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Tartalom

A mikrohullámú funkció mıködése
A mikrohullám a rádió- és televízióadásokat közvetítŒ hullámokhoz és a
napfényhez hasonló energia. A mikrohullámok általában belülrŒl kifelé
terjednek, majd eltınnek anélkül, hogy bármilyen hatással lennének a
környezetükre. Ebben a sütŒben azonban egy magnetron nevı
alkatrész található, amelynek célja a mikrohullámokban rejlŒ energia
kihasználása. A magnetroncsŒ elektromos áram hatására
mikrohullámokat gerjeszt.

Ezek a mikrohullámok a sütŒ belsejében kialakított nyílásokon keresztül
belépnek a sütŒtérbe, ahol egy tálca található. A mikrohullámok nem
tudnak áthaladni a sütŒ fémfalán, de az üvegbŒl, porcelánból, papírból
és egyéb, mikrohullámú sütŒben használható edények anyagán igen.

A mikrohullámok magát a fŒzŒedényt nem melegítik fel, de a
felmelegített élelmiszerek átforrósítják az edény anyagát.

Az Ön mikrohullámú sütŒje az egyik
legbiztonságosabb háztartási készülék. Az ajtó
kinyitásakor a sütŒ automatikusan leállítja a

mikrohullámok gerjesztését. A mikrohullámú energia
teljes egészében hŒvé alakul, tehát nem marad

semmilyen „maradék energia", amely az étel
elfogyasztásakor az egészségre káros hatással lenne.
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1. A sütŒ ajtajának, ajtótömítéseinek, kezelŒpaneljének, biztonsági reteszelŒ
kapcsolójának megrongálása, átállítása, nem szakszerı javítása, továbbá a
mikrohullámú sugárzástól védŒ burkolat eltávolítása tilos. 
Az ajtótömítések illetve a környezŒ alkatrészek sérülése esetén a mikrohullámú
sütŒ üzemeltetése tilos. A készülék javítását kizárólag megfelelŒ képesítésı
szakember végezheti.
Más készülékektŒl eltérŒen a mikrohullámú sütŒ egy nagy feszültségı és nagy
áramerŒsségı berendezés. A sütŒ nem rendeltetésszerı használata vagy nem
szakszerı javítása káros mikrohullámú sugárzást vagy elektromos áramütést okozhat.

2. A mikrohullámú sütŒt szárításra használni tilos (pl. nem szabad a mikrohullámú
sütŒbe nedves újságpapírt, ruhát, játékot, elektromos készüléket, kisállatot,
gyermeket, stb. helyezni).
A fentiek be nem tartása súlyos vészhelyzetet, pl. az áramütés következtében tüzet,
égési sérüléseket vagy hirtelen halált okozhat.

3. A mikrohullámú sütŒt kisgyermekek és nagyon idŒs személyek nem használhatják.
Gyermekek csak akkor használhatják a sütŒt felügyelet nélkül, ha a megfelelŒ
utasítások alapján képesek a sütŒ biztonságos használatára, és tisztában vannak a
nem rendeltetésszerı használat veszélyeivel.

A készülék nem rendeltetésszerı használata súlyos vészhelyzetet, pl. tüzet, áramütést
vagy égési sérüléseket okozhat.

4.  A készülék bizonyos, kézzel is elérhetŒ alkatrészei használat közben
felmelegedhetnek, ezért a készüléket kisgyermekektŒl távol kell tartani.
A forró alkatrészek érintése égési sérülést okozhat.

5. Folyadékot vagy ételt szorosan lezárt edényben melegíteni tilos, mert az edény
felrobbanhat. FŒzés vagy felolvasztás elŒtt távolítsa el a mıanyag fóliát az
ételekrŒl. Vegye figyelembe, hogy bizonyos ételeket viszont a melegítés vagy fŒzés
során mıanyag fóliával kell letakarni.
Ezek az ételek a fŒzés vagy melegítés közben fröcskölhetnek.

6.  Ügyeljen arra, hogy minden üzemmódban a megfelelŒ kiegészítŒket használja 
(lásd: az útmutató 58 oldalát).
A nem megfelelŒ kiegészítŒk használata a sütŒ vagy tartozékainak sérülését, illetve
szikrázást és tüzet okozhat.

7. Ne engedje, hogy a gyermekek a kiegészítŒkkel játsszanak vagy az ajtó
fogantyújába kapaszkodjanak.
A készülék nem rendeltetésszerı használata sérülést okozhat. 

Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa. A tız, az
áramütés, a személyi sérülés vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a készülék
használatba vétele elŒtt olvassa el az útmutatót és tartsa be az itt szereplŒ elŒírásokat.
Ez az útmutató nem tér ki az összes lehetséges helyzetre. Ha ismeretlen problémát
észlel, kérjük, forduljon a márkaszervizhez vagy a készülék gyártójához.

Fontos Biztonsági
ElŒírások

Ez a szimbólum biztonsági figyelmeztetésre utal. Olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. A biztonsági
szimbólum után minden esetben a “FIGYELEM” vagy “VIGYÁZAT” figyelmeztetés és valamilyen üzenet következik. A figyelmeztetések jelentése:

Ez a szimbólum olyan veszélyekre vagy eljárásokra hívja fel a figyelmet, amelyek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.

Ez a szimbólum olyan veszélyekre vagy eljárásokra hívja fel a figyelmet, amelyek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

VIGYÁZAT

FIGYELEM

VIGYÁZAT
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Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa. A tız, az
áramütés, a személyi sérülés vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a készülék
használatba vétele elŒtt olvassa el az útmutatót és tartsa be az itt szereplŒ
elŒírásokat. Ez az útmutató nem tér ki az összes lehetséges helyzetre. Ha ismeretlen
problémát észlel, kérjük, forduljon a márkaszervizhez vagy a készülék gyártójához.

1. Az ajtómechanizmusba épített biztonsági reteszelŒ kapcsolónak
köszönhetŒen a készülék nyitott ajtóval nem üzemeltethetŒ. 
A biztonsági reteszelŒ kapcsoló megrongálása, átállítása és nem
szakszerı javítása szigorúan tilos.
A biztonsági reteszelŒ kapcsoló nem megfelelŒ mıködése káros
mikrohullámú sugárzást okozhat. (A biztonsági reteszelŒ kapcsoló az
ajtó kinyitásakor automatikusan leállítja a sütŒ mıködését.)

2. Ne tegyen semmilyen tárgyat (pl. konyhai törlŒt, szalvétát, stb.) a
sütŒ ajtóval érintkezŒ felülete és az ajtó közé. A tömítŒ felületeket
mindig tisztítsa meg a lerakódott ételmaradékoktól vagy
tisztítóanyagok maradványaitól.
A fenti elŒírások be nem tartása káros mikrohullámú sugárzást
okozhat.

3. A sérült mikrohullámú sütŒ üzemeltetése tilos. Különösen fontos,
hogy a sütŒ ajtaja jól záródjon, és ne legyen sérülés (1) az ajtón
(ne deformálódjon), (2) az ajtó zsanérjain és zárónyelvén 
(ne legyenek eltörve vagy kilazulva), valamint (3) az
ajtótömítéseken és a tömítŒ felületeken.
A fenti elŒírások be nem tartása káros mikrohullámú sugárzást
okozhat.

4. Kérjük, ügyeljen a fŒzési idŒ megfelelŒ beállítására. 
Kis mennyiségı étel rövidebb melegítési vagy fŒzési idŒt igényel.
A túlfŒzés következtében az étel meggyulladhat, és károsíthatja a
sütŒt.

5. Ha folyadékot (pl. leveseket, szószokat és italokat) melegít a
mikrohullámú sütŒben, ügyeljen az alábbiakra:

* Kerülje a szık nyakú, egyenes oldalú edények használatát.
* Ne melegítse túl a folyadékot.
* Keverje meg a folyadékot, mielŒtt betenné az edényt a sütŒbe,

majd a melegítési idŒ közepén keverje meg újra.
* A melegítés után hagyja a folyadékot rövid ideig a sütŒben.

Óvatosan keverje vagy rázza meg a folyadékot, majd a forrázás
elkerülése érdekében a fogyasztás elŒtt ellenŒrizze a
hŒmérsékletét (erre különösen a gyermektápszerek és a
bébiételek melegítésénél ügyeljen).
Az edényt óvatosan vegye ki a sütŒbŒl, mert a mikrohullámú sütŒben
felmelegített italoknál elŒfordulhat, hogy a folyadék a melegítés után
buborékképzŒdés nélkül, robbanásszerıen felforr. Ez a jelenség a
forró folyadékok hirtelen kifutását okozhatja.

6.  A sütŒ tetején, alján vagy oldalán található szellŒzŒnyílások
letakarása tilos.
A szellŒzŒnyílások letakarása a sütŒ sérülését és a fŒzés
hatásfokának romlását okozhatja.

7.  Ne használja a sütŒt üresen. Célszerı a sütŒben egy pohár vizet
elhelyezni, mert a víz biztonságosan elnyeli a mikrohullámokat, ha
a sütŒt véletlenül elindítanák.
A sütŒ nem rendeltetésszerı használata a készülék károsodását
okozhatja.

8. A sütŒben ne fŒzzön papírtörlŒbe csavart ételeket, kivéve, ha a
szakácskönyv kifejezetten ezt az utasítást tartalmazza az adott étel
elkészítésére. PapírtörlŒ helyett ne használjon újságpapírt a
fŒzéshez.
A nem megfelelŒ papír használata robbanást vagy tüzet okozhat.

Fontos Biztonsági
ElŒírások

FIGYELEM
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Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa. A tız, az
áramütés, a személyi sérülés vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a készülék
használatba vétele elŒtt olvassa el az útmutatót és tartsa be az itt szereplŒ elŒírásokat.
Ez az útmutató nem tér ki az összes lehetséges helyzetre. Ha ismeretlen problémát
észlel, kérjük, forduljon a márkaszervizhez vagy a készülék gyártójához.

9. Ne használjon a sütŒben faedényeket és olyan kerámiaedényeket,
amelyeken fémes (pl. arany vagy ezüst) díszítések találhatók. 
Az edényrŒl mindig vegye le a fémszálas rögzítŒket. 
Használat elŒtt ellenŒrizze, hogy az adott edény használható-e
mikrohullámú sütŒben.
Ezek az edények a mikrohullámú sütŒben túlmelegedhetnek és
elszenesedhetnek. A fémtárgyaknál különösen fennáll a
szikraképzŒdés veszélye, ami a sütŒ károsodását okozhatja.

10. Ne használjon újrahasznosított papírból készült termékeket.
Ezekben az edényekben olyan szennyezŒanyagok lehetnek, amelyek
fŒzés közben szikrát és/vagy tüzet okozhatnak a sütŒ belsejében.

11. A tálcát és a rácsot fŒzés után közvetlenül ne tegye vízbe.
A hirtelen hıtés a tartozékok repedését vagy sérülését okozhatja. 
A sütŒ nem rendeltetésszerı használata a készülék károsodását
okozhatja.

12. A sütŒ felbillenésének megelŒzése érdekében ügyeljen arra, hogy
a sütŒt úgy helyezze el, hogy az ajtó külsŒ síkja legalább 8 cm-rel
a vízszintes felület széle mögött legyen.
A sütŒ nem rendeltetésszerı használata személyi sérülést okozhat
és a készülék károsodását eredményezheti.

13. FŒzés elŒtt hámozza meg a burgonyát, az almát és minden olyan
zöldséget vagy gyümölcsöt, amelynek héja van.
Ezek az ételek a fŒzés vagy melegítés közben fröcskölhetnek.

14. Ne fŒzzön tojást a héjában. A héjában lévŒ tojás vagy a
keménytojás mikrohullámú sütŒben történŒ melegítése tilos, mert
a tojás (akár a mikrohullámú melegítés után is) szétrobbanhat.

A melegítés közben nyomás képzŒdik a tojás belsejében, ami a tojás
felrobbanását okozhatja.

15. A mikrohullámú sütŒben ne használjon zsírt a sütéshez.
A zsírban sütés a forró zsír hirtelen felforrását okozhatja. 

16. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a sütŒt, vagy húzza ki a sütŒ
csatlakozóját a konnektorból, és az esetleges tız elfojtása
érdekében tartsa zárva a sütŒ ajtaját.
A füstölés súlyos sérülést, például tüzet vagy áramütést okozhat.

17. Ha mıanyagból, papírból vagy egyéb éghetŒ anyagból készült
eldobható edényben melegíti az ételt, figyeljen a sütŒre, és
rendszeresen ellenŒrizze az ételt.
ElŒfordulhat, hogy az étel az edény megolvadása vagy
deformálódása miatt kifolyik a sütŒtérbe, ami tüzet okozhat.

18. A sütŒ kézzel is elérhetŒ felületei mıködés közben
felforrósodhatnak. Grill üzemmódban, hŒlégkeveréses
üzemmódban és automata fŒzési üzemmódban ne érintse meg a
sütŒ ajtaját, a szekrény külsŒ és hátsó részét, a sütŒ belsŒ terét, a
tartozékokat és az edényeket. Tisztítás elŒtt gyŒzŒdjön meg róla,
hogy a felület már nem forró. 
A felforrósodott felületek megérintése égési sérülést okozhat. A forró
felületeket csak megfelelŒ sütŒkesztyıben szabad megérinteni.

Fontos Biztonsági
ElŒírások

FIGYELEM
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Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa. A tız, az
áramütés, a személyi sérülés vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a készülék
használatba vétele elŒtt olvassa el az útmutatót és tartsa be az itt szereplŒ
elŒírásokat. Ez az útmutató nem tér ki az összes lehetséges helyzetre. Ha ismeretlen
problémát észlel, kérjük, forduljon a márkaszervizhez vagy a készülék gyártójához.

19. Rendszeresen tisztítsa meg a sütŒt és távolítsa el a sütŒben
lerakódott ételmaradékokat. Amennyiben idŒnként nem tisztítja
meg a sütŒt, károsodhatnak a felületek.

A felületek károsodása csökkenti a készülék élettartamát, és
veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.

20. Kizárólag a sütŒhöz javasolt hŒmérŒt használja.

A hŒmérsékletet kizárólag a megfelelŒ hŒmérŒvel tudja pontosan
ellenŒrizni.

21. Ha a sütŒben fıtŒelemek találhatók, a készülék mıködés közben
felforrósodhat. Kerülje a sütŒ belsejében lévŒ fıtŒelemek
érintését.

A forró fıtŒelemek megérintése égési sérüléseket okozhat.

22. Pattogatott kukorica készítésekor tartsa be a gyártó utasításait.
Pattogatott kukorica készítése közben a sütŒt ne hagyja
felügyelet nélkül. Ha a kukoricaszemek a javasolt melegítési idŒ
után nem pattannak ki, ne folytassa tovább a melegítést. Barna
papírzacskóban nem szabad pattogatott kukoricát készíteni. A
megmaradt kukoricaszemeket ne próbálja meg újra kipattogtatni. 

A túlmelegítés a kukorica gyulladását okozhatja.

23. A készüléket le kell földelni.

Az elektromos tápkábelben lévŒ vezetékek színeinek jelentése:
KÉK ~ Nulla
BARNA ~ Fázis
ZÖLD ~ SÁRGA

Mivel a készülék tápkábelében lévŒ vezetékek színe nem biztos,
hogy megegyezik az Ön elektromos csatlakozójában használt
színjelölésekkel, az alábbiak szerint járjon el: 

A KÉK színı vezetéket az N betıvel vagy FEKETE színnel jelölt
csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

A BARNA színı vezetéket az L betıvel vagy PIROS színnel jelölt
csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

A ZÖLD-SÁRGA vagy ZÖLD színı vezetéket az E betıvel vagy 
(      ) szimbólummal jelölt csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

A sérült tápkábelt a vészhelyzetek elkerülése érdekében a
gyártóval, a márkaszervizzel vagy megfelelŒ szakképzettségı
szerelŒvel ki kell cseréltetni.

A készülék helytelen használata súlyos áramütést okozhat.

Fontos Biztonsági
ElŒírások
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Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa. A tız, az
áramütés, a személyi sérülés vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a készülék
használatba vétele elŒtt olvassa el az útmutatót és tartsa be az itt szereplŒ elŒírásokat.
Ez az útmutató nem tér ki az összes lehetséges helyzetre. Ha ismeretlen problémát
észlel, kérjük, forduljon a márkaszervizhez vagy a készülék gyártójához.

24. A sütŒ üvegajtaját durva súrolószerekkel vagy éles
fémkaparókkal tisztítani tilos.

Ezek az anyagok megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez
vezethet.

25. Ezt a sütŒt nem lehet kereskedelmi és vendéglátóipari célra
használni.

A sütŒ nem rendeltetésszerı használata a készülék károsodását
okozhatja.

26. A mikrohullámú sütŒt csak nyitva tartott takaróajtóval szabad
üzemeltetni.

A mıködés közben zárva tartott takaróajtó számottevŒen csökkenti a
légáramlást, ami tızveszélyt idézhet elŒ, vagy a sütŒ és a szekrény
sérülését okozhatja.

27. A sütŒ csatlakoztatását úgy kell elvégezni, hogy az elektromos
csatlakozó elérhetŒ legyen, vagy - a bekötési szabályok
betartásával - be kell építeni egy kapcsolót a fixen bekötött
kábelbe.

A nem megfelelŒ csatlakozó vagy kapcsoló használata elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.

Fontos Biztonsági
ElŒírások

FIGYELEM
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\Óvintézkedések
Óvintézkedések a káros mikrohullámú sugárzás elkerülésére.

Az ajtómechanizmusba épített biztonsági reteszelŒ kapcsolóknak
köszönhetŒen a készülék nyitott ajtóval nem üzemeltethetŒ. A biztonsági
reteszelŒ kapcsolók az ajtó kinyitásakor automatikusan leállítják a sütŒ
mıködését, így az ajtó kinyitásakor nem éri káros mikrohullámú
sugárzás a sütŒ kezelŒjét. 
A biztonsági reteszelŒ kapcsoló átállítása, megrongálása és nem
szakszerı javítása szigorúan tilos.

Ne tegyen semmilyen tárgyat a sütŒ ajtóval érintkezŒ felülete és az ajtó
közé. A tömítŒ felületeket mindig tisztítsa meg a lerakódott
ételmaradékoktól vagy tisztítóanyagok maradványaitól.

A sérült mikrohullámú sütŒ üzemeltetése tilos. Különösen fontos, hogy 
a sütŒ ajtaja jól záródjon, és ne legyen sérülés: (1) az ajtón (ne legyen
deformált), (2) az ajtó zsanérjain és zárónyelvén (ne legyenek eltörve
vagy kilazulva), valamint (3) az ajtótömítéseken és a tömítŒ felületeken.

A sütŒ beállítását vagy javítását kizárólag megfelelŒ szakképzettségı
szerelŒ végezheti.

VIGYÁZAT

Ha folyadékot (pl. leveseket, szószokat és italokat) melegít a
mikrohullámú sütŒben, ügyeljen arra, hogy a mikrohullámú sütŒben
felmelegített italoknál elŒfordulhat, hogy a folyadék a melegítés után
buborékképzŒdés nélkül, robbanásszerıen felforr. Ez a jelenség a forró
folyadékok hirtelen kifutását okozhatja. A fenti jelenség elkerülése
érdekében tartsa be az alábbi elŒírásokat:

1. Kerülje a szık nyakú, egyenes oldalú edények használatát.

2. Ne melegítse túl a folyadékot.

3. Keverje meg a folyadékot, mielŒtt betenné az edényt a sütŒbe, majd a
melegítési idŒ közepén keverje meg újra.

4. A melegítés után hagyja a folyadékot rövid ideig a sütŒben. 
Óvatosan keverje vagy rázza meg a folyadékot (különösen a
gyermektápszereket és a bébiételeket), majd a forrázás elkerülése
érdekében a fogyasztás elŒtt ellenŒrizze a hŒmérsékletét 
(erre különösen a gyermektápszerek és a bébiételek melegítésénél
ügyeljen). Az edényt óvatosan vegye ki a sütŒbŒl.

VIGYÁZAT
A mikrohullámú sütŒben fŒzött ételeket 

mindig hagyja egy kicsit állni. Fogyasztás 
elŒtt ellenŒrizze az étel hŒmérsékletét.

Különösen ügyeljen a gyermektápszerek 
és a bébiételek hŒmérsékletére.

Kérjük, ügyeljen a fŒzési idŒ 
megfelelŒ beállítására, mert a túlfŒzés
következtében az étel meggyulladhat 

és károsíthatja a sütŒt.
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Kicsomagolás És 
Üzembe Helyezés

A következŒ két oldalon szereplŒ egyszerı lépésekkel gyorsan ellenŒrizheti sütŒje megfelelŒ
mıködését. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet a sütŒ elhelyezésére vonatkozó elŒírásokra. 
A sütŒ kicsomagolása során távolítsa el az összes tartozékot és csomagolóanyagot.
EllenŒrizze, hogy a sütŒ nem sérült-e meg a szállítás közben.

Helyezze el a sütŒt az Ön által választott helyen,
amelynek magassága legalább 85 cm legyen, de

ügyeljen arra, hogy hagyjon 20 cm-nyi helyet felül és 10 cm-nyi
helyet hátul a megfelelŒ szellŒzésre. A sütŒ felbillenésének
megelŒzése érdekében a sütŒ elejének legalább 8 cm-re kell
lennie a felület szélétŒl. A sütŒ alján és oldalán szellŒzŒnyílások
találhatók. A szellŒzŒnyílások eltakarása a sütŒ károsodását
okozhatja.

Csomagolja ki a sütŒt, és helyezze egy vízszintes
felületre.

* EZT A SÜTÃT NEM LEHET VENDÉGLÁTÓIPARI CÉLRA
HASZNÁLNI.

* EZT A SÜTÃT BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKKÉNT IS LEHET
HASZNÁLNI.

* A SÜTÃT KIZÁRÓLAG AZ LG ELECTRONICS ÁLTAL
GYÁRTOTT KÉSZLETTEL LEHET BEÉPÍTENI. 

Szögletes tálca Pizzatál

Magas rács Üvegtálca
Forgógyırıvel

Párolófedél

Szögletes rács Alacsony rács Párolótál

Víztartó edény
pároláshoz
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A kijelzŒn megjelenik a melegítési idŒ, 
30 másodperces visszaszámlálással. Ha a számláló

eléri a nullát, a készülék hangjelzést ad ki. Nyissa ki a sütŒ
ajtaját, és ellenŒrizze a víz hŒmérsékletét. Ha a sütŒ jól mıködik,
a víznek melegnek kell lennie. ElŒfordulhat, hogy az edény
felforrósodik, ezért óvatosan vegye ki a sütŒbŒl.

A SÜTÃ ÜZEMBE HELYEZÉSE MEGTÖRTÉNT

Töltsön meg egy mikrohullámú sütŒben használható
edényt 300 ml vízzel. Helyezze az edényt az

üvegtálcára, majd zárja be a sütŒ ajtaját. Ha nem biztos benne,
hogy milyen edényt használhat, lapozzon az útmutató 87
oldalára.

Húzza meg az ajtó fogantyúját és nyissa ki a sütŒ
ajtaját. Helyezze a forgógyırıt a sütŒbe, majd

helyezze a gyırıre az üvegtálcát.

Csatlakoztassa a sütŒt egy szabványos háztartási
konnektorba. EllenŒrizze, hogy a konnektorhoz

kizárólag a mikrohullámú sütŒ legyen csatlakoztatva.
Ha a sütŒ nem mıködik megfelelŒen, húzza ki a csatlakozót
a konnektorból, majd csatlakoztassa újra.

A forrázás elkerülése érdekében keverje meg vagy
rázza fel a gyermektápszeres és bébiételes üvegek

tartalmát, és fogyasztás elŒtt ellenŒrizze a hŒmérsékletét.

Nyomja le a Stop/Törlés gombot, majd
a Indítás/Gyorsindítás gomb egyszeri

lenyomásával állítson be 30 másodperces
melegítési idŒt.

MÁSODPERCES
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VezérlŒpanel

1. AUTOMATIKUS FÃZÉS: Az Automata fŒzés funkcióval egyszerıen

elkészítheti kedvenc ételeit, hiszen csak ki

kell választania az étel típusát és súlyát.

2. AUTOMATIKUS SÜTÉS: Kiválaszthatja az étel típusát és súlyát.

3. PÁROLÁS: Kiválaszthatja az étel típusát és súlyát.

4. KOMBINÁLT FELOLVASZTÁS: Kiválaszthatja az étel típusát és

súlyát.

5. AUTOMATIKUS FELOLVASZTÁS: Kiválaszthatja az étel típusát és

súlyát.

6. ROPOGÓSAR SUTÉS: Kiválaszthatja az étel típusát és súlyát.

7. ÜZEMMÃD: Kiválaszthatja a fŒzési programokat és funkciókat.

8. KIJELZÃ: A kijelzŒn megjeleníthetŒ a pontos idŒ, a fŒzési idŒ, a

hŒmérséklet, a teljesítményszint és a fŒzési program.

9. IDÃ/TÖMEG
• Megadhatja a kiválasztott fŒzési kategóriát.
• Beállíthatja a fŒzési idŒt, a hŒmérsékletet, a teljesítményszintet és az

étel súlyát.
• Automatikus és manuális fŒzésnél (a felolvasztási program

kivételével) a gomb tekerésével bármikor növelheti vagy csökkentheti
a fŒzési idŒt.

10. ÓRA: Beállíthatja a pontos idŒt.
11. INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS

• A kiválasztott fŒzési program indításához nyomja le a gombot
egyszer.

• A gyorsindítási funkció lehetŒvé teszi, hogy a gyorsindítás gomb
lenyomásával 30 másodperces idŒközönként beállítsa a nagy
teljesítményı (HIGH) fŒzés idejét. 

12. LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS: Megszakíthatja az adatbevitelt, és a pontos
idŒ kivételével törölheti a bevitt adatokat.

1 2 3

4 5 6 7 9 10 11 128
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A Tartozékok Használata Az Egyes Üzemmódokban

Figyelem: A tartozékokat a fŒzési utasításoknak megfelelŒen használja!

Mikrohullám Grillezés HŒlégkeverés
Kombinált

hŒlégkeverés
Kombinált
grillezés

Automatikus
sütés

Ropogósra
sütés

: Használható

: Nem használható

Szögletes tálca

Szögletes rács

Pizzatál

Párolófedél

Magas rács

Alacsony rács

Üvegtálca



59

HU

Az idŒ kijelzése 12 órás és 24 órás üzemmódban lehetséges. 
Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja beállítani a pontos idŒt 10:30-ra, 24 órás üzemmódban.
EllenŒrizze, hogy eltávolította-e az összes csomagolóanyagot a sütŒrŒl.

Ha a sütŒt elŒször csatlakoztatja
az elektromos hálózathoz, vagy
egy áramszünet után helyreáll az
áramszolgáltatás, a kijelzŒn egy
“0” látható, amely azt jelzi, hogy
be kell állítania az órát.

Ha az óra helyén (vagy a kijelzŒn)
furcsa szimbólumok jelennek meg,
húzza ki a sütŒt a konnektorból,
majd csatlakoztassa újra, és állítsa
be az órát.

EllenŒrizze, hogy a sütŒ üzembe helyezése az útmutatóban leírtak
szerint történt.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Nyomja le a ÓRA gombot egyszer.
(Ha a 12 órás üzemmódot szeretné használni, fordítsa el a
IDÃ/TÖMEG gombot.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott üzemmód
megerŒsítéséhez.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “10:00” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot az idŒ rögzítéséhez.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “10:30” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot.

Az óra elindul.

Az Óra 
Beállítása



60

HU

Gyerekzár

Nyomja le és tartsa nyomva a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot, amíg
egy “L” betı meg nem jelenik a kijelzŒn és a készülék hangjelzést
ad ki.

A gyerekzár beállítása megtörtént.

Ezután a sütŒ bármelyik gombjának megnyomására a kijelzŒrŒl
eltınik az idŒ, és egy “L” betı jelenik meg a kijelzŒn.

A gyerekzár kikapcsolásához nyomja le és tartsa nyomva a
LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot, amíg az “L” betı el nem tınik 
a kijelzŒrŒl.

A készülék hangjelzéssel nyugtázza a gyerekzár kikapcsolását.

Az Ön mikrohullámú sütŒje egy olyan
biztonsági funkcióval rendelkezik,
amely megakadályozza a sütŒ véletlen
elindítását. Bekapcsolt gyerekzár
mellett egyik funkció sem használható
és a fŒzés sem lehetséges, a sütŒ
ajtaját azonban ilyenkor is ki lehet
nyitni.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja beállítani a gyerekzárat.
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Nyomja le a ÜZEMMÓD gombot a Mikrohullámú üzemmód
kiválasztásához.

A kijelzŒn a következŒ szimbólum jelenik meg: “ “.

Mikrohullámú
MelegítésAz alábbi példában megmutatom, hogyan tudja felmelegíteni az ételt 5 perc alatt 400W teljesítménnyel.

EllenŒrizze, hogy a sütŒ üzembe helyezése az útmutatóban
leírtak szerint történt.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “400W” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott érték
megerŒsítéséhez.

Az Ön mikrohullámú sütŒjén öt
mikrohullámú teljesítményszint
állítható be. Alapértelmezés szerint 
a sütŒ automatikusan nagy
teljesítményszintre kapcsol, de a
IDÃ/TÖMEG gomb elforgatásával 
ez a beállítás módosítható.

Helyezze a melegítendŒ ételt egy
mikrohullámú sütŒben használható
edényre.

Kérjük, ne használja a következŒ
tartozékokat.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “5:00” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Magas rács Alacsony rács

Szögletes rács Szögletes tálca
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Mikrohullámú
Teljesítmény

Ez a sütŒ 5 különbözŒ teljesítményszinttel rendelkezik, hogy Ön rugalmasan, az igényeinek megfelelŒen
be tudja állítani a sütŒ teljesítményét. Az alábbi táblázatban néhány példán keresztül bemutatjuk, hogy a
különbözŒ teljesítményszinteket milyen típusú feladatok elvégzéséhez ajánljuk. 

NAGY

KÖZEPESEN NAGY

KÖZEPES

FELOLVASZTÁS/
KÖZEPESEN KICSI

KICSI

1000 W

800 W

600 W

400 W

200 W

Mikrohullámú sütŒben
használható tányér

* Vízforralás
* Marhahús sütése
* Baromfihús, hal, zöldségek fŒzése
* Omlós hússzeletek fŒzése

* Újramelegítés
* Vörös hús és baromfihús fŒzése
* Gomba és kagyló fŒzése
* Sajtot és tojást tartalmazó ételek fŒzése

* Sütemények és lángos sütése
* Tojás elkészítése
* Sodó fŒzése
* Rizs, leves elkészítése

* Felolvasztás
* Vaj és csokoládé olvasztása
* Kevésbé omlós hússzeletek fŒzése\

* Vaj és sajt puhítása
* Jégkrém lágyítása
* ÉlesztŒs tészta kelesztése

TELJESÍTMÉNYSZINT TELJESÍTMÉNY FELHASZNÁLÁS CÉLJA TARTOZÉK
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FŒzés
GrillezésselAz alábbi példában megmutatom, hogyan tudja beállítani a sütŒt egy 12 perces grillezésre.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

A ÜZEMMÓD gomb forgatásával válassza ki a Grill üzemmódot.

A kijelzŒn a következŒ szimbólum jelenik meg: “ ”.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “12:00” érték.

Ezzel a funkcióval gyorsan megpiríthatja
és ropogóssá varázsolhatja ételeit.

A legjobb eredmény eléréséhez
használja a következŒ tartozékokat.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Az étel és a tartozékok kiemeléséhez mindig használjon
sütŒkesztyıt, mert fŒzés után a sütŒ és a tartozékok
nagyon felforrósodnak. 

Kérjük, ne használja a következŒ
tartozékokat.

Magas rács Magas rács
+ 

sütŒtálca

Szögletes rács Szögletes tálca Párolófedél
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FŒzés Kombinált
Grillezéssel

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja beprogramozni a sütŒjét 400W-os mikrohullámú
teljesítményre és grillezésre, 25 perces fŒzési idŒvel.

A sütŒ kombinált fŒzési funkciója
lehetŒvé teszi a FıtŒelemekkel és a
Mikrohullámmal történŒ fŒzést.

Ez általában azt eredményezi, hogy
az étel kevesebb idŒ alatt készíthetŒ
el.

A kombinált grill üzemmódban
háromféle teljesítményszintet állíthat
be: 200W, 400W és 600W.

A legjobb eredmény eléréséhez
használja a következŒ tartozékokat.

A ÜZEMMÓD gomb forgatásával válassza ki a Kombinált grill
üzemmódot.

A kijelzŒn megjelennek a következŒ szimbólumok: “ ”, “ ”.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “400W” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott érték
megerŒsítéséhez.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “25:00” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Az étel és a tartozékok kiemeléséhez mindig használjon
sütŒkesztyıt, mert fŒzés után a sütŒ és a tartozékok nagyon
felforrósodnak.

Kérjük, ne használja a következŒ
tartozékokat.

Magas rács Magas rács
+ 

SütŒtálca

Szögletes rács Szögletes tálca Párolófedél
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ElŒmelegítés HŒlégkeverés
Üzemmódban

A hŒlégkeveréses sütŒ 40°C-on vagy
100°C és 230°C közötti hŒmérsékleten
üzemeltethetŒ (a hŒlégkeverés
(convection) üzemmód kiválasztásakor
a sütŒ automatikusan 180°C-ot állít be).

A sütŒ kelesztési funkciója 40°C-os
hŒmérsékleten használható. Mivel a
kelesztési funkció 40°C-os hŒmérséklet
felett nem használható, elŒfordulhat,
hogy ehhez meg kell várni a sütŒ
lehılését.

A sütŒ néhány perc alatt eléri a
megadott hŒmérsékletet.

A megfelelŒ hŒmérséklet elérésekor a
sütŒ hangjelzést ad ki.

Ezután beteheti az ételt a sütŒbe, és
elkezdheti a fŒzést.

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja elŒmelegíteni a
sütŒt 200°C-ra.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem
jelenik a “200°C” érték.

Nyomja le a ÜZEMMÓD gombot a HŒlégkeverés üzemmód
kiválasztásához.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Az elŒmelegítés kezdetét a kijelzŒn megjelenŒ “Pr-H” felirat jelzi. 
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FŒzés HŒlégkeveréses
Üzemmódban

Ha nem állítja be a hŒmérsékletet, a
sütŒ automatikusan 180°C-ra fog
beállni. A fŒzési hŒmérséklet a
IDÃ/TÖMEG gomb forgatásával
állítható be.

KÉTSZINTÙ FÃZÉSNÉL

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

A hŒlégkeveréses fŒzés során a fémtálcát és a fémrácsot kell
használni.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
az “50:00” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Az étel és a tartozékok kiemeléséhez mindig használjon
sütŒkesztyıt, mert fŒzés után a sütŒ és a tartozékok
nagyon felforrósodnak. 

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “230°C” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a hŒmérséklet megerŒsítéséhez.

Nyomja le a ÜZEMMÓD gombot a HŒlégkeveréses üzemmód
kiválasztásához.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tud megfŒzni egy ételt 50 perc alatt
230°C-os hŒmérsékleten.

1. Ha két szinten szeretne fŒzni,
használja a sütŒhöz mellékelt
polcokat úgy, hogy az alsó szinten 
a szögletes tálcát, a felsŒ szinten
pedig a szögletes rácsot helyezze el. 

2. Kétszintı fŒzés esetén vegye ki a
sütŒbŒl a többi tartozékot 
(az üvegtálcát és a forgógyırıt).

EGYSZINTÙ FÃZÉSNÉL
A legjobb eredmény eléréséhez kérjük,
használja a következŒ tartozékokat.

Alacsony rács Szögletes tálca
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FŒzés Kombinált HŒlégkeveréses
Üzemmódban

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja beprogramozni
a sütŒjét 300W-os mikrohullámú fŒzésre 200°C-os
hŒmérséklet mellett, 25 perces fŒzési idŒre.

Ebben az üzemmódban háromféle
teljesítményszintet állíthat be: 200W,
300W és 400W.

A legjobb eredmény eléréséhez
használja a következŒ tartozékokat.

Nyomja le a ÜZEMMÓD gombot a Kombinált HŒlégkeveréses
üzemmód kiválasztásához.

A kijelzŒn megjelennek a következŒ szimbólumok: “ ”, “ ”.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “300W” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott érték
megerŒsítéséhez.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “200°C” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a hŒmérséklet megerŒsítéséhez.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “25:00” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Az étel és a tartozékok kiemeléséhez mindig használjon
sütŒkesztyıt, mert fŒzés után a sütŒ és a tartozékok
nagyon felforrósodnak.

Kérjük, ne használja a következŒ
tartozékokat.

Alacsony rács Alacsony rács 
+ 

sütŒtálca

Szögletes
tálca

Szögletes rács Szögletes tálca Párolófedél
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Gyorsindítás
Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja beállítani a sütŒt 2 perces fŒzésre 1000W teljesítménnyel.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Nyomja le négyszer egymás után a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS
gombot a nagy teljesítményı 2 perces fŒzés beállításához.

A sütŒ már a gomb negyedik lenyomása elŒtt elindul.

A gyorsindítási funkció lehetŒvé teszi,
hogy a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS
gomb lenyomásával 30 másodperces
idŒközönként beállítsa a nagy
teljesítményı (1000W-os) fŒzés idejét. 

Helyezze a melegítendŒ ételt egy
mikrohullámú sütŒben használható
edényre.

Kérjük, ne használja a következŒ
tartozékokat.

Magas rács Alacsony rács

Szögletes rács Szögletes tálca
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FŒzés Hosszabb Vagy
Rövidebb Ideig

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja beállítani a fŒzési programot
rövidebb vagy hosszabb fŒzési idŒvel.

Ha az adott fŒzési program
használata közben azt tapasztalja,
hogy az étel nem fŒtt meg eléggé,
vagy túlfŒtt, a fŒzési idŒt a
IDÃ/TÖMEG gomb forgatásával
növelheti vagy csökkentheti.

A fŒzési idŒt bármikor növelheti
vagy csökkentheti a IDÃ/TÖMEG
gomb forgatásával.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Forgassa el a IDÃ/TÖMEG gombot. 

A fŒzési idŒ a forgatás irányának megfelelŒen növekszik vagy
csökken.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Állítsa be a kívánt FÃZÉS programot.

Válassza ki az étel tömegét.
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Melegen
Tartás

A melegen tartási funkció
használatakor a sütŒ a 30°C és 90°C
közötti hŒmérsékleti tartományban
állítható be.
A melegen tartó gomb benyomásakor
a sütŒ automatikusan 60°C-ra áll be.

A sütŒ néhány perc alatt eléri a
megadott hŒmérsékletet.

A megfelelŒ hŒmérséklet elérésekor 
a sütŒ hangjelzést ad ki.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “30:00” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik 
a “90°C” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a hŒmérséklet megerŒsítéséhez.

Forgassa a ÜZEMMÓD gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “60°C” érték.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja melegen tartani a sütŒt 90°C-on 30 percig.
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Automatikus 
FŒzés

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tud megfŒzni 0,6 kg fagyasztott zöldséget.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Nyomja le az AUTOMATIKUS FÃZÉS gombot.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
az “Ac 3” felirat.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott kategória
megerŒsítéséhez.

A készülék tartalmaz néhány gyárilag
beprogramozott, automatikus fŒzési
menüt. Az Automata fŒzés funkcióval
egyszerıen elkészítheti kedvenc
ételeit, hiszen csak ki kell választania
az étel típusát és súlyát.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik a
“0.6kg” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

FŒzés közben a fŒzési idŒt a IDÃ/TÖMEG gomb forgatásával
növelheti vagy csökkentheti.
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Instrukciók

AC 1

AC 2

AC 3

AC 4

Héjában fŒtt
burgonya

Friss
zöldség

Fagyasztott
zöldség

Rizs/tészta

0.2~1.0 kg

0.2~0.8 kg

0.2~0.8 kg

0.1~0.3 kg

Magas rács

Mikrohullámú
sütŒben

használható
edény

Mikrohullámú
sütŒben

használható
edény

Mikrohullámú
sütŒben

használható
edény

Szoba-
hŒmérsékletı

Szoba-
hŒmérsékletı

Fagyasztott

Szoba-
hŒmérsékletı

Vegyen 180-220g közepes méretı burgonyát.
Mossa meg, és szárítsa meg a burgonyákat. Szúrja meg a burgonyákat
néhányszor egy villával. Helyezze a burgonyákat a rácsra. 
Állítsa be a súlyt, majd nyomja meg a start (indítás) gombot. 
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
FŒzés után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 5 percig.

Helyezze a zöldségeket egy mikrohullámú sütŒben használható edénybe.
Adjon hozzá az étel mennyiségének megfelelŒ vizet.
** 0,2kg-0,4kg: 2 evŒkanállal
** 0,2kg-0,4kg: 4 evŒkanállal
Takarja le az ételt mıanyag fóliával. Helyezze az ételt a sütŒbe. 
FŒzés után keverje meg az ételt 3-4 másodpercig. 
Takarja le az ételt, majd hagyja állni 3 percig.

Helyezze a zöldségeket egy mikrohullámú sütŒben használható edénybe.
Adjon hozzá az étel mennyiségének megfelelŒ vizet.
** 0,2kg-0,4kg: 2 evŒkanállal
** 0,2kg-0,4kg: 4 evŒkanállal
Takarja le az ételt mıanyag fóliával. Helyezze az ételt a sütŒbe. 
FŒzés után keverje meg az ételt 3-4 másodpercig. 
Takarja le az ételt, majd hagyja állni 3 percig.

Öntse a rizst/tésztát és a forró vizet egy nagy, mély (3 literes) edénybe, 
majd adjon hozzá 1/4-1 evŒkanál sót. 

** Rizs - FŒzés után takarja le az ételt, majd hagyja állni 5 percig, vagy
amíg a rizs a vizet felszívja.

** Tészta - Ha szükséges, kavarja meg a tésztát fŒzés közben. FŒzés után
hagyja állni 1-2 percig. Öblítse le a tésztát hideg vízzel.

ÚTMUTATÓ AZ AUTOMATIKUS FÃZÉS HASZNÁLATÁHOZ

Automatikus
fŒzés

Funkció Kategória Az étel hŒm.Edény
Az étel
súlya

Súly

Víz Rizs
Tészta

100g
250ml
400ml

200g
500ml
800ml

300g
750ml

1200ml

Letakarás

Takarja le, és gondoskodjon a szellŒzésrŒl
Nem kell letakarni
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ÚTMUTATÓ AZ AUTOMATIKUS FÃZÉS HASZNÁLATÁHOZ

* AC 5 A piskóta receptje (0,5kg)

Hozzávalók Recept

170g liszt 1. Keverje el a tojást és a cukrot egy tálban 2-3 percig a legnagyobb fokozaton.
170g cukor 2. Adja hozzá az olvasztott vajat, a lisztet, a sütŒport és a vizet.
100ml víz 3. Keverje el jól egy simítólapáttal.
125g tojás 4. Vajazza ki a hŒálló üvegtálat, majd bélelje ki vajpapírral.
50g olvasztott vaj 5. Kanalazza a tálba a piskótatésztát, majd simítsa el a felületét.
10g sütŒpor

Instrukciók

AC 5

AC 6

AC 7

AC 8

Sütemény

Hıtött
készétel

Fagyasztott 
készétel

Leves/szósz

0,5~1,0 kg

0,3~0,6 kg

0,3~0,6 kg

0,2~0,8 kg

HŒálló
süteményestál

az alacsony
rácson

Saját üvegtál

Saját üvegtál

Mikrohullámú
sütŒben

használható
edény

Szoba-hŒmérsékletı

HıtŒszekrénybŒl
kivett

Fagyasztott

SzobahŒmérsékletı

Gondosan tartsa be az alábbi "Piskótatészta" receptben leírtakat. 
Helyezze a sütŒtálat a sütŒben lévŒ alacsony rácsra.

Lyukassza ki a fóliát egy fémtıvel
Helyezze az ételt az üvegtálcára. FŒzés után hagyja állni 2 percig.
- KeverhetŒ pl.: bolognai spagetti, marhapörkölt
- Nem keverhetŒ pl.: lasagne, tanyasi pástétom

Megjegyzés: A zsák(ok)ban lévŒ ételeknél a húsadagot és a rizs/tészta
adagokat többször is lyukassza ki.
A keverhetŒ ételeket szükség esetén keverje meg.

Helyezze a fagyasztott készételt az üvegtálcára (nem kell letakarni).

Öntse a levest/szószt egy mikrohullámú sütŒben használható edénybe.
Takarja le az ételt mıanyag fóliával. Helyezze az ételt a sütŒbe.
FŒzés után keverje meg, majd takarja le, és hagyja állni 3 percig. 
Ezután keverje meg újra.

Automatikus
fŒzés

Funkció Kategória Az étel hŒm.Edény
Az étel
súlya
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Automatikus
Sütés

Az AUTOMATIKUS SÜTÉS funkcióval
egyszerıen elkészítheti kedvenc
ételeit, hiszen csak ki kell választani az
étel típusát és súlyát.

A legjobb eredmény eléréséhez
használja a következŒ tartozékokat.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
az “1.4kg” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

FŒzés közben a fŒzési idŒt a IDÃ/TÖMEG gomb forgatásával
növelheti vagy csökkentheti.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
az “Ar 1” felirat.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott kategória
megerŒsítéséhez.

Nyomja le az AUTOMATIKUS SÜTÉS gombot.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tud elkészíteni 1,4 kg marhasült.

FIGYELEM: 
Az étel és a tartozékok kiemeléséhez
mindig használjon sütŒkesztyıt,
mert fŒzés után a sütŒ és a
tartozékok nagyon felforrósodnak. 

Alacsony rács + sütŒtálca
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ÚTMUTATÓ AZ AUTOMATIKUS SÜTÉSHEZ

Instrukciók

Ar 1

Ar 2

Ar 3

Marhasült

Sertéssült

Egészben
sült csirke

0,5~1,5 kg

0,5~1,5 kg

0,8~1,5 kg

Alacsony rács
a sütŒtálcán

Alacsony rács
a sütŒtálcán

Alacsony rács
a sütŒtálcán

HıtŒszekrénybŒl
kivett

HıtŒszekrénybŒl
kivett

HıtŒszekrénybŒl
kivett

Kenje meg a húst olajjal.
Helyezze az alacsony rácsot a sütŒtálcára.
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
FŒzés után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 10 percig.

Kenje meg a húst olajjal.
Helyezze az alacsony rácsot a sütŒtálcára.
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
FŒzés után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 10 percig.

Mossa meg, és szárítsa meg a csirkét.
Kenje meg a csirkét olajjal.
Kösse össze a csirke lábait pamutcérnával.
Helyezze az alacsony rácsot a sütŒtálcára.
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
FŒzés után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 10 percig.

Automatikus
sütés

Funkció Kategória Az étel hŒm.Edény
Az étel
súlya
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Párolás

Ez a funkció lehetŒvé teszi a párolt ételek
elkészítését.

FIGYELEM:
1. A párolóedény a fŒzés után nagyon forró,

ezért a kiemeléséhez mindig használjon
sütŒkesztyıt.

2. A fŒzés után ne tegye a párolóedényt
üvegasztalra, vagy könnyen olvadó
felületre. Használjon alátétet vagy tálcát.

3. A párolóedénybe használat elŒtt öntsön
legalább 300ml vizet. 300ml-nél kevesebb
víz használata rontja a fŒzés minŒségét,
vagy a termék meggyulladását illetve
tönkremenetelét okozhatja.

4. A vízzel teli párolóedényt óvatosan
mozgassa.

5. A párolóedény használatakor a
párolóedény fedelét és a víztartó edényt
tökéletesen állítsa be. Ha a párolóedény
fedelét és a víztartó edényt nem
megfelelŒen állítja be, a tojás vagy a
gesztenye felrobbanhat.

6. A párolóedényt másfajta termékkel
használni tilos, mert ez a termék
meggyulladását illetve tönkremenetelét
okozhatja.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “0.6kg” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

FŒzés közben a fŒzési idŒt a IDÃ/TÖMEG gomb forgatásával
növelheti vagy csökkentheti.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
az “Sc 2” felirat.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott kategória
megerŒsítéséhez.

Nyomja le a PÁROLÁS gombot.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tud megfŒzni 0,6 kg halfilé.
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ÚTMUTATÓ A PÁROLÁSHOZ

Instrukciók

SC 1

SC 2

SC3

SC 4

0,1~0,4 kg

0,2~0,6 kg

0,2~0,8 kg

2~9 tojás

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

HıtŒszekrénybŒl
kivett

SzobahŒmérsékletı

SzobahŒmérsékletı

HıtŒszekrénybŒl
kivett

Tisztítsa meg az ételt (garnélarákot, tengeri rákot).
(ügyeljen arra, hogy az étel 25 cm-nél rövidebb legyen).
Öntsön 300 ml csapvizet a víztartó edénybe. Helyezze a
párolótálcát a víztartó edényre. Helyezze el az elŒkészített ételt
a párolótálcán egy rétegben. Tegye rá a párolóedény fedelét.
Helyezze a víztartó edényt az üvegtál közepére.
FŒzés után hagyja állni 1 percig a sütŒben.

Tisztítsa meg az ételt, és ügyeljen arra, hogy a halfilé 2,5 cm-
nél vékonyabb legyen.
Öntsön 300 ml csapvizet a víztartó edénybe. Helyezze a
párolótálcát a víztartó edényre. Helyezze el az elŒkészített ételt
a párolótálcán egy rétegben. Tegye rá a párolóedény fedelét.
Helyezze a víztartó edényt az üvegtál közepére.
FŒzés után hagyja állni 1 percig a sütŒben.

Tisztítsa meg a zöldséget, és vágja egyforma nagyságú
darabokra.
Öntsön 300 ml csapvizet a víztartó edénybe.
Helyezze a párolótálcát a víztartó edényre.
Helyezze el az elŒkészített ételt a párolótálcán egy rétegben.
Tegye rá a párolóedény fedelét.
Helyezze a víztartó edényt az üvegtál közepére.
FŒzés után hagyja állni 1 percig a sütŒben.

Öntsön 300 ml csapvizet a víztartó edénybe. Helyezze a
párolótálcát a víztartó edényre. Helyezze el a tojásokat a
párolótálcán egy rétegben. Tegye rá a párolóedény fedelét.
Helyezze a víztartó edényt az üvegtál közepére.
FŒzés után hagyja állni 1 percig a sütŒben.

Párolás

Funkció Kategória Az étel hŒm.Edény
Az étel
súlya

Rákfélék

Halfilé

Sárgarépa

Tojás
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ÚTMUTATÓ A PÁROLÁSHOZ

Instrukciók

SC 5

SC 6

SC 7

SC 8

0,2~0,6 kg

0,1~0,3 kg

0,2~0,8 kg

0,2~0,6 kg

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

Víztartó edény
pároláshoz
Párolótál

Párolófedél

SzobahŒmérsékletı

SzobahŒmérsékletı

SzobahŒmérsékletı

HıtŒszekrénybŒl
kivett

Lásd: fent.

Öntsön 300 ml csapvizet a víztartó edénybe. Helyezze a
párolótálcát a víztartó edényre. Helyezze el a zöldbabot a
párolótálcán egy rétegben. Tegye rá a párolóedény fedelét.
Helyezze a víztartó edényt az üvegtál közepére.
FŒzés után hagyja állni 1 percig a sütŒben.

Mossa meg, és hámozza meg az almát. Vegye ki a magját 
(ha szükséges), és vágja vékony szeletekre.
Öntsön 300 ml csapvizet a víztartó edénybe. Helyezze a
párolótálcát a víztartó edényre. Helyezze el az elŒkészített ételt
a párolótálcán egy rétegben. Tegye rá a párolóedény fedelét.
Helyezze a víztartó edényt az üvegtál közepére.
FŒzés után hagyja állni 1 percig a sütŒben.

Tisztítsa meg az ételt (kagylót, fésıkagylót, tintahalat).
(ügyeljen arra, hogy az étel 25 cm-nél rövidebb legyen).
Öntsön 300 ml csapvizet a víztartó edénybe. Helyezze a
párolótálcát a víztartó edényre. Helyezze el az elŒkészített ételt
a párolótálcán egy rétegben. Tegye rá a párolóedény fedelét.
Helyezze a víztartó edényt az üvegtál közepére.
FŒzés után hagyja állni 1 percig a sütŒben.

Párolás

Funkció Kategória Az étel hŒm.EdényAz étel
súlya

Brokkoli

Zöldbab

Alma

Kagylófélék
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Ropogósra
SütésAz alábbi példában megmutatom, hogyan tud megsütni 0,4 kg fagyasztott pizza.

Ezzel a funkcióval ropogósra sütheti
az ételeket.

A legjobb eredmény eléréséhez
használja a következŒ tartozékokat.

FIGYELEM:
1. A sütŒtálca a sütés után nagyon

forró, ezért a kiemeléséhez mindig
használjon sütŒkesztyıt.

2. A sütés után ne tegye a sütŒtálcát
üvegasztalra, vagy könnyen
olvadó felületre. Használjon
alátétet vagy tálcát.

3. A sütŒtálcát másfajta termékkel
használni tilos, mert ez a termék
meggyulladását illetve
tönkremenetelét okozhatja.

Nyomja le a ROPOGÓSRA SÜTÉS gombot.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “cc 1” felirat.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott kategória
megerŒsítéséhez.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “0.4kg” érték.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.
FŒzés közben a fŒzési idŒt a IDÃ/TÖMEG gomb forgatásával
növelheti vagy csökkentheti.

SütŒtálca + magas rács
(vagy alacsony rács)
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Instrukciók

cc 1

cc 2

cc 3

cc 4

cc 5

cc 6

cc 7

cc 8

Fagyasztott pizza

Friss pizza

Fagyasztott quiche

Friss quiche

Friss gyümölcsös
lepény

Csirkemell

Csirkeszárny

Gratin dauphinois
(tejszínes
újkrumpli)

0.3~0.5 kg

0.6 kg

0.3~0.6 kg

0.8 kg

0.8 kg

0.2~0.8 kg

0.2~0.8 kg

1.0 kg

SütŒtálca a magas
rácson

SütŒtálca az
alacsony rácson

SütŒtálca a magas
rácson

SütŒtálca az
alacsony rácson

SütŒtálca az
alacsony rácson

SütŒtálca a magas
rácson

SütŒtálca a magas
rácson

SütŒtálca az
alacsony rácson

Fagyasztott

HıtŒszekrénybŒl
kivett

Fagyasztott

HıtŒszekrénybŒl
kivett

HıtŒszekrénybŒl
kivett

HıtŒszekrénybŒl
kivett

HıtŒszekrénybŒl
kivett

SzobahŒmérsékletı

Ez a funkció lehetŒvé teszi a fagyasztott pizza megsütését.
Vegye le a pizza csomagolását, és helyezze a pizzát a magas rácson 
lévŒ sütŒtálcára.
Sütés után hagyja állni 1-2 percig.

FIGYELEM: Az edény és a sütŒ fala nagyon felforrósodik. 
Használjon sütŒkesztyıt.

Gondosan tartsa be az alábbi friss pizza receptben leírtakat.
Helyezze a sütŒtálcát a sütŒben lévŒ alacsony rácsra.

Helyezze a kolbászt a sütŒtálcára.
Lásd: fent.

Gondosan tartsa be az alábbi friss quiche receptben leírtakat.
Helyezze a sütŒtálcát a sütŒben lévŒ alacsony rácsra.

Gondosan tartsa be az alábbi "Egyrétegı almáspite" receptben leírtakat.
Helyezze a sütŒtálcát a sütŒben lévŒ alacsony rácsra.

Helyezze a csirkemellet a sütŒtálcára.
Helyezze a sütŒtálcát a sütŒben lévŒ magas rácsra.
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.

Helyezze a csirkeszárnyat a sütŒtálcára.
Lásd: fent.

Az étel elkészítéséhez elŒre megfŒzött gratin burgonyát használjon.
Tegye a burgonyát a sütŒtálcára, és adjon hozzá 60 g  reszelt sajtot.
Helyezze a sütŒtálcát az alacsony rácsra.

ÚTMUTATÓ A ROPOGÓSRA SÜTÉSHEZ

Ropogósra 
sütés

Funkció Kategória Az étel hŒm.EdényAz étel
súlya
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* RECEPTEK (CC2/CC4/CC5) A ROPOGÓSRA SÜTÉSHEZ

1 pizzatészta
60 g pizzaszósz
150 g reszelt sajt
70 g paprika
40 g vöröshagyma
50 g sonka

1 pitetészta
140 g vöröshagyma
3 szelet bacon szalonna
3 tojás
300 g tejszín
120 g tej
120 g reszelt sajt

1 pitetészta
3/4 csésze fehér cukor
2 evŒkanál lágyított vaj
1/3 csésze univerzális liszt
1/4 teáskanál Œrölt szerecsendió
2 friss, kimagozott, meghámozott és
felszeletelt alma

Helyezze a tésztát a sütŒtálcára, és szúrja meg a felszínét egy villával.
Tegye rá a tésztára a pizzaszószt, 50 g reszelt sajtot, paprikát, vöröshagymát,
sonkát, végül 100 g reszelt sajtot.
Helyezze a sütŒtálcát az alacsony rácsra.

Pirítsa meg az apróra vágott hagymát és a bacon szalonnát egy serpenyŒben.
Keverje össze a tojást, a tejszínt, a tejet és a reszelt sajtot.
Helyezze a tésztát a sütŒtálcára, és szúrja meg a felszínét egy villával.
Tegye a hagymát és a bacon szalonnát a tésztára, majd öntse rá az elŒzŒ lépésben
elkészített krémet.
Helyezze a sütŒtálcát az alacsony rácsra.

Helyezze a tésztát a sütŒtálcára, és szúrja meg a felszínét egy villával.
Keverje össze a cukrot és a vajat.
Adja hozzá a lisztet és a szerecsendiót, majd jól keverje el.
Kenje el a keverék felét a pitetésztán.
Helyezze el az almaszeleteket a keveréken, majd szórja a maradék keveréket az
almaszeletekre. 
Helyezze a sütŒtálcát az alacsony rácsra.

cc2 Friss pizza

cc4 Hagymás és 
sonkás quiche

cc5 Egyrétegı 
almás pite

ReceptHozzávalók
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Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Mérje meg a felolvasztani kívánt étel súlyát. Távolítsa el az ételrŒl a
fémet tartalmazó rögzítŒket vagy összefogókat, majd helyezze a
mikrohullámú sütŒben használható edényben lévŒ ételt a sütŒben
lévŒ üvegtálcára, és zárja be a sütŒ ajtaját.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik a
“dEF2” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott kategória
megerŒsítéséhez.

Nyomja le az AUTOMATIKUS  FELOLVASZTÁS gombot.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik a
“0.8kg” érték, amely a fagyasztott étel súlyát jelzi.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Az Ön mikrohullámú sütŒje négy
felolvasztási lehetŒséggel
rendelkezik: Vörös hús, Baromfi, Hal
és Kenyér; mindegyik felolvasztási
kategóriához különbözŒ mikrohullámú
teljesítmény tartozik. 

Helyezze az ételt egy mikrohullámú
sütŒben használható edényre. 

Kérjük, ne használja a következŒ
tartozékokat.

Az ételek hŒmérséklete és sırısége eltérŒ, ezért azt ajánljuk, hogy a fŒzés megkezdése elŒtt ellenŒrizze
az ételt. Különösen ügyeljen a nagyobb vörös hús- és csirkedarabokra, ugyanis bizonyos ételeket nem kell
teljesen felolvasztani a fŒzés elŒtt. A hal például olyan gyorsan megfŒ, hogy néha célszerıbb a fŒzést
enyhén fagyott állapotában megkezdeni. Ehhez egy kis ideig állnia kell az húsnak, hogy a közepe
felolvadjon. Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja felolvasztani a fagyasztott baromfihúst.

Amikor a felolvasztás közben a sütŒ hangjelzést ad ki, nyissa ki a sütŒ ajtaját, fordítsa meg az ételt, és az
egyenletes felolvasztás érdekében válassza szét a felolvadt darabokat. Vegye ki vagy takarja le a teljesen
felolvadt részeket, ezzel is elŒsegítve a gyorsabb felolvasztást. Ezután zárja be a sütŒ ajtaját, és a
INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gomb lenyomásával folytassa a felolvasztást. 
A sütŒ a hangjelzés ellenére is csak az ajtó kinyitásakor hagyja abba a felolvasztást.

Automatikus
Felolvasztás

Magas rács Alacsony rács

Szögletes rács Szögletes tálca
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Útmutató a felolvasztáshoz
* A felolvasztandó ételt letakarás nélkül, egy mikrohullámú sütŒben használható edényben helyezze az üvegtálcára.

* Szükség esetén vízszintes alufólia-darabkákkal takarja le a kisebb vöröshús vagy baromfidarabokat. Ezzel megelŒzhetŒ a hús vékonyabb részeinek
felmelegedése a felolvasztás közben. Ügyeljen arra, hogy a fólia ne érjen hozzá a sütŒ falához.

* A lehetŒ leghamarabb válassza szét a különbözŒ húsdarabokat (pl. válassza el egymástól a darált húst, a hússzeleteket, a kolbászokat és a bacon
szalonnát). Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt. Vegye ki a sütŒbŒl a felolvadt részeket. Folytassa a maradék étel felolvasztását.
Felolvasztás után hagyja állni az ételt a teljes felolvadásig.

Instrukciók

dEF1

dEF2

dEF3

dEF4

Vörös hús

Baromfi

Hal

Kenyér

0.1~4.0 kg

0.1~0.5 kg

Mikrohullámú
sütŒben

használható
tányér

PapírtörlŒ

Vagdalt marhahús, csontozott rostélyos, pörköltnek való húskockák, hátszín
pecsenye, sült marha fartŒ, marhahús-pogácsa, sertésszelet, bárányszelet,
göngyölt sült hús, kolbász, hússzeletek (2 cm).
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
Felolvasztás után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 5-15 percig.

Egész csirke, comb, csirkemell, pulykamell (2 kg-nál kisebb)
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
Felolvasztás után hagyja állni 20-30 percig.

Halfilé, steak, egész hal, tengeri ételek
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
Felolvasztás után hagyja állni 10-20 percig.

Szeletelt kenyér, molnárka, bagett, stb.
Felolvasztás után hagyja állni 1 percig.

Automatikus
felolvasztás

Funkció Kategória EdényAz étel
súlya
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Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

Mérje meg a felolvasztani kívánt étel súlyát. Távolítsa el az ételrŒl a
fémet tartalmazó rögzítŒket vagy összefogókat, majd helyezze a
mikrohullámú sütŒben használható edényben lévŒ ételt a sütŒben
lévŒ magas rácsra, és zárja be a sütŒ ajtaját.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “dEF2” érték.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott kategória
megerŒsítéséhez.

Nyomja le a KOMBINÁLT FELOLVASZTÁS gombot.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Adja meg a felolvasztani kívánt étel súlyát.

Forgassa a IDÃ/TÖMEG gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik
a “0.8kg” érték, amely a fagyasztott étel súlyát jelzi.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Az Ön mikrohullámú sütŒje négy
kombinált felolvasztási lehetŒséggel
rendelkezik: Vörös hús, Baromfi, Hal
és Kenyér; mindegyik felolvasztási
kategóriához különbözŒ teljesítmény
tartozik.

A sütŒ kombinált felolvasztási
funkciója lehetŒvé teszi a
fıtŒelemekkel és a mikrohullámmal
történŒ felolvasztást.
Ezzel a funkckióval eredményesebben
olvaszthatja fel az ételeket.

A legjobb eredmény eléréséhez
használja a következŒ tartozékokat:

Az ételek hŒmérséklete és sırısége eltérŒ, ezért azt ajánljuk, hogy a fŒzés megkezdése elŒtt ellenŒrizze
az ételt. Különösen ügyeljen a nagyobb vörös hús- és csirkedarabokra, ugyanis bizonyos ételeket nem kell
teljesen felolvasztani a fŒzés elŒtt. A hal például olyan gyorsan megfŒ, hogy néha célszerıbb a fŒzést
enyhén fagyott állapotában megkezdeni. Ehhez egy kis ideig állnia kell az húsnak, hogy a közepe
felolvadjon. Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja felolvasztani a fagyasztott baromfihúst.

Amikor a felolvasztás közben a sütŒ hangjelzést ad ki, nyissa ki a sütŒ ajtaját, fordítsa meg az ételt, és az
egyenletes felolvasztás érdekében válassza szét a felolvadt darabokat. Vegye ki vagy takarja le a teljesen
felolvadt részeket, ezzel is elŒsegítve a gyorsabb felolvasztást. Ezután zárja be a sütŒ ajtaját, és a
INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gomb lenyomásával folytassa a felolvasztást. 
A sütŒ a hangjelzés ellenére is csak az ajtó kinyitásakor hagyja abba a felolvasztást.

Kombinált
Felolvasztás

Magas rács
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Útmutató a felolvasztáshoz
* Szükség esetén vízszintes alufólia-darabkákkal takarja le a kisebb vörös hús vagy baromfidarabokat. Ezzel megelŒzhetŒ a hús vékonyabb részeinek

felmelegedése a felolvasztás közben.
Ügyeljen arra, hogy a fólia ne érjen hozzá a sütŒ falához.

* A lehetŒ leghamarabb válassza szét a különbözŒ húsdarabokat (pl. válassza el egymástól a darált húst, a hússzeleteket, a kolbászokat és a bacon
szalonnát). Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt. Vegye ki a sütŒbŒl a felolvadt részeket. Folytassa a maradék étel felolvasztását.
Felolvasztás után hagyja állni az ételt a teljes felolvadásig.

Instrukciók

dEF1

dEF2

dEF3

dEF4

Vörös hús

Baromfi

Hal

Kenyér

0.1~4.0 kg

0.1~0.5 kg

Magas rács
(Ha az étel túl
nagy, a magas

rács helyett
használja az

alacsony
rácsot.)

Vagdalthús, csontozott rostélyos, pörköltnek való húskockák, hátszín
pecsenye, sült marha fartŒ, marhahús-pogácsa, sertésszelet, bárányszelet,
göngyölt sült hús, kolbász, hússzeletek (2 cm).
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
Felolvasztás után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 5-15 percig.

Egész csirke, comb, csirkemell, pulykamell (2 kg-nál kisebb).
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
Felolvasztás után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 20-30 percig.

Halfilé, steak, egész hal, tengeri ételek
Ha a készülék hangjelzést ad ki, fordítsa meg az ételt.
Felolvasztás után takarja le az ételt alufóliával, és hagyja állni 10-20 percig.

Szeletelt kenyér, molnárka, bagett, stb.
Felolvasztás után hagyja állni 1 percig.

Kombinált
felolvasztás

Funkció Kategória EdényAz étel
súlya
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EZ Clean
Funkció

Az alábbi példában megmutatom, hogyan tudja eltávolítani az ételszagot a sütŒbŒl.

Nyomja le a LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

A sütŒ rendelkezik egy különleges
funkcióval, amely segít a sütŒben
megrekedt ételszag eltávolításában.

Az EZ Clean funkció használatához
nem szükséges ételt helyezni a
sütŒbe.

Nyomja le a INDÍTÁS/GYORSINDÍTÁS gombot.

Forgassa a ÜZEMMÓD gombot, amíg a kijelzŒn meg nem jelenik a
“230°C” érték.

A kijelzŒn megjelenik a következŒ szimbólum: “ ”.

Nyomja le a IDÃ/TÖMEG gombot a kiválasztott üzemmód
megerŒsítéséhez.
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Mikrohullámú SütŒben 
Használható Edények

Ha a mikrohullámú funkciót használja, ne tegyen fémbŒl készült, vagy
fémes díszítésı edényeket a sütŒbe

A mikrohullámok nem tudnak áthatolni a fémen. A hullámok
visszaverŒdnek a sütŒben lévŒ fémtárgyakról, és ijesztŒ fényhatásokkal
kísért szikrázást okoznak. A mikrohullámú sütŒben a legtöbb hŒálló, nem
fémbŒl készült edény biztonságosan használható. ElŒfordulhat azonban,
hogy bizonyos edények olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek miatt az
edény nem használható mikrohullámú sütŒben. Ha nem biztos abban,
hogy az adott edény használható-e mikrohullámú sütŒben, egy egyszerı
módszerrel kiderítheti. Helyezze a szóban forgó edényt egy vízzel teli
üvegtál mellé a mikrohullámú sütŒbe. Végezzen mikrohullámú melegítést
nagy teljesítményfokozaton, 1 percig. Ha a víz felmelegszik, de az edény
hideg marad, akkor az edény használható mikrohullámú sütŒben. 
Ha azonban a víz hŒmérséklete nem változik, de az edény felmelegszik,
akkor az edény elnyelte a mikrohullámokat, vagyis a szóban forgó edény
mikrohullámú sütŒben nem használható. Bizonyára elég sok olyan edényt
fog találni a konyhájában, amelyek alkalmasak a mikrohullámú sütŒben
való fŒzésre. Nézze végig az alábbi listát:

Tálalóedények
A legtöbb tálalóedény használható mikrohullámú sütŒben. Ha nem biztos
benne, olvassa el a gyártó által mellékelt leírást, vagy végezze el a
mikrohullámú tesztet.

Üvegedények
A hŒálló üvegedények használhatók mikrohullámú sütŒben. Ide tartozik
az összes hŒkezelt üvegedény. A kényesebb üvegtárgyakat 
(pl. a borospoharakat) azonban ne tegye mikrohullámú sütŒbe, mert a
felmelegedŒ ételtŒl vagy italtól könnyen elrepedhetnek.

Mıanyag tárolóedények
Ezeket az edényeket a gyorsan felmelegíthetŒ ételek tárolására célszerı
használni. A hosszabb melegítési idŒt igénylŒ ételeket azonban nem
célszerı ilyen edényben tárolni, mert a forró ételek eldeformálhatják vagy
megolvaszthatják a mıanyag edényeket.

Papír
A papírtálcák és papíredények rövid melegítési idŒ esetén
kényelmesen és biztonságosan használhatók a mikrohullámú
sütŒben, feltéve, hogy a bennük tárolt ételek zsír- és
nedvességtartalma alacsony. A papírtörlŒk kiválóan alkalmasak ételek
becsomagolására és zsíros ételek (pl. bacon szalonna) sütésére
használt edények kibélelésére. Célszerı elkerülni a színezett papírok
használatát, mert a színezŒanyag kiolvadhat a papírból. Bizonyos
újrafelhasznált anyagból készült papírokban olyan szennyezŒanyagok
lehetnek, amelyek fŒzés közben szikrát és/vagy tüzet okozhatnak a
sütŒ belsejében.

Mıanyag fŒzŒzsákok
A kifejezetten fŒzésre alkalmas anyagból készült fŒzŒzsákok
használhatók mikrohullámú sütŒben. Ügyeljen azonban arra, hogy
mindig vágjon egy rést a zsákon, ahol a képzŒdŒ gŒz el tud távozni.
Hagyományos mıanyagzsákban soha ne fŒzzön mikrohullámú
sütŒben, mert a zsák megolvadhat és kiszakadhat.

Mıanyag edények mikrohullámú sütŒhöz
A mikrohullámú sütŒkhöz kifejlesztett mıanyag edényes széles alak-
és méretválasztékban kaphatók. A legtöbbször a konyhában már
meglévŒ mıanyag edények is tökéletesen használhatók a
mikrohullámú sütŒben, tehát nem szükséges új edénykészletet
vásárolni.

KŒ-, agyag- és kerámiaedények
A kŒbŒl, agyagból és kerámiából készült edények általában
használhatók mikrohullámú sütŒben, de használatuk elŒtt a biztonság
kedvéért érdemes elvégezni a mikrohullámú tesztet.

FIGYELEM
A magas ólom-vagy vastartalmú edények nem használhatók
mikrohullámú sütŒben. 
Kérjük, használat elŒtt ellenŒrizze, hogy az adott edény
biztonságosan használható-e a mikrohullámú sütŒben.



88

HU

Az Ételek JellemzŒi És Ételkészítés A 
Mikrohullámú SütŒben

A fŒzés figyelemmel kísérése
Az útmutatóban szereplŒ recepteket nagy odafigyeléssel állítottuk össze, de a fogások sikeres elkészítése
mindig azon múlik, hogy Ön mekkora figyelmet szentel fŒzés közben az ételnek. Mindig kísérje
figyelemmel a fŒzésben lévŒ ételt. A mikrohullámú sütŒben van egy lámpa, amely mıködés közben világít,
így a sütŒtér jól látható, és könnyen ellenŒrizhetŒ a fŒzés folyamata. A receptekben szereplŒ utasításokat
(keverés, stb.) tekintse úgy, hogy ezek a minimálisan szükséges lépések az étel elkészítéséhez. Ha fŒzés
közben úgy látja, hogy az étel például nem egyenletes, nyugodtan végezze el a szükséges mıveleteket a
probléma megoldására. 

A mikrohullámú fŒzési idŒt befolyásoló tényezŒk
A fŒzési idŒt nagyon sok tényezŒ befolyásolja. Az ételhez használt alapanyagok hŒmérséklete jelentŒs
eltéréseket okozhat a fŒzési idŒben. Például: egy jéghideg vajból, tejbŒl és tojásból kikevert piskóta sütése
sokkal tovább tart, mintha szobahŒmérsékletı alapanyagokból állítaná össze. Az útmutatóban szereplŒ
receptekben mindig egy tartományt adunk meg a fŒzési idŒre vonatkozóan. Ha a receptben megadott
legrövidebb ideig fŒzi az ételeket, valószínıleg azt fogja tapasztalni, hogy az étel nem fŒtt meg eléggé, de
elŒfordulhat, hogy a leghosszabb ideig történŒ fŒzés után is úgy érzi, hogy az ételt egy kicsit tovább
kellene fŒzni. Az útmutatóban szereplŒ receptek összeállítása során a fŒzési idŒ óvatos megválasztását
tartottuk szem elŒtt, mert a túlfŒzött étellel már nem lehet mit kezdeni. A receptek egy részénél, különösen
a kenyér, a sütemény és a sodó esetében azt javasoljuk, hogy az ételt vegye ki a sütŒbŒl, még akkor is ha
az étel még nem készült el teljesen. 
Ez nem jelent hibát, ugyanis ezek az ételek a sütŒbŒl kivéve (általában letakarva) tovább fŒnek, mert a
külsŒ rétegekben felhalmozódott hŒmennyiség az étel belseje felé halad. Ha ezeket az ételeket a teljes
fŒzési idŒ végéig a sütŒben hagyja, a külsŒ részük túlfŒhet, sŒt akár meg is éghet. Biztosak vagyunk
benne, hogy hamarosan Ön is tapasztalatból fogja tudni a különbözŒ ételek ideális fŒzési és pihentetési
idejét.

Az étel sırısége
A könnyı, porózus ételek (pl. piskóták, kenyerek) gyorsabban készíthetŒk el, mint a sırı, nehéz fogások
(pl. a sültek és vagdalt húsok). A porózus ételek elkészítésekor ügyeljen arra, hogy az étel külsŒ széle ne
száradjon ki és ne keményedjen meg.

Az étel magassága
A magasabb ételek (különösen a hússzeletek) felsŒ része hamarabb átfŒ, mint az alsó részük, ezért
tanácsos az ételt fŒzés közben többször is megfordítani.  

Az étel nedvességtartalma
Mivel a mikrohullámok által generált hŒ hatására a nedvesség elpárolog, a viszonylag száraz ételeket
(például a sülteket és bizonyos zöldségeket) a nedvességtartalmuk fenntartása érdekében érdemes fŒzés
elŒtt vízpermettel megszórni, vagy fŒzés közben letakarni.

Az ételben lévŒ csontok és zsír

A csontok jól vezetik a hŒt, a zsír pedig gyorsabban átfŒ, mint a hús. A csontos vagy zsíros hússzeletek
fŒzésénél ezért ügyeljen arra, hogy elkerülhetŒ legyen a hús egyenetlen átsütése vagy túlfŒzése.

Az étel mennyisége

A sütŒ által generált mikrohullámok mennyisége a sütŒben lévŒ étel mennyiségétŒl függetlenül állandó,
ezért minél több ételt helyez a sütŒbe, annál hosszabb lesz a fŒzési idŒ. Ne feledje: ha egy receptnél
megfelezi az adagot, a fŒzési idŒt legalább harmadával csökkentse.

Az étel alakja

A mikrohullámok csak kb. 2 cm-es mélységben képesek behatolni az ételbe, ezért a vastagabb ételek
fŒzése során az étel külsejében létrehozott hŒ az étel belseje felé áramlik. A mikrohullámú energia tehát
csak az étel külsŒ szélét melegíti fel, az étel többi része hŒvezetés útján fŒ meg. A mikrohullámú fŒzés
szempontjából a legrosszabbak a vastag, négyszögletes alakú ételek. Az ilyen ételek sarka már jóval
azelŒtt megég, hogy az étel közepe felmelegedne. A mikrohullámú sütŒben legjobban a vékony, kör vagy
gyırı alakú ételek készíthetŒk el.

Letakarás

Az ételek letakarásával megakadályozható a hŒ és a pára elszökése, ezért a letakart ételek hamarabb
elkészíthetŒk. Az ételeket fedŒvel, vagy mikrohullámú sütŒben használható fóliával takarja le. Ha fóliát
használ, hajtsa vissza az egyik sarkát, hogy a kifeszülŒ fólia ne szakadjon el.

Pirítás

A 15 percnél hosszabb ideig fŒzött vörös húsok és baromfihúsok saját zsírjukban enyhén megpirulnak. A
rövidebb ideig fŒzött ételeket az étvágygerjesztŒ szín elérése érdekében pirítást elŒsegítŒ anyaggal (pl.
worchester szósszal, szójaszósszal vagy barbecue szósszal) be lehet kenni. Mivel a megfelelŒ
színhatáshoz viszonylag kevés szósz is elegendŒ, az étel eredeti íze nem változik. 

Letakarás zsírpapírral

A zsírpapír lazább takarást biztosít, mint a fedŒ vagy az ételre kifeszített fólia, ezért az étel kissé
kiszáradhat. Mivel a zsírpapír lazább takarást biztosít, mint a fedŒ vagy az ételre kifeszített fólia, lehetŒvé
teszi az étel kis mértékı kiszáradását.

Elrendezés és távolság

A több darabból álló ételek (pl. a fŒtt burgonya, a kisebb sütemények és a vegyes elŒételek)
egyenletesebben melegednek át, ha egymástól egyenlŒ távolságra, lehetŒleg körkörös alakban rendezzük
el Œket. Kerülje az ételek egymásra rakását.



89

HU

Az Ételek JellemzŒi És Ételkészítés A 
Mikrohullámú SütŒben

Keverés
A keverés az egyik legfontosabb mıvelet a mikrohullámú fŒzés során. A hagyományos fŒzésnél az ételt
azért keverjük meg, hogy az összetevŒk elkeveredjenek. A mikrohullámú sütŒben készített ételeknél
azonban a keverés fŒ célja a hŒ egyenletes eloszlása. Mivel a mikrohullámú sütŒben elkészített ételnek
elŒször a külseje melegszik fel, az ételt mindig kívülrŒl befelé keverje meg. 

Megfordítás
A nagyobb, magasabb ételeket (pl. a sülteket és az egészben sütött csirkét) fŒzés közben meg kell
fordítani, hogy az étel alja és teteje is egyenletesen átfŒjön. Érdemes a csíkokra vágott csirkét és a
hússzeleteket is idŒnként megfordítani.

A vastagabb részek kifelé fordítása
Mivel a mikrohullámok az étel külsŒ részét melegítik fel, tanácsos a vastagabb vörös- és baromfihús-
darabokat, valamint a halak vastagabb részét a sütŒtál külsŒ részére helyezni. Ezzel a módszerrel a
vastagabb részek kapják a legtöbb mikrohullámú energiát, így az étel egyenletesen átfŒ. 

Árnyékolás
A négyszög alakú vagy szögletes ételek sarkai a mikrohullámú sütŒben könnyen túlfŒhetnek, ezért ezeket
a részeket a megégés elkerülése érdekében alufólia csíkokkal letakarhatjuk. Az alufólia megakadályozza a
mikrohullámok áthaladását. Kerülje a túl sok fólia használatát, és ügyeljen arra, hogy a fóliát megfelelŒen
rögzítse az edényhez, nehogy a sütŒ falával érintkezve szikrázás alakuljon ki.

Megemelés
A vastagabb vagy sırı ételeket idŒnként érdemes megemelni, hogy a mikrohullámok az étel alját és
közepét is elérjék.

Megszúrás
A héjjal, bŒrrel vagy hártyával fedett ételek könnyen felrobbanhatnak a mikrohullámú sütŒben, ezért ezeket
az ételeket fŒzés elŒtt meg kell szúrni. Ilyen ételek lehetnek például a tojássárgája, a tojásfehérje, a kagyló,
az osztriga, vagy az egészben fŒtt gyümölcsök és zöldségek.

Az ételek ellenŒrzése
Az ételek sokszor nagyon hamar megfŒnek a mikrohullámú sütŒben, ezért gyakran kell ellenŒrizni az
állapotukat. Bizonyos ételeket a teljes megfŒzésig a mikrohullámú sütŒben kell hagyni, de a legtöbb ételt
(például a vörös húsokat és a baromfihúst) már akkor ki kell venni a sütŒbŒl, amikor még nem fŒttek át
teljesen. Ezeknek az ételeknek a fŒzése a pihentetés közben fejezŒdik be. Az ételek belsŒ hŒmérséklete
pihentetés közben 3-8°C-kal növekszik.

Pihentetés
A legtöbb ételt a sütŒbŒl való kiemelés után 3-10 percig pihentetni kell. A pihentetés alatt az ételeket
általában le szoktuk takarni, hogy megakadályozzuk a hŒ elszökését, de ha azt szeretnénk, hogy az étel
felszíne száraz legyen (például bizonyos sütemények, kekszek esetén), nem kell letakarni. A pihentetés
elŒsegíti az ételek fŒzési folyamatának befejezését, valamint az ízek elkeveredését és végleges
kialakulását.

A SütŒ Tisztítása
1.  A sütŒ belsejének tisztán tartása

A kifröccsenŒ ételmaradékok és folyadékok felragadnak a sütŒ falára és megtapadnak a
tömítéseken és az ajtó felületén. A kifröccsent ételmaradékokat célszerı azonnal nedves
törlŒkendŒvel letörölni. Az ételmorzsák és ételmaradékok elnyelik a mikrohullámú
energiát, ezért a fŒzési idŒ hosszabb lesz. Az ajtó és a keret közé esett morzsákat
nedves törlŒkendŒvel törölje fel. A megfelelŒ tömítés érdekében nagyon fontos ennek a
területnek a tisztán tartása. A zsíros ételmaradékokat szappanos törlŒkendŒvel törölje le,
majd vizes kendŒvel törölje át, és hagyja megszáradni a felületet. Kerülje az erŒs
oldószerek és a durva súroló hatású anyagok használatát. A fémtálca kézzel mosható,
vagy mosogatógépben tisztítható.

2.  A sütŒ külsejének tisztán tartása
A sütŒ külsejét törlŒkendŒvel vagy papírtörlŒvel tisztítsa. A külsŒ felületeket elŒször
mossa le szappanos vízzel, majd törölje át tiszta vizes törlŒkendŒvel, végül törölje
szárazra. A sütŒ belsejében lévŒ alkatrészek károsodásának megelŒzése érdekében
ügyeljen arra, hogy a víz ne folyjon be a szellŒzŒnyílásokon. A vezérlŒpanel tisztításához
nyissa ki a sütŒ ajtaját (nehogy a sütŒ tisztítás közben véletlenül elinduljon), és törölje le
a panelt nedves majd száraz törlŒkendŒvel. A tisztítás után nyomja le a
LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS gombot.

3.  A sütŒ belsejében vagy külsŒ felületén lecsapódott párát puha törlŒkendŒvel törölje le. A
páralecsapódás nagy nedvességtartalmú környezetben természetes jelenség, nem a
sütŒ hibáját jelzi.

4. Az ajtó és az ajtótömítések tisztításához kizárólag meleg, szappanos vizet használjon,
majd törölje át nedves törlŒkendŒvel, végül szárítsa meg alaposan a felületet.
KERÜLJE A DURVA SÚROLÓ HATÁSÚ ANYAGOK (PL. TISZTÍTÓPOROK VAGY
ACÉL- ÉS MÙANYAG KEFÉK) HASZNÁLATÁT.
A fém alkatrészek tisztán tartását megkönnyíti, ha rendszeresen áttörli ezeket egy nedves
törlŒkendŒvel.

5. Ne használjon gŒztisztító berendezést.
6. Amikor a vezérlŒpultot nedves törlŒkendŒvel tisztítja, vagy vizet permetez az ajtó üvegére,

húzza ki a sütŒt az elektromos hálózatból. Az elektromos feszültség alatt lévŒ sütŒ a
Gyorsindítás gombbal könnyen elindítható.
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Kérdések És 
Válaszok

K Miért nem világít a sütŒben lévŒ lámpa?
V Ennek több oka is lehet. ElŒfordulhat, hogy az izzó kiégett, vagy

meghibásodott az elektromos áramkör.

K A mikrohullámok átjuthatnak az ajtó üvegén?
V Nem. A sütŒ ajtaját úgy alakították ki, hogy a fényt átengedi, de a

mikrohullámú energiát nem. 

K Miért hallható hangjelzés a vezérlŒpanelen lévŒ gombok
lenyomásakor?

V A hangjelzés megerŒsíti a sütŒn elvégzett beállítások végrehajtását.

K A sütŒ mikrohullámú funkciója meghibásodhat, ha üresen
használom?

V Igen. Soha ne használja a sütŒt üresen.

K Miért durran szét a tojás a sütŒben?
V Tojás sütése vagy posírozása közben a tojássárgája a hártyán belül

fejlŒdŒ hŒ miatt szétdurranhat. Ennek elkerülése érdekében a fŒzés
elŒtt szúrja meg a tojássárgáját. Soha ne melegítsen héjában lévŒ
tojást a mikrohullámú sütŒben.

K Miért javasolt pihentetni az ételt a mikrohullámú fŒzés után?
V A mikrohullámú fŒzés után a pihentetési idŒ alatt az étel fŒzése

folytatódik. A pihentetési idŒ lehetŒvé teszi az étel egyenletes
átfŒzését. A pihentetési idŒ hossza az étel sırıségétŒl függ.

K Miért nem tudok olyan gyorsan fŒzni a sütŒmmel, mint ahogy az a
receptben szerepel?

V Nézze meg még egyszer a receptet, és ellenŒrizze, hogy pontosan
betartotta-e a fŒzési utasításokat, valamint próbálja meg kitalálni, mi
okozhatja a fŒzési idŒ eltérését. A receptekben szereplŒ fŒzési idŒk és
hŒmérsékleti beállítások csak javaslatok, amelyeket annak figyelembe
vételével készítettünk, hogy elkerülhetŒ legyen a sütŒ használatával
kapcsolatos leggyakoribb probléma, a túlfŒzés. ElŒfordulhat, hogy az
étel alakjától, méretétŒl és súlyától függŒen hosszabb fŒzési idŒre van
szükség. A hagyományos fŒzéshez hasonlóan a mikrohullámú sütŒvel
való ételkészítés közben is ellenŒrizze fŒzés közben az ételeket, és
tetszés szerint módosítsa a paramétereket.
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Helyezzen egy vízszintes tálat az üvegtál közepére.
A fŒzési idŒ felénél fordítsa meg az ételt.
Vagy használja az Automatikus felolvasztás 1 (0.5 kg) funkciót.

Helyezzen egy hŒálló üvegtálat az üvegtál közepére.

Helyezzen egy 22 cm átmérŒjı hŒálló üvegedényt az üvegtál
közepére.

Helyezzen egy hŒálló üvegtálat az üvegtál közepére.

Helyezzen egy hŒálló üvegtálat az alacsony rácsra.

Helyezzen egy hŒálló üvegtálat az alacsony rácsra.

Helyezze a csirkét a mellehúsával lefelé a sütŒtálcán lévŒ
alacsony rácsra.
A fŒzési idŒ felénél fordítsa meg az ételt.
Vagy használja az Automatikus sütés 3 (1.3 kg) funkciót.

Mikrohullámú
felolvasztás

Mikrohullámú
fŒzés

Kombinált fŒzés
mikrohullámmal

Vörös hús

Sodó

Piskóta

Húsgombóc

Tejszínes
újkrumpli

Sütemény

Csirke

200W, 10~11 perc
Vagy Auto (Automatikus

fŒzés) gomb

400W, 25~30 perc

1000W, 4~5 perc

600W, 13~17 perc

400W, 25~29 perc

–

300W, 38~42 perc
Vagy Auto (Automatikus

fŒzés) gomb

_

_

_

_

200°C

180°C

200°C

Funkció Étel Mikrohullámú FŒzési Megjegyzések
teljesítmény hŒmérséklet (°C)
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Mıszaki Adatok

Mıszaki adatok

MC8088HLC

Tápfeszültség

Teljesítmény

Mikrohullámú frekvencia

KülsŒ méretek

Áramfogyasztás

Max.

Mikrohullám

Grillezés

HŒlégkeverés

Kombinált

230 V~ 50 Hz

1000 W (IEC60705 szabvány szerint)

2450 MHz

474 mm(szélesség) X 380 mm(magasság) X 564 mm(mélység)

3000 watt

1500 watt

1250(Max. 2650) watt

1500(Max. 2650) watt

Max. 3000 watt



Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local

authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.   
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.  

Az elhasznált berendezés elhelyezése
1. Ez az áthúzott hulladéktároló szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
2. A hulladékká vált elektromos és elektronikus termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az erre kijelölt állami vagy helyi önkormányzati hulladékgyıjtŒ létesítményben kell leadni.
3. Az elhasznált berendezések megfelelŒ elhelyezése elŒsegíti a hulladékok környezetre és egészségre gyakorolt káros hatásainak csökkentését.
4. Az elhasznált berendezések elhelyezésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon a települési önkormányzathoz, a hulladékgazdálkodásért felelŒs szolgáltatóhoz,

vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

êÂˆËÍÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ËÚÂ ÛÂ‰Ë
1. äÓ„‡ÚÓ ‚˙ıÛ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÙË„ÛË‡ ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú Ò˙Ò Á‡˜ÂÚ‡Ì ÍÓ¯ Á‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ì‡ ÍÓÎÂÎ‡, ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÒÂ ÔÓ‰˜ËÌfl‚‡ Ì‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÑËÂÍÚË‚‡ 2002/96/EC.
2. ÇÒË˜ÍË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁı‚˙ÎflÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÍËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ˜ÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ÏÂÒÚÌËÚÂ ‚Î‡ÒÚË

ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÚflıÌÓÚÓ Ò˙·Ë‡ÌÂ.
3. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ËÁı‚˙ÎflÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ËÚÂ ÛÂ‰Ë ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â.
4. á‡ ÔÓ-ÔÓ‰Ó·Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ËÚÂ ÛÂ‰Ë ÒÂ Ó·˙ÌÂÚÂ Í˙Ï Ó·˘ËÌÒÍËÚÂ ‚Î‡ÒÚË, ÙËÏËÚÂ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË Ï‡„‡ÁËÌ‡, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ÒÚÂ Á‡ÍÛÔËÎË

ÔÓ‰ÛÍÚ‡.

Odlaganje starog ureaja
1. Kada se na proizvodu nalazi prekriæeni simbol kante za smeÊe, to znaËi da je on u sukladnosti s Europskom Direktivom 2002/96/EC.
2. Svi elektriËni i elektroniËki proizvodi moraju se odlagati odvojeno od obiËnog otpada, na posebno namijenjenim sakupljaliπtima prema odredbama vlade ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaπeg starog ureaja pomoÊi Êe u sprjeËavanju moguÊih negativnih posljedica za okoliπ i ljudsko zdravlje.
4. Za viπe informacija o odlaganju starog ureaja, obratite se uredu vaπeg grada, sluæbi za odlaganje smeÊa ili trgovini gdje ste kupili proizvod.

Odlaganje ureaja nakon prestanka upotrebe
1. Kada se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za otpatke, to znaËi da se na proizvod odnosi Direktiva 2002/96/EC.
2. Sve elektriËne i elektronske proizvode potrebno je odloæiti odvojeno od gradskog otpada, preko specijalnih mesta za prikupljanje te vrste otpada, u skladu sa odlukom vlade ili

lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog ureaja spreËiÊe potencijalne negativne posledice po æivotnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog ureaja zatraæite od gradske kancelarije, komunalne sluæbe ili prodavnice u kojoj ste kupili ovaj proizvod.


