
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Model: MKMW 45446-PR XS



Olvassa el figyelmesen a jelen használati útmutatót a 
mikrohullámú süt  használata el tt, és gondosan rizze 
meg az útmutatót.
Ha követi az utasításokat, a sütő hosszú évekig fogja 
megbízhatóan szolgálni Önt.

GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

HU

MODEL: MKMW 45446-PR XS

Mikrohullámú sütő 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Tulajdonságok

(a) Ne kísérelje meg a sütőt nyitott ajtóval működtetni, mivel
ezzel ártalmas mikrohullámú sugárzásnak teheti ki magát.
(b) Szigorúan tilos a biztonsági reteszelések tönkretétele, ill.
manipulálása.
(c) Ne helyezzen tárgyakat a sütő előlapja és az ajtó közé, ill.
ne engedje, hogy a szennyeződések vagy tisztítószer-
maradványok rakódjanak le a tömítési felületeken.
(d) VIGYÁZAT! Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérülnek, a sütőt nem szabad addig használni, amíg
kompetens szakemberrel meg nem javíttatja.

KIEGÉSZÍTÉS
A sütőt nem tartva elég tisztán előfordulhat, hogy a felület 
minősége leromlik, ami a készülék korai tönkremeneteléhez 
további veszélyes helyzetekhez vezethet.

ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES NAGY MÉRTÉKŰ 
MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS HATÁSAINAK ELKERÜLÉSÉRE.

Modell:

Névleges feszültség:

Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullám):

Névleges leadott teljesítmény (mikrohullám):

Űrtartalom:

Forgótányér átmérője:

Külső méretek:

Nettó tömeg:

Névleges bemeneti teljesítmény (grillezés):

230V~50Hz

44L

 360mm
59

1650W

900W
1750W

454 mm5  

GB-2

MKMW 45 -PR XS

548

446

Oko. 38 kg

HU



1. Figyelmeztetés: Folyadékokat és ételeket tilos zárt
edényekben melegíteni, mert felrobbanhatnak.

2. Figyelmeztetés: Nem hozzáértő személyek számára
kockázatos bármilyen olyan javítási művelet
végrehajtása, amely a mikrohullámú sugárzás elleni
védőburkolat eltávolításával jár.

3. N8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel élő
személyek, illetve kevés gyakorlattal és tudással
rendelkező személyek kizárólag akkor használhatják a
készüléket, ha felügyelet alatt állnak vagy megkapták a
biztonságos használathoz szükséges utasításokat és
megértették a fennálló kockázatokat.
Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem
végezhetik 8 évnél fiatalabb és felügyelet nélküli
gyermekek.

4. Ne hagyja, hogy a készülékhez és annak kábeléhez 8
évesnél fiatalabb gyermekek hozzáférjenek.

5. Kizárólag mikrohullámú sütőkben való használatra
alkalmas edényeket használjon.

6. A sütőt rendszeresen ki kell tisztítani és az
étellerakódásokat eltávolítani.

7. Olvassa el és tartsa be az alábbi utasításokat:
„ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES NAGY MÉRTÉKŰ
MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁS HATÁSAINAK
ELKERÜLÉSÉRE.”

8. Ha műanyag vagy papír edényben melegít ételt, tartsa
szemmel a sütőt, mert a csomagolás meggyulladhat.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Hogy a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy 
túlzott mikrohullámú sugárzás veszélyének elkerülése 
érdekében tartsa be az alábbi alapvető biztonsági 
óvintézkedéseket:
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9. Ha füstöt tapasztal, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket
és tartsa zárva az ajtót az esetleges lángok elkerülése
érdekében.
10. Ne melegítse túl az ételt.
11. Ne használja a sütőt tárolásra. Ne tároljon élelmiszert,
pl. kenyeret, süteményt, stb. a sütőben.
12. Távolítsa el a kötöződrótokat és a fém fogantyúkat a
papíredényekről/-zacskókról, mielőtt a sütőbe helyezi őket.
13. A sütőt a mellékelt beépítési utasítások szerint építse be,
ill. helyezze el.
14. Tojásokat tilos a héjukban, melegíteni, ahogy a
felvágatlan kemény tojást is, mert felrobbanhatnak, akár a
melegítést követően is.
15. A készülék otthoni vagy hasonló jellegű helyiségekben
történő használatra van kialakítva, úgymint: boltok, irodák
vagy egyéb munkaterületek személyzeti konyhái; szállodák,
motelek és más lakókörnyezetek vendégterei; gazdaságok;
panzió típusú szállások.
16. Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek megelőzése
érdekében a cserét a gyártónak, a hozzá tartozó szerviznek
vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell
végeznie.eni serviser ali ustrezno usposobljeno tehnično
osebje.
17. Ne használja, ill. tárolja ezt a készüléket kültérben.
18. Ne használja a sütőt víz közelében, nyirkos pincékben
vagy úszómedencék közelében.
19. MA készülék működése közben az érinthető felületei
nagymértékben felforrósodhatnak! A készülék felületei
használat közben felforrósodhatnak. Tartsa távol a tápkábelt
forró felületektől, és ne takarja le a sütő szellőzőnyílásait.
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20. A vezetéknek nem szabad asztal szélén megtörve lógnia.
21. A sütőt nem tartva elég tisztán előfordulhat, hogy a felület
minősége leromlik, ami a készülék korai tönkremeneteléhez
további veszélyes helyzetekhez vezethet.
22. A cumisüvegeket és bébiételeket fel kell rázni vagy
kavarni, hőmérsékletüket ellenőrizni kell etetés előtt az égési
sérülések elkerülése érdekében.
23. Italok mikrohullámú melegítése késleltetett hirtelen
forráshoz vezethet; ezért különösen ügyeljen a forró italt
tartalmazó edényre.
24. A berendezést nem használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek
(illetve gyermekek), kivéve ha felügyelet alatt állnak, vagy a
biztonságukért felelős személy utasításokkal látja el őket a
berendezés használatát illetően.
25. Mindig felügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a
készülékkel.
26. A készülék nem működtethető külső időzítőkkel vagy külön
szabályzórendszeren keresztül.
27. A hozzáférhető alkatrészek felforrósodhatnak használat
közben.
28. Tartsa távol a kis gyermekeket. Ne használjon gőzös mosót
a készülék tisztítására.
29. A készülék felforrósodik használat közben.Ügyeljen,
nehogy hozzá érjen a sütő belsejében lévő fűtőszálakhoz.
30. Kizárólag a sütőhöz ajánlott hőmérőt használja
(hőmérsékletszonda használatához kialakított sütők esetén).
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31. VIGYÁZAT! A készülék és hozzáférhető alkatrészei
felforrósodnak használat közben. Ügyeljen, nehogy hozzá
érjen a fűtőszálakhoz. Tartsa távol a 8 éven aluli
gyermekeket, vagy biztosítson állandó felügyeletet.
32. Használat közben a mikrohullámú sütő dekorpanel
ajtaja legyen nyitva. (Dekorpanel ajtóval rendelkező sütők
esetében)
33. A tárolószekrény felülete felforrósodhat.

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG 
KÉSŐBBI BETEKINTÉS CÉLJÁBÓL!
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A földelést végző személy sérülései 
kockázatának csökkentése érdekében
VESZÉLY
Áramütés veszélye! A belső 
alkatrészek érintése súlyos 
sérülést vagy halált okozhat!
Ne szerelje szét a készüléket.

VIGYÁZAT
Áramütés veszélye!
A helytelenül használt földelés 
áramütést okozhat.
Ne csatlakoztassa a készüléket 
a csatlakozóaljzatba, amíg a 
készüléket nem telepítette és 
földelte megfelelően.
A készüléket földelni kell.
Elektromos rövidzárlat esetén a 
földelés csökkenti az áramütés 
veszélyét azáltal, hogy 
elvezetési lehetőséget biztosít 
az elektromos áram számára.
A készülék földelővezetékes 
tápkábellel és földelt 
villásdugóval van ellátva.
A villásdugót megfelelően 
telepített és földelt aljzatba kell 
csatlakoztatni.
Kérjen segítséget képzett 
villanyszerelőtől vagy 
szerviztechnikustól, 

amennyiben nem érti teljes 
egészében a földelési 
utasításokat, vagy amennyiben 
kétségei vannak a készülék 
megfelelő földelésével 
kapcsolatosan.
Ha szükséges hosszabbítót 
használni, csak 3 erű vezetéket 
használjon.

1. A készülékhez rövid tápkábel
tartozik, hogy elkerülje a
hosszabb kábelbe gabalyodás
vagy elbotlás kockázatát.
2. Ha hosszú tápkábelt vagy
hosszabbítót használ:

1) A tápkábelen vagy hosszabbítóm
feltüntetett névleges elektromos
paramétereknek legalább egyenlőknek
kell lenniük a készülék névleges
elektromos paramétereivel.
2) A hosszabbító földelt, 3 erő vezeték
legyen.
3) A hosszú vezetéket úgy kell
elvezetni, hogy ne lógjon le a
munkalapról vagy az asztalról, ahol
gyermekek lehúzhatják, vagy
eleshetnek benne.
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TISZTÍTÁS
Győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van.

1. Használat után tisztítsa meg a sütő belsejét egy enyhén
nedves ruhával.

2. A tartozékokat a szokásos módon tisztítsa meg szappanos
vízben.

3. Az elpiszkolódott ajtókeretet, a tömítést és a szomszédos
részeket gondosan meg kell tisztítani nedves ronggyal.

4. Ne használjon durva, dörzsölő tisztítószereket és éles
kaparókat a sütőajtó üvegének tisztítására, mert
megkarcolhatják a felületét, ami az üveg széttöréséhez
vezethet.

5. Tisztítási tanácsok – A sütő ételekkel érintkező belső
oldalainak könnyebb tisztításához:
Helyezzen egy tálba egy fél citromot, adjon hozzá 300 ml
vizet és melegítse 10 percig maximális teljesítményen.
Törölje tisztára a sütő belsejét egy puha, száraz ruhával.
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A mikrohullámú sütőben használható anyagok 
Eszközök  Megjegyzések

Alufólia Alufólia Csak letakarásra. Kisebb, sima darabokkal le lehet takarni a 
hús vagy a szárnyas kisebb részét, hogy ne süljenek át túlságosan.
Ha az alufólia túl közel van a sütő falához, ívet húzhat.
Az alufóliának legalább 1 cm távolságra kell lennie a sütő oldalaitól.
Kövesse a gyártó utasításait. A sütőedény aljának legalább 5 mm 
távolságra kell lennie a forgótányértól.
A helytelen használat a forgótányér törését okozhatja.
Csak mikrohullámú sütésre alkalmas eszközök használhatók.
Tartsa be a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.
Mindig távolítsa el a fedelet. Csak az étel langyosra melegítéséhez 
használja. A legtöbb befőttesüveg nem hőálló, ezért eltörhet.
Csak hőálló üveget használjon. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek fém alkatrészei.
Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.

Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le fém kötözőszalaggal.
Készítsen néhány lyukat a zacskón, hogy a gőz távozhasson.
Csak rövid idejű sütéshez/melegítéshez használja.
Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.
Az étel letakarására szolgál felmelegítéskor, ill. a zsiradék felitatására.
Csak felügyelet mellett, rövid idejű sütéshez használja.
Használja fedélként fröccsenés ellen, vagy az étel letakarásához 
gőzöléshez. 
Csak mikrohullámú sütésre alkalmas eszközök használhatók. Tartsa be a gyártó 
utasításait. Ezek „Microwave Safe” címkével vannak ellátva. Egyes műanyag 
tárolóedények megpuhulhatnak, amikor a bennük lévő étel felmelegszik. 
A „főzőtasakokat” és a szorosan zárt nylonzacskókat fel kell hasítani, ki kell szúrni, 
vagy a csomag előírásai szerint kiszellőztetni.
Csak mikrohullámú sütésre alkalmas anyag használható.Az étel letakarására szolgál 
sütéskor, a nedvesség visszatartására. Ügyeljen arra, hogy a műanyag csomagolás ne 
érjen hozzá az ételhez.

Hőmérők Csak mikrohullámú sütőben használható (hús és süteményhőmérő).
Sütőpapír Takarja le vele az ételt, hogy ne fröcsköljön, és visszatartsa a nedvességet.

Sütőedény 

Befőttesüvegek 

Üvegáru

Sütőtasak

Papírtányérok és 
poharak
Papírtörülközők  

Pergamenpapír 

Műanyag 

Műanyag fólia

Étkészlet

1. Töltsön egy mikrohullámú sütésre alkalmas
edénybe 1 csésze hideg vizet (250 ml), és tegyen 
így a kérdéses eszközzel is.

2. Melegítse 1 percig maximális teljesítményen.
3. Óvatosan érintse meg az eszközt. Ha az üres

eszköz meleg, ne használja mikrohullámú
sütéshez.

4. Ne lépje túl a 1 perces sütési időt.

Lásd a „A mikrohullámú sütőben használandó, 
ill. mellőzendő anyagok.” c. fejezet utasításait.
Lehetnek olyan nemfémes eszközök, amelyek 
mikrohullámú sütőben történő használata nem 
biztonságos. Ha kétségei vannak, a kérdéses 
eszközt az alábbi eljárással ellenőrizheti.
Edény tesztelése:

ESZKÖZÖK
FIGYELMEZTETÉS
Személyi sérülés 
veszélye

Nem hozzáértő személyek számára 
kockázatos bármilyen olyan javítási 
művelet végrehajtása, amely a 
mikrohullámú sugárzás elleni 
védőburkolat eltávolításával jár.
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A mikrohullámú sütőben mellőzendő anyagok
Eszközök Megjegyzések
Alumínium tálca
Ételkarton fém 
nyéllel
Fém vagy fémalkatrészt 
tartalmazó eszközök

Fém rögzítőszalagok 
Papírzacskók
Műanyag hab

Fa

A SÜTŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütő alkatrészei és tartozékai
Vegye ki a sütőt a dobozból és távolítson el minden anyagot a sütő belsejéből.
A sütőhöz mellékelt tartozékok:

       1
1

A fém leárnyékolja az ételt a mikrohullámú sugárzás elől.
A fém tartozékok ívet húzhatnak.

Tüzet okozhatnak a sütő belsejében.
A műanyag hab megolvadhat vagy szennyezheti a benne tárolt 
folyadékot.

A fa kiszárad, ha mikrohullámú sütőben használják, és meghasadhat 
vagy megrepedhet.

Ívet húzhat. Tegye át az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe.
Ívet húzhat. Tegye át az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe.

Ívet húzhat, és tüzet okozhat a sütőben.

Zománcozott tálca 
Forgótányér-szerelvény 
Használati útmutató

1

9

8

10

9

1. Vezérlőpanel
2. Fűtőelem
3. Lámpa
4. Szint
5. Ajtóüveg
6. Zsanér
7. Forgótányért meghajtó tengely
8. Rövid grillrács
9. Hosszú grillrács

10. Grillserpenyő GB-10

7

1

2

3

4

5
6
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Középrész (alap)

A forgótányér behelyezése

Zománcozott 
tálca 

Forgótányért 
meghajtó tengely 

a. Soha ne helyezze be a zománcozott tálcát fejjel
lefelé.Soha ne akadályozza a zománcozott tálca
mozgását.
b. A zománcozott tálcát mindig használja sütés közben.

c. Sütéshez minden ételt és edényt a zománcozott
tálcára kell helyezni.
d. Ha a zománcozott tálca megreped vagy eltörik,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi jóváhagyott
helyi szervizzel.

Elhelyezés
• Veszély! Ne szerelje szét a készüléket. A készülék belső alkatrészeinek érintése

súlyos sérülést vagy halált okozhat!
• A mikrohullámú sütőt szilárd, lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni.
• Ügyeljen arra, hogy a mikrohullámú sütő körül a levegő szabadon áramolhasson.
• Hátul és oldalt legalább 10 cm-t hagyjon szabadon.
• Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
• Az állítható lábakat nem szabad eltávolítani.
• Ne helyezze a mikrohullámú sütőt hőforrás közelébe.
• A jeladó és jelet vevő készülékek, pl. a rádiók és televíziók befolyásolhatják a

mikrohullámú sütő működését.

Fontos információ a beépítéshez
• A készüléket NEM kereskedelmi használatra tervezték.
• Kérjük, tartsa be a megadott beépítési utasításokat, és ne

feledje, hogy a készüléket csak szakképzett technikus
helyezheti üzembe.

• A készülék villásdugóval van ellátva, és csak szakszerűen
kiépített, földelt dugaszoló aljzatba csatlakoztatható.

• Amennyiben a csatlakozó aljzatot ki kell cserélni, a
beépítését és a kábel csatlakoztatását csak szakképzett
villanyszerelő végezheti.

• Ha a villásdugó beépítés után hozzáférhetetlenné válik,
minden póluson nyitó, legalább 3 mm légrésű megszakítót
kell felszerelni a beépítési oldalon.

• Adapterek, elosztók és hosszabbítók használata nem
megengedett. A túlterhelés tüzet okozhat.

A hozzáférhető felület 
működés közben forró lehet.
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Beépítési méretek

Beépítés

100

455

595

600

min 580

560-56822

455

22

595

558-568

min 460
542542

540

450

600

min
550

min 580

56020 20

560

min 

min.
550

Minimum szellőző 
felület: 250 cm2 

Minimum szellőző 
felület: 250 cm2 

458+2

Megjegyzés: A sütő felett rést kell hagyni.

595595

454 454

• Ne emelje, ill. ne cipelje a készüléket az ajtófogantyúnál fogva. Az ajtófogantyú
nem bírja el a készülék súlyát, és letörhet.

1. Óvatosan tolja a mikrohullámú sütőt a rekeszbe, ügyelve arra, hogy megfelelően a
helyére üljön.

2. Nyissa ki az ajtót, és rögzítse a mikrohullámú sütőt a mellékelt csavarokkal.
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3. Helyezze a tálcát a tengelyre, és kis mértékben állítsa be.

2. Állítsa be a tálca szögét, a tálca görgőjének a tengely egyik
karja felé kell néznie.

A TÁLCA BEHELYEZÉSE
1. Ellenőrizze a tengely pozícióját.

5:
1
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A vezérlőpanel és funkciói
MŰKÖDÉS

1) Funkciógomb
2) Teljesítmény/Tömeg gomb
3) Gyermekzár gomb
4) BE/KI GOMB
5) Hőmérséklet/automatikus menü gomb
6) Óra gomb
7) Indítás/Szünet gomb
8) Választógomb

GB-14
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Teljesítményszint Étel

900 W

700 W - Felmelegítés
- Gomba, kagyló sütése
- Tojást és sajtot tartalmazó ételek sütése

450 W - Rizs, leves főzése

300 W - Kiolvasztás
- Csokoládé, vaj olvasztása

100 W - Érzékeny/kényes ételek kiolvasztása
- Szabálytalan alakú élelmiszerek kiolvasztása
- Fagylalt lágyítása
- Tészta kelesztése

- Vízforralás, felmelegítés
- Csirke, hal, zöldségek sütése

Az alábbi táblázatból látható, hogy melyik teljesítményszint választható ki, 
és mely ételekhez alkalmasak az adott teljesítményszintek.

Funkció Üzemmód
Mikrohullám
ú sütés

Mikrohullámú 
sütés

Grillsütés

Funkciók

Mikrohullámú sütés 
Használja a mikrohullámú 
sütés funkciót zöldségek, 
burgonya, rizs, hal és hús 
főzéséhez és 
felmelegítéséhez.

Grillsütés

Automatikus 
programok 

Automatikus 
sütési programok

Leolvasztás d01 + d02 Leolvasztás

Grillsütés
A grill különösen alkalmas 
vékony hús- és halszeletek 
elkészítésére.

P01  P0

Grillsütés Mikrohullámú sütés + 
grillsütés 
Használja ezt a funkciót 
ételek gyors elkészítéséhez, 
ugyanakkor barnára 
pirításához (gratinírozásához 
is). A mikrohullámú sütés és 
a grillsütés egyidejűleg 
aktiválódnak.
A mikrohullámú sütés főz, 
miközben a grillsütés süt.

Kombinált 
sütés

- 8
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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A mikrohullámú sütő modern elektronikus vezérlőrendszerrel rendelkezik az Ön 
számára optimális sütési paraméterek beállításához.

1. Az óra beállítása
Amikor a mikrohullámú sütőt áram alá helyezik, a kijelzőn „00:00” jelenik meg, a 
hangjelző egyszer jelez.
Forgassa el a          gombot a megfelelő idő beállításához (00:00 és 23:59 közé.)
A kívánt idő beállítása után nyomja meg a         gombot. Az óra ezzel be van állítva.
Megjegyzés: 1) Ha az időt módosítani kívánja, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva 
a        gombot 3 másodpercig. A tényleges idő kijelzése eltűnik, majd az idő fog a 
kijelzőn villogni.
Forgassa el a       gombot az új idő beállításához, és nyomja meg a        gombot a 
beállítás megerősítéséhez. 2) Ha nem szeretné, hogy az óra a kijelzőn megjelenjen, 
röviden nyomja meg a       gombot. Az idő kijelzése eltűnik. Nyomja meg a         gombot 
ismét, ekkor az óra újból megjelenik a kijelzőn.

2. Mikrohullámú sütés
1) Nyomja meg a      gombot a mikrohullámú sütés aktiválásához. „01:00” villog a kijelzőn, és
a mikrohullámú sütés ikonja eltűnik. Ha 10 másodpercen belül semmilyen műveletet nem
végeznek, az aktuális teljesítmény automatikusan megerősítésre kerül.

2) Forgassa el a       gombot a sütési idő beállításához. A max. sütési idő a beállított
teljesítmény függvénye. Amikor a max. teljesítmény beállított értéke 900 W, a MAX. idő 30
perc, a többi teljesítményszint maximális beállítható ideje 90 perc.

3) Nyomja meg a          gombot a mikrohullámú sütés teljesítményszintjének beállításához.
4) Forgassa el a        gombot a mikrohullámú sütés teljesítményének beállításához (100 W és 

900 W között)
5) Nyomja meg a         gombot a sütés megkezdéséhez.

s n6) A főzés megállításához az idő lejárta előtt nyomja meg a   gombot. A főzés újraindításához 
nyomja meg a       gombot ismét. A főzés végleges kikapcsolásához az idő lejárta előtt nyomja meg 
a      gombot. Megjegyzés: A beállítógombok beállítási idejének osztásai az alábbiak:

Kijelző 900W            700W           450W             300W         100W

GB-16

0---1 perc. : 5 másodperc
1---5 perc. : 10 másodperc
5---15 perc. : 30 másodperc
15---60 perc. : 1 másodperc
60 perc. : 5 másodperc 
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1) SNyomja meg a      gombot a mikrohullámú sütés aktiválásához.

2) Forgassa el a       gombot a sütési üzemmód kiválasztásához. Az       jelzőfény 
kigyullad.

3) Forgassa el a       gombot a grillsütés 3. (7 perc, 160 °C), 2. (10 perc, 160 °C) 
vagy 1. (20 perc, 160 °C) teljesítményszintjének beállításához. 
Az alapértelmezett grillsütési teljesítmény a harmadik szint.

4) Nyomja meg a       gombot az időbeállító üzemmód kiválasztásához. 
    Az alapértelmezett idő 10 perc.
5) Forgassa el a     gombot a grillsütési idő beállításához. A MAX. érték 90 perc.
6) Nyomja meg a        gombot a sütés indításához. A       jelzés kigyullad, amikor a 
    grillsütés funkció bekapcsol.
7) A főzés megállításához az idő lejárta előtt nyomja meg a       gombot. A főzés 

újraindításához nyomja meg a      gombot ismét. A főzés végleges
    kikapcsolásához az idő lejárta előtt nyomja meg a     gombot.

3. Grillsütés

Ha a grillsütési teljesítményszintet beállították, nyomja meg a          gombot a
grillsütés teljesítményszintjének beállító üzemmódjába lépéshez, majd forgassa el
a       gombot a grillsütés teljesítményszintjének beállításához.

Ha a sütési időt beállították, nyomja meg a       gombot a sütési idő beállító 
üzemmódjába lépéshez, majd forgassa el a       gombot a sütési idő beállításához.

4. Mikrohullámú sütés + Grillsütés.

1. Nyomja meg a     gombot a mikrohullámú sütés aktiválásához.

2. Forgassa el a       gombot a kombinált sütési üzemmód kiválasztásához. 
Az       és       gombok kigyulladnak.

3. Forgassa el a      gombot a grillsütés 3. (7 perc, 160 °C), 2. (10 perc, 160 
°C) vagy 1. (20 perc, 160 °C) teljesítményszintjének beállításához.
Az alapértelmezett grillsütési teljesítmény a harmadik szint.

4. Nyomja meg a          gombot a teljesítmény kiválasztásához. Az 
alapértelmezett teljesítmény 300 W.

5. Forgassa el a  gombot a 700 W, 450 W, 300 W és 100 W 
teljesítmény kiválasztásához.

6. Nyomja meg a       gombot az időbeállító üzemmód kiválasztásához.
Az alapértelmezett idő 10 perc.

7. Forgassa el a       gombot a sütési idő beállításához. A MAX. érték 90 
perc.

8. Nyomja meg a       gombot a sütés indításához. A        jelzés kigyullad, 
amikor a grillsütés funkció bekapcsol.

s n
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Ha a grillsütési teljesítményszintet beállították, nyomja meg a         gombot a
grillsütés teljesítményszintjének beállító üzemmódjába lépéshez, majd forgassa el a
       gombot a grillsütés teljesítményszintjének beállításához.

Ha a mikrohullámú sütési teljesítményszintet beállították, nyomja meg a
gombot a mikrohullámú sütés teljesítményszintjének beállító üzemmódjába
lépéshez, majd forgassa el a         gombot a mikrohullámú sütés
teljesítményszintjének beállításához.

Ha a sütési időt beállították, nyomja meg a        gombot a sütési idő beállító 
üzemmódjába lépéshez, majd forgassa el a       gombot a sütési idő beállításához.

s n9. A főzés megállításához az idő lejárta el tt nyomja meg a        gombot.
A főzés újraindításához nyomja meg a       gombot ismét. A főzés végleges kikapcsolásához 
az idő lejárta előtt nyomja meg a       gombot.

1. Nyomja meg a     gombot a mikrohullámú sütés aktiválásához
2. Forgassa el a      gombot a sütési üzemmód kiválasztásához. Az       vagy     

kigyullad, amikor a kiolvasztást vagy az automatikus menüt kiválasztják.
3. Az idő, a súly és az automatikus programok első számjegye jelenik meg a

kijelzőn.
4. Forgassa el a      gombot az automatikus menü kiválasztásához. A „d01”, 

„d02” vagy „P01”, „P02”....„P08” jelenik meg.
5. Nyomja meg a          gombot.
6. Forgassa el a        gombot a menü súlyának kiválasztásához.
7. Nyomja meg a       gombot a sütés megkezdéséhez.

Program Kategória Elem
Ha sípolást hall, a kombinált mikrohullámú 
sütés leáll. Fordítsa át az ételt, és nyomja 
meg a start/szünet gombot a leolvasztó 
program folytatásához.

Kenyér, sütemény és 
gyümölcs

d01 (leolvasztás)  Vöröshús, szárnyas és hal

d02 (leolvasztás)

10 automatikus főzőprogram érhető el. Csak a programot kell kiválasztania, és 
a súlyt beállítani. A teljesítmény, az idő és a hőmérséklet már be van állítva.

5. Automatikus sütés
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Menü Súly Kijelző

Zöldség

Tészta

 Hal

200 g

1 (230g)
2 (460g)
3 (690g)

50 g (450 ml hideg vízzel)
100 g (800 ml hideg vízzel)

1
Pizza

1
2
3

P0
1 szelet  (kb.  85 g) 1

2
3

2 szelet  (kb.  170 g)
3 szelet  (kb.  255g)

Hús
P02 300 g

400 g
500 g
200 g
300 g
400 g
500 g

P03

150g (1200 ml hideg vízzel)

P04

P05
 Burgonya

P06
200 g
300 g
400 g
500 g

P07
Italok

1 csésze (kb. 120 ml) 1

2 csésze (kb. 240 ml) 2

3 csésze (kb. 360ml) 3
8

Pattogatott kukorica
P0 100 g 0.10

0.20
0.30
0.40
0.50
0.20
0.30
0.40
0.50
0.05
0.10
0.15

0.20
0.30
0.40
0.50

A menü:

Megjegyzés: A pattogatott kukoricát a magas tálcára kell helyezni (magassága 60 mm)
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6. Gyerekzár-funkció

Zárolás: Várakozási állapotban nyomja meg a       gombot 3 másodpercig, ekkor hosszú 
sípolás jelzi a gyerekzár-állapot aktiválódását, és a kijelzőn a        kigyullad.
Kioldás: Lezárt állapotban nyomja meg a       gombot 3 másodpercig, ekkor hosszú 
sípolás jelzi a gyerekzár-állapot feloldását, és a kijelzőről a         eltűnik.

(1) Beállításkor egyéb művelet hiányában 10 másodpercet követően automatikusan
megerősíti a beállításokat. Az óra első beállítása kivétel ez alól.

(2) A beállító program közben a beállítást a készülék 3 másodpercet követően megerősíti.

(3) Amikor az ajtó nyitva van, a sütő lámpája folyamatos fénnyel világít.

(4) Amikor a sütő beállítási vagy megállítási állapotban van, ideértve az automatikus
menüt és a leolvasztó programot, ha 5 percig semmilyen műveletet nem végeznek a
készüléken, az kikapcsol.

(5) A főzés megállításához az idő lejárta előtt nyomja meg a         gombot. A főzés 
újraindításához nyomja meg a        gombot ismét. A főzés végleges kikapcsolásához az 
idő lejárta előtt nyomja meg a       gombot.

n
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Hibaelhárítás

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó 
irányelv (WEEE) szerint az ilyen hulladékokat elkülönítve kell összegyűjteni és 
kezelni. Ha bármikor a jövőben a terméket kidobja, ne a háztartási hulladékokkal 
együtt tegye. Az elhasználódott terméket a legközelebbi WEEE gyűjtőhelyre 
juttassa el, amennyiben ez megoldható.

GB-21
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Gyártva a Kínai 
Népköztársaságban

Cikkszám: 16170000A64784

Normál

A mikrohullámú sütő 
zavarja a TV vételt

A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a rádió 
és TV vételt. Hasonló ez a kis elektromos eszközök 
keltette zavarhoz, pl. mixer, porszívó, ventilátor, stb.
Ez normális jelenség.

Tompa sütővilágítás Alacsony teljesítményű mikrohullámú sütés közben a 
sütőlámpa fénye tompává válhat. Ez normális jelenség.

Sütéskor gőz jöhet ki az ételből. Ennek legnagyobb része 
távozik a szellőzőnyílásokon. Egy része azonban 
lecsapódhat a hűvösebb felületeken, pl. a sütő ajtaján.
Ez normális jelenség.

Szigorúan tilos a sütőt üresen működtetni.
Ez rendkívül veszélyes.

A sütőt véletlenül 
bekapcsolták üresen

Pára csapódik le az ajtón, 
forró levegő jön a 
szellőzőnyílásokból

Hiba Lehetséges ok

(1) A tápkábel nincs
megfelelően csatlakoztatva.

Elhárítás

Húzza ki. Ezután dugja vissza 10 
másodperc múlva.

(2) Kiolvad a biztosíték
vagy a megszakító
kioldott.

(3) Probléma az
aljzattal.

Tesztelje le az aljzatot más 
elektromos készülékekkel.

Cserélje ki a biztosítékot vagy 
kapcsolja vissza a megszakítót (ezt 
vállalatunk szerviztechnikusával 
végeztesse el)

A sütőt nem lehet 
bekapcsolni

A sütő nem melegít. (4) Az ajtó nincs rendesen
becsukva.

Csukja be az ajtót rendesen.

Az elpiszkolódott 
alkatrészek tisztítását lásd 
„A mikrohullámú sütő 
karbantartása” c. részben. 

(5) A sütő görgői és
fenéklapja piszkosak.

Az üveg forgótányér 
zajt kelt a 
mikrohullámú sütő 
működése közben
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GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 769 245
Mobil: +36 70 677 0824
e-mail: info@gemmabd.hu

www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. 
Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, 
szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. 
Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.


	Blank Page
	Blank Page



