
 

 

 

 

EDEKA AG820AKI 
mikrohullámú sütő 

 

Használati utasítás 



 

Fontos biztonsági előírások  

1) Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani, átalakítani vagy beállítani a mikrohullámú 
sütő ajtaját, vezérlő panelét, biztonsági reteszét vagy bármely egyéb egységét. A 
javítást kizárólag szakember végezheti. 

2) Soha ne üzemeltesse üresen a mikrohullámú sütőt. Használaton kívül javasolt egy 
pohár vizet tartani a sütőtérben. A víz a mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolása 
esetén elnyeli a mikrohullámú energiát.  

3) Vizes ruhát tilos a mikrohullámú sütőben szárítani, mert túl hosszú melegítés után a 
ruha elszenesedhet vagy meggyulladhat. 

4) Papírtörölközőbe csomagolt ételt - hacsak a főzési útmutató kifejezetten elő nem írja - 
nem javasolt a mikrohullámú sütőben hevíteni.  

5) Ne használjon fából készült edényeket, mert túlhevülhetnek és elszenesedhetnek. Fém-
szegéllyel vagy fém-mintázattal ellátott porcelánedényeket nem szabad a 
mikrohullámú sütőben használni. A fémből készült kötöző anyagokat mindig távolítsa 
el az ételről. A sütőtérbe helyezett fémtárgyak elektromos ívkisülést okozhatnak, ami 
súlyosan károsíthatja a készüléket.  

6) Ügyeljen arra, hogy működés közben ne maradjon konyharuha, szalvéta vagy egyéb 
akadály a sütőtér külső pereme és az ajtószigetelés között, mert ez mikrohullámú 
energiaszivárgást okozhat.  

7) Ne használjon újrahasznosított papírból készült termékeket, mert ezek olyan 
anyagokat tartalmazhatnak, amelyek a sütőtérben szikrázást és/vagy tüzet okozhatnak.  

8) Közvetlenül a főzés/sütés befejezése után ne tegye a forgótányért hideg vízbe, mert 
eltörhet vagy megrepedhet.  

9) Kisebb mennyiségű étel rövidebb főzési vagy melegítési időt igényel. Normál főzési 
vagy melegítési idő alkalmazásakor a kisebb mennyiségű étel túlmelegedhet vagy 
megéghet.  

10) A mikrohullámú sütőt a véletlen felbillenés megakadályozása érdekében úgy kell 
elhelyezni, hogy a sütőtér ajtajának külső felülete legalább 8 cm-rel beljebb legyen az 
elhelyezési felület szélétől. 

11) Főzés/sütés előtt szurkálja át a burgonya, alma vagy az ehhez hasonló zöldségek és 
gyümölcsök héját.  

12) Egész tojást tilos a mikrohullámú sütőben főzni. A tojáshéjon belül megnövekvő 
nyomás a tojás felrobbanását okozhatja.  

13) A mikrohullámú sütőben tilos olajban vagy zsírban sütést alkalmazni.  
14) Főzés vagy felolvasztás előtt távolítsa el a műanyag csomagolást az ételről. Egyes 

esetekben azonban az ételt műanyag fóliával kell lefedni melegítés vagy főzés közben.  
15) Ha a sütőtér ajtaja megsérül, a mikrohullámú sütőt mindaddig nem szabad 

üzemeltetni, míg az ajtót szakember meg nem javítja.  
16) Ha füstölést észlel, hagyja zárva a mikrohullámú sütő ajtaját és kapcsolja ki a 

készüléket vagy húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt a fali konnektorból.  
17) Ha eldobható műanyag, papír vagy egyéb éghetőanyagból készült edényben melegíti 

illetve főzi az ételt, gyakran ellenőrizze, hogy az edény nem kezd-e deformálódni.  
18) A gyermekeknek csak akkor engedje felügyelet nélkül használni a mikrohullámú 

sütőt, ha megfelelően elmagyarázta nekik a biztonságos használat módját, és ők 
megértették a helytelen használatból eredőveszélyeket.  

19) Folyadékokat és ételeket nem szabad légmentesen lezárt edényben hevíteni, mert 
felrobbanthatnak.  



 

Elsősegély  

Forrázás esetén:  
1) Gyorsan tartsuk a forrázott területet hideg folyóvíz alá, legalább 10 percig.  
2) Tegyünk rá tiszta száraz kötést. Ne használjunk krémet, olajat!  

Tűz esetén:  
1) Tartsuk zárva a készülék ajtaját.  
2) Kapcsoljuk ki az áramot.  
3) Húzzuk ki a készüléket a hálózatból.  

 

A készülék felépítése 

 

1) Kezelőpanel 
2) Ajtónyitó gomb 
3) Grillrács 
4) Tányérforgató háromszög 
5) Tányérforgató gyűrű 
6) Forgótányér 
7) Ajtózár 
8) Ablak 

Üzembe helyezés 

1) A sütőt stabil, vízszintes helyen kell üzembe helyezni, távol radiátortól, tűztől vagy 
hidegtől. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, legalább 10 cm-t kell biztosítani az 
oldalaknál, és 30 cm-t a készülék fölött. 

2) Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz. Ne használja ugyanazt a konnektort a 
mikrohullámú sütőhöz és egy másik elektromos készülékhez. 

3) Helyezze a sütőbe a tányértartó gyűrűt, és tegye rá az üvegtányért. Mindig legyen a 
tányér a sütőben használat közben!  
 



 

Kezelőpanel gombjai 

Felirat Funkció Használat 
Auftauen nach Gewicht Kiolvasztás súly 

alapján 
Nyomja meg a gombot, majd a 
tekerőgomb segítségével állítsa be a 
súlyt. 

Uhrzeit / Vorwahl Óra / Időzítő Nyomja meg a gombot, majd a 
tekerőgomb segítségével állítsa be az 
órát, nyomja meg ismét a gombot, majd a 
tekerőgomb segítségével állítsa be a 
percet. Mentse el a beállított időt újabb 
gombnyomással. 

Auftauen nach Zeit  Nyomja meg a gombot, majd a 
tekerőgomb segítségével állítsa be az 
időt. 

Schnellstart / Start Gyorsindítás / Start Alaphelyzetben ezzel a gombbal 
indíthatja el a melegítést, minden 
gombnyomás 1 perccel növeli a 
működési időt (100% teljesítmény).  
Program indítása. 

Mikrow/ Grill/ Kombination Mikrohullám / Grill / 
Mikrohullám és Grill 

A gomb egyszeri megnyomásával 
kiválaszthatja a készülék teljesítményét. 
A tekerőgomb segítségével csökkentheti 
vagy növelheti ezt. Grill: G – A 
tekerőgomb segítségével keresse meg a 
„G” feliratot. Nyomja meg egyszer a 
Mikro/Grill/Kombi gombot, a tekerő 
gomb segítségével határozza meg az időt, 
majd nyomja meg a Start gombot.  
Kombi programok:  
C-1: Az összidő 55%-ban 
mikrohullámmal süti, 45%-ban grillezi az 
ételt. 
C-2: Az összidő 36%-ban 
mikrohullámmal süti az ételt, 64%-ban 
grillezi. 
A maximális sütési idő mindkét 
programban 95 perc. 
Nyomja meg egyszer a 
Mikro/Grill/Kombi gombot, a tekerő 
gomb segítségével válassza a C-1 vagy 
C-2 programot, nyomja meg egyszer 
Mikro/Grill/Kombi gombot, a tekerő 
gomb segítségével határozza meg az időt, 
majd nyomja meg a Start gombot.  
 

Löschen / Stopp Törlés / Stop A gomb egyszeri megnyomásával 
megállítja az aktuális programot. A gomb 



kétszeri megnyomásával törli a 
memóriából a programot. 

Autom. Menü  Automatikus 
Program  

A sütő ki tudja számítani különböző 
ételek legjobb sütési idejét. Ehhez elég, 
ha kiválasztja az étel fajtáját, és 
betárcsázza az étel súlyát. Az 
automatikus sütés 100% és 80%-on 
történik. 
Kódok:       Választható        Teljesítmény 
                    mennyiség (g) 
A1- Felmelegítés 200/400/600  100% 
A2- Zöldség         200/300/400  100% 
A3- Hal                250/350/450     80% 
A4- Hús               250/350/450   100% 
A5- Tészta           50/100              80% 
A6- Krumpli        200/400/600   100% 
A7- Pizza             200/400          100% 
A8- Leves            200/400          100% 
 
Nyomja meg az Auto.menü gombot, 
válassza ki a tekerő gomb segítségével a 
kódot, nyomja meg még egyszer az 
Autom. menü gombot, a tekerő gomb 
segítségével válassza, ki a súlyt majd 
nyomja meg a Start gombot.  

Zeitschaltuhr / Leistung / 
Gewicht 

Idő / teljesítmény / 
súly 
 

A tekerő gomb segítségével választhat 
időt, teljesítményt, súlyt.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jelmagyarázat 

 

Mikrohullám 

 

Kiolvasztás 

 

Mikrohullám és 
Grill 

 

Grill 

 

Teljesítmény 
nagy/kicsi 

 

Gyerekzár 
bekapcsolva 

 

Automatikus 
program 
bekapcsolva 

 

Súly grammban 

 

Programozott 
indítás 

 

 

Tisztítás és ápolás 

 Az alábbi műveleteket minden használat után el kell végezni: 

 Áramtalanítsa a készüléket és várja meg, hogy teljesen lehűljön. 

 Vegye ki a forgótányért és tartógyűrűjét és mosogassa el őket. 

 Mosogatószeres és tiszta vizes kendővel törölgesse meg a sütő belsejét, széleit és 
ajtaját. 

 A tisztításhoz nincs szükség külön tisztítószeres vízre. 

 Ne használjon fémből készült súrolószivacsot vagy dörzspapírt. 

 A külső felületeket és a kezelőpanelt megnedvesített puha törlőkendővel törölje át. 

 Ha folyadék fröccsent a sütő belső falára, azt teljesen le kell törölni, különben a 
következő bekapcsoláskor füstöt okozhat. 

 Ha szaga van a sütőnek készítsen elő egy csésze vizet, facsarjon bele egy fél citromot, 
és forralja 5-7 percig, ettől megszűnik a szag. 

 A kivett forgótányért és tartógyűrűjét csak akkor helyezze vissza, ha teljesen száraz. 

 

 


