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BEÜZEMELÉS

A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT

BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS 

MEGSÉRÜLVE.  Győződjön meg arról, hogy a sütő 
ajtaja tökéletesen zár-e. Vegyen ki mindent a 
sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal 
tisztítsa ki a belteret.

A CSATLAKOZTATÁS UTÁN

A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSÉT  törvény írja elő.  A 
gyártó semmilyen felelősséget nem vál-
lal az ennek elmaradása miatt bekövet-
kező személyi sérülésekért vagy anya-
gi károkért.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan prob-

lémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó 

elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AKKOR,  ha a háló-
zati tápkábel vagy a villásdugó sérült, to-
vábbá ha a készülék nem működik meg-
felelően, vagy ha megsérült vagy leesett. 
A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót 
soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápká-
belt ne helyezze meleg felületek közelé-
be. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy 
egyéb veszélyek következhetnek be.

ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON   jelzett feszült-
ség megegyezik-e a lakás feszültségével.

A SÜTŐ CSAK AKKOR MŰKÖDTETHETŐ,  ha az ajtó jól be 
van zárva.

A SÜTŐT OLYAN SÍK ÉS STABIL FELÜLTRE HE- L-

YEZZE,  ami elbírja a sütő és az abba 
majdan behelyezendő kony-
hai eszközök súlyát. Járjon el 
óvatosan, amikor mozgatja.

A SÜTŐT NE TEGYE  hőforrások közelébe. A megfe-
lelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő fö-
lött hagyjon legalább 30 cm-nyi helyet. Ellen-
őrizze azt, hogy a sütő alatt, felett és mellett 
szabad térköz legyen, ami biztosítja a megfe-
lelő légáramlást. A mikrohullámú sütő nem he-
lyezhető be egy szekrényelembe.

GYENGE TELEVÍZIÓS MŰSORVÉTELT  
és interferenciát okozhat, 
ha a sütőt rádiókészülék, 
televízió vagy antenna kö-
zelében helyezze el.

NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROHULLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE-

MEZEKET,  amelyek a sütőtér oldalsó falán van-
nak. Ezek megakadályozzák, hogy zsiradékok 
vagy ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok 
bevezető csatornáiba.
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GYERMEK CSAK AKKOR   használja a készülé-
ket felnőtt felügyelete nélkül, ha megfelelő 
módon kioktatta, és ennek alapján bizton-
ságos módon tudja használni a készülé-
ket, illetve tisztában van a helytelen hasz-
nálathoz kapcsolódó kockázatokkal.  A lét-
rejövő magas hőmérséklet 
miatt gondoskodni kell a 
gyermekek felügyeletéről, 
amikor más hőforráso-
kat használnak (ha van-
nak ilyenek) külön vagy a 
mikrohullámokkal kombinálva.
A KÉSZÜLÉKET NEM ARRA SZÁNTÁK,   hogy csökkent 
fi zikai, értelmi vagy mentális képességű, illet-
ve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hí-
ján lévő személyek (beleértve a gyermekeket 
is) használják, hacsak a biztonságukért fele-
lős személy nem biztosít számukra felügyele-
tet és útmutatást a készülék használatára vo-
natkozóan. 
A GYERMEKEK FELÜGYELETÉVEL  kell gondoskod-
ni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

NE MELEGÍTSEN VAGY HASZNÁLJON GYÚLÉKONY 

ANYAGOKAT  a sütő belsejében vagy köze-
lében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásve-
szélyt idézhetnek elő.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT NE HASZNÁLJA  ruha, 
papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág, 
gyümölcs vagy más gyúlékony anyag 
szárítására. Ezzel tüzet okozhat.

NE SÜSSE TÚL SOKÁIG AZ ÉTELT.  Ezzel tüzet 
okozhat.

NE HAGYJA A SÜTŐT FELÜGYELET NÉLKÜL,  különö-
sen akkor, amikor a sütés folyamata során 
papírt, műanyagot vagy más gyúlékony 
anyagokat használ. Hő hatására ugyanis 
a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizo-
nyos műanyagok pedig elolvadhatnak.
Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, ha nagy 
mennyiségű zsírt vagy olajat használ, mivel 
túlhevülhetnek, és tüzet okozhatnak!

HA AZ ANYAG MEGGYULLADNA A SÜTŐBEN/SÜTŐN 

KÍVÜL, VAGY FÜSTÖT ÉSZLELNE,  tartsa zárva 
az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki 
a villásdugót a konnektorból, vagy kap-
csolja le a lakás áramellátását a biztosí-
téktáblán vagy a kapcsolószekrényben.

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ  
sütőt légmentesen lezárt tá-
rolóedényben lévő semmi-
lyen anyag melegítéséhez. 
A megnövekedett nyomás ká-
rokat okozhat a tárolóedény felnyitásakor, 
ami akár szét is robbanhat.

TOJÁS
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN  ne főzzön vagy melegít-
sen egész tojást (sem héjjal, sem héj nél-
kül), mert az "felrobbanhat" még 
azután is, hogy a mikrohullámú sütés 
befejeződött.

AZ AJTÓTÖMÍTÉSEKET ÉS AZ AZOK KÖZELÉBEN TA-

LÁLHATÓ RÉSZEKET  időről időre ellenőrizze. 
Károsodások észlelése esetén ne használ-
ja addig a készüléket, amíg szakemberrel el 
nem végeztette a javítást.

A KÉSZÜLÉKBEN NE HASZNÁLJON  korrozív vagy el-
gőzölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmi-
szerek melegítésére, illetve elkészítésére 
van kialakítva. Ezért soha ne használja azt 
ipari vagy laboratóriumi célokra.

NE AKASSZON VAGY HELYEZZEN  nehéz tárgya-
kat az ajtóra, mivel ez károsíthatja a sütő 
nyílását és a zsanérokat. Az ajtó fogan-
tyúját ne használja arra, hogy tárgyakat 
akaszt rá.

A KÉSZÜLÉK NEM ARRA KÉSZÜLT, hogy külső 
időzítő vagy elkülönített távirányító rend-
szer használatával üzemeltessék.
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ÁLTALÁNOS

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA 

KÉSZÜLT!  

A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDTETHETŐ  élelmiszerek behe-
lyezése nélkül, amikor mikrohullámokat használ. 
Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.

A PROGRAMOZÁSI PRÓBÁK  idejére tegyen a sütőbe 
egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámo-
kat, és így a sütő nem károsodik.

TÁVOLÍTSA EL A MŰANYAG- VAGY PAPÍRZAC-

SKÓK ZÁRÓZSINÓRJÁT,  mielőtt azokat a 
sütőbe tenné.

OLAJFÜRDŐBEN TÖRTÉNŐ SÜTÉS
NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ  sütőt olajfürdőben 
való kisütésekhez, mert a készülékben 
nincs lehetőség az olaj hő-
mérsékletének szabályozá-
sára.

FOLYADÉKOK
PL. ITALOK VAGY VÍZ.   Előfordulhat, hogy buborék-
képződés nélkül lépje túl a fo-
lyadék forráspontját. Ez a for-
rásban levő folyadék hirtelen 
kicsordulását eredményezheti.
Ennek elkerülése érdekében a 
következők szerint járjon el:

1.  Kerülje a szűk nyakú edények alkalmazá-
sát.

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

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

GYEREKÉTELEK VAGY CUMISÜVEGBEN LEVŐ FOLY-

ADÉKOK FELMELEGÍTÉSÉT   követően 
először mindig rázza össze az 
anyagot, és ellenőrizze annak 
hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyen-
letes hőeloszlást, és elkerülni a száj megégetésé-
nek kockázatát.
Ügyeljen arra, hogy a felmelegítés előtt 

levegye a kupakot és a cumit!

ÓVINTÉZKEDÉSEK

AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK  elkerülése érdekében 
a sütés után mindig viseljen edényfo-
gót vagy sütőkesztyűt az edények, a sütő 
megérintéséhez és az edények kivétel-
éhez. Az elérhető részek használat köz-
ben felforrósodhatnak, ezért a kisgyer-
mekeket távol kell tartani.

A SÜTŐ BELTERÉT SOHA NE HASZNÁLJA  tárolótérként.

A SÜTŐN LEVŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT  nem szabad leta-
karni. A szellőzés vagy a szellőzőnyílások akadá-
lyozása kárt okozhat a sütőben, és gyengítheti a 
sütési eredményeket is. 

A KÉSZÜLÉKET NE HAGYJA,  illetve 
ne használja a szabadban. 

NE HASZNÁLJA  továbbá ezt a 
terméket a konyhai mosoga-
tó mellett, nedves felületen, úszó-
medence közelébe vagy hasonló helyeken.
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CRISP FOGANTYÚ (csak egyes 
típusokon áll rendelkezésre)
A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK A SÜTŐBŐL 

VALÓ KIVÉTELÉHEZ  használja a mellékelt 
Crisp fogantyút.

CRISP TÁNYÉR (csak egyes típusokon áll ren-
delkezésre)
AZ ÉTELT KÖZVETLENÜL A CRISP 

TÁNYÉRRA HELYEZZE.  
A Crisp tányér használata-
kor alátétként mindig az 
üveg forgótányért használja.
NE HELYEZZEN EDÉNYEKET  a Crisp tányérra, 
mivel az gyorsan nagyon magas hőmérsékle-
tet ér el, és könnyen károsíthatja az edényeket.
A CRISP TÁNYÉR  használat előtt előmelegíthető 
(max. 3 perc). A Crisp tányér előmelegítésekor 
mindig a Crisp funkciót használja.

GRILLRÁCS (csak egyes típuso-
kon áll rendelkezésre)
AKKOR HASZNÁLJA A GRILLRÁCSOT,  
amikor a Grill funkciók használatával süt.

PÁROLÓ (csak egyes típusokon 
áll rendelkezésre)
Használja a párolót  behelyezett 
párolókosár mellett olyan ételek 
elkészítésére, mint a halak, zöld-
ségek és burgonya.
A PÁROLÓT  mindig az üveg forgótányérra he-
lyezze.

TARTOZÉKOK

ÁLTALÁNOS

HA A FÉMET TARTALMAZÓ TARTOZÉKOK  a sütő műkö-
dése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, ak-
kor szikra keletkezhet, és a sütő károsodhat.

FORGÓTÁNYÉR TARTÓ
A FORGÓTÁNYÉR TARTÓT  az üveg forgó-
tányér alá helyezze. A forgótányér 
tartóra az üveg forgótányéron kívül 
soha ne helyezzen más edényt. � A forgótányér tartót helyezze be a sütőbe.

ÜVEG FORGÓTÁNYÉR
MINDEN SÜTÉSI MÓDOZATNÁL  használja az üveg for-
gótányért. Ez felfogja a kicsö-
pögő levet és az olyan ételdara-
bokat, amelyek egyébként be-
szennyeznék a sütő belterét. � Helyezze az üveg forgótányért a forgótá-

nyér tartóra.

A SÜTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL,  hogy 
az alkalmazandó eszközök el-
lenállnak-e a sütőben kelet-
kező hőnek, és átengedik-e a 
mikrohullámokat.

AMIKOR AZ ÉTELT ÉS A TARTOZÉKOKAT BETESZI  a mikro-
hullámú sütőbe, akkor ellenőrizze, hogy azok 
ne érjenek hozzá a sütő belsejéhez. 

A SÜTŐ BEINDÍTÁSA ELŐTT MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG AR-

RÓL,  hogy a forgótányér szabadon tud-e forog-
ni.  Ha a forgótányér nem tud szabadon forog-
ni, kisebb edényt kell használni.

A KERESKEDELEMBEN  különféle sütési tartozékok 
kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön 
meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullá-
mú sütéshez.

Ez különösen a fémből készült vagy fém része-

ket tartalmazó tartozékok esetén fontos.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

NORMÁL HASZNÁLAT MELLETT  a tisztítás jelenti az 
egyedüli karbantartást.  Ehhez a sütőt ki kell 
kapcsolni az elektromos hálózatból.
A SÜTŐ TISZTÁNTARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA  a felü-
let károsodásához vezethet, ami kedvezőtle-
nül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és 
esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.

NE HASZNÁLJON FÉMBŐL KÉSZÜLT TISZ-

TÍTÓESZKÖZÖKET, ERŐS MOSÓSZER-

EKET, FÉMBŐL KÉSZÜLT TISZ-

TÍTÓESZKÖZÖKET,  fém súro-
lópárnákat, érdes hatá-
sú rongyokat stb., amelyek károsíthatják a ke-
zelőlapot, valamint a sütő külső és belső felü-
leteit. Az üvegek tisztításához rongyot és kö-
zömbös mosószert vagy papírtörülközőt és 
valamilyen sprayt használjon. Az ablaktisz-
tításra szolgáló sprayt fújja rá a papírtöröl-
közőre.
SEMMILYEN ANYAGOT NE SPRICCELJEN  közvetle-
nül a sütőbe.

RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT,  különösen 
folyadékok kicsordulása esetén, 
vegye ki a forgótányért, és tisz-
títsa meg a sütő alját.
EZ A SÜTŐ CSAK  behelyezett forgótányérral üze-
meltethető.

Ha nem használja rendszeresen a Grill funk-
ciót, a tűzveszély csökkentése érdekében 
havonta 10 percig működtetve le kell égetni a 
szennyeződéseket.

MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ:

FORGÓTÁNYÉR TARTÓ.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSAKOR NE 

HASZNÁLJON  gőzzel tisztító készülékeket.
A SÜTŐT rendszeresen kell tisztítani, 
és mindenféle étellerakódást el kell 
távolítani.

NE  használja a sütőt akkor, ha tisztítás 
céljából kivette a forgótányért.

HASZNÁLJON  puha és enyhe mosószeres vízben 
megnedvesített rongyot a belső felületek, az 
ajtó külső és belső részének, valamint ajtótö-
mítéseknek a megtisztításához.

NE HAGYJA, HOGY ZSÍR  vagy ételmaradékok 
gyűljenek fel az ajtónál.

A MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK  eltávolításához tegyen be 
sütőbe 2-3 percre egy vízzel telt poharat. A vízből 
elpárolgó gőz fel fogja puhítani a szennyeződést.
A SÜTŐ BELTERÉBEN ÉREZHETŐ KELLEMETLEN ILLATOK  
úgy távolíthatók el, hogy a sütőbe a forgótá-
nyérra helyez egy vízzel és citromlével színül-
tig telt poharat, és azt néhány percig forralja.

A GRILLEZŐ FŰTŐSZÁL  nem igényel tisztítást, mert 
az intenzív hő minden szennyeződést leéget, 
de a felette lévő felső fal esetén rendszeres 
tisztításra lehet szükség. Ehhez puha és enyhe 
mosószeres vízben megnedvesített rongyot 
használjon.

ÜVEG FORGÓTÁNYÉR.

KÖRÜLTEKINTŐ TISZTÍTÁS:
A CRISP TÁNYÉR  langyos, mosószeres vízben tisz-
títható. Az erősen szennyezett részek dörzsha-
tású ronggyal és enyhe tisztí-
tószerrel tisztíthatók.
TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG  hagyja 
lehűlni a Crisp tányért.

NE  merítse vízbe, illetve ne öblítse le, 
amíg még meleg a Crisp tányér. A gyors 
lehűtés károsíthatja.
NE HASZNÁLJON FÉM SÚROLÓESZKÖZÖKET.  Ezek 
megkarcolhatják a felületét.

CRISP FOGANTYÚ.

PÁROLÓ.

GRILLRÁCS.
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HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

HA A SÜTŐ NEM MŰKÖDIK,  a segélyszolgálat kihívá-
sa előtt ellenőrizze a következőket: � Helyén van-e a forgótányér  és a forgótá-

nyér tartó. � A villásdugó  jól illeszkedik-e a fali aljzatba. � Jól záródik-e  az ajtó. � Ellenőrizze a biztosítékokat,  és győződjön 
meg arról, hogy van-e áram. � Ellenőrizze, hogy  a sütő szellőzése megfe-
lelő-e. � Tíz perc múlva próbálja meg ismét beindí-
tani a készüléket. � Mielőtt újra próbálkozna, nyissa ki  és csuk-
ja be az ajtót.

A FENTI MŰVELETEK CÉLJA AZ,   hogy ne hívja ki fölös-
legesen a segélyszolgálatot, ami ilyen esetben 
pénzbe kerülhet. 
A segélyszolgálat értesítésekor mindig közölje 
a gyártási számot és a sütő típusszámát (lásd a 
szerviz matricát). További tanácsokat a garan-
ciafüzetben talál.

HA A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL SZORUL CSERÉRE,  az 
csak eredeti kábellel cserél-
hető, amely a segélyszolgá-
latnál szerezhető be. A ká-
belt csak képzett szerviz-
szakember cserélheti ki.

A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉT 

KIZÁRÓLAG KÉPZETT SZERVIZSZAKEM-

BER VÉGEZHETI.  Szakképzett szak-
emberek kivételével bárki más 
számára veszélyes bármilyen 
olyan szervizelési vagy javítási 
művelet elvégzése, amely a mikrohullámú 
energia hatása ellen védelmet nyújtó bár-
mely burkolatelem eltávolításával jár.
NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLAT SEMMILYEN ELEMÉT.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A CSOMAGOLÓ DOBOZ  100%-ban új-
rahasznosítható, és el van 
látva az újrahasznosí-
tás jelével. Kövesse a helyi 
hulladékelhelyezési előíráso-
kat. A potenciális veszélyt hor-
dozó csomagolóanyagokat (mű-
anyag zacskók, polisztirol elemek, stb.) tartsa 
távol a gyermekektől.
A KÉSZÜLÉKEN  található jelzés megfelel az elekt-
romos és elektronikus berendezések hulladé-
kairól szóló 2002/96/EC európai irányelvben 
(WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált 
termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít 
elkerülni a környezettel és az emberi egészség-
gel kapcsolatos azon esetleges negatív követ-
kezményeket, amelyeket a termék nem megfe-
lelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
A TERMÉKEN VAGY A TERMÉKHEZ MELLÉKELT DOKUMEN-

TUMOKON FELTÜNTETETT  jelzés arra utal, hogy ez 
a termék nem kezelhe-
tő háztartási hulladékként.. 
Ehelyett a terméket a villa-
mos és elektronikus berende-
zések újrahasznosítását vég-
ző telephelyek valamelyikén 
kell leadni. 
KISELEJTEZÉSKOR  a hulladékel-
távolításra vonatkozó helyi 
környezetvédelmi előírások 
szerint kell eljárni.
A TERMÉK KEZELÉSÉVEL, 

HASZNOSÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLA-

TOS BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁSÉRT  forduljon a lakóhelye 
szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási 
hulladékok kezelését végző társasághoz vagy 
ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
A TERMÉKET A HÁLÓZATI KÁBEL ELVÁGÁSÁVAL  kell hasz-
nálhatatlanná tenni.
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AZ IEC 60705 SZ. SZABVÁNNYAL ÖSSZHANGBAN.
A NEMZETKÖZI ELEKTROTECHNIKAI BIZOTTSÁG  a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének értéke-
léséhez melegítési normát vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket kínálja:
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Teszt Mennyiség Kb. idő Teljesítményszint Edény

12.3.1 750 G 9.5 MIN 700 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5 MIN 700 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 15 MIN 700 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 11-13 MIN KIOLVASZTÁS


