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Tisztelt Ügyfelünk! 
Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat, 
ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Különös figyelmet fordítson a 
biztonságtechnikai előírásokra.  
 

Biztonságtechnikai előírások 

• A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.  

• Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen 
kezelése miatt keletkezett károkért Gyártó felelősséget nem vállal.  

• A készülék hálózati csatlakozóját és a fali csatlakozót víztől, egyéb folyadéktól óvja. Ha a készüléke 
véletlenül vízbe esett, azonnal húzza ki a csatlakozóját, és a készüléket szakemberrel 
ellenőriztesse. Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.  

• A készülék házát ne próbálja felnyitni.  

• Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülék házába nyúlni tilos.  

• A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.  

• A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze. A sérült csatlakozót vagy vezetéket 
minősített javító céggel javíttassa/cseréltesse ki.  

• A leesett, egyéb módon sérült készüléket tovább használni tilos. A sérült készüléket minősített javító 
céggel javíttassa meg.  

• Ne próbálja a készülékét maga javítani. Ezzel életveszélyt okozhat.  

• A készülék tápvezetékét éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól óvja. Amikor a készüléket a 
hálózatról leválasztja, mindig a dugaszt húzza, ne a kábelt.  

• Vigyázzon arra, hogy a tápvezeték (hosszabbító) véletlenül ne oldódhasson, ne lehessen rátaposni.  

• A készülék kizárólag élelmiszerek elkészítéséhez használható.  

• A működő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.  

• A villamos készülékek szakszerűtlen használatának veszélyeit gyerekek nem ismerik.  
A gyereket ne engedje a készüléket felügyelet nélkül használni.  

• Ha készülékét huzamosabb ideig nem használja, ill. takarítás előtt, válassza le a hálózatról.  

• FIGYELEM! Amíg a dugasz az aljzatban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!  

• Mielőtt a dugaszt kihúzná, kapcsolja ki a készüléket.  

• A készüléket a tápvezetéknél fogva ne emelje.  

• A mikrohullámú sütőben ne készítsen ételt, ne melegítsen folyadékot zárt edényben. 
Robbanásveszély!  

• Ha a lámpa burája megsérült, a készüléket használni tilos.  
 

Különleges biztonsági rendelkezések 

• A készüléket élelmiszerek és italok újramelegítésére, kiolvasztására, grillezésére, és főzésére 
használható. Élelmiszerek, vagy ruhadarabok szárítása, melegítőpárnák, papucsok, nedves ruhák, és 
hasonlók melegítése sérülés, és tűzveszélyes.  

• Csak a jelen használati utasítás szerint használja a készüléket.  

• A készüléket háztartási célra tervezték, valamint hasonló helyeken való használatra, mint például boltok 
személyzeti konyhái, irodák, vagy más munka környezetek; farmok, szállodák, és motelek vendégei 
használatára, és hasonló lakókörnyezetekben, valamint panziókban.  

• Figyelem! Forró felület! Az ajtó, és más, könnyen elérhető felület nagyon forró használat közben. Csak a 
vezérlő panelt érintse meg.  

• Ne működtesse a készüléket úgy, hogy nincs benne élelmiszer, mivel ez károsíthatja a készüléket.  



• Csak olyan eszközöket használjon, amik a mikrohullámú sütőben használhatóak.  Ne használjon fém, 
vagy fémet tartalmazó edényeket, alufóliát, ólomkristály poharakat, hőre érzékeny műanyagokat, fát, fém 
csatokat, vagy drót kötözékeket. Ne használjon recés szélű tálakat, vagy műanyag tálakat, amelyeknek 
részben eltávolította a fedelüket. Tűzveszély.  

• Amikor műanyag, vagy papír edényekben lévő élelmiszert melegít, figyelje e sütőt a gyulladás veszélye 
miatt.  

• Ha füst keletkezik, kapcsolja ki, vagy húzza ki a készüléket, és tartsa csukva az ajtót, hogy lefojthassa az 
esetleges lángokat.  

• Soha ne használja a készüléket üresen, ez nagyon veszélyes.  

• Ne próbálja a készüléket annak nyitott ajtajával működtetni, mivel így kiteszi magát a készülék káros 
mikrohullámú sugárzásának. Fontos, hogy ne törje meg, és ne kerülje meg a biztonsági reteszeket 

• Az egész nyers, vagy főtt tojásokat nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel 
felrobbanhatnak, még azután is, hogy a készülék működése befejeződött.  

• FIGYELEM: Ha az ajtó tömítései sérültek, a készüléket nem szabad használni, amíg egy engedéllyel 
rendelkező szakember meg nem javította. EN 

• FIGYELEM: Kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti a készülék olyan karbantartását, 
illetve szerelését, ami a mikrohullámú energia elleni védelem eltávolításával jár.  

• FIGYELEM: A folyékony, vagy más élelmiszereket tilos lezárt edényekben melegíteni, mivel azok 
felrobbanhatnak.  

• FIGYELEM: A baba-etető üvegeket és a babaétel üvegeket fel kell rázni, és használat előtt ellenőrizni kell 
a hőmérsékletüket, hogy el lehessen kerülni az égési sérüléseket.  

• FIGYELEM: Az italok mikrohullámú sütőben való melegítése késleltetett robbanásos forráshoz vezethet, 
ezért az edényt óvatosan kell kezelni.  

• A készüléket egyedülállóként kell használni. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Az összes terület 
(felsőrész/hátoldal, oldalsó részek) megfelelő ventillációjára vonatkozó információ a „Használat előtt” című 
fejezetben található.  

• Az edények felforrósodhatnak a bennük lévő forró élelmiszertől. Használjon sütőkesztyűt (nem tartozék), 
amikor kiveszi az edényt a mikrohullámú sütőből.  

• A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, és el kell távolítani az ételmaradványokat.  

• Ha a készüléket nem tartják tisztán, a felületek állaga romlani fog, ami negatívan befolyásolja a készülék 
élettartamát, és veszélyforrást jelent.  

• Ne használja a készülék belsejét tárolásra. Ne tároljon benne kenyeret, süteményt, stb.  

• A készüléket tilos külső időzítővel, vagy külön távirányítóval működtetni.  

• Óvatosan helyezze be az edényeket a mikrohullámú sütőbe, hogy az üveg forgóasztal ne sérüljön.  

• Vigyázat! Biztonságosan helyezze el a készülék tápkábelét, hogy ne lehessen véletlenül kihúzni, illetve, 
hogy ne érintkezhessen a forró felületekkel 

• Ne mossa a készüléket vízzel. A mosás szivárgásokat okozhat, és növeli az áramütés kockázatát.  

• Csak akkor tisztítsa a készüléket, amikor az teljesen lehűlt.  

• Egyetlen részegység sem mosható mosogatógépben.  

 

Földelés beszerelése 
A készülék védendő osztályú készülékként van besorolva, így földelni kell. A földelés csökkenti az 
áramütés kockázatát azzal, hogy a szókő elektromosságnak szökési útvonalat biztosít. A készülék olyan 
kábellel van felszerelve, aminek földelési vezetéke, és földelési csatlakozója van. A csatlakozót olyan 
konnektorba kell bedugni, ami megfelelően van beszerelve, és földelve.  
 
 

 



Eszközök 

Léteznek olyan, nem fémes, eszközök, amelyek nem használhatók biztonságosan ebben a mikrohullámú 
sütőben. Ha kételkedik, a következőképpen ellenőrizheti.  
Eszköz ellenőrzése: 
Tegyen a mikrohullámú sütőbe egy mikrózható edényt 1 csésze (kb. 250 ml) hideg vízzel és az eszközzel 
együtt. Működtesse maximumon 1 percig. Óvatosan érintse meg az eszközt. Ha az eszköz meleg, NE 
használja a mikrohullámú sütőben. Ne melegítse az eszközt egy percnél tovább.   
 
Főzőeszközök útmutatója 
 
Lentebb találhat egy útmutatót a megfelelő eszközök kiválasztásához:  
 
Főzőeszköz  Mikró üzemmód  Grill üzemmód  Kombinált 

üzemmód  
Megjegyzés 

Hőálló üveg √ √ √  
Nem hőálló üveg x x x  
Hőálló kerámia √ √ √  
Mikrózható 
műanyag edények 

√ x x Nem használható 
magas 
hőmérsékleten 

Konyhai papírtörlő  √ x x Csak rövid 
melegítés esetén. 
Figyelni kell 
használat közben. 

Fém tálca x √ x Deformálódhatnak 
a mikróban.  Fémrács x √ x 

Alufólia és 
alumínium edények  

x √ x 

√: Megfelelő az adott üzemmódban. Kövesse a gyártó utasításait, és ne használjon fedelet. Ne használja, 
ha a felülete repedt, vagy sérült.  
x: Nem lehet használni az adott üzemmódban.  
 
 
 
A készülék fő részei 

1. Vezérlő panel (lásd 1. Ábrát) 

2.Ajtónyitó gomb 

3. Forgóasztal tengelye 

4.Forgóasztal görgője 

5.Üveg forgóasztal 

6.Aveg ablak 

7. Grill rács (Csak grill üzemmódban használható) 

8.Ajtózár 

9. Ajtó 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



A forgóasztal beszerelése 

• Soha ne helyezze az üveg forgóasztalt (5) fejjel lefelé.   

• A görgőt és a forgóasztalt is használni kell melegítés során.  

• Az összes élelmiszert, illetve italt a forgóasztalra kell helyezni.(5)  

• Helyezz a görgőt (4) és a forgóasztalt (5) a függőleges 

forgóasztal tengelyre (3). 

Bizonyosodjon meg, hogy szabadon forognak.  

• Tisztítsa meg a forgóasztalt (5) minden használat után.  

• Figyelem: NE használja a készüléket, ha a forgóasztal (5), vagy a görgő  (4) megreped, vagy megsérül, 
azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladóval.  

• Csak a szállított görgőt (4) és üveg forgóasztalt (5) használja. 

 

Előkészületek az első használat előtt 

• Távolítsa el az összes védőcsomagolást.  

• Ellenőrizze, hogy készüléke sérülésmentes,. Nem teljes kiszállítás, vagy sérülés esetén, vegye fel a 
kapcsolatot a viszonteladóval és NE használja a készüléket (lásd ==> Jótállás). 

• Tisztítsa meg a felületeket használat előtt. (lásd == > Tisztítás és karbantartás). 

• Bizonyosodjon meg, hogy a készülék teljesen száraz.  

• Helyezze a készüléket vízszintes, stabil, és hőálló felületre, amit nem érhetnek vízcseppek.  

• Ne helyezze a készüléket olyan szerkezetek közelébe, amelyek érzékenyek a mágneses források okozta 
zavarásokra, (pl rádiók, hifi berendezések).  

Figyelem: a gyártási szennyezések miatt a készülék fényt bocsáthat ki az első néhány használat során. Ez 
normális jelenség, és nem jelez meghibásodást, vagy veszélyt. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék 
jól szellőzik.  

 

Működtetés 

• Helyezze a készüléket lapos, stabil és hőálló felületre, ami száraz, és vízszintes. Hagyjon elég teret a 
szellőzésnek:  

 - a készülék fölött: 20 cm 

 - mögötte: 5 cm 

 - mindkét oldalán: 10 cm 

• Nyissa ki a készülék ajtaját (9) a nyitó gomb (2) megnyomásával. 

• Helyezze be a görgőt (4)és az üveg forgóasztalt (5) a megfelelő helyre. Más esetben ezek nem forognak 
megfelelően. (lásd= = > Forgóasztal beszerelése). 

• Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő konnektorhoz.  

Figyelem:  

• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol hő, nedvesség, vagy nagy páratartalom keletkezik, illetve 
gyúlékony anyagok közelében.  

• Bizonyosodjon meg, hogy a tápkábel nem sérült, és nincs a készülék alatt, vagy bármilyen forró, vagy 
éles felülettel kapcsolatban.  

• A konnektort mindig elérhetővé kell tenni, hogy sürgős esetben könnyen ki lehessen húzni a készüléket.  

• Figyelem: A grillrácsot (7) csak grill üzemmódban lehet használni.  

• Az üveg forgóasztalt minden üzemmódban használni kell: mikró, grill, vagy kombinált üzemmód.  

 



• Amikor a grillrácsot (7) használja, megfelelő edényeket alkalmazzon, hogy azok ne érintkezhessenek a 
készülék oldalfalaival.  

• Helyezze az élelmiszert az edényben a készülékbe, és csukja be a (9) ajtót.  

 

A fokozat és az időzítő beállítása: 

• Állítsa be a fokozatot a fokozat gomb elfogatásával. 

Ez a vezérlő panelen található (1).l (1). 

(Mikró, grill, vagy kombinált üzemmód).  

• Állítsa be a főzési időt (0 perc ~ 35 perc) úgy, 

hogy elfordítja az időzítési gombot a kívánt értékre. 

• A készülék automatikusan működésbe lép, amikor beállította a fokozatot, 

  és az időt. 

• Miután lejárt az idő, hangjelzést lehet hallani és a főzés véget ért. 

• Ekkor kiveheti az élelmiszert. Használjon kesztyűt.  
(nem tartozék). Vigyázzon a forró felületek kezelésénél.  
• Ha nem használja a készüléket, 

mindig helyezze az időzítőt a „0” helyzetbe. 

 

 
 
Funkció  Megközelítő kimeneti 

teljesítmény 
Használat 

Alacsony   120W Jégkrém felpuhítása 
Leolvasztás   230W Leves, vaj felpuhítása, vagy 

leolvasztás 
Közepes   385W Pörkölt, hal 
Közép magas   540W Rizs, hal, csirke, darált hús 
Magas   700W Tej felmelegítése, zöldségek, 

vízforralás, italok 
 
Figyelem: a fenti táblázat csak a mikró kimeneti teljesítményére vonatkozik, és nem a grillére, vagy a 
készülék áramfogyasztására. Az adatok csak információ jellegűek.  
 
Funkció  Működtetés Használat 
Comb1  Az idő 80% grill; 

20% mikró 
Sült hús, darált hús, kebab, 
kolbász, és darabolt csirke  
grillezése. 

Comb2  70%  grill; 
30% mikró 

Darabolt csirke, sertés borda, 
halak 

Comb3  60% grill; 
40% mikró 

Pudingok, omlettek, zöldségek 

Grill  100% grill Kenyér, szeletelt élelmiszer 

 

Figyelem: 

1.A fenti táblázat a kombinált üzemmódot mutatja. 

2.Amikor kiveszi az élelmiszert a készülékből, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva 
a Timer (Időzítő) „0” helyzetbe való elfordításával. Máskülönben károsíthatja a készüléket.   

3. A fenti 2 táblázat csupán információs jellegű. A valós főzési idő, és teljesítmény változhat a kívánt főzési 
eredmény függvényében. Változtassa meg a főzési időtartamot, és a teljesítményt kézileg, ha szükséges.  

 



Főzési ötletek 

• A készüléket bármikor ki lehet nyitni a főzés közben. Így meg lehet kavarni az ételt, vagy ellenőrizni a 
főzés állapotát.  

• A főzés befejezése után állítsa az időzítőt a „0” helyzetbe.  

 

Probléma megoldás 

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi táblázatot a megoldás érdekében. Ha nem 
képes megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával/szervizzel.  

 

Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás 
A készülék nem kapcsol be - A tápkábel nincs megfelelően 

csatlakoztatva.  
- Az időzítő a „0” helyzetben van.  
- Az ajtó (9) nincs teljesen becsukva.  

- Ellenőrizze a csatlakozást. 
- Állítsa be az időzítőt a kívánt 
értékre. 
- Csukja be rendesen a (9) ajtót. 

Az üveg forgóasztal (4) zajt 
kelt 

- Az üveg forgóasztal nincs beszerelve 
(5) helyesen. 
- A készülék belseje nem lapos az 
ételmaradékok miatt.  

- Szerelje be megfelelően az (5) 
forgóasztalt.  
- Tisztítsa meg a 
készülékbelsejének az alját, hogy 
az lapos legyen.  

 
Takarítás, karbantartás  
 

• Takarítás előtt a készüléket válassza le a hálózatról. 
• FIGYELEM! A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!  
• A házat nedves ronggyal törölje le (vízhez adhat kevés kímélő hatású mosogatószert).  
• Ne használjon agresszív tisztítószereket, súroló szereket, éles tárgyakat.  

Benzint, oldószert használni tilos!  
• Az üveg forgótányér kivehető a tisztításhoz. Óvatosan járjon el az üveg tisztításakor, mert sérülést 

okozhat. Tisztítsa meg meleg mosószeres vízzel. 
• A forgótányér görgőt és alját rendszeresen tisztítani kell higiéniai okok miatt. 
• A sütőben lévő világítótest cserélhető, de ezt szakemberrel végeztesse. 
• Tárolás: 
• Hűvös, tiszta helyen tárolja a készülékek. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék kihűlt-e. 

 
281710 Műszaki adatok:  
Tápfeszültség:     230 V / 50 Hz;  
Mikrohullámú frekvencia:    2450 MHz 
Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullámú): 1050 W;  
Névleges teljesítmény (mikrohullámú):  700 W;  
Névleges bemeneti teljesítmény (grill):  1000 W 
Külső méretek:     440 x 330 x 259 (magasság) mm;  
Űrtartalom:      20 liter;  
Nettó súly:      11 kg;  
 
 

Garancia:  
A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a 
garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek 
betartása mellett. 
 
 

Ártalmatlanítás:  
Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően 
ártalmatlanítsa.  
 


