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Tisztelt
Vásárló:
Dear Customer:

Before tovább
going any
further, engedje
we want meg,
to thank
youmegfor
Mielőtt
mennénk,
hogy
preferring
our
product.
We
are
sure
that
this
köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Biztomodern,
functional
microwave
oven,
sak
vagyunk
benne, and
hogypractical
ez a modern,
funkcionális
manufactured
with
top
quality
materials,
will
fully
és praktikus mikrohullámú sütő, minőségi anyagokból
meet your
készült
és expectations.
a várakozásainak megfelelő használatot
biztosít.

We ask you to read the instructions in this booklet

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmuvery carefully as this will allow you to get the best
tatót, ezáltal a legmegfelelőbben használhatja majd a
results from using your microwave oven.
mikrohullámú sütőt

KEEP

THE

DOCUMENTATION

OF

THIS

TARTSA MEG EZT A DOKUMENTÁCIÓT KÉSŐBBI
PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.
FELHASZNÁLÁSRA.
Mindig tartsa elérhető helyen a használati útmutaAlways
keep the valaki
instruction
manual
handy.
If
tót.
Ha a készüléket
másnak
továbbadja,
addja
you lend
the microwave
oven to someone else
hozzá
az útmutatót
is.

give them the manual as well!

A csomagolásról
Disposal
of the packaging
A
csomagoláson
a zöldthe
jelzés
látható.
The packaging bears
Green
Point mark.

Dispose
of all the packaging
materials polystyren,
such as
Minden csomagolóanyagot
papírkarton,
cardboard,
plastic
műanyagok expanded
elkülönítve polystyrene
a megfelelő and
gyűjtőkontéwrapping
in
the
appropriate
bins.
In
this
way
youa
nerbe kell elhelyezni. Így biztos lehet abban, hogy
can
be sure that the
packaging materials
will be
csomagolóanyagok
újrahasznosításra
kerülnek.
re-used.

A készülék
Disposal
ofmegsemmisítése
equipment no longer used
Az Európaitoszabványnak
megfelelően
202/96/ECon
az
According
European Directive
2002/96/EC
elektromos
berendezések
háztartási
készülékek
the
management
of waste és
electrical
and electronic
nem helyezhetők
el a háztartási
hulladékgyűjtőben,
equipment
(WEEE),
home electrical
appliances
should not be put into the normal systems for
A nem működő
disposal
of solidkészülékeket
urban waste.elkülönítve kell gyűjteni
az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken ahol a megfelelő
Outdated
appliances
should be
collected
megsemmisétés
az újrahasznosítás
történik.
Mindez
separately
component
material
egészségünk to
és aoptimise
környezetvédelem
érdekében
törrecovery
and
re-cycling
rates
and
to
prevent
ténik. A készülékek csomagolásán feltüntetett áthúzott
potential
harm arra
to utal,
human
healtha berendezéand the
szemetes jelzés
hogy ezeket
environment.
The
of akijelölt
rubbish
container
seket elkülönítve
az symbol
erre a célra
hulladékkezelő
superimposed
by
a
diagonal
cross
should
be put
helyeken kell leadni.
on all such products to remind people of their
obligation
have such items
collecteda separately.
A vásárlókto
tájékoztatásért
fordulhatnak
helyi Önkormányzathoz, should
vagy a településen
hulladékkeConsumers
contact theirműködő
local authorities
zelőpoint
szolgáltatóhoz
vagy
régi elektromos
berendezéor
of sale and
request
information
on the
seiket leadhatják
a vásárlás
helyéntheir
is.
appropriate
places
to leave
old home
electrical appliances.
Mielőtt a készüléket leadja a gyűjtőhelyen, a csatlakozó
Before disposing of your appliance, render it nonelektromos hálózatból való eltávolítása után vágja le
usable by pulling out the power cable, cutting this
azt.
and disposing of it.
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ÜZEMBEHELYEZÉS
Az
üzembehelyezés
Before
installation előtt

Az
üzembehelyezés
után
After
installation

Check thathogy
the input
voltagefeltüntetett
indicated hálózati
on the
Ellenőrizze,
az adattáblán
characteristics
plate is athe
same as helyén
the voltage
of
feszültség,
megegyezik
beüzemelés
található
the power outlet you are going to use.
feszültséggel.
Nyissa
ajtót, vegyen
ki minden
tartozékot
és
Open ki
theaz oven
door and
take out
all the
távolítsa
el a csomagoló
anyagokat.
accessories
and remove
the packing material.

The
oven
is equipped
withkábellel
a power
cable and a
A
sütő
el van
látva hálózati
és csatlakozóval,
plug for
single phase
current. alkalmas.
mely
egyfázisú
csatlakoztatásra
A
sütőoven
beszerelését
közvetlen
elektromos
If the
is to be vagy
installed
on a permanent
csatlakoztatását
szakképzett
szerelőnek
kell
basis it should be
installed by
a qualified
elvégeznie.
Ebben
kell should
iktatni egy
technician. In
suchaza esetben
case, thebe
oven
be
megszakító
pólusa
connected tokapcsolót,
a circuit melynek
with an minden
all-pole circuit
között
legalább
távolságnak
kell lennie.
breaker
with a3 mm
minimum
separation
of 3 mm

Do not remove the mica cover on the ceiling of

Ne távolítsa el a mica fedelet a belső rész tetejéről! Ez
the interior! This cover stops fat and pieces of
a fedél megakadályozza, hogy a zsír és ételszennyezés
food damaging the microwave generator.
a károsodást okozzon a mikrohullámú generátorban.

Warning! The front surface of the oven may be
Figyelem!
A sütő
előlapja, biztonsági
van
wrapped with
a protective
film. Beforefóliával
using the
ellátva.
Mielőtt
a sütőt
használni
kezdi,
távolítsa
ezt
oven for
the first
time,
carefully
remove
this el
film,
a
fóliát, kezdje
belső oldalakon.
starting
on theainside.

Make sure that the oven is not damaged in any

Ellenőrizze, hogy a sütő sehol nem sérült. Ellenőrizze,
way. Check that the oven door closes correctly
hogy az ajtó megfelelően záródik és hogy itt sem
and that the interior of the door and the front of
található semmilyen sérülés. Ha bármilyen sérülést
the oven opening are not damaged. If you find any
tapasztal forduljon a szervizhez és kérjen segítséget.

damage
Service.

contact

the

Technical

Assistance

NE HASZNÁLJA A SÜTŐT ha az elektromos kábel
DO NOT
USE THE
OVEN ifvagy
the ha
power
cable
or
vagy
a csatlakozó
dugósérült
a sütőn
bármithe sérülést
plug are
damaged,
if the
does
not
lyen
tapasztal.
Minden
ilyen oven
esetben
forduljon
function
correctly or if it has been damaged or
a
szervizhez.
dropped. a Contact
Technical
Assistance
Helyezze
sütőt sima the
egyenletes
felületre.
A sütő ne
Service.hősugárzó, rádió vagy televízió közelébe.
kerüljön

Put the oven on a flat and stable surface. The

A
beüzemelés
oven
must notésbebeszerelés
put closesorán,
to anyügyeljen
sourcesarra,
of
hogy a hálózati kábel ne sérüljön, ne érintkezzen
heat, radios or televisions.
semmilyen éles felülettel a sütő hátoldalán.
During
sure that
the power
A
magasinstallation,
hőmérsékletmake
károsíthatja
a kábelt.

between contacts.

FIGYELEM: A SÜTŐT FÖLDELNI KELL.
WARNING:
OVEN MUST
EARTHED.
A
gyártó ésTHE
a kereskedő
nemBE
vállal
semmilyen
felelősséget
a
helytelen
beépítésbő
és
The manufacturer and retailers docsatlakoztatásnot accept
ból
eredőkárokért,forha any
azt olyan
szeméylek
végezték,
responsibility
damage
that may
be
akik
nemto
vették
figyelembe
az itt
utasításokat.
caused
people,
animals
or leírt
property
if these

installation instructions are not observed..

A sütő csak zárt ajtó mellett üzemel.

The oven only functions when the door is closed
correctly.
Az első bekapcsolást követően tisztítsa meg a sütő
belsejét
a tartozékokat,
melyhez
el a „sütő
After theésfirst
use, clean the
inside olvassa
of the oven
and
tisztítása
és karbantartása”
fejezetbenthe
leírtakat.
the
accessories,
following
cleaning
instructions given in the section “Oven cleaning
Helyezze
be a forgótányért a sütő közepére, az ábrán
and maintenance”.
látható módon, előbb a forgató tartozékkat, majd az
Fit the Turntable support in the centre of the oven
üveglapot. Minden használat alkalmával a forgótányércavity and put the Turntable ring and the
nak és annak tartozékainak a sütőben kell lenniük,
Turntable plate on top, making sure they slot in.
megfelelően elhelyezve. A forgótányér mindkét
Whenever you use the microwave, the turntable
irányban foroghat.
plate and the respective accessories must be
inside and correctly fitted. The turntable plate
can rotate in both directions.

cable does not come into contact with any
moisture orbeépítést
objects követően
with sharp
edges behind
Figyelem:a
a hálózati
the oven. Highelérhető
temperatures
canlennie.
damage the
csatlakozónak
helyen kell
cable.
Warning: after the oven is installed you must
make sure you can access the plug.

During
installation,
follow the instructions
separately.
A beépítéshez
és beüzemeléshez
kövesse asupplied
külön utasításokat.
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A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
A készülék használata közben felmelegszik. Ügyeljen
• During use the appliance becomes hot. Care
arra, hogy ne érintse a forró részeket a sütő belsejében.

should be taken to avoid touching heating

Figyelem!
SohaNever
ne hagyja
sütőt
felügyelet
nélkül,
• Warning!
leavea the
oven
unwatched,
elements inside the oven.
különösen,
ha papír,
vagy egyéb
especially
whenműanyag
using paper,
plasticgyúlékony
or other Figyelem! A tartozékok is felmelegedhetnek a haszná•
Warning:
Accessible parts may become hot
anyagot
használ. TŰZVESZÉLY!
combustible
materials. These materials can lat közben. A kisgyermekeket tartsuk távol.

char and may fire. FIRE RISK!

during use. Young children should be kept

away.
Figyelem! Ha füstöt vagy tüzet tapasztal, zárja be az Figyelem!
• Warning! If you see smoke or fire, keep the
nem melegítsen bébi ételeket és italokat
ajtót a lángok elfolytására. Kapcsolja ki a sütőt, majd Soha
Beware!
door closed in order to smother the flames.
olyan üvegekben vagy kancsókban, melyen fedél
kapcsolja le az elektromos hálózatról.
• Never heat baby foods or drinks in
Switch off the oven and take the plug out of
található. A melegítés után gondosan rázza össze
bottles or jars with the teats or lids on
the socket or cut off the oven power supply.
Figyelem! Ne melegítsen tiszta alkoholt vagy alkoho- az ételt vagy italt a hőmérséklet egyenletes elthem. After heating the food mix or shake
•
Warning!
Do
not
heat
pure
alcohol
or
oszlása érdekében. Ellenőrizze a hőméérsékletet
los italokat a mikrohullámú sütőben. TŰZVESZÉLY!
so that the heat is spread evenly.
alcoholic drinks in the microwave. FIRE mielőttwell
azt a gyermeknek adja. ÉGÉS VESZÉLY!
Check the food temperature before
RISK!Ne melegítsen folyadékokat vagy más élelFigyelem!
feeding this to the child. DANGER OF
és leégésé veszélyének elkerülémiszert
zárt dobozokban,
ezekliquids
felrobbanhatnak.
• Warning!
Do not heat
or other foods A túlmelegedés
BURNING!
se
érdekében
fontos, hogy ne állítson be túl hosszú
in closed containers since these may
To magas
avoid food
overheating
or adag
burning
it is
teljesítményt,
ha kis
ételeket
Figyelem!
Ez a
készülék nem használható olyan sze- időt• vagy
explode
readily.
very
important
not 3 to
long time
Például:
a baguette
percselect
után megéghet
ha
mélyek által (beleértve a gyerekeket is) akik csökkent melegít.
• Warning! This appliance is not intended for
periods or power
levels that are too high
túl magas.
fizikális vagy mentális képességekkel rendelkeznek és a teljesítményszint
use by persons (including children) with
when heating small quantities of food. For
nincs a közelben olyan személy, aki felelősséget vállal
reduced physical, sensory or mental
example,
a abread
roll can
burn felügyelje
after 3
Pirításhoz
használja
grill funkciót
és mindig
a felügyeletükért és biztonságukért.
capabilities, or lack of experience and
minutes
if the power
selected
is too high.
a sütőt.
Ha a kombinált
funkciót
használja
a pirítós
knowledge, unless they have been given
rövid idő
Figyelem! A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne készítéséhez
• For toasting,
usealatt
justtűz
thekeletkezhet.
grilling function and
supervision or instruction concerning use of
játszhassanak a készülékkel.
watch
the
oven
all
the
time.
It you use a
the appliance by a person responsible for
Ügyeljen
arra, hogy
más
elektromos
combined
function
to toast
bread itkészülékek
will catch
their safety.
ne short
érintkezzenek
a sütő ajtajával és
Figyelem! Ha a mikrohullámú sütő kombinált üzem- hálózati
firekábelei
in a very
time.
• Warning!
Children should
be supervised
to más forró részeivel. A kábelek szigetelései megolvadmódban
van (mikrohullám
és melegítés)
nem szabad
• Make sure you never catch the power cables
ensure
thatnélkül
theyhagyni,
do not
play hőmérséklet
with the hatnak.
Rövidzárlat keletkezhet!
a sütőt
felügyelet
a magas
of other electrical appliances in the hot door
miatt.appliance.
•

Warning! If the oven has a combined

Figyelem!
A sütő
nem
használható:
function
mode
(microwave
with other means

or the oven. The cable insulation may melt.
Danger of short-circuiting!

of heating), children should not be allowed to

- Ha az
ajtóthe
nincs
zárva
megfelelően;
use
oven
without
adult supervision on

account of the high temperatures generated.

- Ha
zsanérok The
sérültek;
• aWarning!
oven cannot be used if:

The door
is notésclosed
- A- felület
a sütőajtó
a sütőcorrectly;
előlapja között sérült;
- The door hinges are damaged;

Legyen
óvatos
haheating
folyadékokat
melegít!
Take care
when
liquids!

- The surfaces of the contact between the

Ha a folyadékok (víz, tea, kávé, tej...stb.) elérik a
nearly at boiling point inside the oven and are
forráspontjukat a sütőben és hirtelen kivesszük azokat,
taken out suddenly, they may spurt out of their
kifuthatnak. SÉRÜLÉSEKET ÉS ÉGÉST OKOZHAT!

- Ha a sütőajtó üvege sérült;

and
the oven
front are
damaged;
- Ha adoor
belső
térben
elektromos
kisülést
tapasztalható,
annak
ellenére
hogy nincs
tárgy a sütőtérben.
- The
door is,
window
glass fém
is damaged;
- There is frequent electrical arcing inside the

A sütő csak akkor használható újra, hogy azt a kijelölt
oven even
though megvizsgálta
there is no metal
szervizben
szakember
és aobject
hibát
inside. kijavította.
megfelelően

•
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The oven can only be used again after it
has been repaired by a Technical
Assistance Service technician.

When liquids (water, coffee, tea, milk, etc.) are

containers. DANGER OF INJURIES AND
BURNS!
Ennek elkerülése érdekében, helyezzen a folyadékba
To teáskanalat
avoid that vagy
typeüvegpálcát.
of situation when heating
egy
liquids, put a teaspoon or glass rod inside the
container.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
Ez a sütő kizátólag háztartási használatra készült!
This oven is exclusively for domestic use!
A sütőt
használja.
Use
the csak
ovenételkészítésre
only for preparing
meals.

Avoid damaging the oven or other dangerous
A sütő károsodásának és más veszélyes helyzesituations by following these instructions:
tek elekrülésének érdekében tartsa be a következő
• Do not switch on the oven without the
utasításokat:
turntable support, the turntable ring and
the respective
in place. és annak
Ne kapcsolja
be a plate
sütőt being
a forgótányér
tartozékainak
behelyezése
• Never switch
on the nélkül.
microwave when it is
empty. If there is no food inside there may
Sohabe
ne kapcsolja
be a overcharge
mikrohullámú
sütőt
an electrical
and
theüresen.
oven
Ha a could
sütő üres
elektromosRISK
túltöltés
alakulhat ki és a
be damaged.
OF DAMAGE!
sütő
okozhatja.
SÉRÜLÉS
VESZÉLY!
• károsodását
For carrying
out oven
programming
tests
put a glass of water inside the oven. The

A programozások
tesztelésének
elvégzéséhez
water will absorb
the microwaves
and the
helyezzen
egy
pohár
vizet
a
sütőbe,
mely
összegyűjti a
oven will not be damaged.
mikrohullámú energiát és a készülék így nem károsodik.

•

Do not cover or obstruct the ventilation

openings.
Ne takarja
el a szellőző nyílásokat.
•

Use only dishes suitable for microwaves.

•

Never remove the mica cover on the

using dishes
and containers
in the
Csak Before
olyan edényeket
használjon
amelyek megfelelőmicrowave, check
are suitable
ek a mikrohullámú
sütőbenthat
való these
használatra.
(lásd az
(seehasználata
the section
on types of dishes).
edények
fejezetben)
Sohaceiling
ne távolítsa
el a mica
mely
a sütő
belof the
ovenfedelet,
interior!
This
cover
sejében
felül
Ez of
a fedél
stops
fattalálható!
and pieces
foodmegakadályozza
damaging the
a zsírok
és ételszennyeződések
bekerülését a mikromicrowave
generator.
hullámú generátorba.

•

Do not keep any inflammable object inside
the oven as it may burn if the oven is

Ne helyezzen semmilyen gyúlékony anyagot a mikswitched
on.mert ez meggyúlladhat ha a sütő be
rohullámú
sütőbe,
• kapcsolva.
Do not use the oven as a pantry.
van

•

Eggs with their shells and whole boiled

•

Do not use the oven for frying as it is

Nyerseggs
tojásokat
teljesen
megfőtt
ne
must ésnot
be heated
in tojásokat
microwave
helyezzen
sütőbe mert
azok
szétrobbanhatnak.
ovensa because
they
may
explode.
Ne használja a sütőt olajban való sütésre, mert nem
impossible to control the temperature of oil
kontrollálható megfelelően az olaj hőmérséklete.

heated by microwaves.

To avoid
beingelkerülése
burnt, always
use mindig
oven
Az• égési
sérülések
érdkében
gloveskesztyűt
for handling
dishes
containers
használjon
az ételek
be ésand
kivételekor
és a
and touching the oven.
sütő érintésekor.
•

Do not lean or sit on the open oven door.

A forgótányér és a grillrácsok maximum 8 kg-ig
• The turntable and the grills can bear a
terhelhetők. A sérülések elkerülése érdekében ne
maximum load of 8 kg. To avoid damaging
lépje túl ezt az értéket.

the oven, do not exceed this load.

Cleaning:
Tisztítás:
• Warning! Your microwave oven must be
Figyelem!
A sütőt
rendszeresen
Minden
cleaned
regularly.
All foodtisztítani
remainskell.
must
be
ételmaradékot
kellsection
távolítani,
sütő tisztítáremoved el
(see
on (lásd
Oven aCleaning).
If
sa fejezetben).
Ha a sütő
nincs
tisztítva,
the microwave
oven
is megfelelően
not kept clean
its
elszennyeződhet
és ez
csökkentheti
élettartasurface may
deteriorate
and az
this
may
mát valamint
veszélyes
kialakulásához
shorten the
oven’shelyzetek
working life
and could
vezethet.
even result in a dangerous situation.
•
Warning! Do not use harsh abrasive
Figyelem! Ne használjon súrolószereket vagy érdes
cleaners
or sharp metal scrapers to clean
fém tárgyakat a sütő ajtajának tisztítására, mert ezek
the oven door glass since they can scratch
megkarcolhatják a felületet és ez az ajtó károsodását
the surface, which may result in shattering of
okozhatja.
the glass.
The érintkező
door contact
surfaces
(the front
the
Az• ajtóval
részeket
(a szigetelést
és of
a belső
cavity
and the
inside
of the
doors) must
részeket)
mindig
tisztíán
kellpart
tartani
a megfelelő
haszbe kept very clean in order to ensure the
nálat érdekében.
oven functions correctly.
Kövesse
az utasításokat
a „ainstructions
sütő tisztításaregarding
és karban• Please
follow the
tartása”
c. fejezetben.
cleaning
in the section “Oven Cleaning and
Maintenance”.
Javítás:
Figyelem - Mikrohullámú energia! A külső védőRepairs:
burkolatot
nem szabad
eltávolítani. The
Ezt csak
hoz• Warning
– Microwaves!
outer
záértőprotection
szakember végezheti,
mindenki
más
számára
of the oven must not be
veszélyes,
ezáltalIta isgyár
elhárít minden
ilyen jellegű
removed.
dangerous
for anyone
not
javítással
kapcsolatos
felelősséget.
authorised
by the
manufacturer to carry out
any kind of repair or maintenance work.
Ha a hálózati kábel megsérülne, azt csak megfelelő•
If the szakember
power cable
is damaged
it should
bea
en képzett
cserélheti,
megelőzve
ezzel
substituted
by theTovábbá
manufacturer,
authorised
veszélyes
helyzeteket.
ennek elvégzésére
agents
or technicians
qualified for this task
speciális
szerszámok
szükségesek.
in order to avoid dangerous situations.
Furthermore,
specialmunkák,
tools are
required
for
Javítási
és karbantartási
kizárólag
a gyár
task.szervizben, képzett szakember által
által this
kijelőlt
• Repair megfelelő
and maintenance
work,
especially of
végezhetők,
alkatrészek
beépítésével.
current carrying parts, can only be carried
out by technicians authorised by the
manufacturer.

Ne helyezzen
semmilyen
a nyitottinsütőThis may damage
the tárgyat
oven, especially
the
ajtóra.
Ez károsíthatja
sütőt,can
különösen
zsanérokhinge
zone. Theadoor
bear a amaximum
nál. Aweight
sütőajtóofmaximum
8 kg.-ig terhelhető.
8 kg.
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A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ELŐNYEI
A
konvencionálisovens,
sütőkben
a hő az
In conventional
heat radiated
by elekromos
electrical
fűtelemek
gázégők
általslowly
kerül sugárzásra
így
elements vagy
or gas
burners
penetratesésthe
az
ételekkel
kivülről
befelé
érintkezik.
Ezáltal
az
energia
food from outside to inside. On account of this
nagyrésze
felmelegített
levegőben
a sütő
there is aelveszik
major aamount
of energy
is és
wasted
alkatrésziben vagy az edényekben.

heating the air, the oven components and the food
containers.
A mikrohullámú sütőkben az energiát az étek önmaIn aállítják
microwave
heat is kifelé
generated
byNincs
the
guk
elő ésoven,
a hő belülről
áramlik.
food itself and
the heat atravels
from és
inside
to
hőveszteség
a levegőben,
sütőfalakon
az edéoutside. No
lost to the air,
the wallsmegfeleof the
nyekben
(ha heat
ezek is
mikrohullámú
használatra
oven másszóval
cavity or the
dishes
containers
(if these
lőek)
csak
magaand
az étel
melegszik.
are suitable for use in microwave oven), in other
words,
only the sütők
food isa heated.
A
mikrohullámú
következő előnyökkel rendelkeznek:
Microwave ovens have the following advantages:
Shorter elkészítési
cooking times;
general these
are
1.1.Rövidebb
idő; ezinkörülbelül
3/4 résszel
up to 3/4
than the time
required for
kevesebb
mintless
a konvencionális
sütőkben.
conventional
cooking. ezáltal csökken a
2. Nagyon
gyors kiolvasztás,
bakteriális
fertőzések
kialakulása.
2. Ultra-fast food defrosting,
thus reducing the
3. Energia
dangermegtakarítás
of bacterial development.
4. Az ételek magasabb tápértékének megörzése a
3.rövidebb
Energy elkészítési
savings. időnek köszönhetően.
5.4.Könyebb
tisztításof the nutritional value of foods
Conservation
due to the shorter cooking times.

Hogyan
5. Easy működik
to clean. a mikrohullámú sütő
How
a microwave
works
A
mikrohullámú
sütőbenoven
egy nagyfeszültségű
tekercs
található,
melyet oven
magnetronnak
ez valve
átalaIn a microwave
there is a nevezünk,
high tension
kítja
az
elektromos
energiát
mikrohullámú
energiává.
called a magnetron which converts electrical
Ez
ek az elektromágneses
hullámok
áramlanakThese
a sütő
energy
into
microwave
energy.
belsejében
a fémvezetők
segítségével
valamint
electromagnetic
waves are
channelled
to thea
forgótányérnak köszönhetően.

interior of the oven through a wave guide and
distributed by a metallic spreader or through a
A sütő belsejében a mikrohullámú energia minden
turntable.
irányban áramlik és a fém falak visszverődésének
Inside the oven
the microwaves
propagate
in all
segítségével
kimondottan
az ételekre
hat.
directions and are reflected by the metal walls,
uniformly penetrating the food.

Miért melegszik fel az étel?
Why food heats up
foodsétel
contain
water andéswater
molecules
AMost
legtöbb
vizet tartalmaz
a vízmolekulák
vibrate when
subjected
to microwaves. érintkeznek.
rezgéseket
keltenek
ha a mikrohullámmal
A molekulák közti érintkezés hőt termel, mely eléri az
The friction between molecules produces heat
étel hőmérsékletét, kiolvasztja, megfőzi vagy melegen
which raises the temperature of the food, detartja.
freezing it, cooking it or keeping it hot.

Since theazheat
inside
the food:
Ahogyan
étel arises
belsejében
elindul
a hőképződés:
Ez •megfőzhető
vagy
This canegy
be kevés
cookedzsíradékban
with little or
no anélkül.
liquid or
fats/oils;

Kiolvasztás, melegítés vagy sütés a mikrohullámú
• De-freezing, heating or cooking in a
sütőben gyorsabb mint a konvencionális sütőkben.

microwave oven is quicker than in a
conventional oven;

A vitaminok, ásványi anyagok konzerválódnak az
• The vitamins, minerals and nutritional
élelmiszerekben.

substances in the food are conserved;

Az •ételek
színe
ésaroma
aromája
változik.
Thetermészetes
natural colour
and
of nem
the food
are

unchanged.

A mikrohullám áthatól a porcelánon, üvegen, kartonon
Microwaves pass through china, glass, cardboard
vagy műanyagon, de a fémen nem. Ezért fém edények
or plastic but do not go through metal. For this
és fémrészeket tartalmazó edények nem használhatók
reason, metal containers or ones with metal parts
a mikrohullámú sütőkben.

must not be used in a microwave oven.

are reflected
by metal...
AMicrowaves
mikrohullámokat
a fém visszaveri....

...
butáthatol
go through
glassés
and
china...
...de
az üvegen
a porcelánon...

... and
are absorbed
foods.
...és
behatol
az ételbeby
felmelegítve
azt.
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A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ FELÉPÍTÉSE

1.1.- –Üvegezett
sütőajtó
Door window
glass
2.2.- –Zsanérok
Catches
3.3.- –Forgótányér
lábazat
Turntable support
4.4.- –Fotgótányér
gyűrű
Turntable ring
5.5.- –Forgótányér
üveglap
Turntable plate
6.6.- –Alsó
Lowgrilrács
grille

1.
gombok
1.- –Funkció
Function
keys
2.
gombok
”-” és
2.- –Választó
Selection
keys “–“
and”+”“+”
3.
kijelző lámpák
3.- –Teljesítmény/Súly
Power/Weight indication
lights
3a.
Teljesítmény/Súly
kijelző és
választó
3a.- ––
Power/Weight display
and
selection

Felsőgrille
grillrács
7.7.–- High
Kezelő panel
8.8.–- Control
panel
Grill
9.9.–- Grill
10. -–Mica
10.
Micafedél
cover
11.
Világítás
11. – Lamp
12. -–Sütő
tál
12.
Browning
Plate

4. –
- Óra/Idő/Élelmiszer
4.
Clock/ Time/ Foodtípus
typelámpák
lights
4a. –
- Óra/Idő/Élelmiszer
kijelző
választó
4a.
Clock/ Time / Food
type és
display
andgombok
selection key
5. –Start
- Start/Stop/Biztonsági
zár
gombokkeys
5.
and Stop/ Safety
blocking

key
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ELSŐDLEGES BEÁLLÍTÁSOK
Az óra beállítása
Setting
the clock

Ha
a sütőt
első alkalommal
vagy áramAfter
your csatlakoztatta
microwave oven
is first plugged
in or
kimaradás
történt,
az óra
villog, mely
azt jelzi,
after a power
failure,
thekijelzője
clock display
will flash
to
hogy
az időbeállítás
nem
megfelelő.
óra beállításáindicate
that the time
shown
is notAz
correct.
To set
hoz
végezze
el a következő
lépéseket.
the clock,
proceed
as follows:

1. Nyomja
Press the
key.gombot.
The hour
will
1.
megClock
a Clock
Az numbers
óra számjelei
start to flash.
villognak.

2. Press
Nyomja
a “+”to
„-” és
az óra
2.
keymeg
“-” and
set„+”
the gombokat
hours.
beállításához.
3.
again
Clock
key to gombot
set the minutes.
3. Press
Nyomja
megtheújra
a Clock
a percek
The
minute numbers
will
start to flash.
beállításához.
A percek
számjelei
villognak.
4. Press
Nyomja
a „-”
ésset
„+”the
gombokat
4.
keymeg
“-” and
“+”to
minutes. a percek
beállításához.
5.
finish, press the
Clock
key
again.
5. To
A befejezéshez
nyomja
meg
újra
a Clock gombot.

Hiding/Displaying
the Clock
Az
óra elrejtése / visszaállítása
If the clock display disturbs you, you can hide it by
pressing
the Clock
key nyomja
for 3 seconds.
The
dots
Ha
az óra kijelzője
zavarja,
meg a Clock
gombot
that
separate the
minutes
will flash
but
3
másodpercig.
Az hours
órát ésand
a percet
elválasztó
pontok
the rest of
clock display
willabe
hidden.
villognak
dethe
a számok
eltünnek
kijelzőről.

If you want to see the clock display again, press
Ha Clock
a kijelzőn
újra látni
the
key again
for 3 szeretné
seconds.az órát, nyomja
meg újra a Clock gombot 3 másodpercig.

Safety
blocking
Biztonsági
lezárás

A sütőfunkciók lezárhatók (például: hogy gyermekek
The oven functioning can be blocked (for
ne használhassák).
example, to stop it being used by children).

1. To
block the oven,
thea Stop
for 33
A lezáráshoz
tartsa press
nyomva
Stop key
gombot
seconds. You
hear a sound
signal
the
másodpercig.
Egywill
hangjelzés
hallható
és aand
kijezőn
display awill
show felirat.
the word
“SAFE”.
The
is
megjelenik
„SAFE”
A sütő
zárolva
vanoven
és nem
blocked in this state and cannot be used.
használható.
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2. A feloldáshoz nyomja meg újra a Stop gombot 3
2. To unblock the oven, press the Stop key
másodpercig. Hangjelzés hallható és a kijelzőn az idő
again for 3 seconds. You will hear a sound
újra látható.

signal and the display will show the time
again.

ELSŐDLEGES BEÁLLÍTÁSOK
Microwave
oven
Mikrohullámú
sütés
Use
this function
to cook
and heatfőzésére
vegetables,
potatoes, rice,
fish and
Használja
ezt a funkciót
zöldségek
és melegítésére,
krumpli,
rizs,meat.
hal és húsételek készítésére.

5. Press
A beállítások
megváltoztatásához
a „+”
1. Press
NyomjathemegMicrowave
a Microwave
funkció
1.
function
key.gombot.
The 5.
key “-“and
“+”, to changehasználja
the function
és
„-” (e.g.
gombokat.
(minden egység 1 perc)
A kijelzőn
a funkció
function
keyezlights
up. világít.
time
1 minute).

2.
the meg
Power
key to change
2. Press
Nyomja
a Selection
Power Selection
gombotthea
microwave
power.
The respective
light
will lámpa
start
teljesítmény
beállításához.
Az ehhez
tartó
tovillogni
flash. kezd.
If youHadonem
notnyomja
press this
ovena
meg key,
ezt athe
gombot
operates
W power. üzemel.
sütő 800at
W800
teljesítményen
3. To change the microwave power press key “3. “and
A beállítások
megváltoztatásához használja a „+”
“+”.
és „-” gombokat.
4. Press the Time Selection key to change the
time.
TheSelection
correspondent
will
4. operating
Nyomja meg
a Time
gombot alight
működési
start
to flash.
idő megváltoztatására.
Ez a lámpa villogni kezd.

6. Nyomja
Press the
key.
The A
oven
start to
megSTART
a START
gombot.
sütőwill
üzemel.
operate
MEGJEGYZÉS:
Ha W
1000
W teljesítmény
van
NOTE:
When 1000
power
is selected, the
kiválasztva,time
a működési
időto
limitált,
max. 15 of
perc.
operating
is limited
a maximum
15
minutes.

Microwave
oven
– Quick
Startindítás
Mikrohullámú
sütés
- Gyors
Használja
ezt a funkciót
magas
víztartalmú
kávé, tea
ésas
levesek
elkészítésére.
Use
this function
to rapidly
heat
foods withételek
high vagy
watervíz,
content,
such
water,gyors
coffee,
tea or thin soup.

1. Nyomja
meg
a Start
Start gomb
meg- MEGJEGYZÉS:
Ha 1000
W teljesítmény
1.
Press the
Start
key. gombot.
The ovenA starts
to operate
NOTE: When 1000
W power
is selected, van
the
nyomása
bekapcsolja
a
mikrohullámús
sütőt
30
kiválasztva,
a
működési
idő
limitált,
max. 15 perc.
in the Microwave function at maximum power operating time is limited to a maximum
of 15
másodpercre
maximum teljesítméynen.
for 30 seconds.
minutes.

2.
want to
increase
operatingnyomja
time press
2. IfHayou
szertné
növelni
az the
időtartamot,
meg
Start gombot.
key again.
Each
time gombnyomás
you press this
újrathe
a Start
Minden
egyes
30
key the operating
time
be increased by 30
másodperccel
megnöveli
azwill
időegységet.
seconds.
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ELSŐDLEGES BEÁLLÍTÁSOK
Grill
Grill
Use
this function
to brown
the topgyors
of food
quickly.
Használja
ezt a funkciót
az ételek
barnítására.

1. Press
Nyomja
a Grill
A funkciógombok
3. Press
A beállítások
megváltoztatásához
a „+”
1.
themeg
function
keygombot.
Grill. The
function key 3.
key “-“and
“+”, to changehasználja
the function
felvillannak.
és
„-”(e.g.
gombokat.
(minden egység 15 perc)
lights
up.
time
15 minutes).
2. Nyomja meg a Time Selection gombot az idő2. Press
the Time
Selection key Az
to ehhez
change
the 4.
Press the
key.gombot.
The oven
start to
beállítások
megváltoztatásához.
tartozó
4. Nyomja
megStart
a START
A sütőwill
üzemel.
operating
time.
The correspondent light will
operate.
kijelző villogni
kezd.
start to flash.

Microwave
+ Grill
Mikrohullám
+ Grill
Use
this function
to cook
lasagne,sült
poultry,
roastéspotatoes
and toasted
foods.
Használja
ezt a funkciót
lassagne,
burgonya
pirított ételek
készítésére.

1. Press
Nyomja
a Microwave
+ Grill funkció
gombot.
1.
themeg
function
key Microwave
+ Grill.
The
A
kijelzőn
ez
a
funkció
világít.
function key lights up.

2.
the meg
Power
key to change
2. Press
Nyomja
a Selection
Power Selection
gombotthea
microwave
The respective
lightlámpa
will
teljesítménypower.
beállításához.
Az ehhez tartó
flash.
If kezd.
you do
not press
ovena
villogni
Ha nem
nyomjathis
megkey,
ezt athe
gombot
operates
W power. üzemel.
sütő 600 at
W600
teljesítményen
3. To change the microwave power press key “-“
3. and
A beállítások
megváltoztatásához használja a „+”
“+”.
és „-” gombokat.
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4. Press
Nyomja
meg
a Time
Selectionkey
gombot
a működési
4.
the
Time
Selection
to change
the
idő megváltoztatására.
Ez a lámpa
villogni
kezd.to
operating
time. The respective
light
will start
flash.
5. Az idő beállítások megváltoztatásához használja
5. Press
“-“and “+”,(minden
to change
the10function
a „+” éskey
„-” gombokat.
egység
perc)
time (e.g. 10 minutes).
6. Nyomja
megStart
a START
A sütőwill
üzemel.
6.
Press the
key.gombot.
The oven
start to
operate.

ELSŐDLEGES BEÁLLÍTÁSOK
Defrosting by(súlyautomatika)
weight (automatic)
Kiolvasztás
Use this function
to defrost
meat,
poultry, fish,
fruitgyümölcsök
and bread qu
ickly.
Használja
ezt a funkciót
húsok,
szárnyasok,
halak,
és kenyérfélék
gyors kiolvasztására.

1. 1.Nyomja
meg function
a Defrosting
weight gombot.
Press the
key byDefrosting
by
Aweight
kijelzőn. The
ez afunction
funkció key
világít.
lights up.

4. 4.Nyomja
meg Weight
a Weight
Selectionkey
gombot
a súly
Press the
Selection
to define
megváltoztatására.
a lámpa
villognilight
kezd.will
the food weight.EzThe
respective

Press the
Food
selectiongombot
key toaz
2. 2.Nyomja
meg a
FoodType
type választó
change thetípusának
food type.beállításához.
The respectiveAz
lights
élelmiszer
ehhez
will flash.
tartózó
lámpa villogni kezd.
3. 3. A
beállítások
a „+”
Press
key “megváltoztatásához
-“and “+”, to használja
change the
és
„-” gombokat,
az alábbi
programme,
e.g. pl.:
“Pr „PR
01” 01”
(seelásd
following
táblázatban.
table).

5. Használja a „+”
és „-” gombokat a súly
5.beállítására.
Press key “ -“and “+”, to change the weight.
6. 6.Nyomja
meg a
START
A sütő
Press the
Start
key.gombot.
The oven
will üzemel.
start to

flash.

operate.

Az
táblázat
automata
kiolvasztás
programhoz
tartozó
értékeket mutatja,
látható
súlyhatára ésnd
a
Thealábbi
following
tableaz
shows
the defrosting
by weight
function
programmes,
indicating
weighta intervals,
kiolvasztási
valamint
várakozási
(ahhoz,
hogy taz he
élelmiszer
elérje
az átlagos
hőmérsékletét.)
defrosting and
standing
times (inidő
order
to ensure
food is of
a uniform
temperature).
Program
Pr 01
Pr 02
Pr 03
Pr 04
Pr 05

Élelmiszer
Hús
Szárnyas
Hal
Gyümölcs
Kenyér

Súly (g)
100 – 2000
100 – 2500
100 – 2000
100 – 500
100 – 800

Idő (min)
2 – 43
2 – 58
2 – 40
2 – 13
2 – 19

várakozási idő (min)
20 – 30
20 – 30
20 – 30
10 – 20
10 – 20

Fontos
megjegyzés:
az általános
utasításoknál
„kiolvasztás”.
Important
Note: see lásd
“General
instructions
for defrosting”.
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ELSŐDLEGES BEÁLLÍTÁSOK
Defrosting
time(manuális)
(manual)
Kiolvasztásby
időre
Use
this function
to defrost
any type
of food quickly.
Használja
ezt a funkciót
mindenféle
élelmiszer
gyors kiolvasztására.

1. Press
Nyomja
a Defrosting
by time
gombot.
1.
themeg
function
key Defrosting
by time.
A kijelzőn
ezkey
a funkció
The
function
lights világít.
up.

2.
themeg
Time
key to gombot
change az
theidő2. Press
Nyomja
a Selection
Time Selection
function
time.
The respective light
flash.
beállítások
megváltoztatásához.
Azwill
ehhez
tartozó
kijelző villogni kezd.
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3.
A beállítások
megváltoztatásához
használja
a „+”
3. Press
key “-“and
“+”, to change the
function
és „-”(e.g.
gombokat.
(minden egység 15 perc)
time
10 minutes).
4. Nyomja meg a START gombot. A sütő üzemel.

4. Press the Start key. The oven will start to
operate.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Special
Function
P1:P1
Heating
food
Speciális
funkciók:
ételmelegítés
Use
this function
to heatmindenféle
various types
of food.
Használja
ezt a funkciót
élelmiszer
felmelegítésére.

Nyomja meg a Special function 1 gombot.
1. Press the function key Special function 1.
A kijelzőn ez a funkció világít.
The function key lights up.

1.

4. Nyomja meg a Weight Selection gombot a súly
4. beállítására.
Press the Weight
Selection
key to define
Ez a lámpa
villogni kezd.

the food weight. The respective light will

flash.
5. Használja
a „+”
és „-” gombokat a súly
5. beállítására.
Press key “-“and “+”, to change the weight.
6. Nyomja meg a START gombot. A sütő üzemel.

2.2. Nyomja
meg Food
a FoodType
type selection
választó gombot
Press the
key toaz
élelmiszer
Az lights
ehhez
change
the típusának
food type.beállításához.
The respective
tartózó
lámpa villogni kezd.
will
flash.
6. Press the Start key. The oven will start to
3. A beállítások megváltoztatásához használja a „+”
3. Press key “-“and “+”, to change the
operate.
és „-” gombokat, pl.: „A 01” (lásd az alábbi
programme, e.g. “A 01” (see following table).
táblázatban).
Az alábbi
táblázat
Speciális
programhoz
értékeket mutatja,
látható
a súlyhatár
The
following
table ashows
the P1
Special
Functiontartozó
P1 programmes,
indicating
weight
intervals, és
anda
kiolvasztásiand
valamint
várakozási
időorder
(ahhoz,
hogy azthe
élelmiszer
elérje
az átlagos
hőmérsékletét.)
defrosting
standing
times (in
to ensure
food is of
a uniform
temperature).
Programme
Program
A 01
A 02
A 03
A 04

Food
Élelmiszer

leves
Soup
Pre-prepared dishes
előfőzött ételek
dense food
Pre-prepared
dishes
előfőzött ételek
pl. gulyás
e.g.
goulash
zöldségfélék
Vegetables

Weight
(kg)
Súly (g)
200 – 1500
200 – 1500

Time
(min)
Idő (min)
3 – 15
3 – 20

200 – 1500

3 – 18

1–2

200 – 1500

2 – 14

1–2

Fontos megjegyzés:
Important Notes:
• Always
use
dishes forsütőhöz
use megfelelő
in the
Mindig
használjon
a mikrohullámú
microwave
oven
andle aazokat,
lid or cover
avoid
edényeket
és mindig
fedje
hogy atofolyadéof liquids. ki.
kok neloss
folyhassanak
• Stir or mix the foods several times during
Mindigheating,
keverje especially
meg vagy when
rázza the
össze
az emits
ételeket
oven
a
többször
hangjelzés
beepa melegítés
and the alkalmával,
display is haflashing
as
hallható és a kijelzőn a turn felirat villog.
follows:
.
• The time required to heat the food will
Az ételek felmelegedési ideje nagyban függ azok
depend on its initial temperature. Food
kezdeti hőmérsékletétől. A hűtőszekrényből kivett
taken straight from the fridge will take
ételek mindig lassabban melegszenek, mint a
longer to heat up than food that is at room
szobahőmérsékleten lévők.

Standing idő
time
(min)
Várakozási
(min)
1–2
1–2

Ha a temperature.
hőmérséklet nem
megfelelő,
legközelebb is
válaszIf the
food temperature
not
szon kissebb
nagyobb
súlytaa következő
what isvagy
wanted,
select
greater orételmelelesser
gítés alkalmával.
weight next time you heat up the food.

•

After heating, stir the food or shake the

A melegítés után, keverje fel az ételt, vagy rázza meg az
container and then leave the food to stand for
edényt, majd hagyja kis ideig állni, hogy az étel mindensome time to allow the temperature to become
hol egyenletes hőmérsékletű legyen.

uniform throughout the food.

Warning!
heating
the az
container
be very
Figyelem! After
Melegítés
után
edényekmay
nagyon
felhot.
Although microwaves
dohogy
not aheat
up most
forrósodhatnak.
Annak ellenére,
mikrohullám
az
containers,
these
maydeheat
up átadják
througha hőt
heat
edényeket nem
melegíti,
az ételek
az
transmission
fromazfood.
edénynek ezáltal
is felmelegszik.
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SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Special
Function
P2:P2
Cooking
Speciális
funkciók:
főzés
Use
this function
to cook
fresh food.
Használja
ezt a funkciót
különböző
élelmiszerek elkészítésére.

1.

Nyomja meg a Special function 2 gombot.
1. APress
theezfunction
Special function 2.
kijelzőn
a funkciókey
világít.
The function key lights up.

4. Nyomja meg a Weight Selection gombot a súly
4.beállítására.
Press the Ez
Weight
Selection
key to define
a lámpa
villogni kezd.

the food weight. The respective light will

flash.
a „+”
és „-” gombokat a súly
2. 2. Nyomja
meg Food
a FoodType
type választó
Press the
selectiongombot
key toaz 5. Használja
élelmiszer
Az lights
ehhez
change
thetípusának
food type.beállításához.
The respective
5.beállítására.
Press key “-“and “+”, to change the weight.
6. Nyomja meg a START gombot. A sütő üzemel.
tartózó
lámpa villogni kezd.
will flash.
6. Press the Start key. The oven will start to
3. A beállítások megváltoztatásához használja a „+”
3. és
Press
key
“-“and
“+”,
to
change
the
operate.
„-” gombokat, pl.: „B 01” (lásd az alábbi
programme, e.g. “b 01” (see following table).
táblázatban).
Az alábbi
táblázat
Speciális
P2 programhoz
értékeket mutatja,
látható
a intervals,
súlyhatár és
The
following
table ashows
the Special
Function tartozó
P2 programmes,
indicating
weight
anda
kiolvasztási
valamint
várakozási
(ahhoz,
hogy az
élelmiszer
az átlagos
hőmérsékletét.)
defrosting
and
standing
times (inidő
order
to ensure
the
food is ofelérje
a uniform
temperature).
Programme
Program
b 01
b 02
b 03
b 04

ÉlelmiszerFood

burgonya
Potatoes
zöldségfélék
Vegetables
rizs
Rice
hal
Fish

Fontos megjegyzés:
Important
Notes:
•
Always
use
dishes forsütőhöz
use megfelelő
in the
Mindig használjon
a mikrohullámú
microwave
oven
andle aazokat,
lid or cover
avoid
edényeket
és mindig
fedje
hogy atofolyadéof liquids. ki.
kok neloss
folyhassanak
• Stir or mix the foods several times during
oven
a
Mindigheating,
keverje especially
meg vagy when
rázza the
össze
az emits
ételeket
többször
melegítés
alkalmával,
ha as
hangjelzés
beepa and
the display
is flashing
follows
hallható és a .kijelzőn a turn felirat villog.

Warning! After heating, the container may be
Figyelem! Melegítés után az edények nagyon felvery hot. Although microwaves do not heat up
forrósodhatnak. Annak ellenére, hogy a mikrohullám
most containers, these may heat up through
az edényeket nem melegíti, de az ételek átadják a
heat transmission from food.
hőt az edénynek ezáltal az is felmelegszik.
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Weight
(kg)
Súly (g)
200 – 1000
200 – 1000
200 – 500
200 – 1000

Time
(min)
Idő (min)
4 – 17
4 – 15
13 – 20
4 – 13

Előkészítési utasítások:
Preparation instructions:
1 to1-3
3 soup
spoonsvízet
of water
• Fish pieces
Halszeletek:
Adjon– Add
hozzá
teáskanál
vagy
or lemon juice.
citromlét.
Rizs:
mennyiségéhez
2x - 3x
• Adjon
Rice –rizs
Add
water equivalent
to annyi
twice vizet.
or three
Hámozatlan
burgonya:
times the
quantityHasználjon
of rice. egyforma burgonyákat.
meg azokat
és kaparja
a burkot.ofNethe
ad• Mossa
Unpeeled
potatoes
– Usemeg
potatoes
jon hozzá
samevízet.
size. Wash them and prick the skin
Hámozott
burgonya
several
times. és
Dofriss
not zöldségek:
add water. Vágja fel azokat
egyenlő darabokra. Adjon hozzá egy evőkanál vizet,
and
Fresh
vegetables–
Cut
• Peeled
minden
100 g potatoes
zöldséghez,
majd
sózza
meg.
into pieces of the same size. Add a soup
spoon of water for every 100 g of vegetables,
and salt to taste.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Special
Function
P3:P3
Defrosting
& Toasting
Speciális
funkciók:
kiolvasztás
és piritás
Use
this function
to cook
and toast various
types of
food.
Használja
ezt a funkciót
kiolvasztásra
és különböző
élelmiszerek
pirítására.

1.

Nyomja meg a Special function 3 gombot.
1. APress
theezfunction
Special function 3.
kijelzőn
a funkciókey
világít.
The function key lights up.

4. Nyomja meg a Weight Selection gombot a súly
4.beállítására.
Press the Ez
Weight
Selection
key to define
a lámpa
villogni kezd.

the food weight. The respective light will

flash.
a „+”
és „-” gombokat a súly
2. 2. Nyomja
meg Food
a FoodType
type választó
Press the
selectiongombot
key toaz 5. Használja
élelmiszer
Az lights
ehhez
change
thetípusának
food type.beállításához.
The respective
5.beállítására.
Press key “-“and “+”, to change the weight.
6. Nyomja meg a START gombot. A sütő üzemel.
tartózó
lámpa villogni kezd.
will flash.
6. Press the Start key. The oven will start to
3. A beállítások megváltoztatásához használja a „+”
3. és
Press
key
“-“and
“+”,
to
change
the
operate.
„-” gombokat, pl.: „C 01” (lásd az alábbi
programme, e.g. “C 01” (see following table).
táblázatban).
Az alábbi
táblázat
Speciális
P3 programhoz
értékeket mutatja,
látható
a intervals,
súlyhatár és
The
following
table ashows
the Special
Function tartozó
P3 programmes,
indicating
weight
anda
kiolvasztási
valamint
várakozási
(ahhoz,
hogy az
élelmiszer
az átlagos
hőmérsékletét.)
defrosting
and
standing
times (inidő
order
to ensure
the
food is ofelérje
a uniform
temperature).
Programme
Program
C 01
C 02
C 03

Food
Élelmiszer
Pizza
mélyfagyasztott
ételek
Deep frozen food
burgonya,
fagyasztott
ételek
Potato dishes,
frozen

Fontos megjegyzés:
Important Notes:
• Always
use
dishes forsütőhöz
use megfelelő
in the
Mindig
használjon
a mikrohullámú
microwave
oven
andle aazokat,
lid or cover
avoid
edényeket
és mindig
fedje
hogy atofolyadéof liquids. ki.
kok neloss
folyhassanak
• Stir or mix the foods several times during
Mindigheating,
keverje especially
meg vagy when
rázza the
össze
az emits
ételeket
oven
a
többször
melegítés
alkalmával,
ha as
hangjelzés
beepa and
the display
is flashing
follows
hallható és a kijelzőn a turn felirat villog.
.

Weight
(kg)
Súly (g)
300 – 550
350 – 500
200 – 450

Time
(min)
Idő (min)
8 – 12
8 – 14
10 – 12

Előkészítési utasítások:

Preparation instructions:

Fagyasztott
pizza:
Használjon
elősütött pizzát
vagy
pizza
• Frozen
pizza
– Use pre-cooked
frozen
pizzas
tekercset
and pizzas-rolls.
Mélyfagyasztott
ételek:
Használjon
lassagnet,cannelloni,
cannelonit,
• Deep-frozen
food
– Use lasagne,
felfújtat.
Fedjesoufflé,
le ezeket.
prawn
all frozen. Keep covered.
Burgonyás ételek, fagyasztot - Chips, burgonya krokett
dishes,
frozen is–készíthetők.
Chips, potato
és •sültPotato
burgonya,
melyek sütőben

croquettes and fried potatoes must be suitable
for preparation in the oven.

Warning!
heating,
container
may be
Figyelem! After
Melegítés
után the
az edények
nagyon
felvery
hot. Although
microwaves
do anot
heat up
forrósodhatnak.
Annak
ellenére, hogy
mikrohullám
most
containers,
may
heat
up átadják
througha
az edényeket
nem these
melegíti,
de az
ételek
heat
from az
food.
hőt aztransmission
edénynek ezáltal
is felmelegszik.
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A SÜTŐEDÉNY HASZNÁLATA
Normál esetben,
ha pizzátfood,
és süteményeket
sütünk
Normally
when cooking
such as pizzas
or
a mikrohullámú
sütőben
a tészta lágy
lehet.
Eztdough
megpies,
on a grill or
in a microwave
oven,
the
előzhetjük
a sütőedény
használatával.
sütőedény
or
pastry becomes
soggy.
This can beAavoided
by
alja gyorsan
magasplate.
hőmérsékletre
melegszik,
ezáltal
using
a browning
As a high
temperature
is
a tészta ropogós
lesz.
reached
quickly és
onbarna
the bottom
of the browning
plate, the crust turns crisp and brown.
A sütőedény használható még:bacon, tojás és
The browning plate can also be used for bacon,
kolbász...stb.készítésére.
eggs, sausages, etc.

Hogyan
használjuk
a sütőedényt:
How
to cook
with the
browning plate:

VERY
IMPORTANT
NAGYON
FONTOS: NOTES:

3. Helyezzük a friss vagy fagyasztott ételt az edénybrowning plate. You can place defrost food
be. A fagyasztott pizzát például kiolvasztás nélkül is
(like frozen pizza) without a previous
behelyezhetjük.

1. Preheat the browning plate by selecting the

1. Melegítsük elő az edényt, úgy, hogy válasszuk
Microwave and Grill function for 3 to 5
ki a Microwave és Grill funkciót 3-5 percre, 600 W
minutes with a 600 W microwaves power
teljesítményen.

level.

theelősegítéséhez
browning platekenjük
with oil
to
2. 2.
A Brush
barnítás
beinazorder
edényt
olajjalbrown
egyenletesen.
the food nicely.
3. Place the fresh or frozen food directly on the

• Use oven gloves at all times as the browning

Mindig használjon edényfogó kesztyűt, a sütőedény
plate will become very hot.
nagyon forró lehet.
• Never
place the
browninga plate
oven
Soha
ne helyezze
a sütőedényt
sütőbeinazthe
üveg
forwithout
the glass plate.
gótányér
nélkül.
Soha ne helyezzen olyan tárgyat a sütőedényre,
• Do not place any recipients on the browning
amely nem hőálló (pl.: műanyag edények).

defrosting.

Place the
browning
plate
on the glass
4. 4.
Helyezzük
az edényt
az üveg
forgótányérra.
turntable in the microwave oven.
5. 5.
Válasszuk
ki Microwaves
a Microwaveand
és Grill
Select the
Grill funkciót
function és
anda
sütésithe
időt,
az alábbiak
szerint.
cooking
time as
described below.

plate that are not heat-resistant (plastic bowls
for example).

Food
Élelmiszer

Pizza

Quiches and
Sütemények
Pies
Hamburgerek
Hamburgers

Chipschips
Oven

Weight
(g)
Súly (g)

Cooking
Idő (min)
Time (min)

Standing
VárakozásiTime
idő

Recommendation
Javaslatok

200

4-5

---

300

5-6

---

400

7-8

---

pizzaisvékony
IfHa
theapizza
thin.
Ha a pizza magas növelje az időt
If the pizza is high increase the time by 1 –
1-2 perccel
2 minutes

200
300
150-200
400

3-4
5-6
8 – 10
6-8

2–3
2 -3
5-8
---

AA hőmérséklet
temperature kiegyenlítődik
compensation aisvárakozási
achieved
idő alatt.
through
the standing time
Fordítsa
Turn
2 x meg 2x
Fordítsa
Turn
1 x meg 1x

Tisztítás:
Cleaning:

The
best megoldás
way to clean
the tisztítására
browning aplate
is to
A legjobb
az edény
forróvizes
wash
it
with
hot
water
and
detergent
and
rinse
off
mosogatás mosószerrel, majd tiszta vízes öblítés. Ne
with
clean water.
Do not
usekemény
a scrubbing
brush
or
használjon
súrolókefét
vagy
szivacsot,
mert
aezek
hard
sponge otherwise
megsérthetik
a felületet.the top layer will be
damaged.
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NAGYON
FONTOS: NOTES:
VERY
IMPORTANT

the browning
has a rendelkezik,
Teflon layer,haif nem
you
AAs
sütőedény
teflon plate
bevonattal
use it incorrectly,
it can
damaged.
használja
megfelelően,
az be
károsodhat.
Never cut the food on the plate. Remove the

Soha
szeletelje
azprior
ételt to
azcutting.
edényben. Szeletelés
foodne
from
the plate
előtt mindig vegye ki az ételt.

HASZNÁLAT KÖZBEN
A sütési ciklus
megszakítása
Interrupting
a cooking
cycle

A sütési ciklus
megszakítása
Cancelling
a cooking
cycle

You
can stop the cooking process at any time by
Bármikor megszakíthatja a műveletet a Stop gomb
pressing
the Stop
once
or by opening the
megnyomásával
vagykey
az ajtó
kinyitásával.
oven door.

IfHayou
wish
to cancel
cooking process,
pressa
meg
akarja
állítani the
a folyamatot
nyomja meg
the
Stop
key
for
3
seconds.
Stop gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig.

Minden
esetben:
In
both cases:
A •mikrohullámú
azonnal leáll.
Microwavefolyamat
emission
is
stopped
A grillimmediately.
kikapcsol, de az még mindig forró.
Égési sérülés veszélye!
The grill
is de-activated
is still very
hot.
Az• időzítő
megáll
és a kijelzőn but
a hátralévő
működési
Danger of burning!
idő látható.
• The timer stops and the display shows the
Ha szeretné,
elvégezheti
az operating
alábbiakat:time.
remaining
amount of

If you wish, at this time you can:

1. Fordítsa meg vagy keverje meg az ételeket, hogy
1. Turn
or stir megsüljenek.
the food to ensure it will be
azok
egyenletesen

You will then hear a beep and the time will appear
Egy
hangjelzés
on
the
display. hallható és a kijelzőn megjelenik az
idő.

End of a cooking cycle
A sütési ciklus vége
At the end of the process you will hear three
beeps and the display will show the word “End”.

Ha a sütés befejeződött 3 hangjelzés hallható és a

The
beeps
are repeated
every 30 seconds until
kijelzőn
az „End”
felírat látható.
the door is opened or the Stop key is pressed.
A hangjelzés 30 másodpercenként ismétlődik,
egészen addig még az ajtót nem nyitja ki vagy nem
nyomja meg a Stop gombot.

evenly cooked.
2. Változtassa meg a paramétereket.

2. Change the process parameters.

Cancel
the process
pressing
the Stop
3. 3.
Törölje
a műveletet
a Stopby
gomb
megnyomásával.
key.
A művelet
zárja be
ajtótand
és nyomja
To
restart újraindításához
the process, close
theazdoor
press
meg a Start gombot.
the
Start key

A paraméterek
megváltoztatása
Altering
parameters
The
operating (idő,
parameters
(time, weight,
power,
A paraméterek
súly, teljesítmény)
múködés
közetc.)
can be
altered when
the oven
is operating or
ben vagy
a megszakítást
követően
is megváltoztathawhen
cooking
process has been interrupted
tók az the
alábbiak
szerint:
by proceeding as follows:
1. 1.
AzToidőalter
megváltoztatása:
Használja
a „+”
„-”
the time, press
key “-“and
“+”.ésThe
billentyűket
az új
idő megadására.
Az újvalid.
idő azonnal
new time
defined
is immediately
érvényes.

2. To alter the power, press the Power

key.megváltoztatása:
The display and
respective
2. A Selection
teljesítmény
Nyomja
meg
light start
to flash.
Alter the
parameter
by
a Power
Selection
gombot.
A kijelző
villogni
the “-“and
anda confirm
kezd.pressing
Változtassa
meg az“+”keys
adatokat
„+” és by
„-”
pressing
the Power majd
Selection
key meg
again.újra a
billentyűk
használatával,
nyomja
Power Selection gombot az aktíváláshoz.
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KIOLVASZTÁS
Az alábbi
különböző
kiolvasztási
és várakozási
időket tartalmaz
(ahhoz,
hogy az for
élelmiszerek
The
table táblázat
below shows
different
defrosting
and
temperature
is evenly
distributed)
different tyelérjék
pes
a kívánt hőmérsékletet)
különböző
típusokra
javaslatokkal.
standing
times (in order to
ensure the
food és súlyokra
and
weights of food, plus recommendations.
Élelmiszer

Húsok,
borjú, marha, sertés

Gulyás
Darált hús
Kolbász
Poultry (portions)
Csirke
Poularde
Filézett hal
Pisztráng
Rákok
Gyümölcsök,

Kenyér

Vaj
Krémsajt
Krémek
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Súly (g)

100
200
500
1000
1500
2000
500
1000
100
500
200
500
250
1000
2500
200
250
100
500
200
300
500
200
500
800
250
250
250

Kiolvasztási idő (min)

2-3
4-5
10-12
21-23
32-34
43-45
8-10
17-19
2-4
10-14
4-6
9-12
5-6
20-24
38-42
4-5
5 -6
2-3
8-11
4 -5
8-9
11-14
4 -5
10-12
15-17
8 -1 0
6-8
7-8

állás idő
(min)
5-10
5-10
10-15
20-30
20-30
25-35
10-15
20-30
10-15
20-30
10-15
15-20
5-10
20-30
25-35
5-10
5 -1 0
5-10
10-20
5 -1 0
5-10
10-20
5 -1 0
10-15
10-20
1 0 -1 5
10-15
10-15

Javaslat

Fordítsa egyszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa háromszor
Fordítsa kétszer
Fordítsa háromszor
Fordítsa egyszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa háromszor
Fordítsa egyszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa kétszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa egyszer
Fordítsa kétszer

KIOLVASZTÁS
Általános
utasításokfor
a kiolvasztáshoz.
General
instructions
defrosting
defrosting,
only dishes that
are
1. 1.
A When
kiolvasztáshoz
csakuse
mikrohullámhoz
megfelelő
appropriate
for microwaves
(china, alkalmas
glass,
edényt
használjon.
(porcelán, üveg,
suitable plastic).
műanyag)
2. The defrost function by weight and the tables
2. A refer
kiolvasztási
funkció súly
táblázatban az
to the defrosting
of szerinti
raw food.
értékek a nyers élelmiszerre vonatkoznak.
3. The defrosting time depends on the quantity
and thickness of the food. When freezing
3. A kiolvasztási idő függ az étel mennyiségétől és
food keep the defrosting process in mind.
vastagságától. A fagyaszott élelmiszerek kiolvasztáDistribute the food evenly in the container.
sához használjon mindig edényt.
4. Distribute the food as best as possible inside
4. Helyezze
az ételt
legmegfelelőbb
módon
the oven.
The a thickest
parts of
fish sütő
or
belsejébe.
A halak
vastagabb
részeit
vagy towards
a csirkechicken
drumsticks
should
be turned
combokat
mindig kifelé
kell fordítani.
Az most
ételek
the outside.
You can
protect the
érzékenyebb
alufóliával.
Fontos: of
Az
delicate részeit
parts védheti
of food
with pieces
aluminíum
fólia ne
a sütő
falával,
aluminium
foil.érintkezzen
Important:
Thebelső
aluminium
mert foil
ez elektromos
szikrát
okozhat.
must not come
into
contact with the oven

cavity interior as this can cause electrical

5. A vastagabb
arcing. ételeket többször meg kell fordítani.

5. Thick portions of food should be turned

6. Helyezze a fagyasztott élelmiszereket egyenletesen
several times.
és vékony szeletekben a sütőbe, így a kiolvasztási
6. Distribute
themint
frozen
food as
evenly as
folyamat
gyorsabb
a vastagabb
szeleteknél.

possible since narrow and thin portions
defrostételeket,
more quickly
than
the thicker
and
7. Zsíros
mint vaj,
krémsajt
és krémek
parts. kiolvasztani. Ha ezek szobanem broader
kell teljesen
hőmérsékletre
kerülnek,
időn cream
belül tálalhatók.
7. Fat-rich foods
such rövid
as butter,
cheese
A gyorsfagyasztott krémekben ha apró jégdarabokat
and cream should not be completely
talál, ezeket össze kell keverni tálalás előtt.

Place poultryhelyezzen
on an upturned
plate tányérra,
so that
8. 8.Szárnyasokat
egy lefordított
meatkönnyebben
juices can lefolyhasson.
run off more easily.
hogy the
a húslé
9. Bread should be wrapped in a napkin so that

9. A kenyeret
helyezze
szalvétába,
it does not
become
too dry. hogy ne száradjon
ki túlságosan.

10. Turn the food whenever the oven lets out a
beep and the display flashes the word:
10. Mindig fordítsa meg az ételeket, ha hangjelzés
hallható és .a kijelzőn a turn felírat látható.
11. Remove frozen food from its wrapping and do
11. not
Távolítsa
a fagyasztott
forget toeltake
off any metalélelmiszereket
twist-tags. Fora
csomagolásból
és are
ne used
feledjeto eltávolítani
fém
containers that
keep frozena food
maradványokat.
a can
fagyasztott
in the freezerAzoknál
and which
also be ételeknél,
used for
melyek
olyanand
edényben
heating
cooking,vannak,
all you amelyek
need to főzésre
do is
és sütésre
alkalmasak,
el a should
fedelet.
take offisthe
lid. For allcsak
othertávolítsa
cases you
Minden
másfood
esetben
a mikrohullámra
put the
into containers
that are alkalmas
suitable
edényben
kell az ételt
elhelyezni.
for microwave
use.
12.
The
liquid resulting
from
defrosting,
12. A
kiolvasztási
folyamat
alatt
képződő principally
folyadékot,
that from
poultry, should
be discarded.
In no
különösen
szárnyasoknál
mindig
ki kell önteni.
event should
such liquids
be allowed to come
A folyadék
ne érintkezzen
más élelmiszerekkel.
into contact with other foods.
13.
Ne
hogy athat
kiolvasztás
utánthe
várakozási
idő13. Dofeledje,
not forget
by using
defrosting
re van
szükség,
az ételek
teljesen
kiolvadnak.
function
youmég
need
to allow
for standing
time
until the food is completely defrosted.

defrosted. If they are kept at room
temperature they will be ready to be served
in a few minutes. With ultra-frozen cream, if
you find small pieces of ice in it, you should
mix these in before serving.
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SÜTÉS A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN
Figyelem! Read
Olvassa
el ezt “Microwave
a részt „Microwave
Warning!
the section
Safety”
Safety”cooking
mielőtt awith
mikrohullámú
sütőt használja.
before
your microwave.

Ha
melegít,
használjon
nagy, nyitott
• folyadékokat
When heating
liquids,
use containers
with
edényeket
így opening,
a gőz könnyebben
a wide
so thattávozhat.
the steam can

Follow
these
recommendations
cooking with
Kövesse
ezeket
az utasításokat awhen
mikrohullámú
sütő
your
microwave:
használata
közben:
• Before heating or cooking foods with peel or
apples,
tomatoes,
potatoes,
Mielőttskin
héjjas(e.g.
ételeket
süt vagy
melegít, (Pl.:
alma,
sausages)
prick kolbász)
them soszúrja
that they
not
paradicsom,
burgonya,
meg do
azokat,
Cut theszét.
food
up before
hogy burst.
ne repedjenek
Szeletelje
fel azstarting
ételeket to
elprepare
készítés
előtt. it.
• Before using a container or dish make sure
Mielőttthat
azit edényeket
használja,
ellenőrizze,
is suitable for
microwave
use (seehogy
the
azok megfelelnek
a mikrohullámú
sütőben való haszsection on types
of ovenware).
nálatra. (lásd az edények használata c. fejezetben)
• When cooking food with very little moisture
(e.g. defrosting bread, making popcorn,
Ha kevés nedvesség tartalmú élelmiszert készít (pl.:
etc.)
is very quick.
The oven
fagyasztottevaporation
kenyér, popcorn...stb.)
a kiszáradás
nait was empty
and the
food
gyon then
gyors.works
Az ételasígyif könnyen
megéghet.
A sütő
és
may
burn.
The
oven
and
the
container
may
az edények károsodhatnak. Így mindig csak a szüksébe állítsa
damaged
such afolyamatosan
situation. You
should
ges időt
be ésinfigyelje
a sütést.
therefore set just the cooking time necessary
and nem
you lehetséges
must keepnagy
a close
eye on
the
A sütőben
mennyiségű
olajban
cooking process.
való sütés.
• It is not possible to heat large quantities of
oil (frying)
in theételeket
microwave.
Távolítsa
el a félkész
azok dobozaiból, ezek
nem
esetben
hőállók. Kövesse
uta• minden
Remove
pre-cooked
food a gyártók
from the
sításait.
containers they come in since these are not
always heat resistant. Follow the food
Ha egyszerre
több edényt
helyez el, például csémanufacturer’s
instructions.
széket, helyezze el egyenletesen a forgótányéron.
• If you have several containers, such as
cups, for example, set them out uniformly on
Ne zárja le a műanyag zacskókat fém kapcsokkal.
the turntable plate.
Nyissa ki többször a zacskót,hogy a gőz könnyedén
• Do not close plastic bags with metal clips.
eltávozhasson.
Use plastic clips instead. Prick the bags
several
times soellenőrizze,
that the steam
canélelmiszer
escape
Ha süt
vagy melegít,
hogy az
easily.
legalább
70 °C-hőmérsékletet érjen el.
• When heating or cooking foods, check that
A sütési
a asütőajtón
gőz keletkezhet,
theyfolyamat
reach atalatt
least
temperature
of 70°C.
mely
bepárásodhat.
Ez
normális
folyamat,
• During cooking, steam may formkülönösen
on the
ha a szobahőmérséklet
alacsonyabb.
nemto
befolyáoven door window
and mayEz
start
drip.
solja a
sütő
biztonságos
működését.
A
sütés
This situation is normal and may be befejemore
zése után
törölje le
képződött
kondenzvízet.
noticeable
if az
theígyroom
temperature
is low.
The oven’s safe working is not affected by
this. After you have finished cooking, clean
up the water coming from the condensation

Készítse el az ételeket az utasításoknak megfelelően
Prepare the foods as per the instructions and
és mindig ügyeljen a sütési időre és a teljesítményekkeep in mind the cooking times and power levels
re amelyek a táblázatban találhatók.
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evaporate easily.

indicated in the tables.

Jegyezze
meg, hogy
adatok
Keep
in mind
that az
theitt feltüntetett
figures given
aretájékozonly
tató jellegűek
a kezdeti
indicative
and és
canmódosulhatnak
vary depending
on the hőmérinitial
séklet,temperature,
víztartalom és
az étel jellegének
megfelelően.
state,
moisture
and type of
food. It is
Ezért javasolt
az időthe
éstimes
a teljesítmény
advisable
to adjust
and powerbeállítása
levels toa
szituációnak
megfelelően.
Az étel on
pontos
each
situation.
Depending
theminőségéexact
nek és jellegének
megfelelően
characteristics
of the
food yourövidebb-hosszabb
may need to
időre vagy
kissebb-nagyobb
lehet
increase
or shorten
the cookingteljesítményre
times or increase
szükség.
or
decrease the power levels.

Cooling with microwaves...
Sütés mikrohullámmal...
1. The greater the amount of food, the longer the
cooking
Keep az
in mind
that:
1. Minnéltime.
nagyobb
étel mennyisége,
annál hoszszabb
a sütési
idő.
Jegyezze
meg: the time
• Double
the
quantity
» double
• Half the quantity » half the time
Dupla mennyiség >> dupla idő
2.
The
lower the
temperature,
Fele
mennyiség
>> fele
annyi idő the longer the
cooking time.
2. Foods
Alacsonyabb
hőmérséklet,
sütési
3.
containing
a lot ofhosszabb
liquid heat
up idő.
more
quickly.
3. Ha az ételek több folyadékot tartalmaznak,
4.
Cooking will
be more uniform if the food is
gyorsabban
felmelegszenek.
evenly distributed on the turntable. If you put
dense
foods
on the outside
of theis plate
and
4. A sütés
egyenletesebb,
ha part
az ételek
egyenleteless
dense elhelyezve
ones on the
centre of the Aplate,
you
sen vannak
a forgótányéron.
különböző
can
heat up
different
of food simultaneously.
helyeken
kívül
vagy types
belül elhelyezett
ételek különböző
melegszenek,
ígytime.
egy When
időben
5.
Youhőmérsékleten
can open the oven
door at any
többbféle
ételtthe
is készíthet.
you
do this
oven switches off automatically.
The microwave will only start working again when
5. Aclose
sütőajtó
Ebben
az esetben a
you
the bármikor
door andnyitható.
press the
start key.
sütő automatikusan kikapcsol. Csak akkor kapcsol be
6. Foods that are covered require less cooking
újra, ha az ajtót bezárja.
time and retain their characteristics better. The
lids
used must let microwaves pass through and
6. Ha lefedi az ételeket, azok gyorsabban melegszehave
small holes that allow steam to escape.
nek és jobban megőrzik tulajdonságaikat. A fedélnek
alkalmasnak kell lennie mikrohullámú használatra és
szükség van egy kis nyílásra a gőz elvezetéséhez.

SÜTÉS A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN
Táblázat és javaslatok - Zöldségek főzése

Kelvirág
Brokkoli
Gomba
Borsó és répa

500
300
250
300

Folyadék
hozzáadás
100ml
50ml
25ml
100ml

Fagyasztott répa
Burgonya

250
250

25ml
25ml

800
800

8-10
5-7

2-3
2-3

Paprika
Leek
Fagyasztott karfiol
sprouts
Savanyú káposzta

250
250
300

25ml
50ml
50ml

800
800
800

5-7
5-7
6-8

2-3
2-3
2-3

darabolja fel és hagyja
letakarva

250

25ml

800

8-10

2-3

hagyja lefedve

Élelmiszer

Mennyiség (g)

Teljesítmény
(Watt)
800
800
800
800

Idő
(min.)
9-11
6-8
6-8
7-9

állás idő
(min.)
2-3
2-3
2-3
2-3

Javaslat
szeletelje fel
fedje le
darabolja fel és hagyja
letakarva

darabolja fel egyforma
darabokra és hagyja
letakarva

hagyja lefedve

Táblázat és javaslatok - Halak főzése
Élelmiszer

Mennyiség (g)

Hal filé

500

Egész hal

800

Teljesítmény Teljesítmény Idő
(Watt)
(min.)
fokozat
600
10-12
3
800
400

2-3
7-9

2-3

állás idő
(min.)
3
2-3

Javaslat
Főzze letakarva, fordítsa meg a
főzési idő felénél.
Főzze letakarva, fordítsa meg a
főzési idő felénél. Takarja le a
hal apróbb részeit is
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A GRILL HASZNÁLATA
A legjobb
erdménywith
elérése
érdekében,
For
good results
the grill,
use thehasználja
grid irona
grill rostélyt,
a sütőhöz kapott.
supplied
withmelyet
the oven.

Fit
the grid
irona in
such hogy
a wayazthat
it doesn’t
Helyezze
el úgy
rostélyt,
ne érintkezzen
come
contactfém
with
the metal
surfaces
of
a sütő into
belsejének
részeivel,
mert
az elektrothe
cavity
since
if itkárosíthatja
does there
is a
mos oven
kisülést
okozhat,
amely
a sütőt.
danger of electric arcing which may damage
the
oven.PONTOK:
FONTOS
IMPORTANT POINTS:
1. A grill első használatakor füst és kellemetlen szag
1. When the
microwave
is used
for thekenőfirst
keletkezhet,
mely
a gyártás grill
során
alkalmazott
timemiatt
there
will be ki.
some smoke and a smell
anyagok
alakulhat
coming from the oils used during oven
manufacture.
2. A sütőajtó
túlságosan felmelegedhet a grill használatakor.
Tartsa
2. The
oventávol
doora gyermekeket.
window becomes very hot
when the grill is working. Keep children
3. A grill
használatakor a fűtőelemek és a grill rostély
away.
nagyon felforrósodik. Használjon edényfogó kesztyűt.
3. When the grill is operating, the cavity walls
and the grid iron become very hot. You
should use oven gloves.
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4. Ha a grill túl sok idejig van használatban, a fűtő4. If the grill is used for extended period of time
elemek időszakosan lekapcsolhatnak a biztonsági
it is normal to find that the elements will
termosztátnak köszönhetően.

switch themselves off temporarily due to the
safety thermostat.

5. Fontos! Ha grillez vagy süt bármilyen edényben,
Important!
When
is to bemikrohullámú
grilled or
azt5.ellenőrizni
kell,
hogy food
megfelelő-e
cooked(lásd
in containers
must check
that
használatra
az edényekyou
használata
c. fejezetben)!the container in question is suitable for

microwave use. See the section on types of
6. A ovenware!
grillezés alatt a zsír kicsapódhat a fűtőszálakra 6.mely
itt the
elég.
Ezis normális
nemsome
jelent
When
grill
used it isfolyamat,
possible that
semmilyen
működési
splashes
of fat hibát.
may go onto the elements

and be burnt. This is a normal situation and

7. A does
sütésnot
befejezése
után
tisztítsa
a belső
mean there
is any
kind meg
of operating
részeket
fault.és a kiegészítőket.

7. After you have finished cooking, clean the
interior and the accessories so that cooking
remains do not become encrusted.

A GRILL HASZNÁLATA
Táblázat és javaslatok - Grillezés mikrohullám nékül
Élelmiszer
Hal
Sügér
Szardínia
Hús
Kolbász
Fagyasztott hamburger
Spare rib (approx. 3 cm thick)
Egyéb
Pirítós kenyér
Meleg szendvics

Mennyiség (g

Idő (min.)

800
6-8 fish.

18-24
15-20

Locsolgassa vajjal, majd a főzési idő felénél
fordítsa meg és locsolja saját levével.

6 -8 units
3 units
400

2 2 -2 6
18-20
25-30

Fordítsa meg 2x vagy 3x
A főzési idő felénél fordítsa meg

4 units
2 units

1 ½ -3
5-10

Melegítse
grillt 2 percig.
grill rosHeat
up theelő
grilla beforehand
for Használja
2 minutes. aUnless
télyt. Helyezze
a rácsot
zsír és
indicated
otherwise,
useegy
thetálra,
gridahova
iron. aPlace
thea víz
lecsepeghet.
Azsoittthat
feltüntetett
időand
tájékoztató
jellegű
grid
on a bowl
the water
the fat can
és módosulhat
étel jellegének
mennyiségének
drop.
The times az
shown
are merelyés
indicative
and
függvényében.
A hal és of
húsételek
kitűnőek, ha
can
vary as a function
the composition
andelőtte bepácolja
azokat,
zöldfűszerek
olajok
quantity
of the
food, as
well as the és
finalnövényi
conditio
n
használatával.
grillezés
után
sózza
ezeket.
wished
for. FishCsak
andameat
taste
great
if, before
grilling, you brush them with vegetable oil, spices
and herbs and leave to marinate for a few hours.
Only add salt after grilling.

Javaslat

Szúrkálja meg és az idő felénél fordítsa meg.

Ügyeljen a pirításra. fordítsa meg.
Ügyeljen a pirításra.

ASausages
kolbászok
szét,
ha them
előttewith
felszúrja
willnem
not repednek
burst if you
prick
a
azokat.
fork before grilling.

half the
has passed,
check on és
AAfter
grillezési
időgrilling
felénéltime
ellenőrizze
a folyamatot
how the esetén
cookingfordítsa
is going
and,
necessary,
szükség
meg
az ifételeket
vagyturn
haszthe food
over or brush it with some oil.
náljon
olajat.
The grill is especially suitable for cooking thin

Aportions
grill kimondottan
vékonyabb
szelet
húsok
halak
of meat and
fish. Thin
portions
ofés
meat
elkészítésére
alkalmas.
vékonyabb
szeleteket
eleonly need to be
turned Aonce,
but thicker
portions
gendő
a case
vastagabbakat
should egyszer
be turnedmegfordítani,
several times.még
In the
of fish
,
töbször
is szükséges.
A ends,
halakat
mindig
két in
végén
you should
join the two
putting
thea tail
i ts
amouth,
fejénéland
és then
a farkánál
meg
ígyiron.
helyezze a
put thefogja
fish on
theés
grid
rácsra.
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A GRILL HASZNÁLATA
Táblázat és Javaslatok – Microwave + Grill
AThe
microwave
ideális
azfor
ételek
gyors
microwave+ +grill
grillfunkció
function
is ideal
cooking
sütésére
és barnítására.
Továbbá
grillezhet és
süthet
quickly and,
at the same
time, browning
foods.
sajttal
borított ételeket
Furthermore,
you can is.
also grill and cook cheese

AThe
microwave
+ grill
üzemel.
microwave
andegyüttesen
the grill work
simultaneously.
AThe
microwve
süt és
a grill
pirít.
microwave
cooks
andközben
the grill
toasts.

covered food.
Élelmiszer
Sajtos
Sajtos burgonya
Lasagne
Grillezett krémsajt
2 friss csirkecomb
(grillezett)
Csirke
Sajtos hagyma leves

Idő (min.)

alacsony
alacsony
alacsony
alacsony
alacsony

Teljesítmény
(Watt)
400
600
600
400
400

12-17
20-22
15-20
18-20
10-15

Várakozási
idő (min.)
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

alacsony széles
leveses tál

400
400

35-40
2-4

3-5
3-5

Mennyiség (g)

Edény

500
800
kb. 800
kb. 500
200 / db
kb. 1000
2 x 200 g csésze

Ha grillez
sütthebármilyen
Before
using vagy
a dish in
microwaveedényben,
oven make azt
ellenőrizni
hogy
megfelelő-e
sure
that it iskell,
suitable
for microwave
use.mikrohullámú
Only us
e
használatra.
megfelelő
használjon.
dishes
or Csak
containers
thatedényeket
are suitable
for
microwave use.
A használt edénynek mikrohullámú és grill használatra
The dish to be used in the combined function
is megfelelőnek kell lennie, ellenőrizze az edények
must be suitable for microwave and grill use. See
használata c. fejezetben!
the section on types of ovenware!

Ha
az time
étel nem
meg
megfelelően,
helyezze
If the
is notbarnult
enough
to brown
the food
well,
vissza
a grillre
még
- 10
percre.5 or 10 minutes.
put it under
the
grill5for
another

Keep
in mind
thea figures
given
are merely
Jegyezze
meg,that
hogy
megadott
értékek
módosulhatnak a kezdeti
és az étel
nedvességindicative
and canhőmérséklet
vary as a function
of the
initia l
tartalmának
függvényében.
state,
temperature,
moisture and type of food.

Az itt megadott értékek hideg sütőre vonatkoznak
oven cavity is cold (it is not necessary to pre-hea
t
(nem szükséges előmelegíteni a sütőt.).
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Please follow
standing atimes
and don’t
Kérjük,
vegye the
figyelembe
várakozási
időtforget
és ne
to turnmegfordítani
the meat pieces.
feledje
a hússzeleteket.
Unless indicated to the contrary, use the turntable

Ha
nincs
plate
for másként
cooking. jelölve, használja a forgótányért.

The values given in the tables are valid when the
the oven).

MILYEN EDÉNYEKET HASZNÁLJUNK?
Microwave function
Mikrohullámú funkció
For the microwave function, keep in mind that
microwaves
are jegyezze
reflected meg,
by hogy
metalazsurfaces.
Ennél a funkciónál
mikrohulGlass,
clay,visszaverődik.
plastic, and
paper
let
lám a fémchina,
felületekről
Üveg,
porcelán,
microwaves
pass.átengedik a mikrohullámokat.
műanyag és papír
For this reason, metal pans and dishes or
Ennek értelmében fém edények és fém alkatrészcontainers
with metal parts or decorations
szel vagy dekorációval rendelkező dobozok nem
cannot be used in the microwave. Glass ware
használhatók a mikrohullámú sütőben. Üveg és
and
clay with metallic decoration or content
agyagedények fém tartalommal (ólómkristály) nem
(e.g. lead crystal) cannot be used in microwave
használhatók a mikrohullámú sütőben.
ovens.
The
ideal materials
for use
in microwave
Az ideális
edények erre
a célra,
üveg, ipari ovens
porceare
glass,
refractory
china or edények.
clay, orNagyon
heat
lán vagy
agyag,
hőálló műanyag
resistant
plastic.
thin,csak
fragile
glass
china
vékony üveg
vagy Very
porcelán,
rövid
ideigor
használshould
only be used for short period of times (e.g.
ható melegítésre.
heating).
A forró
étel
átadja a heat
hőt az
átmeleHot
food
transmits
to edénynek,
the dishesmely
which
can
gedhet. Mindig
használjon
edényfogó
kesztyűt.
become
very hot.
You should,
therefore,
always

•

Keep
in
mind
the
manufacturer’s
recommendations written on the packaging.
Mindig
figyelembe
a gyártó
utasításait
• Thevegye
aluminium
containers
cannot
be morea
csomagolásokon.
than 3 cm high or come in contact with the
Az alumínium
dobozok
nem distance
lehetnek magasabbak
cavity walls
(minimum
3 cm). Any
mint aluminium
3 cm és lid
nem
érintkezhetnek
a sütőfalakkal
or top
must be removed.
(minimum távolság 3 cm). Minden alumínium fedelet
• Put the aluminium container directly on top
el kell távolítani.
of the turntable plate. If you use the grid iron,
put the container on a china plate. Never put
Helyezze az alumínium dobozt a forgótányér közethe container directly on the grid iron!
pére. Ha használja a grill rostélyt helyezzen arra egy
•
Thetálat.
cooking
time
is longer
because
the
porcelán
Soha ne
helyezze
a dobozt
közvetlenül
only enter the food from the top.
a grillmicrowaves
rácsra.
If you have any doubts, it is best to use only
dishes idő
suitable
for microwave
use.
A melegítési
hosszabb,
mert a mikrohullámú
energia
csak
felülről túd behatolni.
• Aluminium
foil can Ha
be bármilyen
used to probléma
reflect
lenne,microwaves
a legjobb, ha
mikrohullámhoz
alkalmas
edéduring
the defrosting
process.
nyeket
használ.food, such as poultry or minced
Delicate
meat, can be protected from excessive heat
Az alumínium
fólia használható
by
covering
the a mikrohullámok
respective
visszaverésére
kiolvasztás közben. Szárnyasok,
extremities/edges.
darálthús
letakarható
ezzel, foil
elkerülve,
hogy into
azok
• Important:
aluminium
cannot come
széleicontact
megsüljenek.
with the cavity walls since this may

use an oven glove!
Hogyan próbáljuk ki az edényeket.
How to test ovenware you want to use
Helyezze
be a használni
edényt
20 másodpercre
Put
the item
you wantkívánt
to use
in the
oven for 20
maximumatteljesítményen.
Ha ez power.
idő elteltével
az
seconds
maximum microwave
After that
edény ifhideg
akkor
használható.
time,
it isvagy
coldlangyos,
and just
slightly
warm, Ha
it ez
is
túlságosan
vagy elektromos
szikrák
suitable
to meleg
use. However,
if it heats
up keletkeza lot or
nek, akkorelectric
ez nem alkalmas.
causes
arcing it is not suitable for
microwave use.

Fontos: Az alumínium fólia nem érintkezhet a sütőfalakkal, mert ezek elektromos szikrát okozhatnak.
Lids

Ennél a funkciónál az edényeknek hőállónak kell
In the case of the grill function, the ovenware must
lenniük legalább 300 C-ig. Műanyag edények nem
be resistant to temperature of at least 300°C.
alkalmasak erre a funkcióra.
Plastic dishes are not suitable for use in the grill.

1. Ezek megakadályozzák a gőzpárolgást
3.
The foodhosszú
does not
become
dry;
(különösen
időtartam
esetén)

Grill funkció
Grill function

Mikrohullám + grill funkció
Microwave + grill function
Ennél
funkciónál az
mindkét
funkcióra
In
theamicrowave
+ edényeknek
grill function,
the ovenware
alkalmasnak
used
must kell
be lenniük.
suitable for use in both the
microwave and the grill.

Alumínium dobozok és fólia
Aluminium containers and foil

Előfőzőtt ételek alumínium dobozban vagy alumínium
Pre-cooked food in aluminium containers or in
fóliában behelyezhetők a mikrohullámú sütőbe ha a
aluminium foil can be put in the microwave if the
következő feltételeknek megfelelnek:
following aspects are respected:

cause electrical arcing.

We
recommend you use glass or plastic lids or
Fedelek:
cling film since:
Javasoljuk,
vagy evaporation
műanyag fedeleket
1. This willhogy
stop üveg
excessive
(mainly
használjon.
during very long cooking times);

2. The cooking times are shorter;
4. The aroma is preserved.

2. A sütési idő rövidebb lesz

The lid should have holes or openings so that no
pressure
develops.
bags must also be
3. Az étel nem
szárad Plastic
ki
opened. Baby feeding bottles or jars with baby
food
similar
containers
can only be heated
4. Az and
ételek
aromája
megmarad.
without their tops / lids otherwise they can burst.
A fedélnek nyílást kell tartalmaznia, hogy ne keletkezzen nyomás. A műanyag fedeleket is nyitva kell
hagyni. A bébiételek és cumisüvegek kizárólag azok
fedele nélkül melegíthetők, mert különben kifuthatnak.
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MILYEN EDÉNYEKET HASZNÁLJUNK?
Az edények használata
Az
megmutatja,
hogy idea
melyik
funkcióra
edényt használjunk.
Thealábbi
table táblázat
below gives
you a general
of what
ty milyen
pe of ovenware
is suitable for each situation.
Üzemmód
Az edény
jellege
Üveg és porcelán 1)
Háztartási, nem láng álló
mosogatógépben mosható
Üveges porcelán
Hőálló üveg és porcelán
Porcelán, kőtál
2)
üveges vagy nem
dekoráció nélkül
Agyagedény 2)
Üvegezett
Nem üvegezett
Müanyag edény 2)
Hőálló 100°C-ig
Hőálló 250°C-ig
Műanyag fólia 3)
Műanyag étel fólia
Cellophane
Papír, karton
Fém
Alumínium fólia
Alumínium csomagolás 5)
Kiegészítő (grill rostély)

Microwave
Kiolvasztás /
sütés

4)

Sütés

Microwave +
Grill

igen

igen

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem

nem

igen
nem

igen
nem

nem
nem

nem
nem

igen
igen

nem
igen

nem
nem

nem
nem

nem
nem
igen

nem
nem
nem

nem
nem
nem

nem
nem
nem

igen
nem
nem

nem
igen
nem

igen
igen
igen

nem
igen
igen

1.1.Arany
és ezüst
szegélyezés
nem
Without
any gold
or silvernélkül,
leaf edging;
no
ólomkristály.
lead crystal.

Keep the
manufacturer’s
2.2.Kövesse
a gyártó
utasításait! instructions in
mind!

3.3. Ne
fém kapcsokat
zacskókbags.
lezárásá
Do használjon
not use metal
clips for aclosing
ra.
Hagyjon
zacskón.
A fóliát
az
Make
holesnyílást
in the abags.
Use the
films csak
only to
ételek
coverlefedésére
the food. használja.
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Grill

4.4.Ne
papírtálcát.
Dohasználjon
not use paper
plates.

Onlyvékony
shallowalumínium
aluminium
containers
without
5.5.Csak
edényeket
használjon
lids/tops.
aluminiumnem
cannot
come into
fedél
nélkül.The
Az alumínium
jön kontaktusba
withsütőfalakkal.
the cavity walls.
a contact
visszaverő

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítás ésiskarbantartás
körülmények
között
Cleaning
the only normál
maintenance
normally
is szükséges.
required.

Belső tér (sütő)
Oven interior

Warning!
Your microwave
oven should
be
Figyelem! Tisztítsa
a sütőt folyamatosan,
távolítson
cleaned
with all
beinga
el mindenregularly,
ételmaradékot.
Hafood
nem remains
tartja tisztán
removed.
If the
is not
kept clean
its
sütőt, a belső
tér microwave
elszennyeződik,
csökkenti
a sütő
surfaces
mayésdeteriorate,
oven’s
élettartamát
veszélyes reducing
helyzetek the
kialakulásáworking
life and possibly resulting in a
hoz vezethet.
dangerous situation.
Figyelem! Cleaning
A tisztítástshould
csak abe
sütő
kikapcsolása
Warning!
done
with the
után
végezze.
Húzza
ki
a
dugót
az
elektromos
oven power switched off. Take the plug
out of
hálózatból
le athe
főkapcsolót.
the
socketvagy
or kapcsolja
switch off
oven’s power
circuit.
Ne használjon maró hatású tisztítószereket és
Do
not use aggressive
or abrasive cleaning
súrolószereket,
amelyek megkarcolhatják
a sütő
products,
that
scratch
surfaces or
felületét. Nescourers
használjon
éles,
érdes eszközöket.
sharp objects, since stains may appear.
Ne használjon
nyomású or
vagystream
gőztisztító
Do
not use magas
high pressure
jet
berendezéseket.
cleaning
appliances.

Minden használat után, tisztítsa meg a belső felülewalls with a damp cloth since this is the easiest
tet enyhén nedves törlőkendővel, ez a legegyszerűbb
way to remove splashes or spots of food that may
módja a cseppek és foltok eltávolításának, amelyet az
have stuck to the inside.
élelmiszerek okoznak.

Front
Előlapsurface ”
Normally you just need to clean the oven with a
Normál esetben csak egy nedves törlőkendőre van
damp cloth. If it is very dirty, add a few drops of
szükség. Ha az előlap túlságosan szennyezett adjon
dishwashing liquid to the cleaning water.
néhány csepp mosogatószert a vízhez. Ezután törölje
Afterwards, wipe the oven with a dry cloth.
szárazra a felületet.
In an oven with an aluminium front, use a glass
cleaning
product
and arendelkező
soft cloth sütőknél
that doeshasznot
Az alumínium
fronttal
release
any fibres és
or puha
threads.
Wipe from
sidenem
to
náljon üvegtisztítót
törlőkendőt,
amely
side
without
any pressure
the nyomja
surface.rá
karcol.
Töröljeexerting
oldalirányba
úgy, hogyonnem
túlságosan a kendőt.
Immediately
remove lime, fat, starch or egg white
stains. Corrosion can occur under these stains.
Azonnal távolítsa el a citromlevet, zsírt vagy tojás
Do
not let anyEzzek
waterkorrodálhatják
get inside theaoven.
maradékokat.
felületet.

After each time the oven is used, clean the inside

To remove dirt that is harder to shift, use a nonaggressive
product.eltávolítására
Do not use
A
komolyabbcleaning
szennyeződések
ne oven
haszspraysagresszív
or other
aggressive
or abrasive
náljon
tisztítószereket.
Ne használjon
sücleaning sparyt
products.
tőtisztító
vagy más hasonló maró hatású
tisztító-szereket.
Always keep the door and the oven front very
clean to ensure that the door opens and

Mindig
gondosan tisztítsa meg a sütőajtót kivül
closes properly.
belül, hogy az megfelelően záródjon.

Make sure water does not enter the microwave

ventilationarra,
holes.
Ügyeljen
hogy ne kerüljön víz a mikrohullámú
sütő
szellőző
ventilátorába.
Regularly
take
out the turntable plate and the
respective support and clean the cavity base,

Időnként
a liquid
forgótányért
és a tartozékait és
especiallyvegye
after ki
any
spillage.
tisztítsa meg a belső falakat és a fűtőelemeket.

Do not switch on the oven without the

turntable
andbe
the
respective
support és
being
in
Ne
kapcsolja
a sütőt
a forgótányér
annak
place.
tartozékai
nélkül.
If the oven cavity is very dirty, put a glass of water

Ha
belső
falak túlságosan
szennyezettek,
rakjon be
on athe
turntable
and switch
on the microwave
egy
vagy 3 percre
maximum
teljesítméovenpohár
for 2vizet
or 32 minutes
at maximum
power.
The
nyen.
párolgó gőz
és which
könnyebbé
teszi
steamAreleased
willegyszerűbbé
soften the dirt
can then
abebelső
falakeasily
tisztítását
egy
puhacloth.
törlőkendővel.
cleaned
using
a soft

Unpleasant szagok
odours (e.g.
cooking
can be
Nemkívánt
(pl. after
halsütés
után)fish)
könyedén
eliminated easily.
Putnéhány
a few drops
of lemon juice
eltávolíthatók.
Adjon
csep citromlevet
egy
in a cupvízbe.
with water.
Put egy
a spoonful
of coffee
in the
csésze
Helyezzen
kávéskanalat
a csészécuphogy
to avoid
waterfel.boiling
over.a Heat
water
be,
az nethe
forrjon
Melegítse
vízet the
2-3 percig
for 2 to 3 minutes
at maximum microwave power.
maximum
teljesítményen.

Ne hagyja, hogy víz kerüljön a sütő belső terébe.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Mennyezet
Oven
ceiling(sütő)

A veszélyek
megelőzése
ne távolítsa
To
avoid any
risk, do érdekében
not remove
the micael
a mica fedelet.
cover.

If the oven ceiling is dirty, the grill can be lowered
Ha a sütő mennyezete szennyezett a grill fűtőelem
to make cleaning easier.
lehajtható a könnyebb tisztítás érdekében.
To avoid the danger of burning, wait until the
Az égési
sérülések
elkerülése
mindig
grill
is cold
before
loweringérdekében,
it. Proceed
as
várja meg még a fűtőelem lehűl, mielőtt hozzákezd
follows:
a tisztításhoz. Járjon el az alábbiak szerint:
1. Turn the grill support by 90º (1).

The
glass
lamp
(4) is
located
on the
Az égő
fedél
(4) acover
sütő felső
részén
található
és oven
könyceiling
and can be
removed easily
forcsak
cleaning.
nyen eltávolítható
a tisztításhoz.
Ehhez
le kell
For
this you
just need
to unscrew
it and clean it
csavarni
és vízben
egyszerűen
elmosni.
with water and dishwashing liquid.

2. Lower elthe
grill gently
(2). Do not use
1. Forgassa
a tartozékot
90° (1)
excessive force as this may cause
damage.
2. Engedje
le óvatosan (2) Ne hajtsa le túl erősen,
mert
megsérülhet.
3. After
cleaning the ceiling, put the grill (2)
back in its place, carrying out the previous

3. A tisztítás
után hajtsa vissza a grill fűtőelemet (2) és
operation.
végezze el a műveletet visszafelé.

The mica cover (3) located in the ceiling must
always
be kept(3)clean.
food mindig
remainstisztán
that
A mica fedelet
a felsőAny
részen
collect
on the
mica szennyeződés
cover can cause
or
kell tartani.
Minden
ezendamage
a területen
provoke
sparks.
károsodást
okozhat.
Do not use abrasive cleaning products or
Ne használjon
sharp
objects. agresszív tisztítószereket és éles
tárgyakat.
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Accessories
Clean
the accessories after each use. If they are
Kiegészítők
very dirty, soak them first of all and then use a
brush
The accessories
can után.
be
Tisztítsaand
megsponge.
a kiegészítőket
minden használat
washed
dish washing
machine.
Ha azok in
túlapiszkosak
használjon
szivacsot vagy kefét
és mosogatószert.
kiegészítők
Make
sure that Athe
turntablemosogatógépben
plate and theis
moshatók. support are always clean. Do not
respective
switch on the oven unless the turntable and the
Ügyeljen arra,
hogyare
a in
forgótányér
és a kiegészítői
respective
support
place.
mindig tiszták legyenek. Ne kapcsolja be a sütőt még
a forgótányér és azok tartozékai nincsenek megfelelően a helyükön.

MIT TEGYÜNK HA A SÜTŐ NEM MŰKÖDIK?
FIGYELEM!
Minden
kizárólag
WARNING! Any
typejavítás
of repair
must szakképonly be
zett
szakember
által végezhető.
A nemAny
hozzáértő
done
by a specialised
technician.
repair
személy
által
done by
a végzett
personjavítás
not veszélyes.
authorised by the

manufacturer is dangerous.
Az alábbi problémek esetén nem kell azonnal a
You do notfordulnia:
need to contact Technical Assistance
szervizhez
to resolve the following questions:
A kijelző
világít:
Ellenőrizze:
• Thenem
display
is not
showing! Check if:
- Az idő kijelzés lehet, hogy ki van kapcsolva
- The time indication has been switched off
(lásd az alap beállítások c. fejezetben)
(see section on Basic Settings).
• történik
Nothingsemmi
happens
when I press
the keys!
Nem
ha megnyomja
a gombot.
Check if:
Ellenőrizze:
- A -biztonsági
lezárás
aktívis active (see section on
The Safety
Block
(lásdBasic
az alap
beállítások c. fejezetben)
Settings).
• The oven does not work! Check if:
A sütő nem üzemel. Ellenőrizze:
- A- dugó
csatlakoztatva
van.
Themegfelelően
plug is correctly
fitted in the
socket.
- A sütő be van kapcsolva.
- The oven’s power is switched on.
- Az ajtó megfelelően zárva van. Az ajtó zárásakor
- The hallható.
door is completely closed. The door
kattanás
should
close with
an tárgy
audible
- Nincs
semmilyen
idegen
az click.
ajtó és a sütőfal
között.
- There are any foreign bodies between the
door and the cavity front.

Működés közben erős zaj hallható.Ellenőrizze:
• When
oven isszikra,
operating
cantárgy
heara
- Nincs
e belülthe
elekromos
esetlegI fém
some
strange
noises!
Check if:
sütőben
(lásd
edények
használata).
- Az- edény
érintkezik-e
sütőfalakkal.
Therenem
is any
electricalaarcing
inside the oven
- Nemcaused
maradt-ebyevőeszköz
vagy hasonló
eszköz
foreign metallic
objects
(seea
sütőben.
section on type of ovenware).

- The ovenware is touching the oven walls.

Az étel nem melegszik vagy nagyon lassan meleg- fel.
There
are any loose items of cutlery or
szik
Ellenőrizze:
tools
inside
the oven.
- Nemcooking
használ-e
fém
edényt?
- Biztosan
jó teljesítmény
fokozatot
megfelelő
• The food
doesn’t heat
up orésheats
very
időzítést
választott.
slowly!
Check if:
- A behelyezett étel nem nagyobb mennyiségű vagy
- You az
have
inadvertently
used metal
hidegebb
átlagosan
megszokottnál.

Az
túlfood
forró is
vagy
Ellenőrizze:
• étel
The
toomegég:
hot, dried
out or burnt!
- Megfelelő
és időzítést
választott.
Checkteljesítményt
if you selected
the correct
operating

time and power level.

A befejezést követően zaj hallható! Ez nem hiba.
• I hear some noises after the cooking
A hűtőventilátorok még működhetnek egy ideig.
process is finished! This is not a problem.
Ha a hőmérséklet megfelelően lehűlt, a ventilátorok
The cooling fan keeps on working for some
automatikusan kikapcsolnak.

time. When the temperature has dropped
sufficiently, the fan will switch itself off.

A sütő bekapcsol, de a belső világítás nem üzemel.
• minden
The oven
but the
interior
Ha
más switches
megfelelőenonüzemel,
valószinűleg
go on! If all
the functions
csak light
az izzódoes
égett not
ki. Használhatja
a sütőt.

work properly it is probable that the lamp
has blown.
You can keep on using the oven.
Az izzó
cseréje
Substitution of light bulb
Az izzó cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:
To substitute the light bulb, proceed as follows:

- Kapcsolja
ki a sütőt.
Húzzafrom
ki a dugót
az elektromos
- Disconnect
the oven
the power
supply.
hálózatból
vagy
kapcsolja
le a socket
főkapcsolót.
Take the
plug
out of the
or switch off
- Csavarja
le az égő
fedelét.
(1)
the oven’s
power
circuit.
- Távolítsa el a halogén izzót (2) Figyelem! Az izzó
-nagyon
Unscrew
and
remove
the glass light cover
forró lehet.

(1).

- Helyezzen
egyhalogen
új 12V /light
10Wbulb
teljesítményű
izzót.
- Removebethe
(2). Warning!
Figyelem!
Nemay
érintse
az izzót
The bulb
be very
hot.közvetlen, mert ez
károsíthatja azt. Kövesse az izzó gyártójának
- Fit a new 12V / 10W halogen bulb. Warning!
utasításait.
Do not touch the light bulb surface
- Csavarja vissza az izzó burkolatát. (1)
directly with your fingers because you
- Csatlakoztassa újra a sütőt az elektromos hálózatra.

may damage the bulb. Follow the lamp
manufacturer’s instructions.

- Screw the glass light cover into place (1).
- Connect the oven again to the power supply.

ovenware.

- You have selected the correct operating
times and power level.
The food you have put inside the oven is a
larger amount or colder than you usually put in.
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MŰSZAKI ADATOK
A funkciók leírása
Jelölés

Funkció

Mikrohullám
Teljesítmény
200 W
400 W
600 W

Microhullám
800 W

1000 W
Microhullám
+ Grill
Grill

Élelmiszer
lassú kiolvasztás, melegentartás
sütés alacsony hővel, rizs készítése
gyors kiolvasztás
vaj olvasztása fedő alatt
baby étel melegítése
Zöldségek és ételek párolása
Sütés és melegítés óvatosan
Kisadag ételek sütése és melegítése
Melegítés
Sütés és gyorsmelegítés, folyadékok és készételek

200 W

Pirítás

400 W

Szárnyasok és húsok grillezése

600 W

Sütemények és sajtos ételek sütése
Grillezés

Specifikációk:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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AC feszültség.......................................
...............................................
Teljesítmény...................................
.............................................
Grill teljesítmény...................................... .................................................
Microhullám kimeneti teljesítmény. .......................... ........................
Microhullám frekvencia…..................................................
.................
Külső méretek (SZxMxMé) ................................................
.........
Belső méretek (SZxMxMé) . ...............................................
..........
Sütő űrtartalom. ...................................
.............................................
Súly ...........................................
..................................................

lásd az adat táblán
3300 W
1500 W
1000 W
2450 MHz
595 s 455 s 520 mm
420 s 210 s 390 mm
32 l
32 kg

