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Üzembe helyezés

a hálózatra csatlakoztatás előtt

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs 
megsérülve.  győződjön meg arról, hogy a sütő 
ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömés 
nem sérült-e meg. vegyen ki mindent a sütő-
ből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisz-
títsa ki a belteret.

a csatlakoztatás után

amikor először kapcsolja Be a sütőt,  megkéri a 
nyelv és a pontos idő beállítására. kövesse a je-
len használati utasításban „a beállítások mó-
dosítása” címszó alatt található utasításokat.  
a készülék használatra kész, amikor ezt a két 
lépést elvégezte.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan problé-
máért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó 
elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.

ne használja a készüléket  akkor, ha a hálózati 
tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha 
a készülék nem működik megfelelően, vagy ha 
megsérült vagy leesett. a hálózati tápkábelt, il-
letve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. a há-
lózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek 
közelébe. ilyen esetekben áramütés, tűz vagy 
egyéb veszélyek következhetnek be.

győződjön meg arról  a szerelés előtt, hogy a 
sütő beltere üres. 

ellenőrizze, hogy a törzslapon   jelzett feszültség 
megegyezik-e a lakás feszültségével.

a sütő csak akkor működtethető,  ha az ajtó jól be 
van zárva.
a készülék földelését  törvény írja elő.  a gyártó 
semmilyen felelősséget nem vállal az ennek el-
maradása miatt bekövetkező személyi sérülé-
sekért vagy anyagi károkért.

a készÜlék beszerelése kövesse a mellékelt  szerelési utasításokat a 
készülék üzembe helyezésekor.

ne használjon hosszaBBítót:  

ha a hálózati tápkáBel túl rövid,  egy szak-
képzett villanyszerelővel vagy szerviz-

műszerésszel telepíttessen egy aljzatot a 
mikrohullámú sütő közelébe.
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Quick Heat

q e
w

az első használat előtt

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg meg nem találja a gyors melegítés funkciót. 

w forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet 250 °c-ra történő beállításához. 

e nyomja meg a start gomBot. 

a sütőt teljesen fel kell fűteni (250 °c) az első használat előtt  (ételkészítés előtt).
kérjük, használja a következő lépéseket  e művelet végrehajtásához.

miután a hőmérsékletet elérte,  a sütő fenntartja a beállított hőmér-
sékletet 10 percig, mielőtt kikapcsolna.
hagyja lehűlni a sütőt szoBahőmérsékletre .
törölje le és tisztítsa meg a sütő  belterét nedves papírtörölközővel.

fontos biztonsági tudnivalók

ne melegítsen vagy használjon gyúlékony anyago-
kat  a sütő belsejében vagy közelében. ezek gő-
zei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.

a mikrohullámú sütőt ne használja  ruha, papír, fű-
szer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy más 
gyúlékony anyag szárítására. ezzel tüzet okozhat.

ne süsse túl sokáig az ételt.  ezzel tüzet okozhat.
ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül,  különösen 
akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, 
műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat 
használ. hő hatására ugyanis a papír elszene-
sedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pe-
dig elolvadhatnak.

ha az anyag meggyulladna a sütőBen/sütőn kí-
vül, vagy füstöt észlelne,  tartsa zárva az ajtót, 
és kapcsolja ki a sütőt. húzza ki a villásdugót a 
konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramel-
látását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószek-
rényben.

figyelmesen olvassa el, és őrizze meg a későbbiekre

a készülékBen ne használjon  korrozív vagy elgő-
zölgő vegyi anyagokat. ez a sütő élelmiszerek 
melegítésére, illetve elkészítésére van kialakít-
va. ezért soha ne használja azt ipari vagy labo-
ratóriumi célokra.
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tojás
a mikrohullámú sütőBen  ne főzzön vagy me-
legítsen egész tojást (sem héjjal, sem 
héj nélkül), mert az „felrobban-
hat” még azután is, hogy a mik-
rohullámú sütés befejeződött.

8 évesnél nagyoBB gyermekek,  valamint csökkent 
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, il-
letve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nél-
küli személyek számára a készülék használa-
ta csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt van-
nak,  vagy ha megtanították nekik a készülék 
biztonságos használatát, és tisztában vannak a 
lehetséges veszélyekkel is. 

a használatot, a tisztítást és a karBantartást 
 nem végezhetik gyermekek, hacsak nem idő-
sebbek 8 évesnél, és nem felügyelik őket fel-
nőttek.

gyermekek nem játszhatnak  a készülékkel. 

fontos óvintézkedések

általános

A készülék kizárólAgosAn háztArtási hAsználAtrA ké-
szült!  

ezt a készüléket  ételek és italok melegítésére 
szánták. élelmiszerek vagy ruhadarabok szárí-
tása, valamint melegítőpárnák, papucsok, szi-
vacsok, nedves ruha és hasonlók felmelegítése 
sérülés-, gyulladás- és tűzveszélyhez vezethet.

ezt a készüléket  beépített használatra szánták. 
ne használja szabadon álló készülékként.

ne használja a mikrohullámú  sütőt 
légmentesen lezárt tárolóedény-
ben lévő semmilyen anyag 
melegítéséhez. a megnöveke-
dett nyomás károkat okozhat a tárolóedény 
felnyitásakor, ami akár szét is robbanhat.

a készülék és annak elérhető részei felforrósod-
hatnak  használat közben. 
legyen óvatos,  hogy ne érintse meg a fűtőele-
meket. 
a 8 évesnél fiatalaBB gyermekeket  távol kell tar-
tani a készüléktől, hacsak nincsenek folyama-
tos felügyelet alatt.

figyelem!
ha a hálózati tápkáBel szorul cserére,  az csak erede-
ti kábellel cserélhető, amely a segélyszolgálatnál 
szerezhető be. a kábelt csak képzett szerviz-
szakember cserélheti ki.
a készülék szervizelését kizárólag képzett 
szervizszakemBer végezheti.  szakképzett 
szakemberek kivételével bárki más szá-
mára veszélyes bármilyen olyan szervi-
zelési vagy javítási művelet elvégzése, 
amely a mikrohullámú energia hatása el-
len védelmet nyújtó bármely burkolatelem el-
távolításával jár.
ne távolítsa el a Burkolat semmilyen elemét.
az ajtótömítéseket és az azok közeléBen találha-
tó részeket  időről időre ellenőrizze. károsodá-
sok észlelése esetén ne használja addig a ké-
szüléket, amíg szakemberrel el nem végeztet-
te a javítást.

fontos biztonsági tudnivalók

2013-05-21 Rev_B - CS6 - AMW 698 HU 5019-321-01749.indd   4 5/21/2013   3:11:54 PM



5

A készülék nem működtethető  élelmiszerek behe-
lyezése nélkül, amikor mikrohullámokat használ. 
Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.

a programozási próBák  idejére tegyen a sütőbe 
egy pohár vizet. a víz elnyeli a mikrohullámo-
kat, és így a sütő nem károsodik.

távolítsA el A műAnyAg-  vagy papír-
zacskók zárózsinórját, mielőtt azokat 
a sütőbe tenné.

olajfÜrdőben történő sÜtés
ne használja a mikrohullámú sütőt  olaj-
fürdőben való kisütésekhez, 
mert a készülékben nincs le-
hetőség az olaj hőmérsékle-
tének szabályozására.

folyadékok
pl. italok vagy víz.   előfordulhat, hogy buborék-
képződés nélkül lépi túl a folya-
dék forráspontját. ez a forrás-
ban levő folyadék hirtelen ki-
csordulását eredményezheti.
ennek elkerülése érdekében a következők sze-
rint járjon el:

1.  kerülje a szűk nyakú edények alkalmazá-
sát.

2.  keverje össze a folyadékot az edény sütő-
be helyezése előtt, és hagyjon benne egy 
teáskanalat.

3.  a felmelegítést követően hagyjon egy kis 
pihenőidőt, és a sütőből való kivétel előtt 
újra keverje össze a folyadékot.

vigyázat
mindig vegye elő  a részletes mikrohullámú re-
cepteket tartalmazó szakácskönyvet. különö-
sen akkor, ha az elkészítendő vagy melegíten-
dő ételek alkoholt tartalmaznak.

gyerekételek vAgy cumisüvegben levő fo-
lyAdékok felmelegítését   követő-
en először mindig rázza ösz-
sze az anyagot, és ellenőrizze 
annak hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az 
egyenletes hőeloszlást, és elkerülni a száj meg-
égetésének kockázatát.
Ügyeljen arra, hogy a felmelegítés előtt leve-
gye a kupakot és a cumit!

az égési sérülések  elkerülése érdekében a sütés 
után mindig viseljen edényfogót vagy sütő-
kesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és 
az edények kivételéhez.

a sütő Belterét soha ne  használja tárolótérként.

kétállású gombok
szállításkor a sütő szaBályo-
zógomBjai  a kezelőlap nyo-
mógombjaival egy szintbe vannak 
süllyesztve.  
ezek a gombok megnyomásra ki-
ugranak, és azok különféle funk-
ciói ezután már elérhetők. nem 
szükséges, hogy az üzemelés alatt 
ezek a gombok kiugrott állásban le-
gyenek.  
egyszerűen nyomja vissza őket a kezelőlap-
ba, miután elvégezte a beállítást, és folytassa a 
sütő üzemeltetését.

fontos óvintézkedések

felbillenés elleni védelem
a sütőrács  rendelkezik egy kicsi púppal, amely 

mindig felfelé néz. ez a felbillenés 
elleni védelemre szolgál, amikor a 
sütőrácsot önállóan használja. 

ügyeljen arra , 
hogy a felbillenés 
ellen védő púp mindig hátrafelé nézzen, 
amikor a sütőrács be van nyomva.
emelje meg a rács elejét  kissé, amikor azt a 
felbillenés elleni védelem megállítja, és 
óvatosan húzva szabadítsa ki.
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tartozékok

általános

a sütés megkezdése előtt győződjön meg arról,  
hogy az alkalmazandó 
eszközök ellenállnak-e a 
sütőben keletkező hőnek, 
és átengedik-e a mikrohul-
lámokat.

a kereskedelemBen  különféle sütési tartozékok 
kaphatók. vásárlás előtt mindig győződjön 
meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullá-
mú sütéshez.

sÜtőlaP
a sütőlapot  húsok 
vagy tésztafélék süté-
sekor használja légke-
veréses sütéssel.
soha ne használja  mikrohullámmal való kombi-
nálás esetén.

Üveg csePPfogó tálca
az üveg cseppfogó tálcát  a sütőrács alá kell he-
lyezni, amikor a grill funkci-
ót vagy a grillt a mikro-
hullámokkal kombi-
nálva használja. használha-
tó ezenkívül éte-
lek elkészítésére 
vagy tepsiként is, 
amikor a légkeveréses sü- tés 
funkciót a mikrohullámokkal kombinálva hasz-
nálja.
az üveg cseppfogó tálca  
felfogja a kicsöpögő 
levet és az olyan étel-
darabokat, amelyek egyébként beszennyeznék 
a sütő belterét.
mindig használja az üveg cseppfogó tálcát  a mik-
rohullámok alkalmazásakor. az 1. tartószintre 
lehet helyezni. kerülje azt, hogy az edényeket 
közvetlenül a sütő aljára helyezze.

szintek jelzőfénye

egyes funkciók kiválasztásakor  a szintek jelzőfényei 
villognak és világítanak. először azok a szintek vil-
lognak röviden, amelyeket használni lehet ezzel a 
funkcióval, a funkcióval való 
használathoz ajánlott szint 
pedig világít. ebben a példá-
ban az 1. és a 3. szint villogna, 
majd az ajánlott 2. szint ma-
radna égve.

w

q

e sÜtőrács
a sütőrács  minden ételkészítési módszernél 
használható, kivéve amikor csak mikrohullám 
funkciót használ. a sütőrács lehetővé teszi, 
hogy a forró levegő az étel körül keringjen.  
amikor az élelmiszert közvetlenül a sütőrácsra 
teszi, helyezze alá az üveg cseppfogó tálcát. 
ügyeljen arra , hogy a 
felbillenés ellen védő púp 
kifelé nézzen, amikor a 
sütőrácsot az üveg cseppfogó 
tálcával kombinálva helyezi a 
sütőbe. 
a sütőrács  használható a légkeveréses 
sütéssel. akkor is használható, amikor ezeket a 
funkciókat mikrohullámokkal kombinálja.
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Safety Lock is activated
close door and press   

Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

19:30

elindítás elleni védelem

az elindítás elleni védelem funkció egy perccel az-
után kapcsol Be,  hogy a sütő visszatért ké-
szenléti állapotba.

a sütő ajtaját ki kell nyitni és Be kell zárni  (pl. 
élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a 
biztonsági zár kioldana. 

gombzár

q nyomja meg egyszerre a vissza és az ok  gombot, és tartsa addig lenyomva, amíg két hangjel-
zés nem hallható (3 másodperc).

ez a funkció arra szolgál,  hogy megakadályozza a gyermekeket a sütő 
felügyelet nélküli használatában. 

egy visszaigazoló üzenet  látható 3 másodpercig a kijel-
zőn, mielőtt visszatérne az előző nézetre.
amikor a zár aktív,  egyetlen gomb sem reagál, kivéve 
a ki gombot.

a gomBzár kikapcsolható  a ki gomb megnyomásával 
vagy az ajtó kinyitásával.

q

q q
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DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Steamed Fillets

30:00300g

19:30

DONENESS

WEIGHT

Light
Fruit Pie

400g

DONENESS
Extra

Rolls
AMOUNT
8

Please add milk
Press      when done

Cooking nearly finished
Please check on food

Please use
baking plate

Please use
high wire rack

Please stir food

Please turn food

Temperature reached
Insert food and press    

készenléti szint  (csak automatikus funkciók)

a készenléti szint  a legtöbb automatikus funk-
cióknál rendelkezésre áll. lehetőség van arra, 
hogy személyesen szabályozza a végered-
ményt a készenléti szint beállítása funkció se-
gítségével. ez a funkció lehetővé teszi maga-
sabb vagy alacsonyabb véghőmérséklet eléré-
sét az alapértelmezett normál beállításhoz ké-
pest.
amikor ezen funkciók egyikét használja,  a sütő az 
alapértelmezett normál beállítást választja. ez 
a beállítás rendszerint a legjobb eredménye-
ket biztosítja. azonban ha a melegített étel túl 
meleg az azonnali fogyasztáshoz, ezt könnyen 
módosíthatja, mielőtt a következő alkalommal 
ezt a funkciót használná. 

Bizonyos funkciók használata során  előfordul-
hat, hogy a sütő leáll, és valamilyen tennivaló 
elvégzésére ad utasítást, vagy csak tanácsot ad 
a használni ajánlott tartozékra vonatkozóan.

Üzenetek

ez úgy végezhető el,  hogy a fel és le gombokkal 
kiválasztja a készenléti szintet, mielőtt meg-
nyomná a start gombot.

amikor egy üzenet megjelenik. ɳ nyissa ki az ajtót (ha szükséges). ɳ hajtsa végre a tennivalót (ha szükséges). ɳ zárja be az ajtót, és a start gombot meg-
nyomva indítsa újra a sütőt.

készenléti szint

szint Hatás

extra a legmagasaBB véghőmérsékletet éri el

normál alapértelmezett normál Beállítás

enyhe a legalacsonyaBB véghőmérsékletet éri el
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Shortcut

Your most used cooking functions

French Fries

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

Residual Heat

168°C

Active Cooling

168°C

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°c 35:00

--:--
Oven is Hot!

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

lehŰtés

egy funkció Befejezésekor  a sütő egy hűtési műve-
letsort hajthat végre. ez természetes jelenség.  
a műveletsor végeztével a sütő automatikusan ki-
kapcsol. 
ha a hőmérséklet 100 °c-nál magasaBB,  a sütőtér 
aktuális hőmérséklete jelenik meg a kijelzőn. 
legyen óvatos, ne érintse meg a sütőtér belse-
jét az étel kivételekor. használjon sütőkesztyűt.
ha a hőmérséklet 50 °c-nál alacsonyaBB,  a  
24 órás időkijelzés jelenik meg a kijelzőn.

gyorsbillentyŰk

a könnyű használat érdekéBen  a sütő automati-
kusan összeállítja használatra a kedvenc gyors-
billentyűk listáját. 
amikor elkezdi  a sütő használatát, a lista 10 üres 
pozíciót tartalmaz „gyorsbillentyű” jelöléssel. 
ahogy az idő múlásával használja a sütőt, a lista 
automatikusan feltöltődik a leggyakrabban hasz-
nált funkciókra vonatkozó gyorsbillentyűkkel.
amikor Belép a gyorsBillentyű menüBe,  a legtöbb-
ször használt funkció előre ki lesz választva, és 
az 1. számú gyorsbillentyű pozíciót foglalja el.
megjegyzés:  a gyorsbillentyű menüben meg-
jelenő funkciók sorrendje a sütési szokásainak 
megfelelően automatikusan változik.

q	 forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg a gyorsbillentyű meg nem jelenik. 

w forgassa el a Beállító gomBot  a kedvenc gyorsbillentyű kiválasztásához. a leggyakrabban 
használt funkció előre ki van választva.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot / ok gomBot  a szükséges módosítások elvégzéséhez.

t nyomja meg a start gomBot. 

q w
e t

r
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Settings

Language
Time

Eco Mode

Appliance and display settings

English
Français

Turkçe

Please select language

Language
has been set

amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz,  felszólítást ad 
a nyelv és a 24 órás időkijelzés beállítására. 
áramkimaradás után  az óra villog, és újra be kell állítani.  
a sütő  számos olyan funkcióval rendelkezik, amely személyes ízlés 
szerint állítható be. 

beállítások módosítása

q  forgassa el a multifunkciós gomBot , amíg a beállítás meg nem jelenik.

w forgassa el a Beállító gomBot  az egyik módosítani kívánt beállítás kiválasztásához.

nyelv

q		nyomja meg az ok gomBot .

w  forgassa el a Beállító gomBot  az egyik rendelkezésre álló nyelv 
kiválasztásához.

e  nyomja meg az ok gomBot  ismét a módosítás megerősítéséhez.

a készülék a Be/ki gomB hasz-
nálatával  vagy egyszerűen a 
multifunkciós gomb elforgatásával 
kapcsolható be vagy ki.

be/ki

amikor a készülék ki  van kapcsolva, a 24 órás 
időkijelzés megjelenik.

amikor a készülék Be  van kapcsol-
va, az összes gomb normál mó-
don üzemel, és a 24 órás időkijelzés nem jele-
nik meg. 

megjegyzés:  a sütő viselkedése eltérhet a fent 
leírtaktól attól függően, hogy az eco funkció 
be vagy ki van-e kapcsolva (bővebb informáci-
óért lásd az eco funkciót).
a jelen használati utasítás  leírásainál feltételez-
tük, hogy a sütő be van kapcsolva.

q
e w

q we
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Press      to set time,       to confirm^̂

00 : 00
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

qw

Time
Volume

Brightness

Appliance and display settings

qw

Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings

r e

r e

óra beállítása

q  forgassa el a Beállító gomBot,  amíg az idő meg nem jelenik.

w nyomja meg az ok gomBot . (a számjegyek villognak.)

e  forgassa el a Beállító gomBot  a 24 órás időkijelzés beállításához.

r  nyomja meg az ok gomBot  ismét a módosítás megerősítéséhez.
az óra Be van állítva és működik.

beállítások módosítása

hangbeállítás

q  forgassa el a Beállító gomBot , amíg a hangerő meg nem jelenik.

w nyomja meg az ok gomBot . 

e a Beállító gomBot elforgatva  állítsa be a hangerőt magas, köze-
pes, alacsony vagy némítás értékre.

r  nyomja meg az ok gomBot  ismét a módosítás megerősítéséhez.
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Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

qw

Brightness
Eco Mode

Volume

Appliance and display settings

qw

Eco Mode
Language

Brightness

Appliance and display settings

e

r e

r e

fényerő

q  forgassa el a Beállító gomBot,  amíg a fényerő meg nem jelenik.

w nyomja meg az ok gomBot . 

e  forgassa el a Beállító gomBot  a megfelelő fényerőfokozat beállítá-
sához.

r  nyomja meg az ok gomBot  ismét a választás megerősítéséhez.

beállítások módosítása

eco

q  forgassa el a Beállító gomBot,  amíg az eco üzemmód meg nem jelenik.

w nyomja meg az ok gomBot . 

e  forgassa el a Beállító gomBot  az eco beállítás be- vagy kikapcsolá-
sához.

r  nyomja meg az ok gomBot  ismét a módosítás megerősítéséhez.

amikor az eco Be van kapcsolva,  a kijelző egy kis idő után automati-
kusan elsötétül az energiatakarékosság érdekében. automatikusan 
újra bekapcsol, amikor egy gombot megnyomnak, vagy az ajtót ki-
nyitják.
amikor a ki van Beállítva, akkor  a kijelző nem kapcsol ki, és a 24 órás 
időkijelzés mindig látható.
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WEIGHT
200 g

GRILL POWER COOK TIME
High 07:00

sÜtés alatt

amennyiBen a sütési folyamat megkezdődött:   
az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésen-
ként a start gomb megnyomásával. Minden további gombnyomás-
sal a sütési idő a funkciótól függően 30 másodperccel vagy 1 perc-
cel meghosszabbodik.  az időtartam a beállító gomb elforgatásával 
is növelhető vagy csökkenthető. 

beállítások módosítása

a Beállító gomB megnyomásával  átválthat a para-
méterek között, hogy kiválassza azt, amelyiket 
módosítani kívánja. 

az ok gomB megnyomásával  kiválasztja azt, és lehetővé teszi a módosí-
tását (villog). forgassa el a beállító gombot a beállítás módosításához.
nyomja meg az ok gomBot ismét  a választás megerősítéséhez. a sütő au-
tomatikusan az új beállítással folytatja.

a vissza gomB megnyomásával  közvetlenül visszatérhet az utoljára 
megváltoztatott paraméterhez.
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akkor használja ezt a funkciót,  amikor arra van 
szükség, hogy a sütés egy meghatározott idő-
pontban legyen kész. a sütő részére meg kell 
adni a kívánt sütési időtartamot és az időpon-
tot, amikorra az ételnek el kell készülnie.

késleltetett indítás

q kövesse annak a funkciónak a Beállítási eljárását,  amelyet használni kíván, és álljon meg, ami-
kor a sütési időtartam beállítása megtörtént. 
Ne nyomja meg a Start gombot.

w nyomja meg az ok gomBot .

e forgassa el a Beállító gomBot  a befejezési időpont kiválasztásához.

r nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

t forgassa el a Beállító gomBot  a sütés befejezési időpontjának beállításához.

y nyomja meg a start gomBot.  a késleltetett indítás aktiválódik, és a sütő indításáig hátralévő idő 
megjelenik a kijelzőn.

a késleltetett indítás ezeknél a funkciónál használható

alsó/felső fűtés

grill

turBo grill

légkeveréses sütés

hőlégBefúvás

megjegyzés:
ha nincs Beállítva a sütési időtartam (idő),  a sütő folyamatosan üze-
mel 4 óra hosszan, mielőtt automatikusan kikapcsolna.

rw

et

y
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Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Press      to prolong,      to switch off^

00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

Press      to set Timer,      to Start^̂

Microwave

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

olyankor használja ezt a funkciót,   amikor egy konyhai 
órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez kü-
lönféle célokra, mint például tojás főzése vagy a tészta 
kelesztése a sütés előtt stb.
ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre,  amikor a sütő ki 
van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van.

konyhai időzítő

q  kapcsolja ki a sütőt  a multifunkciós gomb zéró helyzetbe történő forgatásával vagy a be/ki 
gomb megnyomásával.

w nyomja meg az ok gomBot . 

e  a Beállító gomBot elforgatva  állítsa be a kívánt időtartamot az időbeállítón.

r az ok gomBot megnyomva  indítsa el az időzítő visszaszámlálását . 

hangjelzés   hallható, amikor az időzítő óra befejezte a 
visszaszámlálást.

a Be/ki gomB megnyomása  azelőtt, hogy az időzítő lejárt volna, kikap-
csolja az időzítőt.

sÜtés és melegítés mikrohullámokkal

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg a mikrohullám meg 
nem jelenik.

w forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához. 

e nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  a mikrohullámos teljesítményszint 
beállításához.

t nyomja meg a start gomBot. 

ezt a funkciót  normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldsé-
gek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.

q w

r

teq
w

r e
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mindig használja az üveg cseppfogó tálcát  ennek a  
funkciónak a használatakor.

teljesítményszint

sÜtés és melegítés mikrohullámokkal

csak mikrohullám

teljesítmény javasolt Használat:

850 W italok, víz, nem sűrű levesek,  kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek  
melegítése. ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.

750 W zöldség, hús  stb. elkészítéséhez.

650 W halak  elkészítéséhez.

500 W kényes elkészítési módozatú  ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz,  
tojás- és sajtételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.

350 W párolt ételek készítéséhez,  vaj és csokoládé olvasztásához.

160 W kiolvasztás.  vaj, sajtok felpuhításához.

  90 W fagylalt  lágyítása.

     0 W amikor csak  az időbeállítót használja.
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Microwave

POWER

END TIME

COOK TIME
850 w 00:30

19:00
Microwave

mindig használja az üveg cseppfogó tálcát  ennek a 
funkciónak a használatakor.

jet start

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg a mikrohullám meg nem jelenik. 

w nyomja meg a Be/ki gomBot.

e a start gomB megnyomására a sütés automatikusan megkezdődik  tel-
jes mikrohullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési idő-
vel. a gomb minden további megnyomására 30 másodperccel meghosszab-
bodik az időtartam. 

használja ezt a funkciót  nagy víztartalmú ételek gyors felmelegíté-
sére, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.
ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre,  amikor a sütő ki van 
kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van, miközben a 
multifunkciós gomb mikrohullám állásban van.

e
q

w
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TEMPERATURE
175°C

Quick Heat

Quick Heat
TEMPERATURE
175°C

Quick Heat

q e
w

gyors melegítés

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg meg nem találja a 
gyors melegítés funkciót. 

w forgassa el a Beállító  gombot a hőmérséklet beállításához. 

e nyomja meg a start gomBot. 

ne helyezze az élelmiszert  az előmelegítés előtt vagy alatt a sütőbe. 
az intenzív hőhatástól megéghet. a melegítési folyamat  megkez-
dése után a hőmérsékletet könnyen módosíthatja a fel / le gom-
bokkal.
miután a Beállított hőmérsékletet elérte,  a sütő fenntartja a beállított 
hőmérsékletet 10 percig, mielőtt kikapcsolna. ez alatt arra vár, hogy 
behelyezze az ételt, és kiválassza a hőlégbefúvás funkciót a sütés 
megkezdéséhez.

ez a funkció az üres  sütő előmelegítésére szolgál. 
a felfűtés  mindig üres sütővel történik, csakúgy mint a hagyomá-
nyos sütőnél húsok vagy tésztafélék sütése előtt.
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alsó/felső fŰtés

q forgassa el a multifunkciós gomBot  az alsó/felső fűtés állásba.

w nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

e forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

r nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

t forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

y nyomja meg a start gomBot. 

ez a funkció  a sütő hagyományos sütőként való használatára, sütemé-
nyek, kekszek, kiflik és habcsókok készítésére szolgál.
megjegyzés:  ha az idő nincs beállítva, ez a funkció mindaddig fut, amíg 
ki nem nyitja az ajtót, vagy meg nem nyomja a stop gombot. ha nem 
szakítja meg, a funkció 4 óra elteltével automatikusan kikapcsol. 
amikor az ételek sütése edényekBen történik,  az edényeket helyezze a sü-
tőrácsra.
a sütőlapot  tekercsek és pizzák sütéséhez használja.

Conventional

yq w et

Conventional
Conventional + MW

For baked food such as cookies, cakes and rolls

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
00:00

--:--
Conventional

200°C

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
00:00

--:--
Conventional

200°C

r
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alsó/felső fŰtés + mikro

q forgassa el a multifunkciós gomBot  az alsó/felső fűtés állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  az alsó/felső fűtés + mikro állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

t nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

u nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

i forgassa el a Beállító gomBot  a mikrohullámos teljesítményszint 
beállításához.

o nyomja meg a start gomBot. 

ez a funkció  gyümölcstorták, formában készült kenyerek és fagyasz-
tott félkész ételek elkészítésére szolgál.

Conventional

oq e wr

Conventional + MW
Conventional

For baked food such as fruit cakes and tin bread

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
200°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Conventional + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
200°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Conventional + MW

y
tu i

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
200°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Conventional + MW

a teljesítmény és a tartószint kiválasztása 

alsó/felső fŰtés + mikrohullám

javasolt Használat Hőmérséklet mikroHullámos teljesítmény tartószint

csőBensültek, hal.
a receptBen 
ajánlottak 

szerint.

350 W 2

sültek. 160 W 1

kenyérfélék. 90 W 1

Barnítás csak a sütés alatt. 0 W
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Grill Functions

Grill
Grill + MW

Microwave

To quickly give food a brown surface

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Grill

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Grill

grill

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg a grill meg nem jelenik.

w nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez. 

e forgassa el a Beállító gomBot  a grill teljesítményszint beállításához. 

r nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

t forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

y nyomja meg a start gomBot. 

ennek a funkciónak  a használatával az ételek pirosra süthetők.
az olyan élelmiszereket, mint sajtok, pirítósok, steakek és a kolBászok,  a 
grillrácsra helyezze.
mielőtt bármilyen konyhAi eszközt  a grillezéshez igénybe venne, győződ-
jön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.
ne hAsználjon műAnyAgból  készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a ke-
letkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszkö-
zök szintén nem megfelelőek.

melegítse elő A grillt  3-5 percig High (Magas) grill teljesítményszinten.

a teljesítmény és a tartószint kiválasztása 

q
e

w y
r

t

grill

javasolt Használat Grill teljesítmény tartószint

sajtos pirítós, hamBurger, hús. magas 3

kolBászfélék, raBlóhús. közepes 3

az étel felületének enyhe Barnítása. magas
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grill + mikro

ennek a funkciónak a használatával  olyan ételek készíthetők el, mint a 
lasagne, csőben sült halak és burgonya.
a maximális Beállítható  mikrohullámos teljesítményszint a grill + 
mikro használata mellett a gyárilag beállított szintre van korlátozva.
helyezze az ételt  a grillrácsra vagy az üveg cseppfogó tálcára.

Grill Functions

Turbo Grill

Grill

For food such as lasagna, fish - and potatoe gratin

Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Grill + MW

q forgassa el a multifunkciós gomBot  grill állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  a grill + mikro állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez. 

r forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

t nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez. 

y forgassa el a Beállító gomBot  a grill teljesítményszint beállításá-
hoz.

u nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

i forgassa el a Beállító gomBot  a mikrohullámos teljesítményszint 
beállításához.

o nyomja meg a start gomBot. 

a teljesítmény és a tartószint kiválasztása 

q e
w

o

r
t yu i

grill + mikro

javasolt Használat Grill teljesítmény mikroHullámos teljesítmény szint

csőBensültek. közepes 500 - 650 W 2

csirkedaraBok, zöldségek. közepes 160 - 350 W 2

halszeletek. magas 90 W 3

Barnítás csak a sütés alatt. magas 0 W
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Turbo Grill
Turbo Grill + MW

Grill + MW

For food such as vegetables and fruit crumbles

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Turbo Grill

Grill Functions

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Turbo Grillennek a funkciónak a használatával  olyan ételek készít-

hetők el, mint a csirkedarabok, csőben sült zöldségek 
és gyümölcsök.

turbogrill

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg a grill meg nem jelenik.

w forgassa el a Beállító gomBot , amíg a turbo grill meg nem jelenik.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez. 

r forgassa el a Beállító gomBot  a grill teljesítményszint beállításához. 

t nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

u nyomja meg a start gomBot. 

helyezze az ételt  a grillrácsra.
mielőtt bármilyen konyhAi eszközt  a grillezéshez igénybe venne, győződ-
jön meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.
ne hAsználjon műAnyAgból  készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a ke-
letkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszkö-
zök szintén nem megfelelőek.

a teljesítmény és a tartószint kiválasztása 

uq e
w
r

t

y

turbo grill

javasolt Használat Grill teljesítmény tartószint

csirkefilék. magas 2

csőBen sült paradicsom. közepes 2

csőBen sült gyümölcs. enyhe 1

Barnítás csak a sütés alatt. enyhe
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Turbo Grill+MW
Grill

Turbo Grill

For food such as poultry, stuffed vegetables and...

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Turbo Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Turbo Grill + MW

Grill Functions

oq e wrt
yu
i

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Turbo Grill + MW

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg a grill meg nem jelenik.

w forgassa el a Beállító gomBot , amíg a turbo grill + mikro meg 
nem jelenik.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez. 

r forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához. 

t nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a turbo grill teljesítményszint be-
állításához.

u nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

i forgassa el a Beállító gomBot  a mikrohullámos teljesítmény-
szint beállításához.

o nyomja meg a start gomBot. 

turbogrill + mikro

a teljesítmény és a tartószint kiválasztása 
a maximális Beállítható  mikrohullámos teljesítményszint a turbogrill + 
mikro használata mellett a gyárilag beállított szintre van korlátozva.
helyezze az ételt  a grillrácsra.

ennek a funkciónak a használatával  olyan ételek készíthetők el, mint a töltött zöld-
ségek, csirkedarabok. 

turbogrill + mikro

javasolt Használat Grill teljesítmény mikroHullámos teljesítmény tartószint

fél csirkék. közepes 350 - 550 W 3

töltött zöldségek. közepes 500 - 650 W 2

csirkecomBok. magas 350 - 500 W 2

sült alma. közepes 160 - 350 W 3

sült hal. magas 160 - 350 W 2
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Forced Air

yq w etr

hőlégbefúvás

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg meg nem találja a 
hőlégbefúvás pozíciót. 

w nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

e forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

r nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

t forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

y nyomja meg a start gomBot. 

ez a funkció  habcsókok, sütemények, kelt tészták, felfújtak, sült ba-
romfi és egybensültek készítésére szolgál.

a melegítési folyamat  megkezdése után a sütési időt könnyen 
módosíthatja a beállító gombbal. a vissza gomb használa-
tával térhet vissza oda, ahol a véghőmérsékletet módosí-
tani lehet. 

Forced Air
Forced Air + MW

 To cook pastry, cakes, poultry and roast meats

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Forced Air

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Forced Air
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hőlégbefúvás

mindig a grillrácsra  helyezze az élelmiszert, hogy a levegő megfe-
lelően cirkulálhasson körülötte.
használja a sütőlapot,  amikor olyan kis méretű darabo-
kat süt, mint a kekszek vagy a tekercsek.

étel tartozékok sÜtő hőmérs., °c sÜtési idő

marhasült, közepes  (1,3 - 1,5 kg) edény  a grillrácson 170 - 180 °c 40 - 60 perc

sertéssült  (1,3 - 1,5 kg) edény  a grillrácson 160 - 170 °c 70 - 80 perc

egész csirke  (1,0 - 1,2 kg) edény  a grillrácson 210 - 220 °c 50 - 60 perc

piskóta  (nehéz) süteményes tepsi  a grillrácson 160 - 170 °c 50 - 60 perc

piskóta  (könnyű) süteményes tepsi  a grillrácson 170 - 180 °c 30 - 40 perc

aprósütemény sütőlap
170 - 180 °c,  
előmelegített sütő

10 - 12 perc

kenyér, vekni sütőedény  a grillrácson 180 - 200 °c,  
előmelegített sütő

30 - 35 perc

rolád sütőlap
210 - 220 °c,  
előmelegített sütő

10 - 12 perc

haBcsók sütőlap
100 - 120 °c,  
előmelegített sütő

40 - 50 perc
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Forced Air + MW
Forced Air

To bake, roast and cook fresh and frozen...    

Forced Air

hőlégbefúv+mikro

q forgassa el a multifunkciós gomBot,  amíg meg nem találja a 
hőlégbefúvás pozíciót.

w forgassa el a Beállító gomBot,  amíg meg nem jelenik a 
hőlégbefúvás + mikro.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

t nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

u nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

i forgassa el a Beállító gomBot  a mikrohullámos teljesítményszint 
beállításához.

o nyomja meg a start gomBot. 

q e
wu

t
ry

o

i

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Forced Air + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Forced Air + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Forced Air + MW

ez a funkció  egybensültek, baromfi, héjában sült burgonya, 
fagyasztott félkész ételek, kelt tészták, sütemények, halak 
és pudingok készítésére szolgál.
mindig a grillrácsra  helyezze az élelmiszert, hogy a le-
vegő megfelelően cirkulálhasson körülötte.
a maximális Beállítható  mikrohullámos teljesítményszint a 
hőlégbefúvás + mikro használata mellett a gyárilag beállí-
tott szintre van korlátozva. 

a teljesítmény és a tartószint kiválasztása 

hőlégbefúv+mikro

javasolt Használat mikroHullámos teljesítmény tartószint

Baromfi, csőBensültek. 350 W 3

sült hal. 160 - 350 W 2

sültek. 160 W 2

kenyér, sütemények. 90 W 1

Barnítás csak a sütés alatt. 0 W
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 légkeveréses sÜtés

q forgassa el a multifunkciós gomBot  a légkeveréses sütés állásba.

w nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

e forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

r nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

t forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

y nyomja meg a start gomBot. 

ezt a funkciót  piték, tekercsek, pizzák és muffinok sütésére használja.
megjegyzés:  ha az idő nincs beállítva, ez a funkció mindaddig fut, amíg 
ki nem nyitja az ajtót, vagy meg nem nyomja a stop gombot. ha nem 
szakítja meg, a funkció 4 óra elteltével automatikusan kikapcsol. 
amikor az ételek sütése edényekBen történik,  az edényeket helyezze a sü-
tőrácsra.
a sütőlapot  tekercsek és pizzák sütéséhez használja.

Convection Bake

tq e wr

Convection Bake
Convection Bake + MW

For food such as pies, rolls, pizzas and muffins

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Convection Bake

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Convection Bake

a tartószint kiválasztása 

légkeveréses sÜtés

javasolt Használat Hőmérséklet tartószint

pite. a receptBen 
ajánlottak 

szerint.

1

pizza, muffin. 2
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légkeveréses sÜtés + mikrohullám

q forgassa el a multifunkciós gomBot  a légkeveréses sütés állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  a légkeveréses sütés + mikro állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

t nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

u nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

i forgassa el a Beállító gomBot  a mikrohullámos teljesítményszint 
beállításához.

o nyomja meg a start gomBot. 

ez a funkció  gyümölcsös piték, torták és fagyasztott lepények elké-
szítésére szolgál.

Convection Bake

Convection Bake + MW
Convection Bake

For food such as fruit pies, cakes and frozen quiches

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
190°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Convection Bake + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
190°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Convection Bake + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
190°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Convection Bake + MW

oq e wrt yu i

a teljesítmény és a tartószint kiválasztása 

légkeveréses sÜtés + mikrohullám

javasolt Használat Hőmérséklet mikroHullámos teljesítmény tartószint

almás pite.
a receptBen 
ajánlottak 

szerint.

350 W 1

fagyasztott lepény. 160 W 2

sütemények. 90 W 1

Barnítás csak a sütés alatt. 0 W
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sPeciális - melegen tartás

q forgassa el a multifunkciós gomBot  a speciális állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  a melegen tartás állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

t nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

u nyomja meg a start gomBot. 

ez a funkció  az étel tetszőleges időn keresztül tálalási hőmérsékle-
ten (60 °c) tartására szolgál.
megjegyzés:  ha az idő nincs beállítva, ez a funkció mindaddig fut, 
amíg ki nem nyitja az ajtót, vagy meg nem nyomja a stop gombot. 
ha nem szakítja meg, a funkció 4 óra elteltével automatikusan ki-
kapcsol. 

Special

uq e wr

For maintaining serving temperature

Keep Warm
Dough Proving

END TIME

COOK TIME

Keep Warm
TEMPERATURE

00:00

--:--

60°C

END TIME

COOK TIME

Keep Warm
TEMPERATURE

00:00

--:--

60°C

t y
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sPeciális - kelesztés

q forgassa el a multifunkciós gomBot  a speciális állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  a kelesztés állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  a sütési idő beállításához.

t nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a hőmérséklet beállításához.

u nyomja meg a start gomBot. 

ez a funkció  a tészta kelesztésére szolgál. a sütő hőmérsékletét 35 °c-on 
tartja.
megjegyzés:  ha az idő nincs beállítva, ez a funkció mindaddig fut, amíg ki 
nem nyitja az ajtót, vagy meg nem nyomja a stop gombot. ha nem sza-
kítja meg, a funkció 4 óra elteltével automatikusan kikapcsol. 

Special

uq e wrt y

For proving your dough

Dough Proving
Keep Warm

END TIME

COOK TIME

Dough Proving
TEMPERATURE

00:00

--:--

35°C

END TIME

COOK TIME

Dough Proving
TEMPERATURE

00:00

--:--

35°C
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automatikus melegítés

mindig használja az üveg cseppfogó tálcát  ennek a funkció-
nak a használatakor.

q forgassa el a multifunkciós gomBot  automatikus állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  az automatikus melegítés állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  az élelmiszerosztály kiválasztásához.

t nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

y forgassa el a Beállító gomBot  a súly beállításához. 

u nyomja meg az ok gomBot  a beállítás megerősítéséhez.

i nyomja meg a start gomBot . (lehetséges, hogy a sütő bemutatja a 
használatra javasolt tartozékot.)

o nyomja meg a start gomBot  ismét. 

ezt a funkciót  (fagyasztott, konzerv vagy szobahőmérsékletű) kész-
ételek melegítéséhez használja.
helyezze az ételt  egy hőálló, a mikrohullámú sütőben használható 
tányérra vagy tálba.
győződjön meg arról  a legjobb eredmények elérése érdekében, 
hogy a sütő szobahőmérsékletű, mielőtt használná ezt a funkciót.
egyes élelmiszerosztályoknál szükséges,  hogy az elkészítés közben az 
ételt megkeverjék. ezekben az esetekben a sütő leáll, és utasítást ad 
a szükséges teendőre. 

AUTO
Automatic

oq e wrt y

Reheat
Jet Defrost

Recepies

For reheating ready-made food

WEIGHT

END TIME

COOK TIME
250g

Doneness
Normal

02:06

19:00
Chilled Dinner Plate

Chilled Dinner Plate
Frozen Dinner Plate

Beverage

Reheat Chilled Dinner Plate

ui
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automatikus újramelegítés

ajánlott súlyok

egytálétel,  hűtött (250 g - 500 g)
készítse elő az ételt a fenti ajánlásoknak 
megfelelően.  
lefedve melegítse.

egytálétel,  fagyasztott (250 g - 500 g) kövesse a csomagoláson lévő utasításokat, 
pl. szellőztetés, szurkálás stB. 

leves,  hűtött (1 - 4 adag) fedő nélkül külön csészékBen vagy  
levesestálBan melegítse fel.

ital  (1 - 4 adag) fedő nélkül melegítse, és tegyen egy fém-  
kanalat a BögréBe vagy a csészéBe.

az eBBen a táBlázatBan nem szereplő élelmiszereknél,   vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a „sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást. 

ha egy ételt eltesz  a hűtőszekrénybe, vagy egy 
ételt melegítésre „kitálal”, a vastagabb, sűrűbb 

részeket a tál külső részére, a 
vékonyabb vagy ke-

vésbé sűrű részeket 
pedig középre ren-

dezze. 

mindig fedje le az ételt,  amikor ezt a funkciót 
használja, kivéve hűtött levesek melegítésekor, 

amikor a fedő nem szükséges! 
amikor az étel úgy van csomagolva,  hogy 
már van fedele, a csomagoláson 2-3 vá-

gást kell ejteni, hogy a melegítés során 
kialakuló túlnyomás eltávozhasson.

a vékony hússzeleteket  helyezze egymás tete-
jére vagy részlegesen egymásra.
a vastagaBB daraBokat,  például a húskenyeret 
vagy a kolbászféléket, helyezze szorosan egy-
más mellé.

a műanyag fóliát  villával karcol-
ja vagy szurkálja meg, hogy a 
nyomás szabadon távozzon, 
és megelőzze a szétrobba-
nást, mivel a sütés során 
gőz képződik.

az 1-2 perces pihentetési idő 
mindig javítja  a minőséget, 
különösen fagyasztott élel-
miszerek esetén.
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jet kiolvasztás

q forgassa el a multifunkciós gomBot  auto állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  a jet kiolvasztás állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r a Beállító gomBot  elforgatva válassza ki a kiolvasztani kívánt élel-
miszer típusát.

t nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

y a Beállító gomBot  elforgatva állítsa be az élelmiszer súlyát.

u nyomja meg a start gomBot. 

ezt a funkciót  hús, baromfi, hal, zöldségek és kenyér kiolvasztásához 
használja.  
az auto kiolvasztás funkció csak 100 g - 3,0 kg közötti nettó súly eseté-
ben használható.
mindig helyezze az ételt  az üveg cseppfogó tálcára az 1. tartószinten.
a kiolvasztási folyamat félidejéBen  a sütő leáll, és a következő utasítást 
adja: "turn food" (fordítsa meg az ételt). ɳ nyissa ki az ajtót. ɳ fordítsa meg az ételt. ɳ zárja be az ajtót, és a start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.
a kiolvasztási folyamat végén  a sütő automatikusan kézi kiolvasztási 
módra vált, és arra vár, hogy beállítson egy időtartamot a további kiol-
vasztás számára. ha nincs szükség ekkor további kiolvasztásra, nyom-
ja meg a stop gombot, nyissa ki az ajtót, és vegye ki a kiolvasztott élel-
miszert.

mindig használja az üveg cseppfogó tálcát  ennek a funkció-
nak a használatakor.

AUTO
Automatic

uq e wrt y

Jet Defrost
Recepies

Reheat

For defrosting 5 types of food

Meat
Poultry

Bread

Please select food 

DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Meat

01:55100g

19:00
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fagyasztott élelmiszerek: 
ha az élelmiszer melegeBB  a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °c),  
válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket.
ha az élelmiszer hidegeBB  a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °c),  
válasszon az élelmiszer súlyánál magasabb súlyértéket.

súly:
ennél a funkciónál meg kell adnia  az élelmiszer nettó súlyát. 
a sütő ezután automatikusan kiszámolja a művelet elvég-
zéséhez szükséges időt.
ha a súly keveseBB vagy töBB, mint az ajánlott súly:  kövesse a „sütés és 
melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást, és válassza a 160 
W teljesítményt.

jet kiolvasztás

étel tanácsok

q hús  (100 g - 2,0 kg)
darált hús, szeletek, steak vagy rostélyosok.
fordítsa meg az ételt,  amikor a sütő utasítja.

w Baromfi   (100 g - 3,0 kg)
csirke, egész, darabok vagy filék.
fordítsa meg az ételt,  amikor a sütő utasítja.

e hal   (100 g - 2,0 kg)
egész, szeletek vagy filék.
fordítsa meg az ételt,  amikor a sütő utasítja.

r zöldségek   (100 g - 2,0 kg)
vegyes zöldség, borsó, brokkoli stb.
fordítsa meg az ételt,  amikor a sütő utasítja.

t kenyér   (100 g - 2,0 kg)
kenyér, zsemlék vagy tekercsek.
fordítsa meg az ételt,  amikor a sütő utasítja.

az eBBen a táBlázatBan nem szereplő élelmiszereknél,   vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott 
súlynál, kövesse a „sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást, és válassza a  
160 W teljesítményt, amikor a kiolvasztást végzi.

kövesse a  „sütés és melegítés mikrohullámok-
kal” részben leírt eljárást, és válassza a 160 W 
teljesítményszintet, amikor a kézi kiolvasztást 
használja.

ellenőrizze rendszeresen az ételt.  némi tapasz-
talat birtokában a különböző ételmennyisé-
gek függvényében is fel tudja majd mérni az 
időket.

kézi kiolvasztás
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AUTO
Automatic

Recipes
Reheat

Jet Defrost

Press OK to view recipes

AUTO

Press OK to view recipes

Bread/Cakes
Meat

Pizza/Pie

Please select food

Frozen Rolls
Prebaked Rolls

Meringues

DONENESS END TIME

COOK TIME

Normal
Frozen Rolls

BATCH
10:001

--:--

kézi kiolvasztás

fordítsa meg  a nagy darabokat a kiolvasztás fél-
idejében.

műanyag tasakBa,  műanyag fóliába vagy kar-
tondobozba csomagolt fagyasztott ételeket 
közvetlenül be lehet helyezni a sütőbe, 
amennyiben a csomagolás nem tartal-
maz fémrészeket (pl. fém zárózsinór).

a csomag alakja  módosítja a kiolvasztá-
si időtartamot. a lapos csomagok gyor-
sabban olvaszthatók ki, mint a mély 
tömbök.

válassza szét a daraBokat,  ahogy kezdenek felen-
gedni.  
a különálló szeletek könnyebben engednek fel.

kis alufólia daraBokkal  burkolja be 
azokat a területeket, amelyek 
túlságosan felmelegszenek 
(pl. csirkecombok és szár-
nyak).

a főtt ételek, raguk és hússzószok joB-
Ban  kiolvaszthatók, ha a kiolvasztás ideje 

alatt megkeveri ezeket.
kiolvasztáskor  jobb, ha egy kissé fagyot-
tan hagyja az élelmiszert, és hagyja, 

hogy a kiolvasztás a pihentetés során fe-
jeződjön be.

a kiolvasztás utáni pihentetési idő mindig javít-
ja  a minőséget, mivel azután a 
hőmérséklet egyenleteseb-
ben oszlik el az ételben.

recePtek

q forgassa el a multifunkciós gomBot  auto állásba.

w forgassa el a Beállító gomBot  a receptek állásba.

e nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

r forgassa el a Beállító gomBot  az egyik recept kiválasztásához.

t nyomja meg az ok gomBot  a választás megerősítéséhez.

y az ok / Beállító gomBot  használva mozoghat a beállítások  
között, és végezheti el azokat.

u nyomja meg a start gomBot. 

ez a funkció   a kedvenc recept gyors elérésére szolgál.

q e
w
r

u
ty

y
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

burgonya

Burgonyaszelet 1 kg - 1,5 kg
üveg cseppfogó 
tálca

szórja meg sóval  és fűszerekkel, 
és adjon hozzá némi olajat. ke-
verje meg, amikor a sütő erre 
utasítást ad.

csőBen sült  
Burgonya

4 adag

mikrohullámú 
és normál sütő-
Ben használha-
tó edény

hámozzon meg és szeleteljen fel  1 
kg burgonyát, és tegye a meny-
nyiség felét egy edénybe. szór-
jon meg 200 ml reszelt sajtot, 
sót, borsot, zúzott fokhagymát 
és kakukkfüvet a burgonyára. 
adja hozzá a maradék burgonyát 
és fűszerezze. keverje össze a te-
jet és a tejszínt (összesen 250-
300 ml), és öntse a burgonyára. 
szórja meg 200 ml reszelt sajttal 
a tetejét.

főtt Burgonya 500 g - 1 kg

mikrohullámú 
sütőBen hasz-
nálható edény 
fedővel

adjon hozzá ½-1 dl vizet.  kever-
je meg, amikor a sütő erre utasí-
tást ad.

Burgonya héjáBan 4 - 8 dB
üveg cseppfogó 
tálca

nagy, egyenként  kb. 350 g-os bur-
gonyákat válasszon. fordítsa 
meg, amikor a sütő erre utasí-
tást ad.

hasáBBurgonya, 
fagyasztott

500 g - 1 kg
szórja meg sóval,  keverje meg, 
amikor a sütő erre utasítást ad.

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

hús

marhasült
1 kg - 1,5 kg

mikrohullámú 
és normál sütő-
Ben használha-
tó edény

szórja meg  sóval, fűszerekkel, és kenje 
meg olajjal.

sertéssült

BáránycomB 1,5 kg - 2 kg

Borjúsült 1 kg - 1,5 kg

tegyen  250 g zsenge gombát és 250 g 
aprított mogyoróhagymát a hús mellé. 
fordítsa meg a sültet, és keverje meg 
a zöldségeket, amikor a sütő erre uta-
sítást ad.

kolBász, hurka 4 - 12 dB

használja a sü-
tőrácsot az 
üveg cseppfogó 
tálcán

egyenként  kb. 100 g-os kolbászokat vá-
lasszon. a grillezés előtt ejtsen vágá-
sokat a bőrén. fordítsa meg, amikor a 
sütő utasítja.

pásztorpite

4 adag

mikrohullámú 
és normál sütő-
Ben használha-
tó edény

enyhén pirítson meg  1½ ek. vajat, 1 aprí-
tott vöröshagymát és 2 finomra kocká-
zott sárgarépát. adjon hozzá 1 ek. lisz-
tet és 300 ml marhahúslevest, és főz-
ze, amíg be nem sűrűsödik. adjon hoz-
zá 1 ek. paradicsompürét és egy kevés 
Worcestershire szószt. keverjen hozzá 
450 g főtt darált marha vagy bárány-
húst, és fűszerezze sóval és borssal.
Borítsa Be a húsragut  4 adag burgonya-
pürével.

fasírt

keverjen össze  4 ek. zsemlemorzsát, 
150 ml tejet vagy vizet és 1 ek. kukori-
cakeményítőt. hagyja állni 10 percig.
keverje össze  400 g darált hússal, 1½ 
tk. sóval, 1 tojással, 1-2 ml borssal és fi-
nomra vágott vöröshagymával. for-
mázza vekni alakúra.

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

baromfi

sült csirke 1 kg - 1,5 kg

mikrohullámú 
és normál sütő-
Ben használható 
edény

szórja meg  sóval, fűszerek-
kel, és kenje meg olajjal.

csirkecomB

800 g - 1,2 kg

használja a sü-
tőrácsot az üveg 
cseppfogó tálcán

csirkefilé, grillezett

csirkefilé, főtt 500 g - 1 kg

mikrohullámú sü-
tőBen használha-
tó edény fedővel

szórja meg  sóval és fűszerek-
kel, és adjon hozzá némi fo-
lyadékot (citromlé vagy erő-
leves).

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

hal

sült egész hal 800 g - 1,5 kg
üveg cseppfogó 
tálca

irdalja Be a Bőrét,  és szórja meg só-
val és fűszerekkel. kenje meg a halat 
olvasztott vajjal, és esetleg szórjon a 
tetejére egy kevés zsemlemorzsát.

főtt egész hal 800 g - 1,5 kg

üveg cseppfo-
gó tálca  és mik-
rohullámozha-
tó fólia

irdalja Be a Bőrét,  és szórja meg só-
val és borssal. öntsön némi citrom-
lét vagy erőlevest a tálba (½-1 dl).

halfilék, főtt 400 g - 1 kg

mikrohullámú sü-
tőBen használha-
tó edény fedővel

szórja meg sóval  és fűszerekkel, és 
adjon hozzá ½ dl folyadékot.

fagyasztott 
rakott ételek

600 g - 1,2 kg

mikrohullámú 
és normál sütő-
Ben használható 
edény

ha fóliáBa van csomagolva,  tegye át 
megfelelő edénybe.

halszeletek, 
grillezett

4 - 8 dB

használja a sü-
tőrácsot az üveg 
cseppfogó tálcán

az egyenként kB. 150 g-os szeleteket  
kis idővel korábban bepácolhatja 
olajjal és fűszerekkel. fordítsa meg, 
amikor a sütő erre utasítást ad.

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

zöldségek

gyökeres zöldségek, 
főtt

200 g - 800 g

mikrohul-
lámú sütő-
Ben használ-
ható edény fe-
dővel

vágja egyforma méretűre,  adjon 
hozzá 2-4 ek. vizet.

zöldségek, főtt

zöldségek,  
fagyasztott

adjon hozzá  2-4 ek. vizet.

csőBen sült paradi-
csom

4 adag

mikrohullá-
mú és normál 
sütőBen hasz-
nálható edény

rakjon le rétegezve 4 szeletelt  
paradicsomot  (700 g) és 1 vé-
konyra szeletelt cukkinit (250 g) 
egy kivajazott edénybe. fűsze-
rezze sóval, borssal és zöldfű-
szerekkel, és szórjon 250-300 ml 
reszelt sajtot, valamint néhány 
darabka vajat a tetejére.

töltött paprika
üveg cseppfo-
gó tálca

vágjon félBe 4 paprikát,  és távolít-
sa el a csutkát és a magokat.  
keverjen össze 400 g darált mar-
hahúst, ½ aprított vöröshagy-
mát, 1 tojást, 2 ek. zsemlemor-
zsát, 4 ek. tejet vagy vizet. fű-
szerezze sóval, borssal, curryvel 
és kakukkfűvel.  
töltse meg a paprikákat a ke-
verékkel, és helyezze őket egy 
üvegtálcára. tetejét szórja meg 
zsemlemorzsával és vajdarab-
kákkal. öntsön 2-3 ek. para-
dicsomlét vagy vizet az üveg 
cseppfogó tálcába. 

csőBen sült zöldség, 
fagyasztott

600 g - 1,2 kg

mikrohullá-
mú és normál 
sütőBen hasz-
nálható edény

ha fóliáBa van csomagolva,  tegye 
át megfelelő edénybe.

csőBen sült zöldség 4 adag

tegyen 500-600 g főtt zöldséget  
egy kivajazott edénybe. borítsa 
be 20-250 ml besamelmártással, 
és szórja meg zsemlemorzsával 
kevert reszelt sajttal a tetejét.

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

lasagne

lasagne,  
házilag  
készített

4 adag mikrohullá-
mú és normál 
sütőBen hasz-
nálható edény

főzzön húsragut  400-500 g darált 
marhahús, 1 aprított vöröshagyma, 
2 ek. olaj, fokhagyma, 500 g konzerv 
paradicsom, valamint 1½ marhahús-
leves kocka + 100 ml víz felhasználá-
sával. fűszerezze sóval, borssal és fű-
szernövényekkel.
főzzön Besamelmártást  50 g vaj, 40 g 
liszt (3/4 dl) és 600 ml tej felhaszná-
lásával. fűszerezze sóval, borssal és 
szerecsendióval.
rakja le rétegezve a mártásokat  300 g 
lasagne tésztalappal és 100 g reszelt 
mozzarellával egy kivajazott edény-
be, a tetejére szórjon 40-50 g par-
mezánt.

lasagne,  
fagyasztott

600 g - 1,2 kg
ha fóliáBa van csomagolva,  tegye át 
megfelelő edénybe.

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az aján-
lott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

Pizza / Pite

vékony pizza,  
házilag készített

1 lap

sütőlap

készítse el a tésztát  225 ml víz, 
15 g friss élesztő, 20 ml olívaolaj, 
1½ tk. só, ¾ tk. cukor és kb. 400 g 
liszt felhasználásával. hagyja kel-
ni 15-20 percig.
nyújtsa ki,  és helyezze az eny-
hén kizsírozott sütőlapra. tegyen 
rá 250 g darabolt paradicso-
mot, 150 g szeletelt mozzarellát, 
fűszerezze sóval, borssal és 
oreganóval, és csepegtessen rá 
egy kis olívaolajat.
hagyja kelni  kb. 1 óráig.

serpenyős pizza,  
házilag készített

kövesse a vékony pizzánál  adott 
utasításokat, de a tészta hozzá-
valóinál a mennyiségek a követ-
kezőképpen változnak: 250 ml 
víz, 20 g élesztő, 25 ml olaj, 2 tk. 
só és 1 tk. cukor. a liszt mennyi-
sége kb. 450 g.

pizza, hűtött
250 g - 800 g

pizza, fagyasztott

Quiche lorraine 4 adag

mikrohullá-
mú és normál 
sütőBen hasz-
nálható edény

készítsen tésztát  180 g (3 dl) liszt, 
125 g vaj és 2-3 ek. víz felhaszná-
lásával. béleljen ki egy pitefor-
mát a tésztával, és végezze el az 
elősütést.
töltse meg  150 g felkockázott 
baconnel és 150 g felkockázott 
főtt sonkával. szórjon 100 g re-
szelt sajtot a tetejére. keverjen 
össze 100 ml tejet és 200 ml tej-
színt 3 tojással, fűszerezze sóval, 
borssal és kakukkfűvel, és öntse 
a töltelékre.

lepény, fagyasz-
tott

200 g - 1 kg
üveg cseppfo-
gó tálca

ha fóliáBa van csomagolva,  tegye 
át megfelelő edénybe.

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

étel mennyiség tartozékok tanácsok

kenyérfélék

formáBan sült kalács 1 - 3 dB

mikrohullámú 
és normál sü-
tőBen használ-
ható edény

készítsen tésztát  350 ml víz 
+ 200 ml tej, 30 mg friss 
élesztő, 20 g só, 10 g cukor, 
70 g vaj és kb. 1 kg liszt fel-
használásával. hagyja állni 
10 percig. ossza 3 darabra, 
formázzon belőle 3 labdát, 
és hagyja kelni lefedve 15 
percig. formázzon belőle 
vekniket, és helyezze kiva-
jazott sütőedénybe. hagyja 
kelni lefedve 40-45 percig.

lángos 2 dB sütőlap

készítsen tésztát  240 g (4 dl) 
liszt, ½ tk. só, 2 tk. sütőpor, 
50 g vaj és 150 ml tej fel-
használásával. ossza 2 da-
rabra, és formázzon belőle 
15 cm átmérőjű kerek lapot. 
helyezze őket a sütőlapra.

tekercsek, fagyasztott

1 lap

sütőlap

tekercsek, elősütött

sütőlap  
(vákuum-cso-
magolt teker-
csek esetén)

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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recePtek

élelmiszer-
kategória

élelmiszer-
osztály

mennyiség tanácsok

sÜtemé-
nyek

almás pite

6 - 8 adag mikrohullámú és normál sütőBen használható edény

készítsen tésztát  225 g liszt, csipet só, 125 g vaj és 1-2 ek. víz fel-
használásával. formázzon belőle labdát, és tegye hűtőbe ½ órára.
hámozzon meg és szeleteljen fel  500 g almát. nyújtsa ki a tészta fe-
lét, és fektesse egy 20 cm átmérőjű tortasütő formába. töltse meg 
az almával, és szórja meg 75 g cukorral és egy kevés szegfűszeg-
gel. nyújtsa ki a maradék tésztát, és borítsa le vele az almát, a szé-
leit zárja le, és kenje meg tojással.

torta

6 - 8 adag mikrohullámú és normál sütőBen használható edény

keverjen össze  a tésztához 150 g vajat, 150 g cukrot, 2 tojássárgá-
ját, egy csipet sót, reszelt citromhéjat és 300 g lisztet. béleljen ki 
egy piteformát a tészta ¾-ével, és tegyen 250 ml lekvárt a tésztá-
ra. a maradék tésztát nyújtsa ki, vágja csíkokra, és rács alakban he-
lyezze a tetejére.

gyümölcsös 
morzsa

6 - 8 adag mikrohullámú és normál sütőBen használható edény

morzsáljon össze  200 g lisztet, 100 g cukrot és 150 g vajat. 
helyezze az almákat  (1½ liter szeletelt + cukor és fahéj), a rebarbarát 
(1 kg + 75 ml cukor és 1 ek. kukoricakeményítő) vagy a fagyasztott 
bogyós gyümölcsöt (600 g + 75 ml cukor és 1 ek. kukoricakemé-
nyítő) egy edénybe, és szórja a tésztát a tetejére.

piskóta

1 torta mikrohullámú és normál sütőBen használható edény

verjen fel együtt 200 g vajat  és 200 g cukrot habosra. egyenként 
adjon hozzá 4 tojást. keverjen bele 200 g lisztet és 1½ tk. sütőport 
egy csipet sóval, és keverje el. öntse a tésztát a megkent és kilisz-
tezett tortaformába.

holland alma-
torta

1 torta mikrohullámú és normál sütőBen használható edény

keverjen tésztát  300 g liszt, csipet só, 150 g cukor, 175 g vaj és 1 to-
jás felhasználásával. ½ óráig tegye hűtőbe.
hámozzon meg és szeleteljen fel  1 kg almát, és keverje össze 75 g 
cukorral, 100 g mazsolával, 50 g finomra vágott mandulával, 1 ek, 
pudingporral és 1 tk. fahéjjal.
nyújtsa ki  a tészta ¾-ét, és fektesse egy 26 cm átmérőjű, kivaja-
zott sütőformába. a tésztaalapot szórja meg 2 ek. zsemlemor-
zsával, és töltse meg az almás keverékkel. a megmaradt tésztát 
nyújtsa ki, és vágja csíkokra. rács alakban rendezze el a csíkokat a 
töltelék tetején. kevés vízzel kevert tojássárgájával kenje meg.

haBcsók

1 lap sütőlap

2 tojásfehérjét verjen fel  keményre. habverővel keverje bele a cuk-
rot (80 g) és a vaníliát (1-2 csepp esszencia vagy 2 tk. vaníliás cu-
kor). gyengéden keverjen hozzá 100 g kókuszreszeléket. tegyen 
18-20 darabot a keverékből a sütőpapírral kibélelt sütőlapra.

az eBBen a táBlázatBan   nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az  
ajánlott súlynál, kövesse a "sütés és melegítés mikrohullámokkal" részben leírt eljárást.
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karbantartás és tisztítás

normál használat mellett a tisztítás  jelenti az 
egyedüli karbantartást. 

a sütő tisztántartásának elmulasztása  a felü-
let károsodásához vezethet, ami kedvezőtle-
nül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és 
esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.

ne használjon fémBől készült 
tisztítóeszközöket, erős mo-
sószereket,  fémből ké-
szült tisztítóeszközöket, 
fém súrolópárnákat, ér-
des hatású rongyokat stb., amelyek káro-
síthatják a kezelőlapot, valamint a sütő 
külső és belső felületeit. Az üvegek tisztí-
tásához szivacsot és közömbös mosószert 
vagy papírtörülközőt és valamilyen sprayt 
használjon. Az ablaktisztításra szolgáló 
sprayt fújja rá a papírtörölközőre.
semmilyen AnyAgot  ne spricceljen közvetle-
nül a sütőbe.

rendszeres időközönként,  különösen 
folyadékok kicsordulása esetén, 
törölje tisztára a sütő alját.

használjon közömBös mosószert,  vizet és puha 
rongyot a belső felületek, az ajtó külső és bel-
ső részének, valamint ajtótömítéseknek a meg-
tisztításához.

ne hagyja, hogy zsír  vagy ételmaradékok 
gyűljenek fel az ajtónál.

a mikrohullámú sütő tisztításakor  ne hasz-
náljon gőzzel tisztító készülékeket.

a sütő BelteréBen  érezhető kellemetlen illatok 
úgy távolíthatók el, hogy behelyez egy vízzel 
és citromlével telt poharat, és azt néhány per-
cig forralja.

a makacs szennyeződések  eltávolításához tegyen 
be sütőbe 2-3 percre egy vízzel telt poharat. a 
vízből elpárolgó gőz fel fogja puhítani a szeny-
nyeződést.

a grillező fűtőszál  nem igényel tisztítást, mert 
az intenzív hő minden szennyeződést leéget, 
de a felette lévő felső fal esetén rendszeres 
tisztításra lehet szükség. használjon ehhez me-
leg vizet, mosószert és szivacsot. ha nem hasz-
nálja rendszeresen a grill funkciót, havonta 10 
percig működtetve le kell égetni a szennyező-
déseket.

mosogatógéPben tisztítható:

sütőrács.

sütőlap.

üveg cseppfogó tálca.
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hibaelhárítási útmutató

ha a sütő nem működik,  a segélyszolgálat kihívá-
sa előtt ellenőrizze a következőket: ɳ a villásdugó  jól illeszkedik-e a fali aljzatba. ɳ jól záródik-e  az ajtó. ɳ ellenőrizze a biztosítékokat,  és győződjön 

meg arról, hogy van-e áram. ɳ ellenőrizze, hogy  a sütő szellőzése megfe-
lelő-e. ɳ tíz perc múlva próbálja meg ismét beindí-
tani a készüléket. ɳ mielőtt újra próbálkozna, nyissa ki  és csuk-
ja be az ajtót.

a fenti műveletek célja az,   hogy ne hívja ki fölös-
legesen a segélyszolgálatot, ami ilyen esetben 
pénzbe kerülhet.  
a segélyszolgálat értesítésekor mindig közölje 
a gyártási számot és a sütő típusszámát (lásd a 
szerviz matricát). további tanácsokat a garan-
ciafüzetben talál.

ha a hálózati tápkáBel szorul cserére,  az 
csak eredeti kábellel cserél-
hető, amely a segélyszolgálat-
nál szerezhető be. a kábelt 
csak képzett szervizszak-
ember cserélheti ki.

A készülék szervizelését kizá-
rólAg képzett szervizszAkem-
ber végezheti.  Szakképzett szak-
emberek kivételével bárki más 
számára veszélyes bármilyen 
olyan szervizelési vagy javítá-
si művelet elvégzése, amely a 
mikrohullámú energia hatása el-
len védelmet nyújtó bármely burkolatelem 
eltávolításával jár.
ne távolítsA el A burkolAt semmilyen elemét.

az iec 60705 sz. szaBvánnyal összhangBan.
a nemzetközi elektrotechnikai Bizottság  a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének értéke-
léséhez melegítési normát vezetett be. ehhez a készülékhez a következőket javasolja:

melegítési teljesítményteszt adatok

az iec 60350 sz. szaBvánnyal összhangBan.
a nemzetközi elektrotechnikai Bizottság  a különböző sütők melegítési teljesítményének értékelésé-
hez melegítési normát vezetett be. ehhez a készülékhez a következőket kínálja:

teszt kB. idő hőmérséklet előmelegített sütő tartozékok funkció

8.4.1 30 - 35 perc 150 °c nem sütőlap légkeveréses sütés

8.4.2 18 - 20 perc 170 °c igen sütőlap alsó/felső fűtés

8.5.1 33 - 35 perc 160 °c nem grillrács légkeveréses sütés

8.5.2 65 - 70 perc 160 - 170 °c igen grillrács légkeveréses sütés

teszt mennyiség kB. idő teljesítményszint edény

12.1.3 1000 g 10 perc 750 W  pyrex 3.227

12.2.3 475 g 5 1/2 perc 750 W  pyrex 3.827

12.3.3 900 g 15 perc 750 W  pyrex 3.838

12.4.3 1100 g 25 - 28 perc hőlégBefúvás 200 °c + 350 W  pyrex 3.827

12.5.3 700 g 25 perc hőlégBefúvás 200 °c + 90 W  pyrex 3.827

12.6.3 1000 g 30 - 32 perc hőlégBefúvás 220 °c + 350 W  pyrex 3.827

13,3 500 g 10 1/2 perc jet kiolvasztás  üveg cseppfogó tálca
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környezetvédelmi tanácsok

a csomagoló doBoz  100%-ban 
újrahasznosítható, és el van 
látva az újrahasznosí-
tás jelével. kövesse a helyi 
hulladékelhelyezési előíráso-
kat. a potenciális veszélyt hor-
dozó csomagolóanyagokat (mű-
anyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa 
távol a gyermekektől.
a készüléken  található jelzés megfelel az elekt-
romos és elektronikus berendezések hulladé-
kairól szóló 2002/96/ec európai irányelvben 
(Weee) foglalt előírásoknak. a hulladékká vált 
termék szabályszerű elhelyezésével ön segít 
elkerülni a környezettel és az emberi egészség-
gel kapcsolatos azon esetleges negatív követ-
kezményeket, amelyeket a termék nem megfe-
lelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

a terméken  vagy a termék-
hez mellékelt dokumentu-
mokon feltüntetett jelzés 
arra utal, hogy ez a termék 
nem kezelhető háztartási hul-
ladékként. ehelyett a terméket 
a villamos és elektronikus be-
rendezések újrahasznosítá-
sát végző telephelyek va-
lamelyikén kell leadni. 
kiselejtezéskor  a hulladék-
eltávolításra vonatkozó 
helyi környezetvédelmi előírások szerint kell 
eljárni.
a termék kezelésével, hasznosításával  és újra-
hasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoz-
tatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgár-
mesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok ke-
zelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolt-
hoz, ahol a terméket vásárolta.
a terméket  a hálózati kábel elvágásával kell 
használhatatlanná tenni.

mŰszaki adatok

Rev /B

tápfeszültség 230 v/50 hz

névleges teljesítményfelvétel 2800 W

Biztosíték 16 a

mikrohullámos kimenő teljesítmény 850 W

grill 1600 W

hőlégBefúvás 1200 W

alsó fűtés 1000 W

külső méretek (maxszxmé) 455 x 595 x 560

Belső méretek (maxszxmé) 210 x 450 x 420
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