ml

(4 csésze)

P100

1-1½

1½-2

2½-3

3-3½

1-2

Öntse kerámiacsészébe, és melegítse 

lefedés nélkül. Tegyen egy csészét 

középre, kettőt egymással szemben, 

hármat vagy négyet pedig körben. 

Óvatosan kevergesse meg az állási 

idő előtt és után, vigyázzon, amikor 

kiveszi a készülékből.

Leves

(hűtött)

250 g

350 g

450 g

550 g

P100

2-2½

2½-3

3-3½

3½-4

2-3

Öntse mély kerámiatányérba vagy 

mély kerámiaedénybe. Fedje le 

műanyag fedővel. A melegítés után 

keverje jól össze. A tálalás előtt ismét 

kevergesse meg.

Párolt hús

(hűtött)
350 g P80 4½-5½ 2-3

Tegye a párolt húst mély kerámiatá-

nyérba. Fedje le műanyag fedővel. 

Időnként kevergesse meg melegítés 

közben, majd pedig az állás és a 

tálalás előtt.

Tészta 

mártással 

(hűtött)

350 g P80 3½-4½ 3

Tegye a tésztát (pl. spagettit vagy no-

kedlit) lapos kerámiatányérra. Takarja 

le mikrohullámú sütőben használható 

fóliával. Tálalás előtt keverje meg.

Töltött tész-

ta mártással 

(hűtött)

350 g P80 4-5 3

Tegye a töltött tésztát (pl. ravioli, 

tortellini) mély kerámiatányérba. 

Fedje le műanyag fedővel. Időnként 

kevergesse meg melegítés közben, 

majd pedig az állás és a tálalás előtt.

Egytálétel

(hűtött)

350 g

450 g

550 g

P80

4½-5½

5-6

5½-6½

3

Tegye a 2-3 összetevőből álló ételt 

kerámiatányérra. Takarja le mikrohul-

lámú sütőben használható fóliával.
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Bébiétel és tej melegítése
A teljesítményszint és a melegítési idő beállításához használja az alábbi táblázatot útmutatóként.

Élelmiszer Adag
Teljesít-

mény
Idő

(perc)

Pihente-
tési idő 
(perc)

Utasítás

Bébiétel

(zöldség + 

hús)

190 g P80 30 s 2-3

Tegye az ételt mély kerámiatányérba. Fedje 

le az ételt. A melegítés után kevergesse meg. 

Hagyja 2-3 percig állni. Tálalás előtt jól kever-

je össze, és ellenőrizze a hőmérsékletét.

Bébiétel

(gabona + 

tej + gyü-

mölcs)

190 g P80 20 s 2-3

Tegye az ételt mély kerámiatányérba. Fedje 

le az ételt. A melegítés után kevergesse meg. 

Hagyja 2-3 percig állni. Tálalás előtt jól kever-

je össze, és ellenőrizze a hőmérsékletét.

Babatej

100 ml

200 ml

P30

30-

40 s

60-

70 s

2-3

Jól keverje össze vagy rázza fel, és öntse 

fertőtlenített üvegpalackba. Helyezze a 

forgótányér közepére. A főzést fedő nélkül 

végezze. Rázza jól össze, és hagyja legalább 

3 percig állni. Tálalás előtt jól rázza össze, és 

ellenőrizze a hőmérsékletét.
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GRILL
A grillező fűtőelem a sütőtér teteje alatt helyezkedik el. Csak akkor működik, ha az ajtó csukva van, 

és a forgótányér forog. A forgótányér forgása következtében válik az étel egyenletesen barnává. A 

grill 4 perces előmelegítésével gyorsabban barnul az étel.

Grillezéshez használható edények:

Lángálló edények, amelyek tartalmazhatnak fémet. Ne használjon semmilyen műanyag edényt, 

mert az megolvadhat.

Grillezésre alkalmas élelmiszerek:

Darált hús, kolbász, sütnivaló hússzelet, hamburger, szalonna, füstölt sonka szeletek, vékony halsze-

letek, szendvics és mindenféle pirítós kenyér.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Ne feledje, hogy az ételt a felső rácsra kell tenni, hacsak nincs más javaslat.

MIKROHULLÁM + GRILL
Ez a főzési mód a grill sugárzó hőjét egyesíti a mikrohullámú főzés

gyorsaságával. Csak akkor működik, ha az ajtó csukva van, és a forgótányér forog. A forgótányér 

forgása következtében az étel egyenletesen barnul.

Mikrohullámú főzéshez + grillezéshez használható edények

Olyan edényt használjon, amelyen áthatolnak a mikrohullámok. Az edénynek lángállónak kell 

lennie. Kombinált üzemmód esetén ne használjon fémedényt. Ne használjon semmilyen műanyag 

edényt, mert az megolvadhat.

Mikrohullámú főzésre + grillezésre alkalmas élelmiszerek:

A kombinált főzésre alkalmas élelmiszerek közé azok az elkészített ételek tartoznak, amelyek melegí-

tést vagy barnítást igényelnek (például sült tészta), valamint azok az ételek, amelyeknél rövid sütési 

idő szükséges az étel tetejének barnításához. Ez az üzemmód használható az olyan vékony ételek 

esetében is, amelyeknél barna és ropogós felületet szeretnénk elérni (például csirkeszeletek esetén, 

amelyeket félidőben meg kell fordítani). A további részletek a grillezési táblázatban találhatók.

Az ételt meg kell fordítani, ha mindkét oldalát barnára szeretnénk pirítani.
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Grillezési útmutató – friss élelmiszerek
Melegítse elő 4 percig a grillt a grill funkcióval.

A teljesítményszint és a grillezési idő beállításához használja az alábbi táblázatot útmutatóként.

Friss étel Adag
Teljesít-

mény

1. oldal
Idő

(perc)

2. oldal
Idő

(perc)
Utasítás

Pirítós 
szeletek

4 db
(egyen-

ként 25 g)
Csak grill 3½-4½ 3-4

Helyezze egymás mellé a pirítós szele-
teket a rácsra.

Kifl i (már 
kisütött)

2-4 db Csak grill 2½-3½ 1½-2½
Tegye a kifl iket fejjel lefelé, körben, 
közvetlenül a forgótányérra.

Grillezett 
paradicsom

200 g
(2 db)
400 g
(4 db)

C2
3½-4½

5-6

–

Vágja félbe a paradicsomokat. Tegyen 
sajtot a tetejükre. Helyezze el körben 
egy lapos hőálló tálban. Helyezze a 
tálat a rácsra.

Paradicso-
mos-sajtos 
pirítós

4 db
(300 g) C2 4-5

–
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. 
Tegye a pirítóst a feltéttel együtt a 
rácsra. Hagyja 2-3 percig állni.

Hawaii 
pirítós
(ananász, 
sonka, sajt 
szeletek)

2 db
(300 g)

4 db
(600 g)

C1
3½-4½

6-7

–

Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. 
Tegye a pirítóst a feltéttel együtt a 
rácsra. Tegyen két pirítóst egymással 
szemben közvetlenül a rácsra. Pihen-
tesse 2-3 percig.

Sült 
burgonya

250 g
500 g

C1
4½-5½
6½-7½

–
Vágja félbe a burgonyákat. Helyezze el 
körben a rácson, vágott felükkel a grill 
felé.

Csőben sült 
bur go nya/
zöld ség 
(hűtött)

500 g C1 9-11 –
Tegye az ételt egy kis hőálló edénybe. 
Helyezze az edényt a rácsra. Pihentesse 
2-3 percig.

Csirke-
darabok

450 g
(2 db)
650 g

(2-3 db)
850 g
(4 db)

C2

7-8

9-10

11-12

7-8

8-9

9-10

Kenje be a csirkedarabokat olajjal és 
fűszerekkel. Helyezze el körben úgy, 
hogy a csontok befelé legyenek. Csir-
kedarabot ne tegyen a rács közepére. 
Pihentesse 2-3 percig.

Sült csirke
900 g

1100 g
C1

10-12
12-14

9-11
11-13

Kenje be a csirkét olajjal és fűszerekkel. 
Tegye közvetlenül a forgótányérra 
úgy, hogy a csirke egyik melle lefelé, 
a másik felfelé legyen. A grillezés után 
hagyja 5 percig állni.
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Grillezési útmutató – friss élelmiszerek

Friss étel Adag
Teljesít-

mény

1. oldal
Idő

(perc)

2. oldal
Idő

(perc)
Utasítás

Bárányhús

(közepes)
400 g

(4 db)
Csak grill 10-12 8-9

Kenje be a bárányhúst olajjal és 

fűszerekkel. Helyezze körben a 

rácsra. A grillezés után hagyja 2-3 

percig állni.

Sertés 

szelet

250 g

(2 db)

500 g

(4 db)

Mikrohul-

lám + grill

C2

6-7

8-10

Csak grill

5-6

7-8

Kenje be a sertés szeleteket olajjal 

és fűszerekkel. Helyezze körben a 

rácsra. A grillezés után hagyja 2-3 

percig állni.

Sült hal 450 g

650 g
C2

6-7

7-8

7-8

8-9

Kenje be az egész halat olajjal és 

fűszerekkel. Helyezze a halakat 

egymás mellé a rácsra (fejtől 

farokig).

Sült alma

2 alma

(kb. 400 g)

4 alma

(kb. 800 g)

C2

6-7

10-12

–

Magozza ki az almát, és töltse 

meg mazsolával és lekvárral. 

Tegyen maduladarabokat a 

tetejükre. Helyezze az almákat 

lapos hőálló tálra. Helyezze a tálat 

közvetlenül a forgótányérra.
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Grillezési útmutató – fagyasztott élelmiszerek
A teljesítményszint és a grillezési idő beállításához használja az alábbi táblázatot útmutatóként.

Friss étel Adag
Teljesít-

mény

1. oldal
Idő

(perc)

2. oldal
Idő

(perc)
Utasítás

Kifl i

(egyenként 

kb. 50 g)

2 db

4 db

Mikrohul-

lám + grill

C2

1½-2

2½-3

Csak grill

2-3

2-3

Helyezze el a kifl iket fejjel 

lefelé körben, közvetlenül a 

forgótányérra. A kifl ik másik 

oldalát grillezze a kívánt 

mértékben ropogósra. 

Hagyja 2-5 percig állni.

Bagett/ 

fokhagymás 

kenyér

200-250 g

(1 db)

Mikrohul-

lám + grill

C1

3½-4

Csak grill

2-3

Helyezze a fagyasztott 

bagettet átlósan sütőpapírra 

a rácson. A grillezés után 

hagyja 2-3 percig állni.

Csőben sült 

(zöldség vagy 

burgonya)

400 g C1 13-15 –

Tegye a fagyasztott ételt egy 

kis hőálló edénybe. Helyezze 

az edényt a rácsra. Hagyja 

2-3 percig állni.

Tészta 

(cannelloni, 

makaróni, 

lasagne)

400 g C1 14-16 –

Tegye a fagyasztott tésztát 

egy lapos, szögletes hőálló 

edénybe. Helyezze a tálat 

közvetlenül a forgótányérra. 

Hagyja 2-3 percig állni.

Haldarabok 400 g C1 16-18 –

Tegye a fagyasztott haldara-

bokat egy lapos, szögletes 

hőálló edénybe. Helyezze a 

tálat közvetlenül a forgó-

tányérra. Hagyja 2-3 percig 

állni.



Importôr:
Candy Hoover Hungary Kft. • 1122 Budapest, Városmajor u. 13.

Tel.: (06/1) 488-0177 • Fax: (06/1) 488-0176

Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel

Telefon: 06-40-200-665




