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BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK A NAGYMÉRTÉK MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
1. Soha ne üzemeltesse a mikrohullámú sütt nyitott ajtóval, mivel ellenkez esetben veszélyes
mikrohullámú sugárzás juthat ki a készülékbl. A süt ajtaját módosítani vagy feltörni tilos.
2. Semmilyen tárgyat ne helyezzen a keret és a készülék ajtaja közé. A készülék ajtajának
keretét mindig tisztán kell tartani, mivel ellenkez esetben a tömít felületre szennyezdés és
tisztítószer rakódhat le.
3. Ha a készüléken sérülést észlel, azt nem lehet tovább használni. Mindenekeltt arra ügyeljen,
hogy a mikrohullámú süt ajtaja megfelelen záródjon, és, hogy
a. az ajtó (bármilyen eldeformálódása), valamint
b. a zsanérok és a készülék egyéb részei (törés vagy meglazulás) ne legyenek sérültek.
4. Az ajtón lév szigetelést és a tömítést is rendszeresen ellenrizze.
5. A készülék beállításait és javításait csak arra feljogosított vevszolgálati személy végezheti.
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK A NAGYMÉRTÉK MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
MSZAKI ADATOK
BESZERELÉS
UTASÍTÁSOK A FÖLDELÉSHEZ
RÁDIÓVÉTELI ZAVAROK
BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK
UTMUTATÓ A MIKROHULLÁMÚ SÜT HASZNÁLATÁHOZ
A MIKROHOLLÁMÚ SÜTBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK
TERMÉKRAJZ
KEZELFELÜLET
A KEZELRÉSZEK BEÁLLÍTÁSA
ÓRA BEÁLLÍTÁSA
FZÉS MIKRÓHULLÁMMAL
GRILLEZÉS
1-ES KOMBINÁCIÓ
2-ES KOMBINÁCIÓ
AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS
AUTOMATIKUS MENÜ
"GYORS FZÉS"
GYEREKZÁR
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
MIELTT A VEVSZOLGÁLATHOZ FORDUL
MSZAKI ADATOK
Teljesítményfelvétel:
Névleges teljesítmény:
Üzemeltetési frekvencia:
Küls méret:
Bels tér mérete:
Bels tér:
Fzési elv:
Nettó tömeg:

230 V~ 50 Hz, 1200 W (Mikrohullámú süt)
230 V, 1000 W (Grill)
800 W
2450 MHz
262 mm(M)×452 mm(SZ)×390 mm(M)
210 mm(M)×315 mm(SZ)×314 mm(M)
20liter
forgótányér
kb. 12,5 kg
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MIELTT A VEVSZOLGÁLATHOZ FORDUL
A MIKROHULLÁMÚ SÜT NEM MKÖDIK
1. Ellenrizze, hogy megfelelen csatlakoztatta-e a készüléket. Szükség esetén húzza ki a
hálózati csatlakozót, majd tíz másodperc elteltével csatlakoztassa ismét.
2. Ellenrizze a biztosítókat és az automatikus árammegszakítót. Amennyiben az ellenrzés után
a fentieknél nem észlel hibát, csatlakoztasson egy másik készüléket a csatlakozóaljzathoz.
3. Ügyeljen a kezelfelület helyes beállítására. Ellenrizze, hogy nem programozta-e be az
idmért.
4. Ellenrizze a biztonsági zárrendszerrel, hogy a készülék ajtaja megfeleln záródik-e. Ha az ajtó
nem zár megfelelen, a készülék nem bocsát ki mikrohullámot.
HA A KÉSZÜLÉK A FENTIEK ELLENRZÉSE UTÁN SE MKÖDIK, FORDULJON AZ
ILLETÉKES VEVSZOLGÁLATHOZ. NE KÍSÉRELJE MEG A TERMÉKET SAJÁT KEZLEG
MEGJAVÍTANI, ILLETVE ISMÉT ÜZEMBE HELYEZNI!

BESZERELÉS
1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. FIGYELEM: ellenrizze a készülék épségét. Különösen ügyeljen arra, hogy a készülék
ajtaja nem deformálódott-e el, illetve, hogy egyenesen áll-e, továbbá, hogy az ajtón lév
szigetelés és a tömít felület nem sérült-e. Ellenrizze a zsanérokat és a készülék egyéb
részeit, illetve, hogy a készülék bármely részén, a belsejében vagy az ajtaján törés,
horpadás észlelhet-e. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken vagy a részein,
érdekldjön a felels vevszolgálatnál, és ne használja a készüléket.
3. A készüléket egyenes, stabil felületre helyezze, amely megtartja a mikrohullámú süt és
az étel súlyát.
4. Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben, továbbá tartsa távol
hforrásoktól és gyúlékony anyagoktól.
5. A készülék zavartalan mködéséhez elegend légkeringést kell biztosítani. A készülék
fölött legalább 20, mögötte legalább 10 és az oldalain legalább 5 centiméternyi szabad
helyet kell hagyni. A készülék nyílásait letakarni, továbbá a lábait eltávolítani tilos.
6. A készüléket csak akkor lehet üzembe helyezni, ha a forgótányér, a forgó állvány és a
tengely megfelelen be van helyezve a mikrohullámú sütbe.
7. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Óvja a kábelt forró felületektl, éles
peremektl, és ne helyezze a készülék alá.
8. A csatlakozóaljzat könnyen elérhet helyen legyen, hogy szükség esetén a készüléket
gyorsan áramtalanítani lehessen.
9. Ne használja a készüléket a szabadban.
UTASÍTÁSOK A FÖLDELÉSHEZ
A készüléket megfelelen kell földelni. A tápkábel földel vezetékkel és biztonsági
csatlakozóval van ellátva. A hálózati csatlakozót földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
Egy esetleges rövidzárlat esetén a földelés csökkenti a kisülés veszélyét, mivel így a földel
vezeték megfelelen elvezeti az áramot. Ajánlatos, hogy a készülék saját áramkörrel
rendelkezzen. A nagyfeszültség veszélyes, tüzet okozhat, és megrongálhatja a készüléket.
FIGYELEM: a biztonsági kapcsoló nem megfelel használata elektromos kisülést okozhat.
Megjegyzések:
Ha kérdései lennének a földeléssel vagy az elektromos csatlakoztatással kapcsolatban,
forduljon villanyszerelhöz vagy egy képzett technikushoz.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelsséget olyan anyagi károkra és személyi
sérülésekre, amelyek az elektromos csatlakoztatási utasításoknak figyelmen kívül hagyásából
származnak.
A tápkábelben lév vezeték színei:
Zöld/sárga=FÖLDEL VEZETÉK Kék=NULLVEZET Barna=FÁZIS
RÁDIÓVÉTELI ZAVAROK
1. A mikrohullámú süt használata zavarhatja a rádiót, a tv-készüléket és hasonló
berendezéseket.
2. A lehetséges rádióvételi zavarok esetén az alábbiak szerint járjon el:
a. Tisztítsa meg a készülék ajtaját és a tömít felületet.
b. A rádió vagy a tv antennáját igazítsa meg.
c. Változtassa meg a mikrohullámú süt helyzetét.
d. Helyezze távol a mikrohullámú sütt a rádióvevtl.
e. Csatlakoztassa a mikrohullámú sütt egy másik csatlakozóaljzathoz, hogy az és a
rádiókészülék külön áramkört használjon.
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BIZTONSÁGI ELÍRÁSOK
Az elektromos készülékek használata esetén bizonyos biztonsági elírásokat figyelembe kell
venni, különös tekintettel az alábbiakra:
FIGYELEM: Az égési sérülések, elektromos kisülés, tz, személyi sérülések vagy a túlzott
sugárzás elkerülése érdekében az alábbiakat figyelembe kell fenni:
1. A készülék üzembe helyezése eltt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
2. A készüléket csak rendeltetésének megfelelen lehet üzembe helyezni a használati
útmutatóban leírtak szerint. A készülékben korrodáló vegyszert vagy gzt feldolgozni tilos. A
készüléket élelmiszer melegítésére, készítésére és olvasztására tervezték. A készülék ipari
célokra és laboratóriumi felhasználásra nem használható.
3. Soha ne üzemeltesse üresen a készüléket.
4. Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozón és a tápkábelen sérülést észlel, illetve,
ha a készülék leesett. A sérült tápkábelt a gyártó, a vevszolgálat vagy egy szakember
cserélheti ki.
5. VEGYE FIGYELEMBE: A készülék használata következtében nagy h keletkezik, ezért
gyerekek a készüléket csak felntt felügyelete mellett használhatják.
6. FIGYELEM: Gyerekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a mikrohullámú sütt, ha
tájékoztatást kaptak a készülék kezelése és a szakszertlen használatból adódó veszélyek
fell.
7. Egy esetleges tz a készülék fzterében az alábbi óvintézkedésekkel kerülhet el:
a. Ha a mikrohullámú sütbe manyag vagy karton edényt helyez, tzveszély áll fenn, ezért
ne hagyja felügyelet nélkül a mködésben lév készüléket.
b. Papír és manyag tasakot csak akkor tegye a mikrohullámú sütbe, ha eltávolította róla
az összes fémzárat és hasonlókat.
c. Ha a készülékben füst keletkezik, azonnal kapcsolja ki azt, és húzza ki a hálózati
csatlakozót a csatlakozóaljzatból. A készülék ajtaját tartsa zárva, így a tz magától
kialszik.
d. A készülék fzterét ne használja tárolásra. Papírt, edényt és élelmiszert ne tároljon a
készülékben, csak feldolgozásra helyezze ket a mikrohullámú sütbe.
8. FIGYELEM: Folyadékot és egyéb élelmiszert hermetikusan záródó edényben melegíteni
tilos, mivel ellenkez esetben az edény szétrobbanhat.
9. Folyadékok mikrohullámú sütben történ melegítésekor az ital utólagosan bugyogni
kezdhet, ezért a folyadék melegítésére használt edénnyel mindig legyen nagyon óvatos.
10. A mikrohullámú sütben élelmiszert olajban sütni nem lehet. A forró olaj a készüléket és az
edényt megrongálhatja, és égési sérülést okozhat.
11. Nyers vagy ftt héjas tojást ne tegyen a mikrohullámú sütbe, mert azok szétrobbanhatnak,
elssorban a mikrohullámmal történ melegítés befejeztével.
12. Vastag héjú élelmiszereket, mint például burgonyát, egész tököt, almát vagy gesztenyét egy
villával bökdösse meg, mieltt a mikrohullámú sütbe helyezi.
13. Ha cumisüvegben melegít, vagy bébiételt melegít, az ételt vagy a folyadékot többször keverje
össze, illetve rázza fel, mieltt a gyermeknek adná. Az égési sérülések elkerülése érdekében
etetés eltt ellenrizze még egyszer az étel hmérsékletét.
14. A mikrohullámú sütben használt edény felforrósodik. Szükség esetén használjon edényfogó
ruhát vagy hasonlót.
15. Az edényeket mindig ellenrizze, mieltt mikrohullámú sütben használja ket.
16. FIGYELEM: A karbantartás és a készülék javítása, mely során a mikrohullámokkal szembeni
biztonsági berendezéseket el kell távolítani, a nem szakképzett személyekre nézve
veszélyes.
17. A termék 2-es csoportú, B osztályú ISM-készülék. A 2-es csoporthoz tartoznak mindazok az
ISM-készülékek (gyári, tudományos és orvosi), melyek rádióhullámú energiát hoznak létre
és/vagy elektromágneses sugárzást használnak fel, továbbá azok a készülékek, melyeket
elektroeróziós célból alkalmaznak. A B osztályú készülékek azok a készülékek, melyek
háztartásban, illetve üzemekben alkalmazhatók, és lakóházak részére lefektetett alacsony
feszültség rendszerhez csatlakoztathatók.

"GYORSFZÉS"
A mikrohullám-teljesítmény ekkor 100%.
A START gomb többszöri lenyomásával az alábbi beállításokat tudja elvégezni.
ID
START GOMB LENYOMÁSA
0:30
egyszer
1:00
kétszer
1:30
háromszor
…
…
12:00
tizenötször
Példa: A mikrohullámú süt két percig ebben az üzemeltetési módban mködjön:
• Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
• Nyomja meg ismét a START gombot. A készülék azonnal teljes teljesítménnyel fog mködni.
• Nyomja meg a START gombot.
GYEREKZÁR
A gyerekzárnak köszönheten gyermekek felügyelet nélkül nem tudják üzemeltetni a készüléket.
A kijelzn a CHILD LOCK jelenik meg, és a készüléket csak akkor lehet üzembe helyezni, ha a
CHILD LOCK jelzés kialszik a kijelzn.
CHILD LOCK funkció aktiválása: három másodpercig tartsa lenyomva a STOP/CANCEL gombot.
A készülék hangjelzést bocsát ki, és a kijelzn a LOCK felirat jelenik meg.
A CHILD LOCK funkció kikapcsolása: nyomja le három másodpercig a STOP/CANCEL gombot,
amíg a kijelzés ki nem alszik a kijelzn.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. Tisztítás eltt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. A készülék belsejét mindig tartsa tisztán. A készülék belsejét nedves törlruhával tisztítsa
meg. Ha a készülék nagyon koszos, használjon enyhe tisztítószert a tisztításához. Ne
használjon sprayt vagy ers tisztítószert, mivel megrongálhatják, foltossá tehetik a készülék
borítását.
3. A készülék külsejét nedves ruhával törölje le. A készülék belsejébe nem juthat folyadék a
szellznyílásokon keresztül.
4. A készülék ajtaját, az ablakot és a kisebb részeket rendszeresen tisztítsa meg nedves
törlkendvel, hogy a szennyezdés nem száradjon rá a részekre. A termék tisztításához ne
használjon maró vegyszert.
5. A kezelfelületet puha, nedves ruhával törölje le. A felület nem lehet vizes. A kezelfelület
tisztításakor a készülék ajtajának nyitva kell lennie, hogy a készülék ne induljon el.
6. A készülék belsejében keletkezett és az ajtón kiáradó gzt puha ruhával törölje le. A
készülékben magas páratartalom esetében gz képzdhet. Ebben az esetben ez szabályos.
7. Alkalomadtán a forgótányért is tisztítsa meg. A forgótányért hagyományos mosogatószerrel
vagy mosogatógépben tisztítsa meg.
8. A készülék hangos mködésének elkerülése érdekében a forgó állványt és a fztér alját
rendszeres idközönként meg kell tisztítani. A fztér aljának tisztításához enyhe tisztítószert
használjon. A forgó állvány langyos, szappanos vízben vagy mosogatógépben tisztítható.
Tisztítás után a forgó állványt megfeleln helyezze vissza.
9. A szagok eltávolítása érdekében töltsön egy, mikrohullámú sütben használható csészébe
vizet, adja hozzá egy citrom levét és héját, majd öt percig melegítse. Végül tisztítsa meg
alaposan a készüléket, és egy puha ruhával törölje szárazra.
10. Az izzó kicseréléséhez forduljon az illetékes vevszolgálathoz.
11. A készüléket rendszeres idközönként meg kell tisztítani, és az ételmaradékokat el kell
távolítani belle. Ha nem tisztítja rendszeresen a készüléket, elfordulhat, hogy a felülete
megrongálódik, ami kedveztlenül hathat a készülék élettartamára. A készülékbl nem
eltávolított maradékoknak veszélyes következményei lehetnek a készülék használata során.

ÚTMUTATÓ A MIKROHULLÁMÚ SÜT HASZNÁLATÁHOZ
1. Az elkészítend termékek megfelel elosztása. A vastagabb élelmiszereket a tányér szélére
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2-ES KOMBINÁCIÓ
Az elkészítéshez maximum 60 perc áll a rendelkezésére.
Az elkészítési id 55%-a mikrohullámmal, 45%-a grillezéssel történik. Ez a kombináció pudingok,
omlett, sült burgonya és szárnyasok elkészítésére alkalmas.
PÉLDA: 12 percig szeretné a 2-es kombinációt alkalmazni.
• Nyomja meg az STOP/CANCEL gombot.
• Nyomja meg a COM 2 gombot:
• A TIMER forgó kapcsolót állítsa 12:00-ra.
• Nyomja meg az START gombot.
AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS
A mikrohullámú süt használható húsok, szárnyasok vagy tenger gyümölcsei kiolvasztására. A
kiolvasztási id és a teljesítmény beállítása automatikusan történik, ha elre megadta az olvasztani
kívánt élelmiszer típusát és súlyát. 10 dkg és 4 kg közötti fagyasztott élelmiszert lehet kiolvasztani a
mikrohullámú sütben. PÉLDA: 20 dkg húst szeretne kiolvasztani.
1. Állítsa a ZEIT/MENU forgó kapcsolót a kiolvasztás funkcióra. Ez a funkció az automatikus
elkészítés menü kilences funkciójában található. Addig tekerje a kapcsolót, amíg a kijelz 200
grammot nem jelez.
2. Nyomja meg az START gombot.
Megjegyzés: A kiolvasztáskor figyelmeztet hangjelzést bocsát ki a készülék, jelezve, hogy az
élelmiszert meg kell fordítani. Ekkor a kiolvasztási folyamat folytatásához ismét meg kell nyomni a
gombot. A program lejártával a készülék automatikusan leáll.
START
AUTOMATIKUS MENÜ
Az alábbi termékek esetében nem szükséges a teljesítmény és az elkészítési id beállítása.
Elegend megadni, hogy mit és milyen módon szeretne elkészíteni. Egyes elkészítési programok
esetében elfordulhat, hogy az elkészítési id felénél a folyamat megszakad, és a készülék
hangjelzéssel jelzi, hogy az ajtaját ki kell nyitni, és az élelmiszer egyenletes melegedésének
biztosításához az elkészítést ismét el kell kezdeni. Legyen nagyon óvatos, mert az étel forró lehet.
Az elkészítési folyamat folytatásához csukja be a készülék ajtaját, nyomja meg a START gombot,
és a készülék az elkészítési id lejártáig mködik.
Példa: 40dkg húst szeretne elkészíteni.
• Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
• Állítsa be a MENU forgó kapcsolóval a 6. automatikus menüt a hal elkészítésére.
• Nyomja meg nyolcszor a WEIGHT ADJ. gombot a 400g megadásához
• Nyomja meg a START gombot.
AUTOMATIKUS MENÜ
1. Tej/kávé (250 ml
termékenként)
2. Rizs (g)
3. Spagetti (g)
4. Burgonya
5. Felmelegítés (g)
6. Hal (g)
7. Csirke (g)
8. Borjú/bárány (g)
9. Hús nyárson (g)

.

1. A tömeg megadására szolgáló gomb egyszeri vagy többszöri
lenyomása után a kijelzn az élelmiszer tömegének
. Azt az értéket
megfelelen az adagok száma jelenik meg
válassza ki, amelyik a készülékbe helyezett élelmiszer
súlyának megfelel.
2. Vegye figyelembe, hogy az automatikus fzés függ az
élelmiszer formájától és méretétl , az Ön személyes ízlésétl,
továbbá attól, hogy az adott termék hogyan reagál a fzésre,
valamint ezek helyes megadásától. Ha az elkészült étel nem
felel meg az Ön ízlésének, akkor az elkészítési idn
megfelelen változtatni kell.
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helyezze.
2. Kísérje figyelemmel az elkészítési idt. Az ételeket csak a megadott ideig fzze, és csak
szükség esetén hagyja hosszabb ideig a mikrohullámú sütben. A túl hosszú ideig tartó fzés
esetén füst képzdhet, és tz keletkezhet.
3. Az ételt fedje le a készülékben. Így elkerülheti, hogy az étel spricceljen, és a melegítési/fzési
folyamat egyenletesen történik.
4. Az ételt az elkészítési folyamat közben fordítsa meg. Ekkor a sült csirke vagy hamburger
gyorsabban készül el. A nagyobb darabokat, mint például, az egybesültet legalább egyszer
fordítsa meg.
5. A húsgombócokat és hasonló ételeket a melegítési id felénél jól keverje meg (az edény
szélérl befelé és felülrl lefelé).
A MIKROHOLLÁMÚ SÜTBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK
1. Csak olyan edényt használjon, amely mikrohullámot átereszt anyagból készült. A
mikrohullám csak így tud áthatolni az edényen, és így tudja az ételt felmelegíteni.
2. A fém nem engedi át a mikrohullámot, ezért a mikrohullámú sütben fém edényt vagy fém
szél étkészletet használni tilos.
3. A készülékbe ne tegyen újrafelhasználható papíredényt, mivel apró fémrészecskéket
tartalmazhat, ami szikrázhat, és/vagy kigyulladhat.
4. Ajánlott a kerek vagy ovális tányérok használata. Szögletes tányérok használata esetében
fennáll a veszély, hogy a sarkoknál túlhevül az étel.
5. Alufólia csíkok használata esetében elkerülhet az étel túlhevülése bizonyos helyeken. Ne
használjon túl sok alufóliát, és ügyeljen arra, hogy a fólia és a mikrohullámú süt fala között
megfelel távolság legyen (legalább 2-3 cm).

Az alábbi lista segít a megfelel edény kiválasztásában.
Anyag
Mikrohullámú süt
Hálló üveg
Igen
Nem hálló üveg
Nem
Hálló kerámia
Igen
Mikrohullámú sütben használható manyag Igen
Konyhai papírkend
Igen
Fémedény
Nem
Fém állvány
Nem
Alufóliából készült tartó
Nem

Grillezés
Igen
Nem
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen

TERMÉKRAJZ
1. Biztonsági zár
2. Ablak
3. Meghajtó
4. Kezelfelület
5. Szellznyílás
6. Forgótányér
7. Grillez
8. Fémállvány
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Kombinált fzés
Igen
Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Kezelfelület

• KIJELZ MVELET MENÜ
A kijelz mutatja az elkészítési idt, a kiválasztott teljesítményt, az
aktuális folyamat értékeit és a pontos idt.
• POWER
A gomb többszöri megnyomásával tudja beállítani a teljesítményt.
• GRILL
1-60 perces grillprogram indítása.
• COMB1/COMB2
Kombinált mikrohullám és grillprogram
• TIME/MENU
A forgó kapcsolóval a beépített órát vagy a kívánt elkészítési idt tudja
beállítani.
A Timer/Menü forgó kapcsolóval automatikus fzmenüt, illetve az
automatikus kiolvasztó programot lehet beállítani.
• WEIGHT ADJ.
Az automatikus fzprogram beállítása után a gombbal a súlyt, illetve
az adagokat tudja megadni.
• CLOCK
A gombot a pontos id beállítása eltt és után kell megnyomni.
• START
A kiválasztott program elindítása
Nyomja meg többször a gombot, ha a "gyors fzés" a teljesítmény és
fzési id elzetes beállítása nélkül indulhat.
• STOP/CANCEL
A gomb a helytelen beállítási adatok törlésére, továbbá egy fzési
program beállításainak a visszaállítására szolgál.
A gomb egyszeri megnyomásával az elkészítés folyamata átmenetileg
megszakad, a gomb kétszeri megnyomása esetén az elkészítési
folyamat teljesen leáll. A gomb aktiválja a gyerekzárat.

A KEZELSZERVEK BEÁLLÍTÁSA
Minden gombnyomáskor sípszó hallható megersítésként.
ÓRA BEÁLLÍTÁSA
PÉLDA: A digitális órát állítsa be 8.30-ra.
1. Ezt követen állítsa be a kívánt idkijelzési módot (12 vagy 24 órás idkijelzés). Ehhez
2.

egyszer, illetve kétszer nyomja meg az UHR gombot:
A ZEIT/MENÜ tekerkapcsolóval állítsa be az órát (8).

3.
4.

Nyomja meg az UHR gombot:
A ZEIT/MENÜ teker kapcsolóval állítsa be a percet úgy, hogy a kijelzn a 8:30 jelenjen meg.

.

5. A beállítás megersítéséhez nyomja meg az UHR gombot:
Megjegyzés: Mködésben lév készülék esetén a pontos id kijelzéséhez az UHR gombot csak
egyszer kell megnyomni. FZÉS MIKRÓHULLÁMMAL
A mikrohullámú sütvel való fzéshez a POWER gomb többszöri lenyomásával állítsa be a
teljesítményt, végül a TIME/MENU forgó kapcsolóval állítsa be a kívánt elkészítési idt. Az
elkészítési id maximum 60 perc.

A POWER gombbal a kívánt teljesítményt tudja beállítani.
NYOMJA MEG A POWER GOMBOT
egyszer
kétszer
háromszor
négyszer
ötször
hatszor (idmér beállítása)

KIJELZ
100
80
60
40
20
0

TELJESÍTMÉNY
100%
80%
60%
40%
20%
0

Példa: A készüléket egy percig szeretné használni 60%-os teljesítménnyel.
• A készülék visszaállításához nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
• Nyomja meg háromszor a POWER gombot.
• A TIME/MENU forgó kapcsolót állítsa 1:00-ra.
• Nyomja meg az START gombot.
GRILLEZÉS
A grillezéshez maximum 60 perc áll a rendelkezésre. A grill funkció kiválóan alkalmas filé, bélszín,
karaj, kebab, kolbász vagy kisebb csirkedarabok elkészítésére. Ezen kívül a grill funkcióval
készíthet melegszendvicset és csben sült ételeket is.
Példa: A grill-funkciót 12 percig szeretné használni.
• Nyomja meg a STOP/CANCEL gombot.
• Nyomja meg a GRILL gombot.
• A TIME/MENU forgó kapcsolót állítsa 12:00-ra.
• Nyomja meg az START gombot.
1-ES KOMBINÁCIÓ
Az elkészítéshez maximum 60 perc áll a rendelkezésére.
Az elkészítési id 30%-a mikrohullámmal, 70%-a grillezéssel történik. Ezt a kombinációt hal,
burgonya vagy csben sütött ételek elkészítéséhez használja.
PÉLDA: 25 percig szeretné az 1-es kombinációt alkalmazni.
• Nyomja meg az STOP/CANCEL gombot.
• Nyomja meg a COM1 gombot:
• A TIMER forgó kapcsolót állítsa 25:00-ra.
• Nyomja meg az START gombot.
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