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FIGYELMEZTETÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ ENERGIA OKOZTA HATÁSOK  

ELKERÜLÉSÉRE 

 

1. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az ajtó és az előlap közé, ne akadályozza az ajtó 
megfelelő záródását és a szigetelés megfelelő tömítését. 

2. Ne használja a sütőt, ha az sérült. Javasolt időközönként az ajtó megfelelő záródásának 
ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése, hogy az ajtó nem sérült: 

a. Ajtó (deformálódott),  

b. Zsanérok és rögzítések (töröttek vagy kilazultak). 

3. Az ajtó szigetelés és a szigetelő elemek vizsgálata. 

4. Az ajtó esetleges meghibásodása esetén annak javítását vagy cseréjét csak a szakszerviz 
végezheti. 

RÁDIÓ INTERFERENCIA 

1. A mikrohullámú sütő bizonyos esetekben zavart okozhat a rádió és TV valamint hasonló 
berendezésekben. 

2. Ha ilyet tapasztal, végezze el az alábbi műveleteket ennek megszüntetése érdekében: 

a. Tisztítsa meg az ajtó szigeteléseit. 

b. Helyezze át a TV vagy a rádió antennáját. 

c. Helyezze át a mikrohullámú sütőt a vevőegységektől távol. 

d. Változtasson a sütő elhelyezésén és beépítésén. 

e. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt másik csatlakozó aljzatba, hogy az külön áramkörön 
legyen a vevőegységekhez képest. 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Az elektromos készülékek használata esetén be kell tartani az alábbi utasításokat. 

FIGYELMEZTETÉS: Az esetleges égési sérülések, áramütés és egyéb balesetek, tűz vagy 
túlzott mikrohullámú energia felszabadulásának elkerülése érdekében. 

1. Olvasson el minden utasítást mielőtt megkezdi a készülék használatát. 

2. Használja a készüléket a rendeltetésének megfelelően az útmutató alapján. Ne használjon 

a sütőben maró hatású anyagokat és kémiai oldószereket. Ez a készülék háztartási 

használatra,étel melegítésére,sütésre és főzésre készült. Ipari és laboratóriumi használatra 

nem alkalmas. Ne használjon a sütőben maró hatású anyagokat és kémiai oldószereket. Ez 

a készülék háztartási használatra, étel melegítésére, sütésre és főzésre készült. Ipari és 

laboratóriumi használatra nem alkalmas. 
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3. NE használja a készüléket üresen. 

4. Ne használja a készüléket, ha az elektromos hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült, vagy 
ha a készülék nem üzemel megfelelően. A hálózati csatlakozó és a kábel cseréjét csak 
megfelelően képzett szakember végezheti, az esetleges balesetek elkerülése érdekében. 

5. Figyelem: Ha a készüléket kombinált üzemmódban működteti, azt gyerekek csak felnőtt 
felügyelete mellett használhatják, mert a magas hő termelődés balesetveszélyes.  

6. FIGYELEM: Csak akkor hagyja gyermek által működtetni a készüléket, ha tisztában van a 
készülék biztonságos használatával és a kezelési útmutatóban leírtak alapján a 
mikrohullámú sütőt biztonságosan kezelni tudja. 

7. A sütőben kialakulható tűz elkerülése érdekében: 

a. Ha az ételt műanyag vagy papír dobozban melegíti, legyen óvatos és tartsa szemmel 
folyamatosan, mert tűz keletkezhet. 

b. Vegye ki a fém vagy egyéb kapcsokat a műanyag vagy papír dobozokból mielőtt azt a 
sütőbe helyezné. 

c. Ha füstöt érzékel, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból és hagyja zárva az ajtót, 
nehogy nagyobb tűz keletkezzen az esetlegesen kicsapó lángoktól. 

d. Ne használja a sütőt tárolásra. Ne hagyjon papír vagy más edényeket a sütőtérben, ha a 
sütőt nem használja. 

8. FIGYELEM: Ne melegítsen folyadékot vagy más ételt lezárt edényben, mert az 
felrobbanhat. 

9. A mikrohullám a folyadékoknál késleltetett forrást eredményezhet, ezért legyen óvatos 
mikor megfogja az edényeket. 

10. Ne süssön olajban. A forró olaj károsíthatja a sütő alkatrészeit és égési sérüléseket 
okozhat. 

11. Nyers tojást héjában és keményre főzött tojást nem szabad a mikrohullámú sütőben 
melegíteni, mert az a melegítés közben és azt követően is felrobbanhat. 

12. A héjas zöldségeket és gyümölcsöket, mint pl.: burgonya, alma valamint a 
csonthéjasokat pucolja meg melegítés előtt. 

13. A cumisüvegeket és a bébiételes üvegeket, a melegítés után fel kell rázni, hogy a 
hőmérséklet egyenletes legyen és minden alkalommal ellenőrizni kell a hőmérsékletet, 
nehogy égési sérüléseket okozzon. 

14. A használt edények a melegített étel által átadott hőtől felforrósodhatnak, ezért legyen 
óvatosaz edények megérintésekor. 

15. Az edényeket ellenőrizni kell, hogy megfelelők legyenek mikrohullámú sütőben való 
használatra. 

16. FIGYELEM: Veszélyes, ezért tilos a készülék szétszerelése és a burkolat eltávolítása, 
mert túlzott mikrohullámú energia szabadulhat fel! A készülék szétszerelését és javítását, 
csak megfelelően képzett szakember végezheti. 
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17. Ez a termék 2 B ISM osztályba tartozik. Ennek meghatározása ISM (ipari, tudományos, 
orvosi) berendezés, ahol folyamatos rádiófrekvenciás hullám képződik és/vagy használatban 
van, mely elektromágneses sugárzással vagy szikraképződéssel jár. A B osztályú 
berendezések háztartási környezetben használhatók és közvetlenül csatlakoztathatók az 
alacsony feszültségű elektromos hálózathoz, melyeket háztartási célra használnak. 

18. Ez a készülék nem használható csökkent fizikai vagy mentális képességgel rendelkező 
személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy olyan személyek által akik nem rendelkeznek 
pontos ismeretekkel és képességekkel a készülék használatával és biztonságos 
működtetésével kapcsolatban. 

19. Ne hagyja a gyerekeket játszani a készülékkel. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 

1. Kapcsolja ki a sütőt és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból a tisztítás előtt. 

2. Tartsa tisztán a sütő belsejét, az ételmaradékokat és a folyadék maradványokat a 
sütőfalakról mossa le nedves ruhával. Tisztítószereket csak akkor használjon, ha a sütő 
nagyon szennyezett. Kerülje a szórófejes tisztítószereket, mert ezek eltömíthetik az ajtó 
szigetelését. 

3. A külső burkolat tisztításához használjon enyhén nedves törlőkendőt. A sütő 
belsőalkatrészeinek védelme érdekében ne öntsön vizet a sütő szellőző nyílásaiba. 

4. Mossa le az ajtó mindkét oldalát, az ablakot és ügyeljen arra, hogy az ajtó szigetelései 
gondosan meg legyenek tisztítva, ne legyenek lerakódások, melyek akadályozzák a 
szigetelést. NE használjon súrolószereket.  

5. Ne hagyja, hogy a kezelőfelület nedves legyen. Tisztítsa enyhén nedves ruhával. A 
kezelőpanel tisztításakor hagyja nyitva az ajtót, hogy a gombok esetleges megnyomódása 
nehogy véletlen bekapcsolást eredményezzen. 

6. Ha párás maradványok vannak a sütőtérben és a külső burkolaton tisztítsa meg puha 
törlőkendővel. Ez akkor fordul elő, ha a sütő túlságosan párás környezetben üzemel, ez 
ebben az esetben normális jelenség. 

7. Egyes esetekben a forgótányér kivétele is javasolt. Mossa el ezt mosogatótálcában vagy 
mosogatógépben. 

8. Az aljzat és a gyűrű esetenkénti tisztítást igényel. Mossa le az aljzatot kímélő 
tisztítószerrel. A gyűrű tisztítása elegendő kéz meleg vízzel vagy tisztítható mosogatógépben 
is. Ha eltávolítja a görgős gyűrűt a tisztításhoz, győződjön meg róla, hogy az megfelelően lett 
visszahelyezve. 

9. Az esetleges kellemetlen szagok eltávolításához egy csészébe öntsön vizet, csepegtessen 
bele citromlevet, helyezze be a sütőbe, kapcsolja be a sütőt majd hagyja párologni a vizet 5 
percig. Mossa el a sütőt gondosan, majd törölje szárazra, puha törlőkendővel. 

10. Ha a belső világítás cseréjére lenne szükség lépjen kapcsolatba az eladóval, a szervizzel 
vagy a vevőszolgálattal ennek beszerzéséhez. 
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11. Ha a készülék tisztítása és időszakos karbantartása nincs megfelelően és rendszeresen 
elvégezve, az a készülék hibás működéséhez és annak élettartamának csökkenéséhez 
vezethet. A nem megfelelő tisztítás és karbantartás veszélyhelyzetek kialakulásához is 
vezethet. 

12. Kérjük, ha már nem használja, ne dobja ki a termét a háztartási hulladékokkal együtt a 
gyűjtőkonténerbe. Ezt a terméket az erre vonatkozó EU előírásnak megfelelően a 
környezetre ártalmas és veszélyes hulladékként kell kezelni, ezért azt csak az erre alkalmas 
gyűjtőhelyeken lehet leadni, ahol gondoskodnak a készülék újrahasznosításáról és a 
veszélyes anyagok megfelelő megsemmisítéséről. Tájékozódjon a hatályban lévő helyi 
rendelkezésekről. 

HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK 

 

1. A legideálisabban használható edények az átlátszó, mikrohullámú használatra készült 
műanyag edények, melyek könnyen átengedik a mikrohullámokat és egyenletesen melegítik 
fel az ételt. 

2. A mikrohullám a fémen nem hatol át, ezért a sütőben ne használjon fém edényeket.  

3. Ne használjon a mikrohullámú sütőben újrahasznosított papírt, mert ezek apró fém 
részeket tartalmazhatnak és a szikrától lángra lobbanhatnak. 

4. Javasolt az ovális vagy a hengeres edények használata a szögletes edényekkel szemben, 
mert az étel a szegletekben, sarkokban megéghet. 

5. Vékony alufólia csíkokat használhat a lefedésre, hogy elkerülje az ételek megégését, de 
legyen óvatos és mindig hagyjon legalább 3 cm helyet a fólia és a sütő falai között.  

 

 

Műszaki adatok: 

Teljesítmény: 230-240V/50 Hz 

Névleges mikrohullámú teljesítmény: 800 W 

Külső méretek (Szél. x Mag. x Mély.): 446 mm x 270 mm x 330 mm 

Űrtartalom: 20 liter 

Nettó súly (megközelítőleg): 10,3 kg. 
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KEZELŐ PANEL 

1.Kijelző: Megjelenik az óra, a 
sütési/főzési idő, a teljesítmény és a 
művelet.  
 
2.Auto Cook- Automatikus  sütés/főzés  
 
3.Defrost/Kiolvasztás: Súly szerinti 
kiolvasztás 
 
4.Defrost/Kiolvasztás: Idő szerinti 

kiolvasztás 
 
5.Power- Teljesítmény: E gomb ismételt 

megnyomásával választhat a különféle 
teljesítmény beállítások közül, a teljes 
(100%-os) teljesítménytől a 0-ig.  
 
6.Gyors főzés/sütés: Meghatározott 
mennyiségű élelmiszerek főzése és 
újramelegítése egy érintésre  
 
7.Idő és sütési/főzési idő beállítására 
szolgáló gombok: A gombok alsó részén 

található felirat az idő beállítására szolgál: 
1 hour az órát 1 órával növeli. A felső 
részén pedig a főzési/sütési idő 
beállítására szolgál: 10 min. 10 perces 
sütési/főzési idő beállítását jelenti. 

8. STOP/Clear- Leállítás/Törlés: E gomb 

egyszeri megnyomásával leállíthatja a 
sütési/főzési programot. A gomb kétszeri 
megnyomásával törölheti a programot és a 

beállítást. Ezzel a gombbal állíthatja be/törölheti a gyermekzár funkciót is.  
 
9. Start/+30 sec- Indítás/30 másodperces gyorsindítás: A gomb egyszeri 

lenyomásával 30 másodperces maximális 100%-os teljesítményen történő 
sütés/főzés indítható el. A beállított programok elindítására is szolgál ez a 
gomb 
 

10.ECO gomb: Az ECO gomb hosszan nyomásával tudja aktiválni a készüléket 

(készenléti állapotba hozni). 

 
.  
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Mikrohullámú sütő indítása  

Nyomja hosszan az Eco gombot a készülék indításához. 5 perc eltelte után a 

készülék automatán készenléti állapotba megy át. 

Start gomb  

A start gomb megnyomásával tudja a kiválasztott funkciót aktiválni. 

Csak a Start gomb benyomásával a készülék automatikusan 30 másodperces 

melegítést indít el. 

STOP gomb  

A Stop gomb segítségével tudja a tévesen kiválasztott funkciót törölni, illetve az 

elindított programot megszakítani, leállítani. 

A Stop gomb hosszan nyomásával tudja a készüléket „Stand by” (készenléti) módba 

állítani. Ebben az esetben a készülék nem fogyaszt energiát. 

10 MÁSODPERC, 1 PERC, 10 PERC (10 SEC, 1 MIN, 10 MIN)  

Ezen gombok segítségével tudja a kívánt melegítési, főzési időt beállítani, 

maximálisan 60 percre. A másodperc domb minden egyes megnyomásával 10 

másodpercet tud beállítani. 

Tömeg kiválasztás funkciógombok - 10 gr/100 gr/1000 gr  

Kiolvasztás funkció esetén meg kell adni a termék tömegét. Maximálisan 6000 

gramm (6 kg) tömeget tud beállítani a készüléken a megfelelő gombok 

megnyomásával. 

 
Teljesítményszintek  
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A sütő gyári beállítása a maximális (100%-os) teljesítmény. Egyes receptek 

alacsonyabb teljesítményszintet kívánnak meg.   

A mikrohullám teljesítményszintjének módosítása:  

- a Power (Teljesítmény) gomb ismételt lenyomásával is módosíthatja a 

teljesítményszintet. 

KIOLVASZTÁS 

Tömeg szerinti kiolvasztás 

A gomb megnyomásával a kiolvasztást tömeg szerint tudja beállítani (lásd: Tömeg 

kiválasztás funkciógombok). 

Minimálisan beállítható tömeg mennyiség 500 gramm, maximálisan 6000 gramm. 

A kívánt tömeg kiválasztása után nyomja meg a Start gombot a funkció 

elindításához. 

Idő szerinti kiolvasztás  

Nyomja meg az „Idő szerinti kiolvasztás” funkciógombot, adja meg a kívánt időt, majd 

nyomja meg a Start (indító) gombot. A program megszakításához nyomja meg a 

Stop gombot. 

Gyorsfunkciók: 

Pizza kiolvasztás  

Lefagyasztott pizza esetén e gyorsfunkció segítségével egy gombnyomásra lehet 

kiolvasztani, valamint fogyasztható állapotra készíteni a kívánt pizza mennyiséget. 

Két mennyiség választható a „Pizza kiolvasztás” gomb ismételt nyomásával 200 

(3:10 perc) vagy 400 (6:20 perc) gr. A megfelelő tömeg kiválasztása után a készülék 

automatikusan indul. 

Spagetti  

„Spagetti” funkció segítségével egy illetve két gombnyomásra tud melegítést indítani. 

A „Spagetti” funkciógomb többszöri megnyomásával lehet az 1-2 időintervallumon 

változtatni. 

Kijelző Idő (perc) 

1 7:00 

2 10:00 
A kívánt idő kiválasztása után a készülék automatikusan indul. 

A Spagetti készítéséhez adjon forró vizet mielőtt elkészíti. 
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Víz / Kávé melegítés  

Víz illetve kávé melegítése esetén pár gombnyomással tudja beállítani a kívánt 

időtartamot. 

A kijelzőn 1-2-3 számok jelennek meg, melyek az alábbi táblázatban látható 

melegítési időtartamot jelentik: 

Kijelzőn megjelent szám Időtartam (perc : másodperc) 

1 1:30 

2 3:00 

3 4:30 
A kiválasztott program automatikusan elindul pár másodperc múlva. 

A kiválasztott program megszakításához nyomja meg a Stop gombot. 

AUTO COOK – AUTOMATA PROGRAMOK  

Az alábbi élelmiszerekhez nem szükséges az idő és teljesítmény beállítása. 

Elegendő a megfelelő élelmiszer kiválasztása (lásd táblázat), majd a Start gomb 

megnyomása. 

 

Kijelző Élelmiszer Idő (perc) 

AC-1 Kenyér 0:30 

AC-2 Leves 2:30 

Ac-3 Sült burgonya 11:00 

AC-4 Friss zöldség 2:00 

AC-5 Fagyasztott zöldség 2:30 
 

A kiválasztott program megszakításához, illetve megváltoztatásához nyomja meg a 

Stop gombot. 

Az automata sütési funkció függ a frekvencia ingadozásától, az ételek méretétől és 

vastagságától, az egyéni szokásoktól és tapasztalatoktól és attól, hogy hogyan 

helyezi el az élelmiszereket a sütőben. Ha az eredmény nem megfelelő állítsa be az 

időt kicsit hosszabb időtartamra. 
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A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ELHELYEZÉSE 

 

1. Keressen egy olyan vízszintes felületet, amely elég helyet biztosít a külső 

ventillátornak. 

2. Minimum 7,5 cm-re távolság legyen a fal és a mikrohullámú sütő közt. Egy oldalnak 

szabadon kell maradnia. Minimum 30 cm helyet hagyjon üresen a mikrohullámú sütő 

fölött. 

3. Helyezze a sütőt olyan messzire a rádióktól és a TV-ktől, amennyire csak lehetséges. 

Ellenkező esetben működésbeli zavar léphet fel ezeknél a készülékeknél az 

elektromágnes összeférhetetlenségi okok miatt. 

4. Csatlakoztassa a sütőt egy legalább 13 amperbiztosítással rendelkező konnektorhoz 

és győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a berendezés adatlapján 

szereplő értéktartománynak (ne használjon hosszabbítót vagy hálózati csatlakozót pl. 

T-elosztót). 

 

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a mikrohullámú sütőt tűzhely vagy más olyan készülék 

fölé, amely hőt termel. Ez tönkreteszi a mikrohullámú sütőt. 

FIGYELMEZTETÉS: Folyadékot és ételeket nem szabad zárt edényben melegíteni, mert 

robbanásveszélyes lehet. 
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FUNKCIÓ DIAGRAM – SÜTŐ RÉSZEI 
 

 

 

1. Ajtó biztonsági zár 

2. Betekintő ablak 

3. Forgó szerkezet 

4. Kezelő panel 

5. Csillámlemez 

6. Üvegtányér 
 


