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EZ A FUNKCIÓ  nagy víztartalmú étel gyors felmelegí-
tésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy 
tea.

q NYOMJA MEG A JET START GOMBOT. 

EZ A FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN ELINDUL  maximális mikro-
hullámos teljesítménnyel és 30 másodperces sütési 
idővel. A gomb minden további megnyomására 30 
másodperccel meghosszabbodik az időtartam. A 
sütés időtartama a +/- gomb megnyomásával is mó-
dosítható - növelhető vagy csökkenthető - a funkció 
elindítása után.

MAX 34

Z A FUNKCIÓ nagy ívíztztarartatallmlmúúú éétét lelel ggyoyors ff lelmelegí-

JET START
CSAK MIKROHULLÁM

TELJESÍTMÉNY JAVASOLT HASZNÁLAT:

JET 
(700 W)

ITALOK,  víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek melegítése. Ha 
az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.

500 W
KÉNYES ELKÉSZÍTÉSI MÓDOZATÚ ÉTELEKHEZ,  például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és saj-
tételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.

350 W PÁROLT ÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ,  vaj olvasztásához.

160 W KIOLVASZTÁS.  Vaj, sajtok felpuhításához.

GYORS TÁJÉKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ
VEZÉRLŐPANEL

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE:
HA ELLENŐRIZNI, ÖSSZEKEVERNI, VAGY MEGFORGATNI  
szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés 
szüneteltethető. A beállítást a sütő 5 percig megőrzi.

A SÜTÉS FOLYTATÁSA:
ZÁRJA BE AZ AJTÓT,  és nyomja meg a START 
gombot EGYSZER. A sütés onnét folytatódik, 
ahol megszakadt. 
A START GOMB  KÉTSZER történő megnyomása a sütési 
időt 30 másodperccel meghosszabbítja.

HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:
VEGYE KI AZ ÉTELT,  zárja be az ajtót, és nyomja 
meg a STOP gombot.
MEGJEGYZÉS: A sütés befejeződése után a sütőtér világí-
tása működik a STOP gomb megnyomása előtt, ez nor-
mális jelenség.
HANGJELZÉS HALLHATÓ  percenként 5 percen át, amikor 
a sütés befejeződött. A hangjelzés ki-
kapcsolásához nyomja meg a STOP 
gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS:  A sütő csak 60 másodpercig tárolja a 
beállításokat akkor, ha a sütés befejezése után az 
ajtót kinyitotta, majd visszazárta.

MIKROHULLÁM GOMB
A mikrohullámú teljesítmé-
nyszint beállításához való.

ÓRA GOMB
A 24 órás óra beállítására való.

STOP GOMB
Nyomja meg a 
sütőfunkciók bármelyiké-
nek leállításához, illetve 
alaphelyzetbe állításához. 

JET KIOLVASZTÁS GOMB
A Jet kiolvasztás funkció kiválasz-
tására szolgál.

-/+  GOMB
Ezt a gombot az étel sütési idejének vagy súlyának 
növeléséhez/csökkentéséhez lehet használni.

KÉZI KIOLVASZTÁS GOMB
A kézi kiolvasztás funkció 
kiválasztására szolgál.

SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

MEMO GOMB
Tárolt kedvenc beállítás 
előhívásához való.

JET START GOMB
A sütési folyamat indítására 
vagy a Jet Start funkció 
meghívására szolgál.

EZT A FUNKCIÓT  normál sütésre és melegítésre használja, pl. zöldségek, hal, burgonya és hús elkészítéséhez.

AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT:  
Az időtartamot könnyen megnövelheti 30 másodperces lépésenként a Start gomb megnyomásával. Minden 
további gombnyomással a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik.Az idő értékét a +/- gomb megn-
yomásával is növelheti, illetve csökkentheti.

q A TELJESÍTMÉNY GOMBOT MEGNYOMVA  állítsa be a teljesítményt..

w NYOMJA MEG A +/- GOMBOT a sütési idő beállításához.

e NYOMJA MEG A JET START GOMBOT. 

DIGITÁLIS KIJELZŐ
A kijelző 24 órás rendszerű órát és 
jelzőszimbólumokat tartalmaz.

GYERMEKZÁR/ÉRINTÉSZÁR

EZ AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ 2 PERCCEL 
AZUTÁN KAPCSOL BE,  hogy a sütő visszatért 
készenléti állapotba.  Ebben a módban az 
ajtó és az érintőgombok lezárásra kerülnek.
A SÜTŐ AJTAJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI  (pl. élelmisz-
er behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár 
kioldana. Máskülönben a kijelzőn megjelenik a 
“DOOR“(AJTÓ) felirat.
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AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA MEGTÖRTÉNT  és működik.
HA A KIJELZŐRŐL EL KÍVÁNJA TÁVOLÍTANI A MÁR BEÁLLÍTOTT 
ÓRA  kijelzését, csak le kell nyomnia ismét 3 másod-
percig az Óra gombot, majd a Stop gombot.
AZ ÓRA FUNKCIÓ ÚJBÓLI ELINDÍTÁSÁHOZ  kövesse a fenti 
eljárást.
MEGJEGYZÉS: TARTSA NYITVA A SÜTŐ AJTAJÁT AZ ÓRA BEÁL-
LÍTÁSA ALATT.  Ily módon 5 perc áll rendelkezésére a 
művelet elvégzéséhez. Egyébként a lépések minde-
gyikét 60 másodpercen belül végre kell hajtania.

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT,  amikor egy 
konyhai órára van szüksége a pontos időtartam 
méréséhez különféle célokra, mint például tojás 
főzése vagy a tészta kelesztése a sütés előtt stb.

q NYOMJA MEG AZ ÓRA GOMBOT.
w NYOMJA MEG A +/- GOMBOT a mérendő IDŐ BEÁL-

LÍTÁSÁHOZ.

e NYOMJA MEG A JET START GOMBOT.

VILLOGÓ KETTŐSPONTOK  jelzik, hogy az időbeállítás 
üzemel.

HA EGYSZER LENYOMJA AZ ÓRA GOMBOT,  megjelenik, hogy 
mennyi van hátra a beállított időből. Ez 3 másodper-
cig marad a kijelzőn, majd visszatér a sütési idő kijel-
zésére (ha a sütés folyamatban van).

HA OLYANKOR ÁLLÍTJA LE A KONYHAI IDŐMÉRŐT,  amikor az 
egy másik funkció mellett a háttérben működik, 
először hívja elő az időmérőt az Óra gomb len-
yomásával, majd állítsa le a Stop gomb megn-
yomásával.

q NYOMJA LE MINDADDIG AZ ÓRA GOMBOT  (3 másod-
perc), amíg a bal oldali szám (óra) villogni nem 
kezd.

w NYOMJA MEG A +/- GOMBOT az órák számának 
beállításához.

e NYOMJA MEG AZ ÓRA GOMBOT ISMÉT.  (A két jobb ol-
dali szám (perc) villog.).

r NYOMJA MEG A +/- GOMBOT a percek számának 
beállításához.

t NYOMJA MEG AZ ÓRA GOMBOT ISMÉT.

HANGJELZÉS  hallható, amikor az időzítő óra befejezte 
a visszaszámlálást.

MAX 34

EBBEN A MÓDBAN a mikrohullámú teljesítményszint nem 
állítható, hanem 160 W értéken rögzített.
ELLENŐRIZZE RENDSZERESEN AZ ÉTELT.  Némi tapasztalat 
birtokában a különböző ételmennyiségek függvé-
nyében is fel tudja majd mérni az időket.

FORDÍTSA MEG A NAGY DARABOKAT  a kiolvasztás félide-
jében.

MŰANYAG ZACSKÓBA,  műanyag fóliába vagy karton-
dobozba csomagolt fagyasztott ételeket köz-
vetlenül be lehet helyezni a sütőbe, amenny-
iben a csomagolás nem tartalmaz fém része-
ket (pl. fém zárózsinór).

A CSOMAG ALAKJA  módosítja a kiolvasztási 
időtartamot. A lapos csomagok gyorsabban 
olvaszthatók ki, mint a mély tömbök.
VÁLASSZA SZÉT A DARABOKAT,  ahogy kezdenek felenged-
ni A különálló szeletek könnyebben engednek fel.

KIS ALUFÓLIA DARABOKKAL  burkolja be 
azokat a területeket, amelyek túlsá-
gosan felmelegszenek (pl. csirke-
combok és szárnyak).

A FŐT T ÉTELEK, R AGUK ÉS HÚSSZÓSZOK  jobban ki-
olvaszthatók, ha a kiolvasztás ideje alatt meg-
keveri ezeket.

KIOLVASZTÁSKOR  jobb, ha egy kissé fagyottan 
hagyja az élelmiszert, és hagyja, hogy a kiolvasz-

tás a pihentetés során fejeződjön be.

A KIOLVASZTÁS UTÁNI PIHENTETÉSI IDŐ MINDIG JAVÍTJA  a 
minőséget, mivel azután a hőmérséklet egyenle-
tesebben lesz elosztva az ételben.

q NYOMJA MEG A KÉZI KIOLVASZTÁS GOMBOT. 

w NYOMJA MEG A +/- GOMBOT a sütési idő beállí-
tásához.

e NYOMJA MEG A JET START GOMBOT. 

EEBBEBBEN AN A MÓ MÓDBDBAN a mikrohulláZTÁS GOMBOT

KÉZI KIOLVASZTÁS

LYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKC ÓIÓT, a imikkor egy

KONYHAI IDŐZÍTŐ

q NYOMJA LE MIMINDNDADADDIDIGG AZAZ ÓÓÓ ÓRARA G GOMOMBOBOTT ( (33 ámásod-

ÓRA

A MEMÓRIA FUNKCIÓ egyszerű módot biztosít a kívánt 
beállítás gyors előhívásához.
A MEMÓRIA FUNKCIÓ segítségével az éppen kijelzett 
beállítást lehet tárolni.

TÁROLT BEÁLLÍTÁS HASZNÁLATA: 

q NYOMJA MEG A MEMO GOMBOT. 

w NYOMJA MEG A JET START GOMBOT. 
BEÁLLÍTÁS TÁROLÁSA: 
q VÁLASSZON egy funkciót.

w PROGRAMOZZA BE a beállításokat. 

e NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA A MEMO GOM-

BOT 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. 
Megtörtént a beállítás mentése. A memóriát 
tetszés szerinti alkalommal programozhatja 
be.

HA A KÉSZÜLÉKET csatlakoztatják az elektromos 
hálózathoz, vagy áramkimaradás után, a Memo 
funkció alapértelmezésként 1 perc működést 
fog tartalmazni teljes mikrohullámú teljesítmény 
mellett. 

A MEMÓRIA FUNKNKCIÓÓCIÓ egegysyszeze űrűrű m módódód totot bb biiziztotosísítt a kíkí ávánt 

MEMÓRIA

FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK:  
HA A SÚLY KEVESEBB VAGY TÖBB, MINT AZ AJÁNLOTT 
SÚLY:  Kövesse a "Sütés és melegítés mikrohul-
lámokkal" részben leírt eljárást, és válassza a 
160 W teljesítményszintet, amikor a kiolvasz-
tást használja.
HA AZ ÉLELMISZER MELEGEBB  a mélyhűtési 
hőmérsékletnél (-18°C),  válasszon az élelmisz-
er súlyánál alacsonyabb súlyértéket.
HA AZ ÉLELMISZER HIDEGEBB  a mélyhűtési 
hőmérsékletnél (-18°C),  válasszon az élelmiszer 
súlyánál magasabb súlyértéket.

EZT A FUNKCIÓT  hús, baromfi , hal, kiolvasztásához használja. A JET kiolvasztás funkció csak 100 g - 1.5 kg közötti 
nettó súly esetében használható.
AZ ÉTELT MINDIG  az üveg forgótányérra helyezze.

q NYOMJA MEG A JET KIOLVASZTÁS GOMBOT.

w NYOMJA MEG A +/- GOMBOT az étel súlyának beál-

lításához.

e NYOMJA MEG A JET START GOMBOT. 

A KIOLVASZTÁSI FOLYAMAT FÉLIDEJÉBEN  a sütő leáll, és a 
következő utasítást adja: turn food (Fordítsa meg).

 � Nyissa ki az ajtót � Fordítsa meg az ételt. � Zárja be az ajtót, és a Start gom-
bot megnyomva indítsa újra a sü-
tőt.

MEGJEGYZÉS:  A sütő automatikusan folytatja a funk-
ciót 2 perc elteltével, ha az ételt nem fordította meg. 
Ebben az esetben a kiolvasztási idő hosszabb.

kiolvasztásához hasz ánáljlja AA JJETET kkiolvasztás funkció c

JET KIOLVASZTÁS

GYORS TÁJÉKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ 

MŰSZAKI ADATOK

TÁPFESZÜLTSÉG 230 V/50 HZ

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 1100 W
BIZTOSÍTÉK 10 A (UK 13 A)
MIKROHULLÁMOS KIMENŐ TELJESÍT-
MÉNY

700 W

KÜLSŐ MÉRETEK (MAXSZXMÉ) 360 X 392 X 350
BELSŐ MÉRETEK (MAXSZXMÉ) 149 X 290 X 290
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