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A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási 
hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására 
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.  
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék 
nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. 
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen 
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, 
ahol a terméket vásárolta. 
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Gratulálunk az új mikrohullámú sütő megvásárlásához 
 
Köszönjük, hogy ezt az új Electrolux terméket választotta. Meg vagyunk győződve arról, hogy az új mikrohullámú 
sütő hasznos és nagyszerű segítőtársa lesz Önnek. Ahhoz, hogy ezt a készüléket minél nagyobb megelégedéssel 
használhassa, néhány fontos dolgot meg kell tanulni a készülék funkcióival és a jellemzőivel kapcsolatban. A 
későbbiekben a mikrohullámú sütő a háztartása nélkülözhetetlen eszközévé fog válni. 
 
 
 

A mikrohullámú sütő első használata előtt 
 
Mielőtt a készülékét használatba venné, feltétlenül olvassa el ezt a Használati útmutatót. Az abban foglaltakat 
mindig maradéktalanul tartsa szem előtt, hogy az új Electrolux készülékével a legjobb eredményt érhesse el. 
Ügyeljen arra, hogy a Használati útmutató mindig elérhető helyen legyen és a későbbiekben is mindig a 
rendelkezésére álljon. Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor ezt a Használati útmutatót is adja át az új 
tulajdonosnak.  
 
 
 

Műszaki adatok 
 

Külső főméretek Tömeg: 13,5 kg 
  
Szélesség: 484mm Űrtartalom: 20 l 
Mélység: 376 mm  
Magasság: 275 mm Névleges feszültség: 230V, 50Hz 
  
Sütőtér méretek Biztosíték-igény: 10 A 
  
Szélesség: 323 mm Teljesítményfelvétel: 2300 W 
Mélység: 296 mm  
Magasság: 218 mm Kimenő teljesítmény: 800 W 
  
 Grill: 1000 W 
 Zajkibocsátás: 60 dB (A) 

   
 
 
 

 

Ez a készülék megfelel a következő EG irányelveknek: 

− 73/23/EWG - (1973.02.19.) - kisfeszültségi irányelv alapján az egyes villamossági termékek 
biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII.31.) 
IKIM rendelet, 

− 89/336/EWG - (1989.05.03.)  - EMC-irányelv (a 92/31/EWG változással bezárólag) alapján az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet, 

− 93/68/EWG - (1993.07.22.) - CE-jelölés irányelv az egységes megfelelőségi jelölés használatáról. 
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Fontos biztonsági előírások 
 

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS HASZNÁLHASSA. 
 

• A beépített ajtózár-kapcsolók megakadályozzák, 
hogy mikrohullám jöjjön ki a működő készülékből, 
amikor az ajtót kinyitja. 

• Ne javítgassa saját maga a készüléket és ne 
próbálja meg azt nyitott ajtóval üzemeltetni, mert 
mikrohullám jöhet ki a készülékből. 

• Ne hagyja, hogy az élelmiszer-, vagy a tisztítószer-
maradványok összegyűljenek a sütőajtó tömítő 
felületén. (Vegye figyelembe a tisztításra 
vonatkozó tudnivalókat.) 

• Különösen fontos, hogy a sütőajtó záródása 
tökéletes legyen és ne legyen sérülés, vagy 
vetemedés az ajtón (1), a zsanérokon (2) és az 
ajtózáron, valamint az ajtó tömítésén és a záródó 
felületén (3). 

 
VIGYÁZAT! Ha az ajtó, a zsanér, vagy az 
ajtó tömítése megsérült, akkor tilos 
addig üzemeltetni a készüléket, ameddig 
a szerviz szakembere nem javította meg. 

 
VIGYÁZAT! A meghibásodott készüléket, 
beleértve a csatlakozó vezetéket is, csak 
a jótállási jegyben feltüntetett szerviz 
javíthatja!  

• Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, az ajtót, 
vagy a kezelőpanelt. A készülékbe történő 
bármilyen beavatkozás komoly sérülést okozhat 
(nagyfeszültség). 

• A készülék elhelyezésekor tartsa be az 
„Elhelyezés” című fejezetben leírtakat. 

• Ez a készülék kizárólag a háztartásokban használt 
ételek főzéséhez, sütéséhez és felolvasztásához 
készült. A mikró nem alkalmas ipari, vagy 
laboratóriumi használatra és a készülékre 
vonatkozó jótállás egyik esetre sem 
érvényesíthető. A gyártó minden felelősséget 
elhárít magától, ha a készüléket nem a 
rendeltetésének megfelelően használják. 

• Ne működtesse a sütőt üresen. Ha nincs benne 
élelmiszer, vagy folyadék, ami elnyeli a 
mikrohullámú energiát, akkor károsodhat a 
magnetron. 

• Ne tárolja a készüléket a szabadban és ne 
használja vizes, nedves környezetben. 

• Ne próbáljon meg papírt, vagy ruhaneműt szárítani 
a mikróban, mert ezek meggyulladhatnak. 

• Ne használja a sütőteret tárolási célra. Ne hagyjon 
benne papírtárgyat, edényt, vagy ételt. 

 

VIGYÁZAT! Ha füstöt észlel, akkor 
azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza 
ki a csatlakozó dugót a konnektorból, de 
tartsa zárva az ajtót. A meggyulladt 
csomagolóanyag, illetve étel zárt ajtó 
esetén kialszik. Soha ne próbálja meg a 
meggyulladt anyagot vízzel eloltani. 

VIGYÁZAT! A gyerekek a mikrót csak 
felügyelet mellett használhatják. A 
gyerekek nincsenek tisztában az 
elektromos készülékek használatával 
együtt járó kockázatokkal. 

 
Edények biztonsága 

• Csak olyan edényt használjon, amelyik alkalmas a 
mikrohullámú sütőben való használatra. 

• A legtöbb üveg, üvegkerámia és hőálló üvegedény 
kifejezetten alkalmas a mikrohullámú sütőben 
történő használatra. Habár a mikrohullámú energia 
nem melegíti fel a legtöbb hőálló üveget és 
üvegkerámiát, a bennük lévő forró élelmiszertől 
azonban mégis átforrósodhatnak. Ezért feltétlenül 
használjon edényfogó kesztyűt az edények 
kivételéhez. 

 
A főzőedények alkalmasságának 
ellenőrzése 
• A főzőedényeket a használat előtt ellenőrizni kell, 

hogy azok alkalmasak-e a mikrohullámú sütőben 
történő használatra. 

• Helyezze a főzőedényt a mikróba egy fél pohár 
vízzel együtt és kb. 1 percig 800 W-os (100%-os) 
teljesítménnyel üzemeltesse a készüléket. Ha a 
főzőedény felforrósodik, akkor azt ne használja. 
Ha csak langyos lesz, akkor felmelegítésre 
alkalmas, de főzésre nem. Ha az edény 
szobahőmérsékletű marad, akkor alkalmas a 
mikrohullámú főzéshez. 

• A papírtálca, a zsírpapír, a papírtörölköző, 
papírcsésze és tányér, a kartonpapír és a 
fagyasztó csomagolás használata rendkívül 
kényelmes. Ügyeljen azonban arra, hogy a 
bennük lévő élelmiszer elnyelje a mikrohullámú 
energiát, mert csak így kerülhető el a 
túlmelegedésük, illetve a meggyulladásuk. 

• Számos műanyag edény, csésze, valamint a 
fagyasztókban használatos tároló edény 
használható a mikrohullámú sütőben. Mindig 
tartsa be a műanyag edények gyártóinak az 
útmutatásait. Kerülje a műanyag edények 
használatát olyan esetben, ha azok magas zsír-, 
vagy cukortartalmú ételt tartalmaznak, mert a 
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magas hő hatására ilyenkor az edények 
megolvadhatnak. 

• Műanyag-, vagy papír-edényben történő 
melegítéskor ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül. 
Ha füstöt észlel, akkor tartsa zárva az ajtót, és 
azonnal húzza ki a dugót a konnektorból. 

• Fémedények és fémdíszítésű edények nem 
használhatók a mikrohullámú sütőben. Kivételt 
csak azok az edények képeznek, amelyeket 
kizárólag mikróban történő használatra ajánlott a 
gyártója. 

• A szűk szájnyílású edények és üvegek nem 
használhatók a mikrohullámú sütőben. 

• Legyen nagyon óvatos, amikor az edényfedőt 
eltávolítja, hogy elkerülhesse a kicsapódó forró 
gőzök okozta égési sérüléseket. 

 
Fólia tárolóedények 
A lapos fólia tárolóedények biztonságosan 
használhatók az ételek melegítéséhez, de csak akkor, 
ha betartják az alábbi szabályokat: 

1. A fólia tárolóedények nem lehetnek 3 cm-nél 
magasabbak. 

2. Tilos fólia tetőket használni. 
3. A tárolóedények magasságának legalább a 2/3-ig 

érjenek az ételek. Üres tárolóedényt tilos 
behelyezni a készülékbe. 

4. A fólia tárolóedények nem érhetnek hozzá a 
készülék belső oldalaihoz és az ajtóhoz. Ha a 
készüléknek van fém forgótányéra, vagy 
főzőrácsa, akkor arra kell ráhelyezni egy lefelé 
fordított tányért, majd a tányérra kell a fólia 
tárolóedényt ráhelyezni. 

5. Tilos a fólia tárolóedényeket többször 
felhasználni. 

6. Ha a mikrohullámú sütőt 15 percig, vagy annál 
hosszabb ideig használta, akkor először hagyja 
lehűlni, mielőtt ismét használni akarja. 

7. A használat során a forgótányér és a tárolóedény 
nagyon felforrósodik, ezért legyen óvatos a 
készülékből való kivételkor. Ajánlatos 
konyharuhát, vagy védőkesztyűt használni. 

8. Ne felejtse el, hogy alumíniumfólia tárolóedény 
használatánál a felmelegítési, vagy a főzési idő 
hosszabb lehet, mint más edényben, ezért 
ügyeljen arra, hogy a tálalás előtt az ételek 
nagyon forróak lesznek. 

 
Élelmiszerek biztonsága 
• Ne melegítsen ételeket lezárt edényben, pl. 

konzervdobozban. Mindig tegye át az ételt egy 
megfelelő tartóba. 

• A mikróban bő zsiradékban történő sütés nem 
végezhető, mert a zsiradék hőfoka nem 
ellenőrizhető és a zsír könnyen meggyulladhat. 

• Kukorica pattogtatása végezhető a készülékben, 
de kizárólag olyan csomagolásban, amelyet a 

gyártója mikrózásra készített. Ez a művelet 
kizárólag felügyelet mellett végezhető. 

• A "bőrös" és "héjas" élelmiszereket, - mint  pl. 
burgonya, paradicsom, virsli - a főzés előtt 
többször szurkálja meg villával, hogy a keletkező 
gőzök könnyebben eltávozhassanak és ne 
roncsolják szét őket. 

• A tálalóedényekben és a bébiételes üvegekben 
melegített ételeket a melegítés után fel kell 
keverni, és ellenőrizni kell a benne lévő étel 
hőfokát, hogy az égés okozta sérülés elkerülhető 
legyen. 

VIGYÁZAT! Lezárt edényben lévő 
élelmiszereket, folyadékokat tilos a 
mikróban felmelegíteni, mivel ezek 
szétrobbanhatnak. 

VIGYÁZAT! A melegített folyadékokat 
óvatosan vegye ki a készülékből, mivel 
késleltetve érik el a forráspontjukat. 

VIGYÁZAT! Folyadékok (levesek, italok) 
melegítése közben előfordulhat, hogy a 
forrási hőmérséklet elérése ellenére 
sincs gőzképződés. Ez az úgynevezett 
gőzkésleltetés a betett folyadékot már 
csekély forrásnál is képes hirtelen heves 
forrássá változtatni. A veszély elkerülése 
érdekében kövesse az alábbi lépéseket: 

 
1. Kerülje az egyenes oldalú, szűk szájnyílású 

edények használatát. 
2. Ne melegítse túl az ételeket. 
3. Az edénybe való behelyezés előtt keverje fel az 

ételt és a melegítés félidejében ismételje meg a 
keverést. 

4. Felmelegítés után rövid ideig hagyja állni a 
felmelegített folyadékot a sütőben, majd az edény 
kivétele előtt óvatosan ismét keverje meg. 

 
VIGYÁZAT! Néhány ételféleség, pl. egész 
tojás, lekváros üveg, stb., szétdurranhat 
a sütőben. Ha tojást akar sütni, akkor 
szúrja ki a sárgáját, takarja le és a sütés 
után hagyja kb. 1 percig állni, mielőtt 
eltávolítja a tetőt. 

 
Az ajtó körüli gőzkilépés természetes 
jelenség, mint ahogy az is, ha vízcseppek 
láthatók a sütőtérben, vagy az ajtó alatt. Ez 
a kondenzáció csupán az ételek hője miatt 
keletkezik és nincs kihatással a sütő 
biztonságos működésére. Az ajtó tömítése 
csak a mikrohullámú sugárzás kijutását 
akadályozza meg, a gőzt és a párát nem, 
ami természetes jelenség. 

• Ne erőltesse kézzel a forgótányér forgását. Ha ezt 
teszi, akkor ez a készülék hibás működését 
okozhatja. 
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• Fémedények használatánál gyakran ívképződés 
jelentkezhet a sütőtérben. A folyamatos 
ívképződés (szikrázás) károsíthatja a készüléket. 
Ilyen esetben állítsa le a készülék működését és 
ellenőrizze a benne lévő edényt. 

• Ügyeljen arra, hogy ne takarja le és ne hagyja 
eltömődni a szellőző nyílásokat a készülék tetején, 
a hátoldalán, az oldalán és az alján. 

 

 
Ne használja a készüléket ipari célra. A 
készüléket kizárólag háztartási 
használatra tervezték. 

 
Biztonsági előírások grill és 
kombinált módban való sütéshez 
 
1. Az üvegablak eltörhet, ha víz löttyen rá grill 

módban történő sütés közben. 

2. Feltétlenül használjon edényfogó kesztyűt a 
sütőbe történő be- és kipakolás közben. Az edény 
nagyon felforrósodik a sütőben, ezért vigyázzon, 
nehogy megégesse magát. A forgótányér és a 
fémrács is felforrósodik, ezért viseljen edényfogó 
kesztyűt, amikor megfogja őket. 

3. Ne érintse meg a belső vagy külső ablakot fém 
részekkel a sütőbe történő be- és kipakolás 
közben. Az ajtó belseje és a sütő nagyon 
felforrósodik, ezért legyen óvatos, mikor megnézi 
a sütőben levő ételt. 

4. Ne tegye a forgótányért vagy az edényt hideg 
vízbe, és ne próbálja használat után gyorsan 
lehűteni őket. 

5. Ne tegyen semmit a készülék tetejére. A készülék 
teteje felforrósodik, ezért bármi, amit a tetejére 
tesz, megsérülhet a hőtől. 

6. Csak grill üzemmód használatakor melegítse elő 
a sütőt. Soha ne melegítse elő mikrohullámú vagy 
kombinált (mikro és grill) üzemmódban. 

 

 
VIGYÁZAT! Amikor a készüléket 
kombinált módban használja, a 
gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt 
használhatják a sütőt a keletkezett hő 
miatt. 

 
Tartsa be a fenti előírásokat! 
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Elhelyezés 
 
1. Távolítson el minden reklámfóliát az ajtóról. 

2. Helyezze a sütőt egy vízszintes felületre. A 
felületnek erősnek és stabilnak kell lennie, hogy 
biztonsággal megtartsa a sütőt (13,5 kg) és a 
benne lévő edény és az élelmiszer tömegét. A 
megfelelő vízszintbe állítással elkerülheti a 
vibrációs és egyéb kellemetlen zajokat. 

3. A sütőt tartsa távol a víztől és a sugárzó hőtől. A 
sugárzó hő csökkenti a sütő hatékonyságát és 
hibás működéshez vezet. Ugyanezt eredményezi a 
víz is. Mindkettőtől megfelelő távolságban 
helyezze el a készüléket. 

4. Ne zárja le a készülék szellőző nyílásait. Ha a 
működés alatt a szellőző nyílások eltömődnek, 
akkor a sütő túlmelegszik és ez hibás működést 
eredményez. A szellőző nyílásokon forró levegő 
jön ki, ezért a készülék hátoldala és a fal között is 
megfelelő szabad távolságot kell biztosítani. Ne 
tegyen a készülék háta mögé függönyt. 

5. A sütőt a lehető legtávolabb helyezze el a rádió- és 
a TV-készüléktől. A készülék megfelel az EEC-
direktíva szerinti rádiózavarszűrési 
követelményeknek. Néhány interferencia zavar 
azonban felléphet, ha túl közel helyezi el a rádió-, 
vagy a TV készülékhez. 

6. Sarokban történő elhelyezésnél is legalább 10 cm-
es rést hagyjon a fal és a szellőző nyílások között. 
A készülék teteje fölött 10 cm szabad távolságot 
kell biztosítani. 

 
FONTOS! A sütő bárhol elhelyezhető a konyhában. 
Az elhelyezésnél azonban a vízszintes felületre, a 
hőforrástól és víztől való távolságra, valamint a 
megfelelő szellőzésre feltétlenül ügyelni kell. 
 

Csatlakoztatás a hálózatra 
A készüléket 230 V/50 Hz-es földelt konnektorhoz 
alkalmas csatlakozó vezetékkel és dugóval 
felszerelve szállítja a gyártó. A földelés minimálisra 
csökkenti a rövidzárlat okozta kockázatot. Ellenőrizze, 
hogy az Ön lakhelyén lévő feszültségadatok 
megfelelnek-e a fent leírtakkal. 

Ha a készüléket hosszabbítón keresztül csatlakoztatja 
az elektromos hálózatra, akkor a hosszabbítónak is 
földelt kivitelűnek kell lenni. 
 
 

VIGYÁZAT! A készülék földeletlen 
konnektorból nem üzemeltethető. Ha a 
megfelelő konnektor nem áll a 
rendelkezésére, akkor szakemberrel kell 
a megfelelő kiépítést elvégeztetni. 

VIGYÁZAT! A készüléket földelni kell. Ha 
a készülék nem szerelhető csatlakozó 
dugóval rendelkezik, akkor le kell vágni 
a rásütött dugót a vezetékről és egy 
megfelelőt kell felszerelni a helyére. A 
csatlakozó vezeték és dugó cseréjét 
kizárólag a jótállási jegyben kijelölt 
szerviz végezheti. 

VIGYÁZT! Soha ne engedje, hogy a 
szerviz szakemberén kívül más végezze 
a készülék javítását, különösen a 
burkolat eltávolítását. Ellenkező esetben 
mikrohullám szabadulhat ki a 
készülékből. Hiba esetén forduljon a 
kijelölt szervizhez. 
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Használható edények és tartozékok 
 
Az alábbi táblázatban segítséget adunk az eszközök és az anyagok kiválasztásának megkönnyítéséhez és ahhoz, 
hogy a kiválasztott edényben a főzés biztonsággal legyen végezhető.  
Az alábbi táblázat csak irányadó. 
 
 

Üzemmód  
Anyag 

 
Eszköz Mikrohullám Grill Kombinált 

Kerámia és üveg Hőálló kerámia 
Hőálló üvegáru  
Üvegáru fémdíszítéssel 
Ólomkristály 

IGEN 
IGEN *1 

NEM 
NEM 

IGEN 
IGEN 
NEM 
NEM 

IGEN 
IGEN *1 

NEM 
NEM 

Porcelán Fémdíszítés nélkül IGEN IGEN NEM 

Cserépedény *2  IGEN IGEN IGEN 

Műanyag Mikrohullámálló műanyag 
edények 
Műanyag fólia 

IGEN 
 

IGEN 

NEM 
 

NEM 

NEM 
 

NEM 

Fém Fémserpenyő 
Alumínium fólia *3 

NEM 
IGEN 

IGEN 
IGEN 

NEM 
IGEN 

Papír Pohár, tányér, szalvéta 
Zsírpapír 

IGEN 
IGEN 

NEM 
NEM 

NEM 
NEM 

Fa  NEM NEM NEM 

Tartozékok Grillrács 
Forgótányér 
Görgőtámasz 

NEM 
IGEN 
IGEN 

IGEN 
IGEN 
IGEN 

IGEN 
IGEN 
IGEN 

 
IGEN = Alkalmas eszközök és tartozékok. NEM = Nem alkalmazható eszközök és tartozékok. 

 
*1 Csak akkor, ha nincs fémdíszítése. 
 
*2 Csak akkor, ha nincs fémtartalmú bevonata. 
 
*3 FIGYELEM: Az alufóliát csak védelmi célra használja, túlzott használata ívkisülést okozhat. 
 
 
 
 
 
 
 
Kicsomagolás  
 
Ne feledje: A kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. Ha sérülést észlel, 
vagy hiányzik valamelyik tartozéka, akkor azonnal forduljon az eladóhoz.  
A sütőt és a tartozékokat védőfólia boríthatja. Adott esetben ezt a védőfóliát a használatot megelőzően el kell 
távolítani. Ne engedje a csomagolóanyagokkal játszani a gyerekeket. Fulladásveszély! 
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A mikrohullámú sütő működtetése 
 

 
 

A fő részek megnevezése és 
funkciója 
 
1. Sütőtér. Használat után nedves ruhával törölje ki. 
2. Ellenőrző ablak a sütőajtóban. A mikrózás alatt 

ezen keresztül ellenőrizhetők az ételek. 
3. Sütőajtó. A sütőajtónak mindig jól kell záródni. 
4. Záró karmantyú és biztonsági ajtózár rendszer. 
5. Kezelőpanel. 
6. Meghajtó tengely a forgótányérhoz 
7. Forgótányér 
8. Forgótányér támasz 
9. Grill fűtőelem 
10. Grillező rács, leginkább sütéshez és pirításhoz / 

grillezéshez kell használni 
 

Forgótányér behelyezése 
 
 
1. Helyezze a forgótányér támaszt a sütőtér aljára. 
2. Helyezze rá a forgótányért a támaszra a képen 

látható módon. Ügyeljen arra, hogy a forgótányér 
aljának közepén lévő kialakítás pontosan 
illeszkedjen a meghajtó tengelyre.  
Soha ne használja a forgótányért a felső 
oldalával lefelé fordítva. 

• Főzésnél a forgótányér támasznak is és a 
forgótányérnak is a mikróban kell lennie. 

• A melegítendő, illetve a főzendő ételt mindig a 
forgótányérra kell ráhelyezni. 

• A forgótányér az óramutató járásával 
megegyezően és azzal ellentétesen is foroghat. 
Ez teljesen normális jelenség. 

 

 
Forgótányér 

 
 
 
 
Forgótányér támasz 
 
 
Meghajtó tengely 
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Kezelőpanel 
 

 
 
1. Kijelző 

A főzési időt, a teljesítmény szintjét és az 
időpontot mutatja. 

 
2. Óra  

Az idő beállítására szolgál 
 
3. Teljesítmény 

A kívánt teljesítmény beállítására szolgál. 
 
4. Állj/Törlés 

A sütő megállítására vagy szüneteltetésére 
szolgál. 

5. Vezérlőgomb beállítása 
A kívánt főzési idő beállítására szolgál. 

 
6. Gyorsindítás 

A sütő elindítására szolgál. 

7. Automatikus felolvasztás 
A kívánt felolvasztási üzemmód beállítására 
szolgál. 

 

8. Automatikus újramelegítés 
A kívánt újramelegítési üzemmód beállítására 
szolgál. 

 
 
 
 

 
 
 

9. Grill 
A kívánt grill vagy kombinált grill/mikrohullám 
üzemmód beállítására szolgál. 
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Az óra beállítása 
 
A sütő első alkalommal történő elektromos hálózatra való csatlakoztatásakor, vagy az áramellátás megszakadása 
után a kijelzőben villog az óra szimbólum és a „88:88”.  
 
Ez a készülék 12 órás vagy 24 órás módra is kapcsolható. A 24 órás mód beállításához nyomja meg az óra 
gombot egyszer, a 12 órás mód beállításához nyomja meg az óra gombot kétszer. 
 
Példa: 4:30 beállítása (12 órás mód) 

1. Kétszer érintse meg az óra gombot. 

2. Állítsa be az időpontot „4:00” órára a beállító gomb használatával. 

3. Érintse meg az óra gombot. 

4. Állítsa be az időpontot „4:30” órára a beállító gomb használatával. 

5. Érintse meg az óra gombot. (Az időpontot most már beállította.) 
 
FIGYELEM:  Még a beállított üzemmód elindítása után is lehetőség van az aktuális időpont kijelzésére 

úgy, hogy megnyomja az óra gombot (az időpont 2 másodpercig jelenik meg). 
 
 
 

Biztonsági gyermekzár 
 
A sütő biztonsági gyermekzár funkciója megakadályozza, hogy a gyerekek véletlenszerűen elindítsák a 
mikrohullámú sütőt. A gyermekzár beállítását követően a készülék semelyik része sem fog működni addig, amíg a 
gyermekzár funkciót nem törli. 
 
Beállítás: 
 
1. Érintse meg egyszerre az „Állj/Törlés” gombot és az „Óra” gombot. Az „L” betű fog megjelenni a kijelzőn. 
 

A gyermekzár törléséhez egyszerűen csak érintse meg egyszerre az „Állj/Törlés” gombot és az „Óra” gombot. 
 
 
 

A készülék megállítása 
 
A sütőt a használat közben kétféle módon lehet megállítani. 
 
1. Nyomja meg az „Állj/Törlés” gombot. 

• Újraindíthatja a készüléket a Start gomb megnyomásával. 
• Az „Állj/Törlés” gomb újbóli megnyomása újraindítja az aktuális programot. 

 
2. Nyissa ki az ajtót. 

• Újraindíthatja a készüléket az ajtó becsukásával és a Start gomb megnyomásával. 
• Az „Állj/Törlés” gomb újbóli megnyomása törli az aktuális programot. 
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A hangjelzés kikapcsolása 
 
Ezen a készüléken kikapcsolható a hangjelzés. Amikor ezt beállítja, akkor kikapcsolja azokat a hangjelzéseket, 
amelyek a gombok megnyomásánál, illetve a program végén jelentkeznek. 
 
Beállítás: 
 
1. Érintse meg egyszerre az „Állj/Törlés” gombot és a Start gombot. Az „OFF” felirat fog megjelenni a kijelzőn. 

A törléséhez egyszerűen csak érintse meg egyszerre az „Állj/Törlés” gombot és a Start gombot. 
 
 
 

Gyorsindítás 
 
A „Start” gomb megnyomásával a maximális teljesítménnyel indítja el a sütőt (800W) 30 másodpercig. 

Minden alkalommal, amikor megnyomja a „Start” gombot, a főzési időt 30 másodperccel megnövelheti. 
 
 
 

Útmutatás a teljesítmény beállításához 
 
 
Teljesítmény-beállítás Felhasználási javaslat 

100 W Melegen tartás: ételek melegen tartásához. 

180 W Fagyasztott ételek felolvasztásához. 

Párolás: Párolt húsok befejező főzéséhez. 
Ragu és pörkölt készítéséhez. 

300 W 

Tejsodó és túrókrémes torta készítéséhez. 

Közepes: Raguk és pörköltek gyorsabb felolvasztásához. 450 W 

Sütemények és pudingok készítéséhez. 

Felmelegítés: Raguk és pörköltek felmelegítéséhez. 

Előfőzött ételek felmelegítéséhez. 

600 W 

Húsok és szárnyasok sütéséhez. 

800 W Max. teljesítmény: Folyadékok felmelegítéséhez, forralásához. 
Zöldségek főzéséhez. Barnító edény felmelegítéséhez.  
Pirított ételek előmelegítéséhez. 
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Mikrohullámú főzés 
 
 
1. Nyissa ki az ajtót, és helyezze rá az ételt a 

forgótányérra. 
Csukja be az ajtót. 

2. Nyomja a „Power” gombot addig, amíg el nem éri 
a kívánt teljesítményszintet. 

3. Állítsa be a kívánt időpontot a beállító gomb 
elfordításával. 

4. Nyomja meg a Start gombot (A készülék elkezdi 
a főzést). 

 

A készülék főzés közbeni kikapcsolásához, 
egyszerűen érintse meg az Állj/Törlés gombot. 
 
Figyelem: Használat után, feltétlenül nyomja meg 
az Állj/Törlés gombot kétszer, mivel ezzel tudja 
alaphelyzetre visszaállítja a sütőt. 
 

 
Példa: Főzés 450 W-os teljesítménnyel 1 perc 30 másodpercig 
 
1. Érintse meg háromszor a Power gombot („450”-nek kell megjelenni a kijelzőn). 
2. Forgassa a beállító gombot (most „15:00”-nek kell megjelenni a kijelzőn). 
3. Nyomja meg a Start gombot. A sütő most elkezdi a főzést. 
 
 
 

Sütés grill módban 
 
 
1. Nyissa ki az ajtót, és helyezze rá az ételt a grillező 

rácsra. 

2. Nyomja meg egyszer a Grill gombot. 

3. Állítsa be a kívánt időpontot a beállító gomb 
elfordításával. 

4. Csukja be az ajtót. 

5. Nyomja meg a Start gombot (A készülék elkezdi 
a főzést). 

 
A készülék sütés közbeni kikapcsolásához, 
egyszerűen érintse meg az Állj/Törlés gombot. 

Figyelem: Használat után, feltétlenül nyomja meg 
az Állj/Törlés gombot kétszer, mivel ezzel tudja 
alaphelyzetre visszaállítja a sütőt. 
 
Figyelem: Amikor a grillt először használja, füstöt 
vagy égett szagot érezhet. Ez normális jelenség, 
és nem annak a jele, hogy a sütő elromlott. 
A probléma elkerüléséhez a grill első 
használatakor étel nélkül 10 percig melegítse elő a 
sütőt grill funkcióban. 

 
 
Példa: Sütés grill módban 15 percig 
 
1. Érintse meg egyszer a Grill gombot. 
2. Forgassa a beállító gombot (most „15:00”-nek kell megjelenni a kijelzőn). 
3. Nyomja meg a Start gombot. A sütő most elindul. 
 
A grillező üzemmód használata előtt melegítse elő a sütőt. 

A grillező üzemmód előmelegítéséhez állítsa be a grill módot a fent leírt módon 3-4 percre. 
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Főzés kombinált módban 
 
 
Ennél a készüléknél a kombinált grill és a mikrohullámú főzés 3-féle beállítása közül lehet választani. 
 
1. Nyissa ki az ajtót, és helyezze rá az ételt a grillező 

rácsra. 

2. Nyomja meg a Grill gombot a kívánt kombinált grill 
és mikrohullámú főzés eléréséhez. 

3. Állítsa be a kívánt időpontot a beállító gomb 
elfordításával. 

4. Csukja be az ajtót és nyomja meg a Start gombot 
(A készülék elkezdi a főzést). 

 

A készülék sütés közbeni kikapcsolásához, 
egyszerűen érintse meg az Állj/Törlés gombot. 
 
Figyelem: Használat után, feltétlenül nyomja meg 
az Állj/Törlés gombot kétszer, mivel ezzel tudja 
alaphelyzetre visszaállítja a sütőt. 
 
 
 
 
 
 

Példa: Sütés grillel és 450W-os mikrohullám teljesítménnyel 15 percig 
 
1. Nyissa ki az ajtót. 
2. Érintse meg egyszer a Grill gombot. 
3. Forgassa a beállító gombot (most „15:00”-nek kell megjelenni a kijelzőn). 
4. Nyomja meg a Start gombot. A sütő most elindul. 
 

A grillt kombinált mikrohullámú és grill módban történő sütéshez nem szükséges előmelegítést végezni. 
 

Kombinált grill beállítás Gomb megnyomása Grill teljesítmény Mikrohullámú teljesítmény 

Kombi 1 2-szer Maximális 600 W 

Kombi 2 3-szor Maximális 450 W 

Kombi 3 4-szer Maximális 300 W 
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Automatikus felolvasztás 
 
 
1. Nyissa ki az ajtót, és helyezze rá az ételt a grillező 

rácsra. 
2. Nyomja meg addig az „Auto Defrost” gombot, 

amíg a kívánt programot el nem éri. 
3. Forgassa addig a beállító gombot, amíg el nem éri 

a kívánt mennyiséget. 
4. Csukja be az ajtót. 
5. Nyomja meg a Start gombot (A sütő elkezdi a 

felolvasztást). 
 

FIGYELEM: A részleteket lásd az alábbi 
táblázatban. 
A készülék sütés közbeni kikapcsolásához, 
egyszerűen érintse meg az Állj/Stop gombot. 
 
Figyelem: Használat után, feltétlenül nyomja meg 
az Állj/Törlés gombot kétszer, mivel ezzel tudja 
alaphelyzetre visszaállítja a sütőt. 
 
 

FIGYELEM:  Az automatikus felolvasztás közben a sütő automatikusan kiválasztja a szükséges 
mikrohullámú teljesítményt és felolvasztási időt. A sütő felolvasztás közben időnként megáll 
és/vagy hangjelzést ad, hogy az ételt megkeverhesse, vagy megfordíthassa. Nyomja meg a 
Start gombot a felolvasztás folytatásához. 

 
Táblázat az automatikus főzési üzemmódok kiválasztásához:- 
 
Automata program Gomb megnyomása Adag mérete Megjegyzés 

Hús egyszer 200-2000 g A sütő a felolvasztás közben időnként megáll, 
hogy az ételt megkeverhesse, vagy 

megfordíthassa. Nyomja meg a Start gombot a 
felolvasztás folytatásához. 

Szárnyas kétszer 200-2000 g A sütő a felolvasztás közben időnként megáll, 
hogy az ételt megkeverhesse, vagy 

megfordíthassa. Nyomja meg a Start gombot a 
felolvasztás folytatásához. 

Hal háromszor 200-2000 g A sütő a felolvasztás közben időnként megáll, 
hogy az ételt megkeverhesse, vagy 

megfordíthassa. Nyomja meg a Start gombot a 
felolvasztás folytatásához. 

125 - 1000g  

125 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 30 mp. múlva 
250 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 60 mp. múlva 
375 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 90 mp. múlva 
500 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 120 mp. múlva 
625 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 150 mp. múlva 
750 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 180 mp. múlva 
875 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 210 mp. múlva 

Kenyér/sütemény négyszer 

1000 g 10 hangjelzés után fordítsa meg, 240 mp. múlva 
 
Figyelem:  Kenyér/sütemény kiolvasztása közben a sütő csak 10 hangjelzés után áll meg, ha az ajtót 

kinyitja. Keverje meg vagy fordítsa meg az ételt, csukja be az ajtót és nyomja meg a Start 
gombot a felolvasztás folytatásához. 

 
Példa: 500g hal automatikus felolvasztásához. 
1. Nyissa ki az ajtót. 
2. Érintse meg háromszor az Auto defrost gombot. 
3. Forgassa a beállító gombot addig, amíg a kijelzőn az 500 jelenik meg. 
4. Csukja be az ajtót, és nyomja meg a Start gombot. A sütő most elkezdi a felolvasztást. 

További részletekért nézze meg az automatikus felolvasztó programok táblázatát. 
Az automatikus felolvasztás alternatívájaként kézileg kiválaszthatja a 180 W-os mikrohullámú teljesítményt. A 
nagytömegű ételek (450 g felett) felolvasztásának meggyorsítása érdekében a sütőt 1-3 percig elindíthatja 800 W-
on (100%-os teljesítményen), aztán a felolvasztás befejezéséig 180 W-ra mérsékelheti. 
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Automatikus újramelegítés 
 
A készüléket használhatja hűtött készételek, friss zöldség, csirkehús-szeletek és fagyasztott zsemle automatikus 
újramelegítésére. 
 
1. Nyissa ki az ajtót, helyezze rá az ételt a 

forgótányérra. 
2. Nyomja meg addig az „Auto Reheat” gombot, 

amíg a kívánt programot el nem éri. 
3. Forgassa addig a beállító gombot, amíg el nem éri 

a kívánt mennyiséget. 
4. Csukja be az ajtót. 
5. Nyomja meg a Start gombot (A sütő elkezdi a 

felolvasztást). 
 

FIGYELEM: A részleteket lásd az alábbi 
táblázatban. 
A készülék sütés közbeni kikapcsolásához, 
egyszerűen érintse meg az Állj/Stop gombot. 
 
Figyelem: Használat után, feltétlenül nyomja meg 
az Állj/Törlés gombot kétszer, mivel ezzel tudja 
alaphelyzetre visszaállítja a sütőt. 
 
 

FIGYELEM:  Az automatikus újramelegítés közben a sütő automatikusan kiválasztja a szükséges 
mikrohullámú teljesítményt és főzési időt. 

 
 
Táblázat az automatikus főzési üzemmódok kiválasztásához:- 
 

Automata program Gomb megnyomása Adag mérete 

300 - 350 g 
400 - 450 g 

Hűtött készételek 
 

egyszer 

500 - 550 g 

200 - 250 g 
300 - 350 g 
400 - 450 g 
500 - 550 g 
600 - 650 g 

Friss zöldség kétszer 

700 - 750 g 

200 - 300 g (1 darab) 
400 - 500 g (2 darab) 
600 - 700 g (3 darab) 

Csirkehús-szeletek háromszor 

800 - 900 g (4 darab) 
100 - 150 g (2 darab) 
200 - 250 g (4 darab) Fagyasztott zsemle 

 
négyszer 

300 - 350 g (6 darab) 
 

 
Példa: 500g friss zöldség automatikus főzése. 

1. Nyissa ki az ajtót. 

2. Érintse meg kétszer az Auto defrost gombot. 

3. Forgassa a beállító gombot addig, amíg a kijelzőn az 500-550 jelenik meg. 

4. Csukja be az ajtót, és nyomja meg a Start gombot. A sütő most elkezdi a főzést. 
 

További részletekért nézze meg az automatikus újramelegítés programok táblázatát. 
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Táblázatok 
 
Javaslatok a grill üzemmódban történő sütéshez 
 
Minden ételt a grillrácsra tegyen, tegyen alá egy nem fémtartalmú edényt, amely felfogja a kifröccsenő ételt vagy 
nedvet, hogy a lehető legkevesebbet kelljen takarítani. Minden ételt forgasson meg a főzési idő felénél.  
 
Étel  Mennyiség (tömeg) Főzési idő Különleges megjegyzések 

Pirítós 2 szelet 4-5 perc  

Sajtos pirítós 4 szelet 6-7 perc 4-5 perc pirítás, 2 perc feltéttel 
 
 
Általános javaslatok mikrohullám és grill üzemmódban történő sütéshez 
 

Étel Mennyiség 
(tömeg) 

Teljesítményválasztó 
állása 

Főzési idő Különleges megjegyzések 

Szalonna 4 (100 g) kombi 3 7-9 perc  

Marhasült 900 g 

Sertéssült 900 g 

csak mikrohullám 600 W 
kombi 2 

25 perc 
 

5-6 perc 

Olajjal kenje meg. Szórja meg 
sóval és borssal. Főzés után 
hagyja 15-20 percig állni. 

Sertéskaraj 2-3 (450 g) kombi 2 20-25 perc Olajjal kenje meg. Szórja meg 
sóval, borssal és paprikával. 

Csirke, 
hosszában 
félbevágott láb 

450 g 
 

800 g 

kombi 1 

kombi 1 

15-20 perc 
 

25-30 perc 

Olajjal kenje meg. Szórja meg 
sóval, borssal és paprikával. 

Fagyasztott 
hamburger 

4 (200 g) kombi 2 12-15 perc  

Kolbász csak 450 g kombi 1 10-15 perc  

Halszelet 2 (350 g) kombi 3 22-24 perc Olajjal kenje meg. Szórja meg 
sóval és borssal.  

Fagyasztott 
burgonya, tócsni 

2 (150 g) kombi 2 16-18 perc  
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Javaslatok kézi felolvasztáshoz 
 
Néhány étel, mint a kenyér és a gyümölcsök, sikeresen felolvaszthatók kézi vezérléssel, a 180 W-os teljesítmény 
használatával. 
 
Étel Elkészítés Felolvasztási idő Állásidő 
Kenyér 
Kis vekni Tegye mikrózható rácsra vagy konyhai 

papírtörlőre. 
Fordítsa meg a felolvasztási idő felénél. 

8-10 perc 10-15 perc 

Szeletelt nagy vekni Tegye mikrózható rácsra vagy konyhai 
papírtörlőre. 
Fordítsa meg a felolvasztási idő felénél. 

10-13 perc 10 perc 

2 szelet Tegye konyhai papírtörlőre. 45-60 másodperc 5 perc 
1 zsemle Tegye konyhai papírtörlőre. 45-60 másodperc 5 perc 
2 zsemle Tegye konyhai papírtörlőre. 1-11/2 perc 5 perc 
Sütemény és tésztafélék 
Torta 450g 
 

Vegye ki a csomagolásból, tegye tányérra. 9-11 perc 15-30 perc 

Túrókrémes torta 450g Vegye ki a csomagolásból, tegye tányérra. 9-11 perc 15-30 perc 
Pite (sült) 450g 
 

Vegye ki a csomagolásból, tegye tányérra. 7-9 perc 15-30 perc 

Édestészta 450g Vegye ki a csomagolásból, tegye tányérra. 7-9 perc 15-30 perc 
Vaj 
250 g (1 csomag) Ha fóliába van csomagolva, vegye le, és 

tegye tányérra. 
3-4 perc 5-10 perc 

Gyümölcs 
225 g  
Puha bogyótermésű 
gyümölcsök  
 

Tegye egy rétegben egy alacsony tálba. 
 

5-6 perc 5-10 perc 

450 g 
Puha bogyótermésű 
gyümölcsök  
 

Tegye egy rétegben egy alacsony tálba. 7-8 perc 5-10 perc 

Egy tányér étel 
400 g Takarja le egy tányérral vagy nem PVC 

tartalmú fóliával. Újramelegítéshez 3-4 percig 
mikrohullámon melegítse 100% (800 W) 
teljesítményen. 

7-8 perc 5-10 perc 

Zöldségek 
 A zöldséget nem szükséges főzés előtt 

felolvasztani. 
Minden zöldség 100% (800 W) 
teljesítményen felolvasztható és főzhető. 

  

 
Felolvasztási tanácsok 
1. Ha bizonytalan, akkor jobb eredményt érhet el a felolvasztási idő alábecslésével. Az étel felolvadása az 

állásidő alatt tovább folytatódik. 
2. A megolvadt részeket minél előbb válassza szét egymástól. 
3. A nagyobb darabokat a felolvasztás félidejében, vagy szünetében forgassa meg. 
4. Amint lehetséges, a felolvadt részeket távolítsa el. 
5. A felolvasztás előtt vegye ki az ételt a csomagolásából, vagy nyissa ki a csomagolást. 
6. A felolvasztást nagyobb edényben végezze, mint amiben lefagyasztotta, mert akkor könnyebben végezhető el 

a keverés, forgatás. 
7. A szárnyas felolvasztását a mellrésszel kezdje, majd félidőben fordítsa meg. Az érzékeny részeket (pl. szárny, 

láb) kis fóliadarabbal burkolja be. 
Nagyon fontos az állásidő, különösen a nagyobb mennyiségű, érzékeny ételek esetében, amelyek egyébként nem 
keverhetők meg. Az állásidő betartásával elérheti, hogy a főzést megelőzően az étel közepe is tökéletesen 
felolvadjon. 
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Automatikus újramelegítő programok táblázata 
 
 
Automata program Gomb megnyomása Állásidő Javaslatok 
    
Hűtött készétel egyszer 3 perc Tegye az ételt kerámiatányérra és takarja le 

mikrózható fóliával. Ez a program a 3 részből 
álló ételek számára megfelelő (pl. hús szósszal, 
zöldség és köret, mint pl. burgonya, rizs vagy 
tészta. 
 

    
Friss zöldség kétszer 3 perc A zöldségeket mérje meg, miután megmosta, 

megtisztította és hasonló méretűre vágta őket. 
Tegye egy üvegtálba fedővel letakarva. Adjon 
hozzá 45 ml (3 evőkanál) vizet, amikor 200- 450 
g-ot főz, 60 ml (4 evőkanál) vizet 500- 650 g-
hoz, és 75 ml (5 evőkanál) vizet 700- 750 g-hoz. 
Főzés után keverje meg. (Amikor nagyobb 
mennyiséget főz, egyszer keverje meg főzés 
közben.) 

    
Csirkeszeletek háromszor 3 perc A csirke részeit olajjal kenje meg, és szórja meg 

sóval, borssal és paprikával. Bőrével lefelé 
tegye a grillrácsra. Fordítsa meg, amikor a sütő 
hangjelzést ad. 

    
Fagyasztott zsemle négyszer 2 perc Tegye a fagyasztott zsemléket fejjel lefelé 

körkörösen a grillrácsra. Fordítsa meg, amint a 
sütő hangjelzést ad. 
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Automatikus felolvasztó programok táblázata 
 
 

Kategória Állásidő Javaslatok 
   

Hús 20-60 perc A széleket takarja be alufóliával. A húst fordítsa meg, amikor a 
sütő hangjelzést ad. Ez a program marha-, bárány-, 
sertéshúsokhoz, szeletelt, aprított és darált húsokhoz 
megfelelő. 

   
Szárnyas 20-60 perc Takarja be a láb- és szárnyvégeket alufóliával. Fordítsa meg a 

szárnyast, amikor a sütő hangjelzést ad. Ez a program egész 
csirkéhez és csirkedarabokhoz is megfelelő. 

   
Hal 20-50 perc Az egész hal farkát takarja be alufóliával. Fordítsa meg a 

halat, amikor a sütő hangjelzést ad. Ez a program egész 
halhoz és halszeletekhez is megfelelő. 

   
Kenyér/sütemény 5-30 perc Tegye a kenyeret egy darab konyhai papírtörlőre és fordítsa 

meg, amint a sütő hangjelzést ad. A süteményt 
kerámiatányérra tegye, és ha lehet, fordítsa meg, amint a sütő 
hangjelzést ad. (A sütő folyamatosan működik, és megáll, ha 
az ajtót kinyitja.) 
Ez a program minden fajta kenyérhez, szeletelthez és 
egészhez, zsemléhez és bagetthez is megfelelő. A zsemléket 
körkörösen helyezze el. 
Ez a program minden fajta élesztős süteményhez, kekszhez, 
túrókrémes süteményhez és könnyű tésztafelfújtakhoz is 
megfelelő. Nem alkalmas vajas/kérges tésztákhoz, 
gyümölcsös és tejszínes süteményekhez, és csokoládé 
bevonatú süteményekhez sem. 
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Mikrózási tanácsok 
 
 
• Tartsa mindig tisztán a sütőt. Mindenek előtt az 

ajtótömítésekre és a forgótányér alsó oldalára 
ügyeljen. 

• Fedővel ellátott széles, kerek, vagy ovális 
edényeket használjon. 

• Ne használjon fémből készült, vagy fémdíszítésű 
edényeket. A műanyagok megolvadhatnak és 
eldeformálódhatnak. 

• Az ételeket fedje le üvegfedővel, tányérral, vagy 
zsírpapírral. 

• A süteményeket, pékárut közvetlenül 
kenyérkosárban, vagy háztartási papírra 
(papírtörölközőre) helyezve olvassza fel. 

• A lefagyasztott ételeket tartalmazó csomagokat, 
műanyag zacskókat ki kell nyitni. Távolítsa el 
róluk a fémkapcsokat, az alufóliát, stb. Kisebb 
darab alufóliát használhat például a szárnyasok 
érzékenyebb részeinek védelmére. 

• A bőrös és héjas ételeket - pl. virsli, kolbász, vagy 
burgonya - egy villával meg kell szurkálni a főzés 
előtt. Tojást héjában nem szabad főzni, mert 
szétrobbanhat. 

• Lehetőleg egyforma nagyságú hússzeleteket 
vágjon. A zsírosabb részeket kívül, a száraz 
részeket pedig belül helyezze el. Állítsa a 
főzőedényt a sütő közepére. 

• Alkalmanként keverje meg, vagy fordítsa meg, 
hogy a meleg egyenletesen szétterüljön. 

• Mindig rövidebb főzési időt használjon, mint amit 
a receptben megadtak. Egyszerűbb a főzési időt 
növelni, mint megmenteni egy szétfőtt ételt. 
Nagyobb mennyiséghez több időre van szükség. 

• Vizet egyáltalán ne, vagy csak kis mennyiségben 
használjon a zöldségekhez. 

• Használjon kevesebb sót és fűszert, mint a 
hagyományos főzésnél, mert ezek negatívan 
befolyásolják az ételek minőségét.  

• Hagyja néhány percig az ételeket szabadon állni, 
hogy a belső meleg egyenletesen szétterüljön. 

• A mikrohullámú sütőben csak speciális 
sütőhőmérőt szabad használni. 

• A mikrosütőből való kipakolásnál húzzon 
védőkesztyűt. Az elkészült ételek nagyon forrók 
és erősen felforrósítják a főzőedényt (vagy a 
tányért) is. 

• Méz olvasztása 
Ha az üvegben lévő méz kikristályosodott, akkor 
távolítsa el az üveg fedelét, majd tegye be az 
üveget a készülékbe és 2 percig közepes 
teljesítménnyel olvassza fel. 

• Csokoládé felolvasztása 
100 g csokoládét törjön össze darabokra, tegye 
bele egy tálba és 1-2 percig magas 
teljesítménnyel olvassza fel, majd jól keverje meg. 

• Csokoládé felolvasztása / meglágyítása 
A lágyítást magas teljesítményen végezze, 
néhány másodpercig. Jobb eredményt kap, mint 
az alacsony teljesítményen való olvasztáskor. 

• Kenyér frissítése, melegítése 
Néhány másodpercig közepes teljesítményt 
használjon. 

• Fokhagyma tisztítás megkönnyítése 
3-4 gerezd fokhagymát magas teljesítményen 15 
másodpercig melegítsen fel.  A gerezd végének 
összenyomásakor a tiszta fokhagyma kipattan a 
héjából. 

• Gyümölcslé 
A citrusfélékből több lé nyerhető ki, ha magas 
teljesítményen 15 másodpercig felmelegíti a 
gyümölcsöket. 

• Zabkása főzése 
A zabkása könnyebben elkészíthető nem tapadó 
tálaló edényben. Kövesse a zabkása gyártójának 
az útmutatását. 
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Ápolás és tisztítás 
 
A sütőt mindig tisztán kell tartani. A kifröccsenő, kiszóródó ételmaradványok a mikrohullámú energiát elnyelik és 
meggyulladhatnak. Ezáltal csökken a sütő hatékonysága és egyúttal kellemetlen szagok is keletkezhetnek. Ne 
végezzen semmilyen módosítást a készüléken és ne próbálja meg a hibát saját maga kijavítani. A meghibásodott 
készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték és dugó cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz 
végezheti. 
 
Ne felejtse el a tisztítás megkezdése előtt  a csatlakozó dugót kihúzni a konnektorból! 

Figyelem: Ha a sütőt nem tartja tisztán, akkor a felület károsodást szenvedhet, ami kedvezőtlenül 
befolyásolja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet is teremthet. 
 
 

Tartozékok tisztítása (forgótányér, támasz) 
 
A forgótányért is és a támaszt is a sütőtérből való eltávolítás után mosogatószeres vízben tisztítsa meg. A támaszt 
óvatosan fogja meg. 

VIGYÁZAT! A sütő belseje, a rács és a forgótányér forró, ezért ne érintse meg azokat közvetlenül a használat 
után. Várja meg, amíg kihűlnek. 
 
 

Belső tisztítás 
 
Tartsa mindig tisztán a sütő belsejét. A kifröccsent és egyéb ételmaradványokat azonnal törölje le. A sütőtér falaira, 
az ajtóra és az ajtó tömítésére rátapadt szennyeződések elnyelik a mikrohullámú energiát, csökkentik a sütő 
hatékonyságát és károsodást is okozhatnak. A szennyeződések eltávolításához használjon mosogatószeres, 
meleg vízbe mártott és kicsavart puha ruhát. Ügyeljen arra, hogy víz ne juthasson be a szellőző nyílásokba. 

SOHA NE használjon karcoló tisztítószert, tűzhelytisztítót, vagy fémtisztító szivacsot a készülék egyetlen 
részének a tisztításához sem. 
 
A makacs szennyeződések fellazításához tegyen egy csésze vizet a mikróba és 2-3 percig forralja. 

SOHA NE HASZNÁLJON KÉST, VAGY BÁRMILYEN MÁS ESZKÖZT A SZENNYEZŐDÉSEK 
ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ. 

A készülékben keletkező kellemetlen szagok eltávolításához tegyen egy csésze vízbe 2 evőkanál citromlevet és 5 
percig forralja a készülékben. 
 
 

A grill tisztítása 
 
A kifröccsenő zsír vagy olaj beszennyezheti a grill részt, amikor a sütőt használja. Várja meg, amíg a sütőtér lehűl, 
és törölje le a kifröccsent olajat, mielőtt újra használná a sütőt. A grillen levő szennyeződések kellemetlen szagokat 
és füstöt eredményezhetnek. 
 
 

Külső tisztítás 
 
A kezelőpanel tisztításakor nyissa ki a készülék ajtaját. Ezzel elkerülheti a mikró véletlenszerű bekapcsolását. A 
külső felületeket először mosogatószeres, majd tiszta vízbe mártott és jól kicsavart, puha ruhával tisztítsa meg és a 
tisztítószer maradványokat is távolítsa el. Végül száraz, puha ruhával törölje át a felületeket. 
 
A külső felületek tisztításához ablaktisztító, vagy hasonló konyhai tisztító spray is használható. Soha ne használjon 
karcoló tisztítószert, tűzhelytisztítót, vegyszert, vagy fémtisztító szivacsot a készülék egyetlen részének a 
tisztításához sem. A meghibásodás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a szellőző nyílásokon semmilyen 
körülmények között se juthasson be víz a készülékbe. 
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Jótállási feltételek 
 
 
Az Electrolux cég az alábbi jótállást biztosítja a készülék első vásárlójának: 
 
1. A jótállás 12 hónapig érvényes a készülék első kiskereskedelmi vásárlójának történő átadásától számítva, amit 

számlával vagy hasonló irattal kell igazolni. A garancia nem terjed ki ipari használatra. 
2. A jótállás minden alkatrészre és szerkezeti részre vonatkozik, amely hibás kivitelezés vagy anyag miatt 

hibásodik meg. A jótállás nem terjed ki olyan készülékekre, ahol a meghibásodás vagy gyenge teljesítmény 
helytelen bánásmód, véletlen sérülés, figyelmetlenség, helytelen elhelyezés, jogosulatlan változtatás vagy 
megkísérelt javítás, ipari felhasználás vagy a használati útmutatóban leírt előfeltételek és útmutatások be nem 
tartásának következménye. A jótállás nem terjed ki égőkre, kivehető üveg vagy műanyag tartozékra.  

3. Ha esetleg garanciális javításra lenne szükség, a vevőnek tájékoztatnia kell a legközelebbi ügyfélszolgálati 
irodát (ELECTROLUX szervizt vagy a jótállási jegyben feltüntetett szervizt.). Az ELECTROLUX fenntartja a 
jogot, hogy meghatározza a javítás helyszínét (azaz az ügyfél otthonában, elhelyezés helyszínén vagy 
ELECTROLUX szervizben). 

4. A jótállás vagy az ingyenes csere munkára és anyagra is kiterjed. 
5. A jótállás keretei között végzett javítások nem hosszabbítják meg a készülék jótállási idejét. A garanciális 

javítások során eltávolított alkatrészek az ELECTROLUX tulajdonába kerülnek. 
6. A vevő törvényes jogaira ez a jótállás nincs hatással. 
 
Európai jótállás 
 
Ha Európán belül egyik országból átköltözik egy másikba, akkor a készülék jótállása is Önnel költözik a következő 
feltételek mellett: 
 
• A készülék jótállási ideje a vásárlás időpontjától kezdődik  

• A készülék jótállási ideje és javítási munkára és alkatrészre vonatkozó tartalma megegyezik az új lakóhelye 
szerinti országban alkalmazott, jelen modellt vagy készülékfajtát érintő előírásokkal. 

• A készülék jótállása Önnek szól és más felhasználóra át nem ruházható. 

• Az új otthona az Európai Közösségben (EK) vagy az Európai Szabadkereskedelmi Területen található. 

• A készüléket az útmutató értelmében helyezik el és használják, és csak háztartási célra használják, azaz egy 
szokványos háztartásban. 

• A készüléket az új lakóhelye szerinti országban levő szabályozásoknak megfelelően helyezik üzembe. 
 
Mielőtt elköltözik, kérjük lépjen kapcsolatba az alább felsoroltak közül a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal, 
hogy új otthonának részleteit megadhassa. Így tudják biztosítani azt, hogy a helyi szervizszolgálat tud az Ön 
költözéséről és ki tudja Önt és készülékét szolgálni. 
 
Franciaország  Senlis  +33 (0) 3 44 62 20 13 
Németország  Nürnberg +49 (0) 800 234 7378 
Olaszország  Pordenone +39 (0) 800117511 
Svédország  Stockholm +46 (0) 20 78 77 50 
Egyesült Királyság Slough  +44 (0) 1753 219898 
 
Az Electrolux csoport. A világ első számú választása. 
 
Az Electrolux csoport a konyhai, takarítási és kültéri célra gyártott motoros készülékek legnagyobb gyártója a 
világon. Az Electrolux csoport több mint 55 millió termékét (pl. hűtőgép, tűzhely, mosógép, porszívó, láncfűrész és 
fűnyíró) értékesítik évente körülbelül 14 milliárd amerikai dollár értékben a világ több mint 150 országában. 
 

 

 24
http://www.markabolt.hu


	Használati útmutató
	EMS 2040 EMS2040S modellek
	Tartalomjegyzék
	Táblázatok
	Ápolás és tisztítás
	Gratulálunk az új mikrohullámú sütő megvásárlásához

	Külső főméretek
	Fontos biztonsági előírások
	�
	Elhelyezés
	Csatlakoztatás a hálózatra
	Anyag

	Kezelőpanel
	Az óra beállítása


	Példa: 4:30 beállítása (12 órás mód)
	Biztonsági gyermekzár
	A készülék megállítása
	A hangjelzés kikapcsolása
	Gyorsindítás
	Útmutatás a teljesítmény beállításához




	Teljesítmény-beállítás
	100 W
	450 W
	Mikrohullámú főzés
	Sütés grill módban
	Kombi 1

	Táblázat az automatikus főzési üzemmódok kiválasztásához:-
	Hús
	Szárnyas
	Hal
	Kenyér/sütemény




	Táblázat az automatikus főzési üzemmódok kiválasztásához:-
	Hűtött készételek
	Friss zöldség
	Csirkehús-szeletek
	Fagyasztott zsemle





	Javaslatok a grill üzemmódban történő sütéshez

	Sütemény és tésztafélék
	Vaj
	Gyümölcs
	Egy tányér étel
	Zöldségek
	Automatikus újramelegítő programok táblázata
	Automatikus felolvasztó programok táblázata
	Mikrózási tanácsok

	Ne felejtse el a tisztítás megkezdése előtt  a csatlakozó du





