
 

MCL 32 BIS 36 

Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 
 
A gyártó védjegye: 

 
A készülék típusazonosítója: MCL 32 BIS 

Teljesítményfelvétel: 3400 W 

Grill teljesítmény:  1500 W 

Meleg levegõ teljesítmény: 1600 W 

Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000 W 

Mikrohullámú frekvencia: 2450 MHz 

Ûrtartalom: 32 liter 

Tömeg: 38 kg 
Névleges feszültség: 230 V 50 Hz 
Érintésvédelmi osztály: I. védõföldeléssel ellátott há-

lózathoz csatlakoztatható  
Befoglaló méretek (mm): 

Magasság: 

Szélesség: 

Mélység: 

 
455 
595 
520 

 

A készülék az alábbi közösségi elõírásoknak felel meg: 
2004/108/CE 
2006/95/CE 

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a fenti típusú készülék megfelel az elõírásoknak. 
 

A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási okmá-

nyokat õrizze meg! 
 
 
 
TEKA Hungary Kft.   TEKA Industrial, S,A 
1065 Budapest      Cajo 17 
Bajcsy-Zsilinszky út 53   39011Santander, Spain 
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A használati útmutatóhoz 

 
Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a mo-
dern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igé-

nyét. 
Kérjük mielõtt használatba, venné új készülékét figyelmesen, olvassa el ezt a használati 

útmutatót. Ennek alapján megismerheti a készülék felépítését, használatának módját, 

tisztítását, karbantartását. Ezek az ismeretek segítik Önt abban, hogy a berendezést hosz-
szú idõn keresztül megelégedéssel használja. A használati utasítást õrizze meg, és a ké-

szülék eladása vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak. A használati 

útmutatóban leírtak be nem tartásából eredõ károkért a gyártó nem vállal felelõsséget. 
 
Ez a használati útmutató többféle, hasonló készülékre vonatkozik, ezért olyan funkciók 

leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
 

FIGYELEM! 
Kérjük, hogy néhány napig õrizze meg a teljes csomagoló anyagot, mert reklamációt 

csak csomagolással együtt tudunk elfogadni. 
A készüléket tanácsos idõszakonként szakemberrel átvizsgáltatni, életvédelmi szem-
pontból.  
A készülék beszerelését a mellékelt ábrák szerint végezze. A beszerelés elõtt, kérjük, el-
lenõrizze a csatlakozó méreteket! 

Mûszaki adatok 
 

Funkció leírás 

Funkció 

Mikrohul-

lámú telje-

sítmény 

Élelmiszer 

200 W Kényes ételek lassú kiolvasztása. Ételek 

melegen tartása 
400 W Sütés alacsony hõmérsékleten. Rizs 

fõzése. Gyors felolvasztás 
600 W Vaj olvasztása. Csecsemõétel melegítése 
800 W Zöldségek és egyéb ételek sütése. 

Kíméletes sütés és melegítés. Kis 

ételmennyiség melegítése, vagy sütése. 

Kényes ételek melegítése 

 

Mikrohul-

lám 

1000 W Folyadékok és egyéb ételek gyors fõzése, 

vagy melegítése. 
200 W Pirítós készítése, átsütés 
400 W Szárnyas és hús grillezése  

Mikrohul-

lám+grill 

600 W Felfújtak és pástétomok készítése 

 

Grill  Mindenfajta étel grillezése 

200 Hús sütés. 
400 Szárnyas sütés.  

Mikrohul-

lám+ 

meleglevegõ 600 Más gyors sütés. 

 

Meleglevegõ --- Hús és sütemény sütés. 

 

Grill+ 

légkeverés 
--- Ételek egyenletes pirítása. 

 

Mûszaki adatok 
 Feszültség     Lásd a típuscímkét! 
 Szükséges teljesítmény   3400 W 
 Grill teljesítményfelvétele   1500 W 
 Meleglevegõ teljesítmény   1600 W 
 Mikrohullámú kimenõ teljesítmény  1000 W 
 Mikrohullám frekvencia   2450 MHz 
 Külsõ méretek (Szé x Ma x Mé)  595 x 455 x 520 mm 
 Sütõtér méretei (SzéxMaxMé)   420 x 210 x 390 mm 
 Sütõtér térfogata    32 l 
 Tömeg     38 kg 
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 Az üzemelés közben sajátos zörejeket hall. Ellenõrizze, hogy: 

 nem keletkeznek-e fényívek a készülék belsejében, amelyeket a fémes idegen testek 
okozhatnak (lásd a Milyen edények használhatóak? címû fejezetet)! 

 az edény nem ér-e a készülék falaihoz! 
 nincs-e a készülékben külön nyárs vagy kanál! 
 Az élelmiszerek nem, vagy nagyon lassan melegednek fel. Ellenõrizze, hogy: 

 nem használt-e véletlenül fém edényt! 
 megfelelõ üzemelési idõt illetve teljesítmény fokozatot állított-e be! 
 nem a megszokottnál nagyobb mennyiségû vagy hidegebb élelmiszert tett-e a készü-

lékbe! 
 Az élelmiszerek túlságosan felmelegszenek, kiszáradnak vagy megégnek. Ellen-

õrizze, hogy megfelelõ üzemelési idõt illetve teljesítmény fokozatot állított-e be! 
 A sütési folyamat befejezése után zaj hallatszik. Ez nem hiba. A hûtõventilátor 

még egy ideig üzemel. Amikor a hõmérséklet a megfelelõ szintre süllyed, a ventilá-

tor kikapcsol. 
 A sütõ mûködik, de a belsõ világítás nem ég. Amennyiben minden funkció megfe-

lelõen mûködik, valószínûleg az égõ égett ki. A készüléket továbbra is használhatja. 
 

Az égõ cseréje 
Az égõ cseréjéhez a következõképpen járjon el: 
 Válassza le a készüléket az áramhálózatról! Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az 

aljzatból vagy kapcsolja le a biztosítékot! 
 Csavarja le az üvegfedõt a lámpáról (1)! 
 Vegye ki a halogén lámpát (2)! Figyelem! Lehet, hogy az égõ nagyon forró! 
 Helyezzen be egy új halogén égõt 12 V / 10 W! Figyelem! A lámpa üveg búráját 

ne fogja meg közvetlenül az ujjaival, mert megsérülhet! Kövesse az égõ gyártó-

jának utasításait! 
 Csavarja be a lámpa üveg fedõjét (1)! 
 Csatlakoztassa ismét a készüléket az áramhálózatra! 
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A készülék felsõ része 
Várja meg, amíg a grill lehûl, mielõtt lehajtaná azt, hogy elkerülje az égési sérülé-

seket! 

A felsõ részen található (3) fedõelemet mindig tartsa tisztán! A fedõelemen össze-
gyûlt ételmaradék a készülék sérülését okozhatja vagy szikraképzõdéshez vezethet. 
A tisztításhoz soha ne használjon agresszív tisztítószereket vagy éles tárgyakat! 

A veszélyek elkerülése érdekében ne vegye le a fedõ elemet! 
A lámpa üveg fedõ eleme (4) a készülék felsõ részén található és könnyen levehetõ a 

tisztításhoz. Csavarja le egyszerûen, és tisztítsa meg vízzel és mosogatószerrel! 

 
Tartozékok 
Minden használat után tisztítsa meg a tartozékokat! Amennyiben nagyon szennyezettek, 

áztassa be elõször a tartozékokat, és utána használjon egy kefét és egy szivacsot a tisztí-

táshoz! A tartozékokat tisztíthatja mosogatógépben is. 
Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a megfelelõ tartóelem mindig tiszták legyenek! So-
ha ne kapcsolja be a készüléket forgótányér és a hozzátartozó tartóelem nélkül! 
 

Hiba esetén 
 
FIGYELEM! Mindenféle szerelési munkálatot csak engedélyezett, szakképzett sze-

relõ végezhet. Minden beavatkozás, amelyet nem a gyártó által engedélyezett szak-

ember végez, veszélyes. 

A következõ problémákat saját maga is elháríthatja a Vevõszolgálat értesítése nélkül: 
 A kijelzõ nem világít. Ellenõrizze, hogy: 
 a pontos idõ kijelzés nem lett-e kikapcsolva (lásd az Alapbeállítás címû fejezetet)! 
 Amikor megnyomja a gombokat, nem történik semmi. Ellenõrizze, hogy: 

 - nincs-e aktiválva a biztonsági lezárás funkció (lásd az Alapbeállítások címû fe-
jezetet)! 

 A készülék nem mûködik. Ellenõrizze, hogy: 

 a csatlakozó dugó megfelelõen van-e az aljzatba dugva! 
 rendben van-e a sütõ áramellátása! 
 az ajtó teljesen be van-e csukva! Az ajtónak hallhatóan be kell kattannia. 
 nem csípõdtek-e be idegen testek az ajtó és a belsõ tér elülsõ oldala közé! 
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A mikrohullámú sütõ tisztítása és karbantartása 
 
A tisztítás az egyetlen, normál esetben szükséges karbantartási mûvelet. 
Figyelem! Rendszeresen tisztítsa a mikrohullámú készüléket és távolítson el minden 

ételmaradékot! Amennyiben nem tartja tisztán a készüléket, megsérülhet a felület, ami 

csökkenti a készülék élettartamát és veszélyes szituációkhoz vezethet. 
 

Figyelem! A tisztítást csak áramtalanított készüléken végezzen! Húzza ki a csatla-

kozó dugót az aljzatból vagy kapcsolja le a biztosítékot! 

Soha ne használjon agresszív tisztító- vagy súrolószert, karcoló szivacsokat, éles 

tárgyakat, mert a felületen foltok keletkeznek! 

Soha ne használjon magas nyomású- vagy gõztisztító készülékeket! 
 

A készülék elülsõ oldala 
A készüléket elég egy nedves szivaccsal megtisztítani. Amennyiben nagyon szennyezett 

lenne a készülék, tegyen néhány csepp mosogatószert a tisztító vízbe! Végül törölje le a 

készüléket egy száraz ronggyal! 
Az alumínium elülsõ lappal rendelkezõ készüléket egy enyhe üvegtisztító szerrel és 

egy puha, szálmentes ronggyal tisztítsa! Vízszintes irányba, nyomás nélkül törölje a felü-

letet! 
Gondosan távolítsa el a mész-, zsír-, keményítõ- és tojásfehérje foltokat! Az ilyen foltok 

alatt korrózió jöhet létre. 
Ügyeljen arra, hogy a víz ne szivárogjon a készülék belsejébe! 
 

A készülék belsõ tere 
Minden használat után tisztítsa meg a belsõ falakat egy nedves szivaccsal, így egysze-
rûbb a zsírcseppeket és az ételmaradékokat eltávolítani. 
Soha ne használjon agresszív tisztítószert a makacs szennyezõdések eltávolításához! 

Soha ne használjon sütõtisztító sprayt vagy más agresszív illetve súroló szert! 
Mindig tartsa nagyon tisztán az ajtót és a készülék elülsõ oldalát, hogy biztosítsa a 

készülék kifogástalan mûködését! 

Ügyeljen arra, hogy ne szivárogjon víz a mikrohullámú szellõzõ nyílásokba! 
Rendszeresen tisztítsa meg a belsõ tér alját, különösen akkor, ha folyadék ömlött ki. 
Soha ne kapcsolja be a készüléket forgótányér és a hozzátartozó tartóelemek nél-

kül! 

Amennyiben a készülék sütõtere nagyon szennyezett, tegyen egy pohár vizet a forgótá-

nyérra és kapcsolja be a készüléket 2-3 percre legnagyobb teljesítménnyel! A felszaba-
duló gõz fellazítja a szennyezõdéseket, amelyeket egy puha ronggyal le tud törölni. 
Az esetleg kialakuló kellemetlen szagokat (például hal készítése után) könnyedén meg-
szüntetheti. Tegyen néhány csepp citromlevet egy csésze vízbe! Tegyen egy teáskanalat 

a csészébe, hogy elkerülje a forráskésleltetés kialakulását! Melegítse a vizet 2-3 percig a 
maximális mikrohullámú teljesítményen! 

Környezetvédelmi utasítások 

A csomagolóanyagok kidobása  
A csomagolóanyagokon a Zöld Pont jele látható. Valamennyi csomagolóanyagot - a kar-
tonpapírt, és a mûanyag fóliákat - a gyûjtõ helyeken megfelelõ tárolóedénybe helyezze 
el! Ezzel biztosítja az anyagok újrahasznosítását. 

A régi elektromos készülékek kiselejtezése  
A 2002/96/EC számú Európai Irányelv az elektromos- és elektronikus berendezések hul-
ladékkezelésérõl elõírásai értelmében a régi háztartási elektromos készülékeket nem 

szabad a háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket külön kell összegyûj-
teni, az általuk tartalmazott anyagok visszanyerésének és újrahasznosításának optimali-
zálása céljából, valamint ezeknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatá-

sainak csökkentése érdekében. 
A terméken látható áthúzott "szemetes kuka" szimbólum emlékezteti Önt arra, hogy a 

régi készüléket a külön erre szolgáló gyûjtõhelyen kell leadnia. 
Kérjük, érdeklõdjön a helyi önkormányzatnál vagy a kereskedõnél a régi készülék he-
lyes kidobásáról. 
Mielõtt kidobja a régi készülékét, távolítsa el annak hálózati kábelét, vágja át azt és így 

adja le a készüléket! 

 

Üzembe helyezési utasítások  
 

A beszerelés elõtt 
Ellenõrizze, hogy a típuscímkén megadott hálózati feszültség megegyezik a rendelke-
zésre álló feszültséggel! 
Nyissa ki az ajtót és vegyen ki minden tartozékrészt és a csomagolóanyagokat! 
A sütõ belsõ felsõ oldalán található csillám fedõelemet ne vegye le! Ez a fedõelem aka-
dályozza meg, hogy a zsír és ételmaradékok miatt megsérüljön a mikrohullámú generá-

tor. 
Figyelem! Lehet, hogy a készülék elülsõ oldala védõfóliával van ellátva. Az elsõ hasz-
nálat elõtt óvatosan húzza le azt a fóliát, az alsó oldalnál kezdve! 
Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék sértetlen! Ellenõrizze, hogy az ajtó megfelelõ-
en zár és hogy az ajtó belõ oldala és a belsõ tér elülsõ oldala nem sérült! Amennyiben 

sérüléseket észlel kérjük, értesítse a Vevõszolgálatot! 
NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, amennyiben a hálózati kábel vagy a csatlakozó 

dugó sérült, amennyiben a készülék nem üzemel megfelelõen illetve ha sérülések vannak 
rajta vagy leesett. Kérjük, lépjen kapcsolatba a Mûszaki Vevõszolgálattal! 
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A készüléket egyenes és stabil felületre helyezze! Ne állítsa a készüléket fûtõkészülékek, 
rádió vagy televízió készülék közelébe! 
A beszerelés közben gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati kábel nem ér nedvesség-

hez, éles szegélyû tárgyakhoz és a készülék hátoldalához, mert a magas hõmérsék-

let hatására a kábel megsérülhet! 

Figyelem: A készülék felállítása után a hálózati csatlakozó dugónak könnyen hoz-

záférhetõnek kell lennie. 

 
A beszerelés után 
A készülék egyfázisú áramhoz való hálózati kábellel és csatlakozó dugóval van felsze-
relve. 
Direkt csatlakoztatás esetén a készüléket csak szakképzett szerelõ szerelheti be. Ebben 
az esetben az áramhálózatra történõ csatlakoztatást egy többpólusú, legalább 3 mm kon-
taktnyílású megszakítóval kell elvégezni. 
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET MINDENKÉPPEN FÖLDELNI KELL! 

A gyártó és a viszonteladó semmilyen felelõsséget nem vállal az olyan személyekben, 
állatokban vagy tárgyakban keletkezõ sérülésekért, amelyek a beszerelési utasítások be 
nem tartására vezethetõk vissza. 
A készülék csak akkor mûködik, ha az ajtó megfelelõen van becsukva. 
Az elsõ használat elõtt tisztítsa meg a készülék belsõ oldalát és a tartozékokat �A készü-

lék tisztítása és karbantartása� címû fejezet utasításai szerint! 
Illessze az (1) forgótányér tartó elemet a sütõtér közepébe és helyezze rá a (2) forgó 

gyûrût és a (3) forgótányért, amíg a helyükre kerülnek! Amikor a mikrohullámú készülé-

ket használja a forgótányérnak és a megfelelõ tartozékoknak is a sütõtérben kell lennie 
megfelelõ pozícióban. A forgótányér mindkét irányban forog. 

 
 
A beszerelés közben kövesse a különálló beszerelési útmutató utasításait! 
 

Edények táblázata 
A következõ táblázat általános útmutatásokat tartalmaz az egyes felhasználási módokhoz 
megfelelõ edényfajtákról. 
 

Üzemmód 

Mikrohullám 

Az edény fajtája 

Kiolvasz-

tás/melegí-

tés 

Sütés 

Gril-

lezés 

Mikro-

hullám 

+ gril-

lezés 
Üveg és porcelán 1) 

háztartási, nem tûzálló, mosogató-

gépben tisztítható 

Igen Igen Nem Nem 

Mázas kerámia 

tûzálló üveg és porcelán 
Igen Igen Igen Igen 

Kerámia- és agyag edények 2) 

máz nélküli  
mázas, fémtartalmú díszítés nélkül 

Igen Igen Nem Nem 

Agyag edények 2) 

mázas 
máz nélküli 

 
Igen 
Nem 

 
Igen 
Nem 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

Mûanyag edények 2) 

100 °C-ig hõálló 
250 °C-ig hõálló 

 
Igen 
Igen 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

Mûanyag fóliák 3) 

Frissen tartó fólia 
Celofán 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

Papír, karton, pergamen 4) Igen Nem Nem Nem 
Fém 

Alumínium fólia 
Alumínium tároló dobozok 5)  
Tartozékok (grillezõ rács) 

 
Igen 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Igen 
Nem 

 
Igen 
Igen 
Igen 

 
Nem 
Igen 
Igen 

 
1. Aranyozott vagy ezüstözött díszítések nélkül, nem ólomüveg. 
2. Tartsa be a gyártó utasításait! 
3. Ne használjon fémcsipeszeket a zacskók lezárásához! A zacskókat lyuggassa ki! A 

mikrohullámú fóliát csak az étel letakarásához használja! 
4. Ne használjon papírtányért! 
5. Csak alacsony, fedél nélküli alumínium tárolóedény. Az alumínium ne érjen a sütõ-

tér falaihoz! 
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Mikrohullámú edény tesztelés 
Tegye az edényt a sütõbe körülbelül 20 másodpercre, a legnagyobb teljesítmény foko-
zatra! Ha az edény hideg marad vagy langyos, akkor megfelelõ. Amennyiben nagyon 

meleg lesz, vagy elektromos kisüléseket okoz, akkor nem használható a mikrohullámú 

sütõben. 
 

Grill és meleg levegõ üzemmódok 
Abban az esetben, ha a grill üzemmódot is használja, legalább 300 °C-ig hõálló edényt 

használjon! Mûanyag edények ekkor nem használhatóak. 
 

Kombinált üzemmód mikrohullámmal 
A kombinált üzemmódhoz használt edényeknek alkalmasnak kell lenniük mind a mikro-
hullámú sütés- mind, pedig a grillezés üzemmódhoz. 
 

Alumínium edények/Alufólia 
Az alumínium tároló dobozokban forgalmazott vagy alufóliába csomagolt félkész ételek 

berakhatók a mikrohullámú sütõbe a következõ utasítások betartásával: 
 Tartsa be a gyártó utasításait, melyet a csomagoláson feltüntettek! 
 Az alumínium tároló dobozok nem lehetnek 3 cm-nél magasabbak és nem érintkez-

hetnek a sütõtér belsõ falaival (a minimális távolság 3 cm). Az alumínium fedõt le 

kell venni. 
 Az alumínium tároló dobozt közvetlenül a forgótányérra helyezze! Ha a grillezõ rá-

csot használja, az alumínium tároló dobozt egy porcelán tányérra tegye! Soha ne he-
lyezze a tároló dobozt közvetlenül a grillezõ rácsra! 

 A szükséges sütési idõtartam hosszabb lesz, mivel a mikrohullámok csak felülrõl 

érik az ételt. Ha kétségei vannak, használjon mikrohullámú sütõben használható 

edényt! 
 Az alufólia használható a mikrohullámok visszaverésére a kiolvasztási folyamat so-

rán. Az érzékeny ételeket, mint például a baromfi vagy a vagdalt húst, megvédheti a 

nagy hõhatástól, ha a megfelelõ részeiket alufóliával lefedi. 
 Fontos: Az alufólia nem érintkezhet a sütõtér belsõ falaival, mert az elektromos ki-

süléseket okozhat. 
 

Fedõ 
Üveg vagy mûanyag fedõk illetve fóliák használata javasolt a következõ okokból: 
1. elkerülheti a nagymértékû gõzkilépést, különösen hosszú sütési idõnél; 
2. meggyorsítják a sütési folyamatot; 
3. elkerülheti az ételek kiszáradását; 
4. az étel megõrzi az aromáját. 
A fedõn nyílásoknak kell lenni, hogy ne keletkezhessen nyomás. A mûanyagzacskóknak 
szintén nyílásokkal kell rendelkezniük. A cumis üvegeket, a csecsemõételt tartalmazó 

üvegeket illetve hasonló edényeket mindig fedelük nélkül használja melegítésre, mert ha 

rajtahagyja õket, felrobbanhatnak. 

Biztonsági utasítások  

 
 Figyelem! A tûzveszély elkerülése érdekében, a mikrohullámú sütõt csak felügyelet 

mellett használja! A nagy teljesítmény vagy nagyon hosszú fõzési idõ alkalmazása-
kor az étel túlmelegedhet és tüzet okozhat. TÛZVESZÉLY! 

 Amennyiben füstöt vagy tüzet észlel, tartsa csukva a készülék ajtaját, a lángok elfoj-
tásához! Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzat-
ból vagy szakítsa meg a készülék áramellátását! 

 Figyelem! Ne melegítsen tiszta alkoholt vagy alkoholtartalmú italt a mikrohullámú 

készülékben: TÛZVESZÉLY! 
 Figyelem! Soha ne melegítsen folyadékokat vagy ételeket lezárt edényben, mert az 

felrobbanhat! 
 Figyelem! A készüléket nem használhatják gyermekek vagy sérült személyek (fizi-

kailag, vagy mentálisan), vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készülék hasz-
nálati módját. Ezek a személyek csak abban az esetben használhatják a készüléket, 

ha valaki gondoskodik a biztonságukról. 
 Figyelem! Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel! 
 Figyelem! Amennyiben a készülék rendelkezik kombinált üzemmóddal (mikrohul-

lám más fûtõelemmel), ne engedje meg a magas hõmérséklet miatt, hogy gyermekek 
felnõtt felügyelete nélkül használják a sütõt! 

 Figyelem! Ne használja a készüléket, amennyiben 
 az ajtó nem zár megfelelõen, 
 az ajtózsanérok sérültek, 
 az ajtó és az elülsõ oldal közötti érintkezõ felületek sérültek, 
 az ajtó üveglemeze sérült, 
 amennyiben a készülék belsejében gyakran egy fényív keletkezik, anélkül, hogy fé-

mes tárgy lenne a készülékben. A készüléket csak akkor szabad ismét használni, 
miután a Mûszaki Vevõszolgálat által engedélyezett szakember ellenõrizte azt! 

 Az üzemelés közben a készülék nagyon forró lehet. Kérjük, legyen óvatos és ne ér-
jen a sütõ belsõ terében lévõ fûtõelemhez! 

 Figyelem: A készülék egyes részei az üzemelés közben forróak lesznek. Tartsa távol 
ezért a gyerekeket! 

Figyelem! 

 Amennyiben csecsemõételeket melegít cumisüvegben vagy üvegben, mindig ve-

gye le a fedõ és a cumit! Az étel melegítése után keverje vagy rázza alaposan 

össze, hogy a hõ egyenletesen szétoszoljon! Ellenõrizze az élelmiszer hõmérsék-

letét, mielõtt a gyermeknek adná! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 

 Azért, hogy megakadályozza, hogy az étel nagyon felforrósodjon vagy akár meg-
gyulladjon kisebb mennyiségû élelmiszer melegítése esetén nagyon fontos, hogy 

ne állítson be hosszú üzemelési idõt vagy magas teljesítmény fokozatot Például a 

kenyér 3 perc elteltével kigyulladhat, ha túl magas teljesítmény fokozatot állított be. 
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 A pirításhoz mindig csak a grill funkciót használja és folyamatosan ellenõrizze a ké-

szüléket! Amennyiben a pirításhoz kombinált üzemmódot használ, a kenyér nagyon 
rövid idõ alatt meggyulladhat. 

 Ügyeljen arra, hogy más elektromos készülékek hálózati kábele soha ne csípõdjön 

be a készülék ajtajába! A kábel szigetelése elolvadhat. Rövidzárlat veszélye! 
 

Figyelem folyadékok melegítése esetén 

Amennyiben folyadékok (víz, kávé, tej, tea, stb.) a készülékben majdnem elérik a for-
ráspontot, hirtelen kifuthatnak. ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE! 
Az ilyen szituációk elkerülése érdekében, tegyen az edénybe egy teáskanalat, vagy üveg 

pálcát amikor folyadékokat melegít. 

 
A készülék csak háztartási használatra alkalmas. 

A készüléket kizárólag ételek készítésére használja! 

Amennyiben betartja az utasításokat, elkerülheti a készülék megsérülését és a ve-

szélyes szituációkat: 

 Soha ne helyezze a készüléket üzembe a forgótányért tartó elem, a forgógyûrû és 

a forgótányér behelyezése nélkül! 
 Soha ne kapcsolja be üresen mikrohullámú sütõt, mert az megsérülhet! SÉRÜ-

LÉSVESZÉLY! 
 Helyezzen egy pohár vizet a készülékbe a programozás teszteléséhez! A víz elnye-

li a mikrohullámokat és a készülék nem sérül meg. 
 Ne fedje vagy takarja le a szellõzõ nyílásokat! 
 Csak mikrohullámú használatra alkalmas edényt használjon! Mielõtt az edénye-

ket a mikrohullámú készülékben használná, ellenõrizze, hogy alkalmasak-e mikro-
hullámú használatra (lásd Milyen edények használhatók? fejezet utasításait)! 

 A belsõ felsõ oldalán található csillám fedõelemet ne vegye le! Ez a fedõelem aka-
dályozza meg, hogy a zsír és ételmaradékok miatt megsérüljön a mikrohullámú ge-
nerátor. 

 Soha ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütõben, mert azok meggyulladhatnak 

amikor bekapcsolja a készüléket! 
 Ne használja a készüléket élelmiszer kamrának! 
 Nyers tojást héjában és egész fõtt tojást nem szabad mikrohullámú sütõben mele-

gíteni, mert szétdurranhatnak. 
 Ne használja a készülék olajban történõ frittírozásra, mert mikrohullám üzemelés 

közben nincs mód az olaj hõmérsékletének ellenõrzésére! 
 Amikor kiveszi az edényeket a készülékbõl vagy a készülék belsõ részébe nyúl 

mindig használjon konyhakesztyût, az égési sérülések elkerülése érdekében! 

Tanácsok a sütemény sütéshez 
A hõmérséklet és a sütési idõ a hozzávalók minõségétõl és mennyiségétõl függ. Elõször 

mindig alacsony hõmérsékletet állítson be, és amennyiben szükséges, következõ alka-
lommal válasszon magasabb hõmérsékletet! Az alacsonyabb hõmérséklet egyenletesebb 

barnulást eredményez. A sütõformát mindig a rács közepére, vagy a forgótányérra tegye! 
 

Tanácsok a sütéshez 
A következõ módon állapíthatja meg, hogy a sütemény átsült-e: 

Dugjon egy fapálcikát (fogvájó) a sütemény legmagasabb helyére! Amennyiben a tészta 

nem ragad a fogpiszkálóra, a sütemény átsült. 
 
A sütemény nagyon sötét: 

Következõ alkalommal alacsonyabb hõmérsékletet állítson be és hosszabb ideig süsse a 

süteményt! 
 
A sütemény túl száraz: 

Egy fapálcikával készítsen apró lyukakat a kész süteménybe! Ezután öntsön a sütemény-
re gyümölcslét vagy alkoholt! A következõ alkalommal növelje körülbelül 10°C-kal a 
hõmérsékletet és csökkentse a sütési idõt! 
 
A sütemény nem jön ki a formából: 

A sütés után hagyja 5-10 percig hûlni a süteményt, így könnyebben elválik a formától. 

Amennyiben még mindig nem válik el, egy késsel vágja körbe a szegélyénél! A követ-
kezõ alkalommal alaposan zsírozza ki a tepsit! 
 

Milyen edények használhatóak? 
 

Mikrohullám üzemmód 
A mikrohullámú sütés üzemmódnál fontos tudni, hogy a mikrohullámok visszaverõdnek 
a fémfelületekrõl. Az üveg, a porcelán, a kerámia, a mûanyag és a papír átengedi a mik-
rohullámokat. 
Emiatt, fémbõl készült lábasokat és tálakat, valamint olyan tárolóedényeket, ame-

lyeken fém alkatrészek vagy díszítés található nem szabad a használni a mikrohul-

lámú sütõben. A fém részekkel vagy díszítéssel ellátott kerámia vagy üvegedények 

(pl. ólomüveg) szintén nem használhatóak a mikrohullámú sütõben. 
A mikrohullámú sütõben való használathoz alkalmas anyagok az ellenálló és hõálló 

üveg, porcelán vagy cserép illetve a hõálló mûanyag. A nagyon finom kristályüveg, vagy 

porcelán csak rövid ideig használható, kiolvasztáshoz, vagy a már elkészített étel újra-
melegítéséhez. 
A forró ételek átadják a hõt az edényeknek, amelyek nagyon felforrósodhatnak. Ezért 

használjon mindig konyhakesztyût! 
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Tanácsok a sütéshez 
A sütési idõ felénél fordítsa meg a húsdarabokat! Amikor a sült már készen van, hagyja 

még 10 percig a kikapcsolt, csukott sütõben! Így a hússzaft jobban szétoszlik. 
A sovány húsokhoz adjon 2-3 evõkanál húslevest vagy más hasonló folyadékot, a párolt 

húsnál 8-10 evõkanállal, a hús mennyiségétõl függõen! 
A hõmérséklet és elkészítési idõk függnek az étel fajtájától és mennyiségétõl. 
Amennyiben a hús súlya nincs megadva a táblázatban, válassza azt az adatot, amely a 
közvetlenül alatta lévõ súlynak felel meg és növelje az idõt! 
 

Tanácsok az edényekhez 
Ellenõrizze, hogy az edény befér-e a készülékbe! 
A forró üveg edényt egy száraz konyharuhára tegye! Amennyiben hideg, vagy nedves 
alátétre helyezi, az üveg megrepedhet és eltörhet. Mindig használjon konyhakesztyût 

amikor az edényt kiveszi a sütõbõl! 
 

Sütemény sütés 
 

Táblázatok és tanácsok � Sütemény sütés 
 

Sütemény Edény Sütési ma-

gasság 

Hõmérséklet Idõ 

(perc) 
Diós sütemény Sütõforma 1 170/180 30/35 
Gyümölcs torta 

/ kevert tészta 
Sütõforma 2 150/160 35/45 

Kuglóf Kuglóf forma 1 170/190 30/45 
Sós sütemé-

nyek, pl. burgo-
nya-pizza 

Kerek üveg 

forma 
2 160/180 50/70 

Piskóta torta Sütõ forma 1 160/170 40/45 
Piskóta tekercs Üveg sütemény 

tepsi 
2 110 35/45 

Cseresznyés sü-

temény 
Üveg sütemény 

tepsi 
2 170/180 35/45 

 

Tanácsok a sütemény formához 
A leggyakoribb a fémbõl készült sötét sütõforma. Amennyiben mikrohullámot használ 

üveg, kerámia, vagy mûanyag sütõformákat használjon! Ennek 250°C-ig hõállónak kell 

lennie. Amennyiben ilyen fajta formákat használ, a sütemény kevésbé barnul meg. 
 
 

 Soha ne támaszkodjon vagy üljön a készülék nyitott ajtajára, mert megsérülhet 

a készülék, különösen a zsanérok környékén! Az ajtó maximum 8 kg-ot bír el. 
 A forgótányér és a rács maximum 8 kg-ot bír el. Soha ne lépje túl ezt a terhelést, 

hogy elkerülje a készülék sérülését! 
 

Tisztítás: 
 Figyelem! Rendszeresen tisztítsa a mikrohullámú készüléket és távolítsa el az étel-

maradékokat (lásd A készülék tisztítása címû fejezetet)! Amennyiben nem tartja 

tisztán a mikrohullámú készüléket, megsérülhet a felület, ami csökkenti a készülék 

élettartamát és veszélyes szituációkhoz vezethet. 
 Figyelem! Az ajtóüveg tisztításához soha ne használjon agresszív súrolószert vagy 

éles fém tárgyakat, mert ez a felület karcolódásához és az üveg töréséhez vezethet! 
 Mindig tartsa tisztán az ajtó érintkezõ felületeit (a sütõtér elülsõ és az ajtó belsõ ol-

dala), hogy biztosítsa a kifogástalan mûködést! 
 Kérjük tartsa be a �A készülék tisztítása és karbantartása� címû fejezet utasításait! 
 

Szerelés esetén: 
 Figyelem � Mikrohullám! A készülék burkolatát tilos megbontani! Minden 

olyan szerelés vagy karbantartás, amelyet nem a gyártó által engedélyezett személy 

végez, veszélyes. 
 Amennyiben a hálózati kábel sérült azt csak a gyártó által engedélyezett, erre a fel-

adatra szakképzett szerelõ cserélheti ki, hogy elkerülje a veszélyes szituációkat és 

mivel speciális szerszámok használata szükséges! 
 Szereléseket és karbantartási munkálatokat, különösen az áram alatt lévõ részeken, 

csak a gyártó által engedélyezett szakember végezhet. 
 

A mikrohullámú sütõ elõnyei 
 
A hagyományos sütõben a gáz vagy elektromos ellenállások által sugárzott hõ lassan ha-
tol be az étel felszínérõl a belsejébe. Ezért nagy hõenergia veszteség jellemzi a levegõ, a 

sütõ alkatrészek és az ételt tartalmazó edény melegítése miatt. 
Ezzel szemben a mikrohullámú sütõben, a hõ magában az ételben keletkezik, tehát a me-
leg belülrõl kifelé terjed ki. Nincs energiaveszteség, mert a mikrohullámok nem adnak le 
energiát a levegõnek, a sütõ belsõ falainak és az edényeknek (amennyiben alkalmas mik-
rohullámú használatra), tehát a fenti részek nem melegszenek fel. 
Összefoglalva, a mikrohullámú sütõ elõnyei a következõk: 
1. Idõmegtakarítás; a sütési idõ átlagosan a hagyományos elkészítési idõ 3/4 részével 

csökken. 
2. Az ételek nagyon gyors felolvasztása; így csökkenthetõ a baktériumképzõdés veszélye. 
3. Energia megtakarítás. 
4. A tápanyagok a rövid sütési idõ miatt az élelmiszerben maradnak. 
5. Könnyû tisztíthatóság. 
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A mikrohullámú sütés mûködése 
A mikrohullámú sütõben egy magasfeszültségû elem található, amit MAGNETRON-nak 
neveznek. Ez elektromos energiát alakít mikrohullámmá. Az elektromágneses hullámo-
kat egy hullámvezetõ a belsõ sütõtérbe vezeti, amelyeket egy fémelosztó vagy egy for-
gótányér egyenletesen szétoszt. 
A sütõben a mikrohullámok minden irányban szétterjednek és visszaverõdnek a fémfa-
lakról, miközben egyenletesen áthatolnak az ételeken. 
 

Az ételek melegítése mikrohullámmal 
Az élelmiszerek többsége vizet tartalmaz, amelynek a molekulái a mikrohullámok hatá-

sára rezegni kezdenek. A molekulák súrlódása hõt termel, amely az élelmiszerek hõmér-
sékletének növekedéséhez vezet. Ez a folyamat az ételek felolvasztására, sütésére vagy 
melegen tartására használható. A következõ elõnyei vannak annak, hogy az élelmisze-
rekben a hõterjedés belülrõl kívülre történik: 
 sütési folyamathoz az ételeknek nincs ill. csak kevés folyadékra vagy zsírra van 

szüksége; 
 a felolvasztás, melegítés és sütés a mikrohullámú sütõben gyorsabb, mint a hagyo-

mányos sütõben; 
 a vitaminok, ásványi- és tápanyagok megmaradnak; 
 a természetes szín és aroma megõrzõdik. 

A mikrohullám áthatol a porcelánon, az üvegen, a keménypapíron és a mûanyagon, de 

fémen nem. Ezért ne használjon fémedényeket, vagy olyan edényeket, amelyeken fém 

részek találhatók! 
 
A fém visszaveri a mikrohullámokat. 

 
Áthatol az üvegen és porcelánon. 

 
Az élelmiszerek elnyelik. 

 
 

Élelmiszer 
Mennyiség 

(gr) 

Az edény tí-

pusa 

Teljesít-

mény 

(Watt) 

Sütési 

idõ 

(perc) 

Pi-

hentet

ési 

idõ 

(perc) 
Felfújt 500 lapos edény 400 12-17 3-5 
Csõben sült 

burgonya 
800 lapos edény 600 20-22 3-5 

Lasagne kb. 800 lapos edény 600 15-20 3-5 
Túró felfújt kb. 500 lapos edény 400 18-20 3-5 
2 db. friss csir-
kecomb (a gril-
lezõ rácson) 

darabonként 

200 
lapos edény 400 10-15 3-5 

Csirke kb. 1000 lapos és széles 

edény 
400 35-40 3-5 

Csõben sült 

hagymaleves 
2 db 200 gr-os 

csésze 
leveses tál 400 2-4 3-5 

 

Hús sütés 
Táblázatok és tanácsok � Hús sütés 

Élelmi-

szer 

Meny

nyi-

ség 

(gr) 

Telje-

sítmény 

(Watt) 

Hõ-

mér-

séklet 

°C 

Sütési 

idõ 

(perc) 

Pihente-

tési idõ 

(perc) 

Utasítások 

Marha 1000 200 160/170 80/90 10 Ne fedje le! 
Sertés-
karaj 

500/ 
600 

200 180/190 35/40 10 Ne fedje le! 

Csirke, 
egész 

100/ 
1200 

400 200 30/40 10 Fedje le! A 
mellrészt tegye 

felfelé! Ne for-
dítsa meg! 

Csirke 
darabok/ 
fél csirke 

800 400 200 25/35 10 Ne fedje le! Úgy 

helyezze el az 
egyes részeket, 

hogy a bõr felfe-
lé mutasson! Ne 

fordítsa meg! 
Kacsa 1500/

1700 
200 200 70/80 10 Fedje le! Ne 

fordítsa meg! 
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Táblázatok és tanácsok � Grillezés mikrohullám nélkül 
 

Élelmiszer 
Mennyiség 

(gr) 

Grillezési idõ 

(perc) 
Ötletek/tanácsok 

Halak 
Makréla 
Szardínia 

800 
6-8 darab 

18-24 
15-20 

A halakat kenje be vékony vaj-
réteggel vagy olajjal! A sütési 

idõ felénél fordítsa meg és fû-

szerezze! 
Húsfélék 
Kolbász 6-8 darab 22-26 A sütési idõ felének leteltekor 

szurkálja meg villával és fordít-
sa meg! 

Fagyasztott 
hamburgerhús 

3 darab 18-20  

Bordaszelet 
(kb. 3 cm 
vastag) 

400 25-30 A sütési idõ felénél kenje be 

kevés olajjal és fordítsa meg! 

Egyebek 
Pirítós kenyér 4 darab 1½-3 Végig felügyelje a pirítási fo-

lyamat alatt! 
Melegszend-
vics 

2 darab 5-10 Végig felügyelje a pirítási fo-
lyamat alatt! 

 

Táblázatok és tanácsok � Mikrohullám + Grill 
A mikrohullámú grillezés funkció ideális egyszerre történõ gyors sütéshez és pirításá-

hoz. Ezenkívül ezzel a funkcióval átsütheti az élelmiszereket. 
A mikrohullám és a grill egyszerre üzemel. A mikrohullám süti, a grill pedig pirítja az 

ételeket. 
Mielõtt használni kezdene egy edényt a mikrohullámú sütõben, gyõzõdjön meg róla, 

hogy az használható mikrohullámú sütõben! Csak mikrohullámú sütõben használható 

edényeket alkalmazzon! 
A kombinált üzemmódhoz használt edényeknek mind a mikrohullámú sütéshez, mind a 

grillezéshez alkalmasnak kell lennie. Lásd az edényfajtákról szóló táblázatot! 
Ne feledje, hogy a megadott adatok csupán tájékoztató értékek, amelyek az ételek erede-
ti állapotától, a hõmérséklettõl, a páratartalomtól és az étel fajtájától függõen eltérhet-
nek! Ha a megadott idõtartam nem elegendõ az étel megfelelõ megpirításához, állítson 

be további 5-10 percre a grillsütés üzemmódot! 
Tartsa be a pihentetési idõket és fordítsa meg a húst- és a szárnyas darabokat! 
Ha nincs ezzel ellenkezõ utasítás, használja a forgótányért a sütéshez! 
A táblázatokban feltüntetett adatok hideg sütõtérre vonatkoznak (a sütõ elõzetes elõme-
legítésére nincs szükség). 

A készülék leírása 
 

11

10

9

8

7

6

1

2

5

3

4

 
 

1. � Kapcsolótábla 7. � Forgó gyûrû 
2. � Ajtóüveg 8. � Forgó tányér 
3. � Oldalsó tartó elemek 9. � Négyszögletes üveg tepsi 
4. � Fülek 10. � Négyszögletes rács 
5. � Meleg levegõ kivezetés 11. � Pirító tányér 
6. � Forgótányér tartó elem  

 

1 5 3 4 6 2 7

 
1. � Funkció választó gomb 5. � Óra gomb 
2. Gyermekzár gomb 6. � Stop gomb 
3. � Start gomb 7. � Forgó gomb 
4. � OK gomb  
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O  
 

A. � Óra ellenõrzõ lámpa H. � Speciális funkció ellenõrzõ lámpa 
B. � Grill funkció ellenõrzõ lámpa I. � Kiolvasztás idõ alapján ellenõrzõ lámpa 
B+D. � Funkció ellenõrzõ lámpa J. � Kiolvasztás súly alapján ellenõrzõ lámpa 
C. � Memória ellenõrzõ lámpák K. � Súly ellenõrzõ lámpa 
D. � Mikrohullám ellenõrzõ lámpa L. � Teljesítmény ellenõrzõ lámpa 
E. � Mínusz gomb M. �Gyermekzár ellenõrzõ lámpa 
F. � Idõtartam ellenõrzõ lámpa N. � Teljesítmény/súly kijelzõ 
G. � Plusz gomb O. � Pontos idõ/idõtartam kijelzõ 

 

Alap beállítások 
 

A pontos idõ beállítása 

1 5 3 4 6 2 7

A készülék csatlakoztatása, vagy áramszünet után az óra jelzés villog jelezve, hogy a 

pontos idõ nem helyes. 
Az óra beállításához a következõképpen járjon el: 
1. Nyomja meg az (5) óra gombot, amikor a pontos idõ/idõtartam kijelzõ a pontos idõt 

mutatja. Az órák villogni kezdenek. 
2. Nyomja meg a �+� és �-� gombokat az órák beállításához! 
3. Nyomja meg ismét az (5) óra gombot a percek beállításához! A percek villogni 

kezdenek. 
4. Nyomja meg a �+� és �-� gombokat a percek beállításához! 
5. A folyamat befejezéséhez nyomja meg még egyszer az (5) óra gombot! 
 
 

A grill üzemmód használata 
 
Hogy a legjobb eredményeket érje el a grillezés üzemmóddal, használja a készülékhez 

mellékelt grillezõ rácsot! 
 
A grillezõ rácsot úgy helyezze a készülékbe, hogy az ne érintkezhessen a sütõtér 

fémfelületeivel, mert így elektromos kisülések jöhetnek létre, ami a készülék káro-

sodásához vezethet! 

 
FONTOS UTASÍTÁSOK: 

1. A grill elsõ használatánál normális jelenség, hogy a gyártási folyamat közben hasz-
nált olaj következtében füst és szag képzõdik. 

2. Az ajtó üvege a grill üzemeltetése közben nagyon magas hõmérsékletet ér el. Tart-

sa távol a gyerekeket! 
3. A grill üzemelése közben a sütõtér falai nagyon forróak lesznek. Mindig használjon 

konyha kesztyût! 
4. A grill hosszan tartó használata esetén normális jelenség, hogy a fûtõellenállások 

rövid ideig kikapcsolnak a biztonsági termosztát miatt. 
5. Fontos: ha az ételt edényben grillezi, vagy süti, fontos annak ellenõrzése, hogy a tá-

rolóedény mikrohullámú grillezéshez megfelelõ-e. Lásd az edényfajtákról szóló táb-
lázatot! 

6. A grillezés üzemmód használatakor, a felfröccsenõ zsír az ellenállásnak ütközhet és 

megéghet. Ez normális jelenség és nem jelent üzemzavart. 
7. Minden sütési folyamat után tisztítsa meg a készülék belsejét és a tartozékokat, 

hogy megakadályozza a szennyezõdések lerakódását! 

 
A használat elõtt 2 percig melegítse elõ a grillt! Ha nincs más megadva, mindig használ-
ja a grillezõ rácsot! A megadott adatok csupán tájékoztatásul szolgálnak és az ételek 

összetételétõl és mennyiségétõl, illetve a sütés kívánt eredményétõl függõen azoktól el-
térõek is lehetnek! A hal és a hús akkor lesz a legjobb ízû, ha grillezés elõtt kevés növé-

nyi olajjal, gyógynövénnyel és fûszerrel megkeni és néhány óráig pácolja. A sót csak a 

grillsütés után adja hozzá! 
A kolbász nem nyílik szét, ha grillsütés elõtt villával megszurkálja azokat. 
A sütési idõ felénél, ellenõrizze az étel állapotát és ha szükséges fordítsa meg azt és ad-
jon hozzá még egy kevés olajat! 
A grillezés üzemmód különösen alkalmas vékony hús- illetve halszeletek elkészítéséhez. 
A vékony hússzeleteket csak egyszer kell megfordítani, míg a vastagabbakat több alka-
lommal is. 
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5. A készülék ajtaja bármikor kinyitható. A készülék ilyenkor automatikusan kikap-
csol. A mikrohullámú sütés csak akkor folytatódik, ha az ajtót újra becsukja és 

megnyomja a start gombot! 
6. A legtöbb élelmiszert le kell fedni. Így jobban megõrzik a nedvességet és az egyedi 

ízt. A fedõnek lehetõvé kell tennie a mikrohullámok keresztülhatolását és kis nyílá-

sokkal kell rendelkeznie a gõz eltávozásának biztosítása érdekében. 
 

Táblázatok és tanácsok � Zöldségek sütése 

Élelmiszer 

Meny-

nyiség 

(gr) 

Hozzá-

adott fo-

lyadék 

Teljesít-

mény 

(Watt) 

Sütési 

idõ 

(perc) 

Pihen-

tetési 

idõ 

(perc) 

Ötle-

tek/tanácsok 

Karfiol 
Brokkoli 
Gomba 

500 
300 
250 

100 ml 
50 ml 
25 ml 

800 
800 
800 

9-11 
6-8 
6-8 

2-3 
2-3 
2-3 

Szedje rózsáira! 

Vágja szeletekre! 

Fedje le! 
Borsó és sár-
garépa 
Fagyasztott 
sárgarépa 

300 
250 

100 ml 
25 ml 

800 
800 

7-9 
8-10 

2-3 
2-3 

Vágja kockákra 
vagy szeletekre! 
Fedje le! 

Burgonya 250 25 ml 800 5-7 2-3 Hámozza meg, 

vágja egyforma 

darabokra! Fedje 
le! 

Paprika 
Póréhagyma 

250 
250 

25 ml 
50 ml 

800 
800 

5-7 
5-7 

2-3 
2-3 

Vágja darabokra, 

vagy szeletekre! 
Fedje le! 

Fagyasztott 
kelbimbó 

300 50 ml 800 6-8 2-3 Fedje le!  

Káposzta 250 25 ml 800 8-10 2-3 Fedje le! 
 

Táblázatok és tanácsok � Halak sütése 

Élelmiszer 
Mennyi-

ség (gr) 

Teljesít-

mény 

(Watt) 

Sütési 

idõ 

(perc) 

Pi-

hentet

ési idõ 

(perc) 

Ötletek/tanácsok 

Filézett hal-
szeletek 

500 600 10-12 3 
Fedõvel letakarva készítse! 
A sütési idõ felénél fordít-
sa meg! 

Hal egészben 800 

 
 

800 
400 

 
 

2-3 
7-9 

 
 

2-3 

Fedõvel letakarva készítse! 
A sütési idõ felénél fordít-
sa meg! Szükséges lehet a 

hal végeinek betakarása. 

A pontos idõ kijelzés ki-/bekapcsolása 
Amennyiben zavarja a pontos idõ kijelzés, elrejtheti azt, az óra gomb 3 másodpercig tör-
ténõ nyomva tartásával. Az órák és a percek közötti kettõs pont villog, a pontos idõ ki-
jelzés azonban nem látszik. 
Amennyiben ismét szeretné látni a pontos idõt, tartsa benyomva 3 másodpercig az óra 

gombot! 

 

Biztonsági lezárás 

1 5 3 4 6 2 7

 
Lezárhatja a készülék üzemelését (például, hogy megakadályozza, hogy gyermekek 

használják a készüléket). 
1. A készülék lezárásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a (2) gyermekzár gombot! 

Egy hangjelzés hallatszik, és a gyermekzár ellenõrzõ lámpa kigyullad. Ebben az ál-
lapotban a sütõ lezárásra került, és nem lehet használni azt. 

2. A készülék lezárásának feloldásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a (2) gyermek-
zár gombot! Egy hangjelzés hallatszik, és a gyermekzár ellenõrzõ lámpa kialszik. 

 

Alap funkciók 
 

Mikrohullám 
Ezt a funkciót használhatja zöldségek, burgonya, rizs, hús és hal készítéséhez és felme-
legítéséhez. 

1 5 3 4 6 2 7
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1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a mikrohullám üzemmód ellen-
õrzõ lámpa villogni kezd. Az idõtartam kijelzõn az �1:00� jelzés villog. 

2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az idõtartam beállításához! 
3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! A teljesítmény kijelzõn a 

mikrohullámú teljesítmény érték kezd villogni. A teljesítmény kijelzõ villogni kezd. 
4. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba a mikrohullámú teljesítmény 

fokozat beállításához! Amennyiben nem használja a forgó gombot, a sütõ 850 W 

teljesítménnyel üzemel. 
5. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
6. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
FONTOS: 

A start gombot a fenti folyamat közben bármikor megnyomhatja. A sütõ ekkor a 

beállított értékekkel kezd üzemelni. 

 

Grill 
Ezt a funkciót használhatja az élelmiszerek felületének gyors pirításához. 

1 5 3 4 6 2 7

 
1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a grill üzemmód ellenõrzõ lámpa 

villogni kezd. Az idõtartam kijelzõn az �15:00� jelzés villog. 
2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az idõtartam beállításához! 
3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
4. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 

 

Mikrohullám + Grill 
Ezt a funkciót használhatja lasagne, szárnyas, sült burgonya és felfújtak készítéséhez. 

1 5 3 4 6 2 7

 

 Az olyan élelmiszerek elkészítésekor, amelyek kevés nedvességet tartalmaznak (pl.: 

kenyér kiolvasztása, pattogatott kukorica melegítése, stb.), a nedvességtartalom 
rendkívül hamar elpárolog. A készülék ezután üresjáratban dolgozik és az élelmi-
szer elszenesedhet. Ilyen esetben a készülék és a tárolóedény is károsodhat. Emiatt 

az ilyen esetekben a sütõt csak a szükséges idõtartamra szabad beállítani és folya-
matosan felügyelni kell. 

 A mikrohullámú sütõ nem használható nagy mennyiségû olaj felmelegítésére 
(frittírozásra). 

 A félkész ételeket vegye ki a csomagolásukból, mert az nem mindig hõálló! Köves-
se a gyártó utasításait! 

 Ha egyszerre több különbözõ edényt, például csészéket használ, azokat egyenlete-
sen elosztva helyezze a forgótányérra! 

 A mûanyag zacskók lezárásához csak mûanyag csipeszek használhatók, fémbõl 

készültek nem. A zacskót több helyen ki kell lyuggatni, hogy a keletkezõ gõz sza-
badon eltávozhasson. 

 Ha ételt süt, vagy melegít, gyõzõdjön meg róla, hogy azok minimum 70 °C hõmér-
sékletre felmelegedtek! 

 A sütés során vízpára lecsapódás képzõdhet az ajtó üvegén, amely egy idõ után le-
csuroghat. Ez normális jelenség, és alacsony hõmérsékletû helyiségben jellemzõbb. 

Ez semmiféle veszélyt nem jelent a készülék biztonságára. A sütés befejezése után 

törölje le a lecsapódás során keletkezett vizet! 
 Folyadékok melegítésekor széles nyakú edényeket használjon, hogy a fejlõdõ gõz 

szabadon eltávozhasson! 
Az egyes élelmiszereket az útmutatások szerint készítse elõ és vegye figyelembe a táblá-

zatokban megadott sütési idõket és teljesítmény beállításokat! Ne feledje, hogy a meg-
adott adatok csupán tájékoztatásul szolgálnak és a kezdeti állapottól, hõmérséklettõl, pá-

ratartalomtól, valamint az étel típusától függõen azoktól eltérõek is lehetnek! Azt java-
soljuk, hogy minden megadott sütési idõtartam és teljesítmény beállítást korrigáljon az 

aktuális helyzetnek megfelelõen. Az élelmiszertõl függõen a sütési idõtartam növelhetõ, 
vagy csökkenthetõ, illetve a teljesítmény fokozat nagyobbra vagy kisebbre állítható. 
 

Sütés mikrohullámmal� 
1. Minél nagyobb mennyiségû élelmiszert készít, annál hosszabb sütési idõtartam 

szükséges. Ügyeljen a következõ szabályokra: 
 dupla mennyiség � dupla idõ 
 fele mennyiség � fele idõ 

2. Minél alacsonyabb a hõmérséklet, annál hosszabb sütési idõtartam szükséges. 
3. A kevésbé szilárd élelmiszerek gyorsabban melegszenek fel. 
4. Az étel egyenletes elosztása a forgótányéron elõsegíti az egyenletes sütést. A szilárd 

élelmiszereket a tányér külsõ szélén-, a kevésbé szilárd élelmiszereket pedig a tá-

nyér közepén elhelyezve lehetõség van különbözõ élelmiszerek egyszerre történõ 

felmelegítésére. 
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Általános utasítások a kiolvasztáshoz 
1. A kiolvasztáshoz csak mikrohullámú használatra alkalmas edényeket (porcelán, 

üveg, megfelelõ mûanyag) használjon! 
2. A kiolvasztás súly beállítással funkció és táblázatok nyers élelmiszerek kiolvasztá-

sára vonatkoznak. A kiolvasztási idõ függ az élelmiszerek mennyiségétõl és vastag-
ságától. Amikor élelmiszereket fagyaszt le, mindig gondoljon a kiolvasztási folya-
matra! Ossza egyenlõ részre az élelmiszereket az edény méretének megfelelõen! 

3. Az élelmiszereket lehetõleg jól ossza szét a forgótányéron! A hal vastagabb része 

vagy a csirke comb kifelé mutasson! A vékonyabb részeket alufóliával védheti meg. 

Fontos: Az alufóliának nem szabad a sütõ falaihoz érnie, mert fényív jöhet létre! 
4. A nagyobb darabokat többször fordítsa meg! 
5. A mélyfagyasztott élelmiszereket lehetõleg egyenletesen ossza szét, mert a keske-

nyebb és vékonyabb részek gyorsabban kiolvadnak, mint a vastagabb és szélesebb 

darabok! 
6. A zsírosabb élelmiszereket, mint például vaj, fehér sajt és tejföl, nem szükséges tel-

jesen kiolvasztani. Szobahõmérsékleten néhány perc alatt megfelelõek lesznek a tá-

laláshoz! A mélyfagyasztott tejszínt a fogyasztás elõtt alaposan keverje össze! 
7. A szárnyast helyezze egy fordított tányérra, hogy a sültszaft könnyebben lefolyhas-

son! 
8. Csomagolja a kenyeret egy asztalkendõbe, hogy ne nagyon száradjon ki! 
9. Mikor a mikrohullámú sütõ sípoló hangjelzést ad és a kijelzõn villogó  felirat 

látható fordítsa meg az ételeket! 
10. Vegye ki a mélyfagyasztott élelmiszereket a csomagolásból és ne felejtse el az esetleges 

fémkapcsokat eltávolítani! Amennyiben olyan edényekrõl van szó, amelyek arra szolgál-
nak, hogy az élelmiszereket a fagyasztó szekrényben tárolja és ugyanúgy azokban mele-
gítse és készítse el, csak fedõt kell eltávolítania az edényrõl. Minden más esetben tegye 
az élelmiszereket mikrohullámú használatra alkalmas edénybe! 

11. A kiolvasztás során keletkezõ folyadékot, különösen szárnyas kiolvasztása közben, 

öntse ki, nem szabad, hogy más élelmiszerekhez érjen! 
12. Kérjük ügyeljen arra, hogy kiolvasztási funkcióknál pihentetési idõ szükséges az 

élelmiszerek teljes kiolvadásához! 
 

Sütés mikrohullámmal 
 

Figyelem! Olvassa végig figyelmesen a �Biztonsági utasítások� címû fejezetet mie-

lõtt a mikrohullámú sütõvel sütne! 

Amikor mikrohullámmal süt, mindig tartsa be a következõ utasításokat: 
 Az olyan élelmiszerek melegítése vagy sütése elõtt, amelyeknek héjuk vagy bõrük 

van (pl.: alma, paradicsom, burgonya, kolbász), szurkálja meg azokat egy villa se-
gítségével úgy, hogy ne nyíljanak szét! Vágja az élelmiszereket darabokra, mielõtt 

elkezdené elkészíteni õket a készülékben! 
 Mielõtt használni kezdene egy edényt a mikrohullámú sütõben, gyõzõdjön meg róla, 

hogy az megfelelõ mikrohullámú sütõben való használathoz (lásd az "Edények faj-
tája" címû fejezetet)! 

1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a mikrohullám+grill üzemmód 

ellenõrzõ lámpa villogni kezd. Az idõtartam kijelzõn az �10:00� jelzés villog. 
2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az idõtartam beállításához! 
3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! A teljesítmény kijelzõn a 

mikrohullámú teljesítmény érték kezd villogni. A teljesítmény kijelzõ villogni kezd. 
4. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba a mikrohullámú teljesítmény 

fokozat beállításához! Amennyiben nem használja a forgó gombot, a sütõ 360 W 

teljesítménnyel üzemel. A maximálisan beállítható teljesítmény 600 W. 
5. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
6. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
FONTOS: 

A start gombot a fenti folyamat közben bármikor megnyomhatja. A sütõ ekkor a 

beállított értékekkel kezd üzemelni. 
 

Meleg levegõ 
Ezt a funkciót használhatja ételek sütéséhez. 

1 5 3 4 6 2 7

 
1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a meleg levegõ üzemmód ellen-

õrzõ lámpa villogni kezd. 
2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az idõtartam beállításához! 
3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! A hõmérséklet érték vil-

log. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba a hõmérséklet beállításá-

hoz! 
4. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
5. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
 

Mikrohullám+meleg levegõ 
Ezt a funkciót használhatja ételek gyors sütéséhez. 

1 5 3 4 6 2 7
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1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a mikrohullám+meleglevegõ üzem-
mód ellenõrzõ lámpa villogni kezd. Az idõtartam kijelzõn az�10:00� jelzés villog. 

2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az idõtartam beállításához! 
3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! A teljesítmény kijelzõn a 

mikrohullámú teljesítmény érték kezd villogni. A teljesítmény kijelzõ villogni kezd. 
4. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba a mikrohullámú teljesítmény 

fokozat beállításához! Amennyiben nem használja a forgó gombot, a sütõ 360 W 

teljesítménnyel üzemel. . A maximálisan beállítható teljesítmény 600 W. 
5. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
6. A hõmérséklet érték villog. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba a 

hõmérséklet beállításához! 
7. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
8. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
 

Grill+légkeverés 
Ezt a funkciót használhatja ételek egyenletes sütéséhez és egyidejûleg a felület pirításá-

hoz. 

1 5 3 4 6 2 7

 
1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a grill+légkeverés üzemmód el-

lenõrzõ lámpa villogni kezd. 
2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az idõtartam beállításához! 
3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! A hõmérséklet érték villog. 

Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba a hõmérséklet beállításához! 
4. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
5. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
 

Kiolvasztás idõ beállítással (manuális) 
Ezzel a funkcióval élelmiszereket olvaszthat ki. 

1 5 3 4 6 2 7

 

Kiolvasztás 
 
A következõ táblázat összefoglalja a különbözõ kiolvasztási- és pihentetési idõket (az 

ételek egyenletes hõmérsékletének biztosítása érdekében), az élelmiszerek fajtájától és 

súlyától függõen, és a megfelelõ tanácsokat. 
 

Étel 
Súly 

(gr) 

Kiolvasztási 

idõ (perc) 

Pihente-

tési idõ 

(perc) 

Megjegyzés 

100 2-3 5-10 1 x fordítsa meg 
200 4-5 5-10 1 x fordítsa meg 
500 10-12 10-15 2 x fordítsa meg 

1000 21-23 20-30 2 x fordítsa meg 
1500 32-34 20-30 2 x fordítsa meg 

Hús darabok 
Sertés, marha, borjú, vadhús 

2000 43-45 25-35 3 x fordítsa meg 
500 8-10 10-15 2 x fordítsa meg Pörkölt 

1000 17-19 20-30 3 x fordítsa meg 
100 2-4 10-15 2 x fordítsa meg Vagdalt hús 
500 10-14 20-30 3 x fordítsa meg 
200 4-6 10-15 1 x fordítsa meg Sült kolbász 
500 9-12 15-20 2 x fordítsa meg 

Szárnyas, szárnyas darabok 250 5-6 5-10 1 x fordítsa meg 
Csirke 1000 20-24 20-30 2 x fordítsa meg 
Pulyka 2500 38-42 25-35 3 x fordítsa meg 
Halfilé 200 4-5 5-10 1 x fordítsa meg 
Pisztráng 250 5-6 5-10 1 x fordítsa meg 

100 2-3 5-10 1 x fordítsa meg Rák 
500 8-11 15-20 2 x fordítsa meg 
200 4-5 5-10 1 x fordítsa meg 
300 8-9 5-10 1 x fordítsa meg 

Gyümölcs 

500 11-14 10-20 2 x fordítsa meg 
200 4-5 5-10 1 x fordítsa meg 
500 10-12 10-15 1 x fordítsa meg 

Kenyér 

800 15-17 10-20 2 x fordítsa meg 
Vaj 250 8-10 10-15  
Túró 250 6-8 10-15  
Tejszín 250 7-8 10-15  
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Minden esetben: 
 a mikrohullámú sugárzás félbe szakad. 

 a grill kikapcsol, de továbbra is nagyon magas a hõmérséklete, égési sérülés ve-

szélye! 
 az idõkapcsoló óra megáll, és a kijelzõ fennmaradó üzemelési idõt mutatja. 
 
Ekkor a következõket teheti: 
1. megkeverheti vagy megfordíthatja az ételeket az egyenletes sütési eredmény biztosí-

tása érdekében. 
2. megváltoztathatja a sütési beállításokat. 
3. megszakíthatja a folyamatot a start/stop gomb megnyomásával. 
 
Csukja be a készülék ajtaját és nyomja meg a start/stop gombot a sütési folyamat foly-
tatásához! 
 
A sütési beállítások módosítása 
A sütési beállításokat (idõ, súly, teljesítmény, stb.) bármikor módosíthatja üzemelés 

közben illetve a sütési folyamat félbe szakításánál, a következõ módon: 
1. Az idõ módosításához forgassa el a forgógombot! Az újonnan beállított idõt a ké-

szülék azonnal elmenti. 
2. A beállított teljesítmény módosításához nyomja meg a súly/teljesítmény gombot! A 

megfelelõ ellenõrzõ lámpa villogni kezd. Módosítsa a beállítást a �-� és �+� gom-
bok segítségével! A megerõsítéshez nyomja meg ismét a teljesítmény választó gom-
bot! 

 
A sütési folyamat félbe szakítása 
Amennyiben félbe szeretné szakítani a sütési folyamatot, tartsa lenyomva 3 másodpercig 
a start/stop gombot! 
Hangjelzés hallatszik és a kijelzõn a pontos idõ jelenik meg. 
 
A sütési folyamat vége 
A sütési folyamat végén három hangjelzés hallatszik és a kijelzõn az end szó jelenik 

meg. 
A hangjelzések az ajtó nyitásáig vagy a start/stop gomb megnyomásáig minden 30 má-

sodpercben ismétlõdnek. 
 
 
 
 

1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a kiolvasztás idõ alapján üzemmód el-
lenõrzõ lámpa villogni kezd. Az idõtartam kijelzõn az �10:00� jelzés villog. 

2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az idõtartam beállításához! 
3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
4. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
5. Amikor hangjelzés hallatszik és a  felirat villog a kijelzõn, nyissa ki a mikro-

hullámú sütõ ajtaját és fordítsa meg az ételt! 
 

Kiolvasztás súly beállítással (automatikus) 
Ezzel a funkcióval gyorsan olvaszthat ki húst, szárnyast, halat, gyümölcsöt és kenyeret. 

1 5 3 4 6 2 7

 
1. Forgassa el az (1) funkcióválasztó kapcsolót, amíg a kiolvasztás súly alapján üzemmód 

ellenõrzõ lámpa villogni kezd. Az idõtartam kijelzõn a �Pr 1� élelmiszer fajta villog. 
2. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba az élelmiszer fajta beállításá-

hoz! Amennyiben nem használja a forgó gombot, a készülék a �Pr 1� élelmiszer faj-
ta beállítással üzemel. 

3. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! A súly kijelzõn a súly ér-
ték kezd villogni. A súly kijelzõ villogni kezd. 

4. Forgassa el a (7) forgó gombot a megfelelõ irányba a súly beállításához! Amennyi-
ben nem használja a forgó gombot, a sütõ 200 gr súly beállítással üzemel. 

5. Erõsítse meg a beállítást a (4) OK gomb megnyomásával! 
6. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
7. Amikor hangjelzés hallatszik és a  felirat villog a teljesítmény/súly kijelzõn, 

nyissa ki a mikrohullámú sütõ ajtaját és fordítsa meg az ételt! 
A következõ táblázat a felolvasztás funkciót mutatja a súly beállítással, feltüntetve a 

súlyhatárokat, felolvasztási- és pihentetési idõket (amely az étel egyenletes hõmérséklet 

eloszlásának biztosítását szolgálja). 

Program Élelmiszer Súly (gr) 
Idõtartam 

(perc) 

Pihenteté-

si idõ 

(perc) 
Pr 1 Hús 100-2.000 2-43 20-30 
Pr 2 Szárnyas 100-2.500 2-58 20-30 
Pr 3 Hal 100-2.000 2-40 20-30 
Pr 4 Gyümölcs 100-500 2-13 10-20 
Pr 5 Kenyér 100-800 2-19 10-20 

Fontos megjegyzés: Lásd az �Általános utasítások a kiolvasztáshoz� címû fejezetet! 
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Memória funkció 

1 5 3 4 6 2 7

 
 

Memória megadása és elmentése 
1. Válassza ki a kívánt alap funkciót az (1) funkció választó gomb segítségével! 
2. A (7) forgó gomb segítségével állítsa be kívánt paramétereket! 
3. Nyomja meg az (5) óra gombot 5 másodpercig! A kijelzõn az �M1� felirat jelenik 

meg. 
4. A (7) forgógomb segítségével válassza ki a memóriát, ahová a választott paraméte-

reket menteni szeretné (M1, M2 vagy M3)! 
5. Nyomja meg a (4) OK gombot a beállított funkció elmentéséhez! 
 

A mentett funkció használata 
1. Forgassa el az (1) funkció választó kapcsolót a mentett funkció használatához! 
2. Nyomja meg a (3) start gombot! A sütõ üzemelni kezd. 
 

Egy mentett funkció törlése 
1. Amikor a sütõ készenléti módban van, forgassa el az (1) funkció választó kapcsolót 

a kívánt mentett funkció lehívásához! 
2. Nyomja meg 5 másodpercig az (5) óra gombot! A teljesítmény/súly kijelzõ világít 

és 3 másodpercig a  üzenet látható. 
 

A pirító tányér használata 
 

Pizza és burgonyás ételek sütésénél grill vagy grill+mikrohullámú funkció használatánál 

az élelmiszerek alja nedves maradhat. Ezt elkerülheti a pirító tányér használatával. Ma-
gas hõmérsékletre felmelegszik és így az élelmiszerek ropogós, aranybarna színûre sül-
nek. 

Fontos utasítások: 
 Mindig használjon konyharuhát vagy konyhakesztyût, mert a pirító tányér nagyon 

átforrósodik! 
 Soha ne tegye a pirító tányért a forgótányér nélkül a készülékbe! 
 Soha ne tegyen hõre érzékeny edényeket a pirító tányérra (például mûanyag tálat)! 
 
 

A pirító tányér használata: 
1. Melegítse elõ a pirító tányért 3-5 percig a mikrohullám/grill funkcióval 600 W mik-

rohullámú teljesítménnyel! 
2. Kenje meg olajjal a pirító tányért, hogy az élelmiszerek szépen megpiruljanak! 
3. Tegye a friss vagy fagyasztott élelmiszereket közvetlenül a pirító tányérra! 
4. Helyezze a pirító tányért az üveg forgótányérra a mikrohullámú készülékbe! 
5. Állítsa be a mikrohullám/grill funkciót és a sütési idõt az elõzõ fejezetekben leírtak 

szerint! A következõ táblázatban néhány tanácsot talál. 
 

Élelmiszer Súly (gr) 
Sütési idõ 

(perc) 

Pihente-

tés 

idõ (perc) 

Megjegyzés 

200 gr 4-5 perc --- 

300 gr 5-6 perc --- Pizza 
400 gr 7-8 perc --- 

Vékony pizza esetén. 

Vastagabb pizza ese-
tén az elkészítési idõ 

1-2 perccel megnõ. 

200 gr 3-4 perc 2-3 perc Pástétomok és süte-
mények (MF) 300 gr 5-6 perc 2-3 perc 

 

Hamburger 150-200 gr 8-10 perc 5-8 perc 2 x fordítsa meg 

Sült krumpli, pirított 

burgonya 
400 gr 6-8 perc 

--- 1 x fordítsa meg 

 

Fontos utasítások 
 A pirító tányér teflonnal van bevonva. A nem szakszerû használat következtében 

megsérülhet a felület. 
 Ne vágja az élelmiszereket a pirító tányéron! Mielõtt felszeletelné az élelmiszere-

ket, vegye le azokat a pirító tányérról! 
 

A pirító tányér tisztítása 
A pirító tányért meleg vízzel és mosogatószerrel tisztítsa, majd öblítse le! Soha ne hasz-
náljon súroló szivacsot vagy súrolószert, mert megsérülhet a felület! 
 

Üzemelés közben� 
 

A sütési folyamat félbe szakítása 
Bármikor félbe szakíthatja a sütési folyamatot a start/stop gomb megnyomásával illetve 
a készülék ajtajának kinyitásával. 
 
 



 
 
 


