
FMW 250 CS2 G XS  

 FMW 250 CR2 G BK  
FMW 250 CR2 G WH 

Használati utasítás mikrohullámú sütőhöz 2HU
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Műszaki adatok
Fontos biztonsági utasítások
Tisztítás
Főzőedények – útmutató az edényekhez
Mikrohullámú sütésre alkalmas anyagok
Mikrohullámú sütésre nem alkalmas anyagok
Mikrohullámú sütési tanácsok
Áttekintés
Beszerelés és csatlakoztatás 
Méretek
Használati utasítások 
Az óra beállítása
Mikrohullámú sütés
Grill és kombinált sütés 
Gyors indítás
Hangjelzéses időzítő
Sütési ciklus leállítása
Súly alapú kiolvasztás
Idő alapú kiolvasztás
Automatikus menü
Automatikus menü ételtáblázat:
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Kijelzőn megjelenő információk
Gyermekzár funkció
Hibaelhárítás
Támogatás
Hulladékra vonatkozó utasítások

Kérjük, a mikrohullámú sütő használata előtt olvassa el az utasításokat és 
őrizze meg az útmutatót. Figyelmesen kövesse az utasításokat, így 
gondoskodhat a mikrohullámú sütő kiváló működéséről hosszú éveken 
keresztül.

TARTSA A HASZNÁLATI UTASÍTÁST BIZTONSÁGOS HELYEN



2450 MHz 

230 V~50 Hz 

1,450 W 

900 W 

1,000 W 

25 liter 

Ø315 mm 

1000 mm 
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19.5 kg 

595x401x388mm 

368x328x206mm 

ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES NAGY MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ 
SUGÁRZÁS HATÁSAINAK ELKERÜLÉSÉRE
(a) Ne használja a sütőt nyitott ajtóval. A nyitott ajtóval történő használat a mikrohullámok

veszélyes felszabadulását okozhatja. Ne szerelje le vagy módosítsa a biztonsági zárat.
(b) Ne helyezzen semmit a sütő eleje és az ajtó közé, és ne hagyja, hogy a tisztítószer-

maradványok vagy a szennyeződések felhalmozódjanak a tömítéseken.
(c) FONTOS: ha az ajtó vagy az ajtó tömítései megsérülnek, akkor vegye fel a kapcsolatot

jóváhagyott Franke szervizzel és kérje a készülék javítását mielőtt újra használná a sütőt.
Amennyiben nem gondoskodik a készülék tisztán tartásáról, úgy a felület elrozsdásodhat,
ennek eredményeként csökken a készülék élettartama, emellett potenciális veszély
forrása lehet.

Műszaki adatok

Mikrohullámú frekvencia:

Névleges feszültség:

Névleges teljesítmény-felvétel (grill):

Űrtartalom:
Forgótányér átmérője:

Külső méretek:

Belső méretek:
Nettó súly:
Kábelhossz:

Névleges teljesítmény-felvétel 
(mikrohullám):

Névleges leadott teljesítmény 
(mikrohullám):
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FONTOS A tűzveszély, az áramütés és a balesetek kockázatainak elkerülése, illetve 

a túlzott mértékű mikrohullámú energia hatásainak csökkentése érdekében 
használat közben tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket:

- Fontos: ne melegítsen folyadékokat vagy
más élelmiszereket lezárt
tárolóedényekben, mert azok
felrobbanhatnak.

- Fontos: a karbantartási vagy szerelési
munkálatok végrehajtása, ideértve a túlzott
mértékű mikrohullámú energiával szemben
védelmet nyújtó védőburkolatok
eltávolítását is, kifejezetten veszélyesek,
így ezeket kizárólag jóváhagyott Franke
szakember végezheti.

- 8 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.

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

- Kizárólag mikrohullámú sütésre alkalmas
edényeket használjon.

- A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és
óvatosan el kell távolítani a
felhalmozódott ételmaradványokat.

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

- Amikor műanyag vagy papír
tárolóedényekben melegít ételt, akkor
rendszeresen ellenőrizze a sütőt a
gyulladás kockázatának csökkentése
érdekében.

- Ha füstöt tapasztal, kapcsolja ki vagy
húzza ki a készüléket és tartsa zárva az
ajtót az esetleges lángok elkerülése
érdekében.

- Ne melegítse túl az ételt.

- Bizonyosodjon meg róla, hogy minden
díszített vagy fémnyelű evőeszközt
eltávolított a tárolóedényekből/
edényekből/papír vagy műanyag
zacskókból, mielőtt behelyezi azokat a
sütőbe.

- A sütő szerelését és elhelyezését a
mellékelt szerelési utasítások szigorú
betartásával végezze.

- Tojásokat a héjukban, illetve egész főtt
tojásokat tilos a mikrohullámú sütőben
melegíteni, mert felrobbanhatnak, akár a
melegítést követően is.

- A készülék otthoni vagy hasonló jellegű
helyiségekben történő használatra van
kialakítva, úgy mint:
- boltok, irodák vagy egyéb

munkaterületek személyzeti konyhái;
- szállodák, motelek és más

lakókörnyezetek vendégterei;
- gazdaságok;
- panzió típusú szállások.

- Ha a tápkábel sérült, vegye fel a
kapcsolatot jóváhagyott Franke szervizzel
az esetleges veszélyes helyzetek
kialakulásának megelőzése érdekében.

- Ne tárolja vagy használja a készüléket
kültérben.

- Ne használja a sütőt víz közelében,
nyirkos pincékben vagy úszómedencék
közelében.

- Néhány hozzáférhető felület nagyon
felforrósodhat a készülék működése
közben. Használat közben a
hozzáférhető részek nagyon
felforrósodhatnak. Ügyeljen rá, hogy a
kábelek ne érjenek hozzá a forró
felületekhez, és ne helyezzen semmit a
sütő tetejére.

- Amennyiben nem gondoskodik a sütő
tisztán tartásáról, úgy a külső felület
károsodhat, ennek eredményeként
csökken a készülék élettartama, emellett
potenciális veszély forrása lehet.
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- A cumisüvegeket és bébiételeket fel kell rázni vagy kavarni, hőmérsékletüket ellenőrizni
kell etetés előtt az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett hirtelen forráshoz és a folyadék
kifutásához vezethet, ezért különösen ügyeljen az italt tartalmazó tárolóedényekre.

Megjegyzés: A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel élő személyek (illetve gyermekek). Azok a felhasználók, akik 
nem rendelkeznek tapasztalattal vagy tudással a készülék használatát illetően, vagy 
akik nem ismerik a készülék működését, a készüléket kizárólag a biztonságukért 
felelős személy felügyelete alatt használhatják. Mindig felügyeljen rá, hogy a 
gyermekek ne játszanak a berendezéssel.
- 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.
- Használat közben a mikrohullámú sütő díszített ajtaja legyen nyitva.
(Díszített ajtóval rendelkező sütők esetében.)
- A tárolószekrény felülete felforrósodhat.
- A készülék nem működtethető külső időzítőkkel vagy külön szabályzórendszeren
keresztül.
- FONTOS: az izzó cseréjéhez, vegye fel a kapcsolatot jóváhagyott Franke műszaki
szervizzel.
- Ne használjon gőzös tisztítót.
- A készülék nagyon felforrósodik működés közben. Ügyeljen rá, hogy ne érjen
hozzá a sütő belsejében lévő fűtőszálakhoz.
- A készülék hátuljának fal mellett kell elhelyezkednie.
Megjegyzés: Ne használja a sütőt:
- ha az ajtó nincs megfelelően bezárva;
- ha az ajtó zsanérjai megsérültek;
- ha a sütő eleje és az ajtó közötti tömítések sérültek;
- ha az ajtón lévő ablak sérült;
- ha a sütő belsejében gyakran jelentkeznek elektromos ívek, annak ellenére, hogy a
sütő belsejében nincsenek fém tárgyak.
Kizárólag akkor használja ismételten a sütőt, miután az ügyfélszolgálat szakembere
elvégezte a megfelelő javítást;

- Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér alátétje, a forgótányér-szerelvény vagy
maga a forgótányér nincs a helyén;

- Soha ne indítsa el üresen a mikrohullámú sütőt; ha nincs étel a sütőben, akkor
elektromos túlterhelés jelentkezhet, amely károsíthatja a sütőt;

- Ne takarja le vagy tömítse el a szellőzőnyílásokat;
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tányérok és tárolóedények alkalmasak

mikrohullámú sütésre, mielőtt behelyezi azokat (lásd a tányértípusokról szóló
fejezetet);

- Ne távolítsa el a sütő jobb oldalán lévő „csillámlemezt”. A lemez összegyűjti azokat
a zsírokat és ételmaradványokat, amelyek károsíthatják a mikrohullám-generátort.

- Ne helyezzen semmilyen gyúlékony tárgyat a sütőbe, mert bekapcsolás után ezek
lángra kaphatnak.

- Ne használja a készüléket tárolásra.
- Ne használja a sütőt ételek olajban történő sütésére, mert a mikrohullámú sütőben

felmelegített olaj hőmérséklete nem szabályozható.
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- Mindig viseljen sütőkesztyűt, amikor hozzáér a tányérokhoz, a
tárolóedényekhez vagy a sütőhöz az égési sérülések kockázatának elkerülés
érdekében.

- Ne nehezedjen rá a nyitott sütőajtóra. Ez a sütő sérülését okozhatja, különösen
a zsanérok körüli részeken.

TISZTÍTÁS:
- Megjegyzés: Rendszeresen tisztítsa a sütőt.

Távolítson el minden ételmaradványt (lásd a Sütő tisztítása című fejezetet).
Amennyiben nem gondoskodik a mikrohullámú sütő tisztán tartásáról, úgy a felület
károsodhat, ami csökkenti a sütő élettartamát és potenciális veszélyforrás lehet.

- Az ajtó tömítő felületeit (a sütő belsejének elülső részén és az ajtó belsejében)
kifejezetten tisztán kell tartani a sütő megfelelő működésének biztosítása
érdekében.

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

- 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 készüléket földelt aljzatba csatlakoztassa a balesetek kockázatának csökkentése 
érdekében.

A készülék földelt tápkábellel és földelt 
dugóval van ellátva. A készüléket 
földelt aljzatba kell csatlakoztatni.
Ha elektromos rövidzárlat fordul elő, a 
földelő rendszer biztosítja az 
elektromos áram közvetlen elvezetését 
a földbe, így csökkentve az áramütés 
kockázatát.

VESZÉLY! 
Ne szerelje szét a készüléket. 
Áramütés veszélye!
A készülék belső alkotórészeinek érintése 
komoly személyi sérülésekhez vagy akár 
halálhoz is vezethet.  
VIGYÁZAT!
Sérülés kockázata!
A karbantartási vagy szerelési munkálatok 
elvégzése, ideértve a túlzott mértékű 
mikrohullámú sugárzás ellen védelmet 
nyújtó védőburkolatok eltávolítását is, 
kifejezetten veszélyes, így ezeket kizárólag 
képesített személy végezheti. 
FONTOS Áramütés veszélye! 
A földelő rendszer nem megfelelő 
használata áramütést okozhat. Kizárólag a 
helyes beszerelést követően csatlakoztassa 
a készüléket, miután megbizonyosodott 
róla, hogy a földelő rendszer megfelelően 
lett bekötve.
TISZTÍTÁS

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

2. Tisztítsa meg a tartozékokat
hagyományosan, szappanos vízzel.

3. Használjon nedves ruhát az ajtó és
keretei, a tömítések, valamint a környező
részek óvatos tisztításához a
szennyeződések eltávolításakor.

Villás csatlakozódugó

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a
csomagban lévő hosszabb kábel
vagy a hosszabbító kábel
keresztmetszete a mellékelt kábel
keresztmetszetével megegyező
nagyságú vagy annál nagyobb.

2.

3.

A földelő rendszerhez történő
csatlakoztatásához a hosszabbító
kábelnek legalább 3 vezetékkel kell
rendelkeznie.
A hosszú kábelt úgy kell elhelyezni,
hogy ne lógjon le a készülék
elhelyezésére szolgáló felületről,
megelőzve ezzel, hogy ha a
gyermekek véletlenül megütik vagy
meghúzzák a kábelt és a készülék a
padlóra essen.

Tisztítási műveletek elvégzése előtt 
gondoskodjon a készülék áramtalanításáról.

Ha hosszabb tápkábel készlet vagy 
hosszabbító kábel használata szükséges:



Alumíniumfólia Kizárólag védelem céljára. Kicsi, azonos méretű alumíniumfólia csíkok 
használhatók a vékony marha- vagy vadhús szeletek védelmére a túlsütés 
ellen. Ügyeljen rá, hogy távol tartsa az alumínium lapokat a sütő oldalaitól, 
mivel azok elektromos íveket generálhatnak. Az alumíniumfóliának legalább 
2,5 cm távolságra kell lennie a sütő oldalaitól.
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FŐZŐEDÉNYEK – 
ÚTMUTATÓ AZ 
EDÉNYEKHEZ

Edény tesztelése:
1. Öntsön 1 pohár hideg vizet (250 ml)

egy mikrózható tárolóedénybe és
helyezze bele a kérdéses edényt.

2. Melegítse 1 percig maximális
teljesítményen.

3. Óvatosan érintse meg az edényt. Ha
az edény forró, akkor valószínűleg
nem alkalmas mikrohullámú sütésre.

4. Ne melegítse 1 percnél hosszabb
ideig.

Mikrohullámú sütésre alkalmas anyagok.
Fontos: minden anyag esetében kövesse a gyártó utasításait. 

A nem fémből készült edények alkalmasak 
lehetnek mikrohullámú sütőben történő 
használatra. Amennyiben nem biztos az 
edény alkalmasságában, úgy az alábbi 
módon tesztelje a kérdéses edényt.

Edények Megjegyzések

Pirítótál 
(tartozék)

A pirítótál aljának legalább 5 mm távolságra kell lennie a forgótányértól. � � A 
helytelen használat a forgótányér törését okozhatja.

Tányérok és 
edények

Kizárólag mikrohullámú sütésre alkalmas edények. � � Tartsa be a gyártó 
utasításait. � � Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.� �

Befőttesüvegek Mindig távolítsa el a fedelet. �� Kizárólag ételek melegítésére használja, hogy az 
üveg tartalma éppen átmelegedjen. �� A legtöbb befőttesüveg vagy üveg nem 
hőálló, ezért eltörhet.

Üvegtárgyak Kizárólag hőálló üvegedények. Ellenőrizze, hogy ne legyenek rajta fém 
illesztések. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket. 

Sütőzacskók Ne használjon fém csipeszeket a lezárásukhoz. Ejtsen néhány lyukat a 
zacskón, hogy a gőz tudjon távozni.

Papír tányérok 
és csészék

Kizárólag rövid sütéshez/melegítéshez. Működés közben ne hagyja felügyelet 
nélkül a sütőt.

Papírszalvéták Alkalmasak az ételek felmelegítésére, illetve az olaj és a zsír felitatására. 
Kizárólag rövid sütéshez használja, és mindig gondosan felügyelje a folyamatot.

Sütőpapír Használja a fröccsenés megelőzésére vagy fedőként pároláskor.
Műanyag 
anyagok

Tartsa be a gyártó utasításait. Rendelkezniük kell „Mikrózható” címkével. 
Néhány műanyag tárolóedény megpuhulhat, amikor a bennük lévő étel 
felmelegszik. A „sütőzacskókon” és a légmentesen záró zacskókon ejtsen 
lyukakat, vágásokat vagy szellőzőnyílásokat a csomagolásukon található 
utasításoknak megfelelően.

Műanyag fólia Használja az ételek letakarására, hogy sütés közben megelőzze a 
visszamaradó nedvesség elpárolgását. Ügyeljen, hogy a műanyag fólia ne 
érjen hozzá az ételhez.

Viaszpapír Használja a fröccsenés megelőzésére és a nedvesség megőrzésére.
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Mikróhullámú sütésre nem alkalmas anyagok
Edények Megjegyzések
Alumínium tálcák

Fém zárócsipeszek

Papírzacskók Tüzet okozhatnak a sütő belsejében.
Műanyag hab

Fa

Fém fogantyús 
karton tárolóedények

Elektromos ívek kialakulását okozhatják. Tegye át az ételt egy 
mikrohullámú sütőben használható tányérra.
Elektromos ívek kialakulását okozhatják. � � Helyezze át az ételt egy 
mikrózható tányérra. 

Fém edények vagy 
fémtartalmú edények

A fém megvédi az ételeket a mikrohullámoktól. A fémtartalom 
elektromos ívek kialakulását okozhatja.
Elektromos ívek kialakulását okozhatják, amelyek tüzet 
okozhatnak a sütő belsejében.

Amikor a műanyag hab magas hőnek van kitéve, akkor 
megolvadhat vagy szennyezheti a benne tárolt folyadékot.
A mikrohullámú sütés után a fa megszárad, ezért szétnyílhat vagy 
eltörhet.

A mikrohullámú sütés során ajánlatos az alábbi javaslatok betartása:

- Héjas vagy bőrös ételek (pl. alma, paradicsom, burgonya, kolbászfélék) melegítése vagy sütése
előtt szurkálja meg az ételt, hogy ne égjen meg. Elkészítés előtt kockázza fel az ételt.

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tárolóedény vagy a tányér mikrózható mielőtt használná (lásd
a főzőedények típusairól szóló fejezetet).

- Amikor alacsony nedvességtartalmú ételeket süt (pl. fagyasztott kenyér kiolvasztása, kukorica
pattogatása, stb.), akkor rendkívül gyors a párolgás.
Ezután a sütő úgy üzemel tovább, mintha üres lenne, amely az étel megégéséhez vezethet. A
sütő és a tárolóedény is károsodhat. Ezért javasoljuk, hogy ne állítson be a szükségesnél
hosszabb sütési időt és gondosan felügyelje a folyamatot.

- Tilos a mikrohullámú sütőt nagy mennyiségű olaj felhevítésére (olajban történő sütéshez)
használni.

- Távolítsa el a készételeket a tárolóedényekből, mivel ezek az edények nem mindig hőállóak.
Tartsa be a gyártó által mellékelt utasításokat.

- Ha különféle tárolóedényeket (pl. csészéket) használ, akkor egyenletesen helyezze el azokat a
forgótányéron.

- Ne zárja le a műanyag zacskókat fém csipeszekkel. Használjon műanyag csipeszeket. Ejtsen
több lyukat a zacskókon, hogy a gőz szabadon tudjon távozni.

- Sütés közben a pára összegyűlhet a sütő ajtaján és csöpögni kezdhet. Ez egy teljesen normális
jelenség és könnyen előfordulhat alacsony hőmérsékletű helyiségekben. Ez nem befolyásolja a
sütő megfelelő és biztonságos működését. A sütés befejezése után távolítsa el a
kondenzációból összegyűlő vizet.

- Amikor folyadékokat melegít, akkor használjon széles nyílással rendelkező tárolóedényeket,
hogy a gőz könnyen elpárologjon.
Az utasításoknak megfelelően készítse az ételeket, és tartsa be az automatikus sütési
üzemmódokra vonatkozó táblázatban feltüntetett sütési időt és teljesítményt. Ne feledje, hogy a
feltüntetett számok csupán tájékoztató jellegűek és az étel fajtájának, kezdeti állapotának,
hőmérsékletének és nedvességtartalmának függvényében változhatnak. Javasoljuk, hogy a
sütési időt és a teljesítményt mindig az adott helyzetnek megfelelően állítsa be. Az étel
jellemzőitől függően szükség lehet a sütési idő és a teljesítmény növelésére vagy
csökkentésére.
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Amikor mikrohullámú sütőben süt, ne feledje az alábbiakat:
1. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb a sütési idő.
2. A magas nedvességtartalmú ételek sokkal hamarabb felmelegednek.
3. A sütés sokkal egyenletesebb lesz, ha az ételt a forgótányéron egyenletesen helyezi

el. Helyezze a sűrűbb ételeket a tányér külső peremére és a kevésbé sűrű ételeket
a tányér közepére, így egy időben különböző típusú ételeket is melegíthet.

4. A sütő ajtaját bármikor ki lehet nyitni. Amikor az ajtó nyitva van, akkor a sütő
automatikusan kikapcsol. A mikrohullámú sütő csak akkor üzemel tovább, ha az
ajtót bezárja és megnyomja a bekapcsológombot.

5. A letakart ételek sütési ideje rövidebb és sokkal több tulajdonságukat megőrzik. A
fedőknek át kell engedniük a mikrohullámokat és a gőz elpárolgásának
biztosításához kis lyukakat kell ejteni rajtuk.



Grill állvány

F

G

A

C BE D
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ÁTTEKINTÉS
A sütő alkotórészei és tartozékai
Vegye ki a sütőt a dobozból és távolítson el minden anyagot a sütő belsejéből. A 
sütőhöz mellékelt tartozékok:

D Üvegtányér
Forgótányér-szerelvény  C 
Használati utasítás 

A) Vezérlőpanel
B) Forgótányért meghajtó tengely
C) Forgótányér-szerelvény
D) Üvegtányér
E) Ellenőrző ablak
F) Ajtó
G) Biztonságizár-rendszer

 Forgótányér szerelése

Középrész (alap)

Üvegtányér

Forgótányért 
meghajtó tengely

Forgótányér-szerelvény

Soha ne helyezze be az üvegtányért fejjel lefelé. 
Soha ne akadályozza az üvegtányér forgását. 
Mindig használja az üvegtányért és a 
forgótányér-szerelvényt is sütés közben.
Sütés közben minden egyes ételt és 
tárolóedényt az üvegtányérra helyezzen.
Ha az üvegtányér vagy a forgótányér-szerelvény 
megreped vagy eltörik, vegye fel a kapcsolatot a 
jóváhagyott helyi szervizzel.



1. A készülék kifejezetten otthoni használatra lett kialakítva.
2. A szóban forgó sütőt beépített készüléknek tervezték.
3. Kövesse a speciális szerelési utasításokat.
4. A készülék beszerelhető 60 cm széles (legalább 55 cm mély és a padlótól legalább 85 cm

magasan elhelyezkedő), hőálló anyagból készült fali szekrénybe.
5. A készülék villásdugóval van ellátva, melyet egyszerűen csatlakoztathat egy szakszerűen

kiépített dugaszoló aljzatba, ami földelt aljzat kell legyen.
6. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján meghatározott

feszültséggel.
7. Az aljzat beszerelését és a tápkábel cseréjét minden esetben kizárólag képesített

villanyszerelő végezheti. Ha a beszerelést követően a dugó nem hozzáférhető helyen van,
akkor arra az oldalra, ahol a készülék elhelyezkedik, egy többpólusú, az érintkezők között
legalább 3 mm-es nyitási rést biztosító megszakítót kell beszerelni.

8. Szigorúan tilos az adapterek, elosztók és hosszabbító kábelek használata. Bármilyen túláram
tűz kialakulásához vezethet.
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Szerelési utasítások
A beszerelés előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót.

Megjegyzés 
Elektromos bekötés

A sütő villásdugóval van ellátva, és csak szakszerűen kiépített, földelt aljzatba 
csatlakoztatható. A vonatkozó előírásoknak megfelelően az aljzat kiépítését és a csatlakozó 
kábel cseréjét csak szakképzett villanyszerelő végezheti el. 

Ha a villásdugó nem hozzáférhető a beépítés után, minden póluson nyitó, legalább 3 
mm légrésű megszakítót kell felszerelni a beépítési oldalon.  

A beépített szekrény készülék mögötti részén nem lehet hátfal. 
A minimális beszerelési magasság 85 cm.
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és a légbeszívó nyílásokat.

Beszerelés és csatlakoztatás

A hozzáférhető felületek 
nagyon felforrósodhatnak 
használat közben.
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A. Beépített bútor

380+2

B. Készítse elő a szekrényt.

1. Helyezze a SZEKRÉNY ALSÓ SABLONJÁT a szekrény alsó lapjára. Helyezze
el úgy, hogy a sablon középvonala illeszkedjen a szekrény aljához.

a a

CENTER LINE

 FRONT EDGE

 L
EF

T 
ED

GE

T EDGE
 RIGH

1
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2 

2. Rögzítse az ALSÓ KONZOLT (B) a két darab CSAVARRAL (A).

Majd távolítsa el a SZEKRÉNY ALSÓ SABLONJÁT.

2*csavar (A)

Alsó konzol (B)

3. 
Ne csípje be és ne csomózza össze a tápkábelt.

C.. Szerelje be a sütőt. 

3 

 Szerelje be a sütőt a szekrénybe. 



14

Ekkor az alsó konzol (B) összekapcsolódik a sütő hátsó burkolatával. 

4 

4.

5 

Csavar (C)           
Rögzítő furat

5. Nyissa ki az ajtót; rögzítse a sütőt a szekrényhez úgy, hogy a CSAVART (C)
becsavarja a BORÍTÁS RÖGZÍTŐ FURATÁBA. Ezután rögzítse a KIVÁGOTT
MŰANYAG BORÍTÁST a RÖGZÍTÉSI FURATHOZ.



A 595mm
B 388mm
C 401mm
D 560mm
E 380mm
F Min 500mm
G 10mm
H 10mm
I 20mm
J 45mm
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MÉRETEK



1. Az óra beállítása
Amikor a mikrohullámú sütőt az 
áramforráshoz csatlakoztatja, a LED-kijelzőn 
„0:00” jelenik meg, és hangjelzés hallható.

1. Nyomja meg kétszer a „         ” gombot az 
óra beállításához, ezután az óra számjegyei 
elkezdenek villogni. 
2. Nyomja meg a 2 gomb egyikét az óra

számjegyeinek beállításához, és figyeljen
arra, hogy a kiválasztott számok 0-23
között legyenek.

3. Nyomja meg egyszer a „         ” gombot; 
ezután a perc számjegyek elkezdenek 
villogni.

4. Nyomja meg a 2 gomb egyikét a perc
számjegyek beállításához, és figyeljen
arra, hogy a kiválasztott számok 0-59
között legyenek.

5. Nyomja meg egyszer a „        ” gombot,
ha befejezte az óra beállítását. Villogni
kezd a kettőspont „:”, valamint az idő is
elkezd világítani.

Megjegyzés: 1. Ha az óra nincs beállítva, akkor
az idő nem jelenik meg a kijelzőn. 

2. Ha az óra beállítása közben
megnyomja a „        ” gombot, akkor 
a sütő automatikusan visszaáll a 
korábbi helyzetbe.
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Használati utasítások

Mikro/Grill Kombi          

Súly/Kiolvasztási idő

Konyhai időzítő/óra

Leállítás/Törlés

Indítás /+ 30 mp./
Megerősítés



2. MICROWAVE
(MIKROHULLÁMÚ) sütés
1. Nyomja meg a "        ", a LED kijelzőn 
megjelenik a „P100” felirat.

2. Nyomja meg egyszer az 1 gombot, vagy
válassza ki a 2 gomb egyikét a kívánt
teljesítmény kiválasztásához: ahányszor 
megérinti a gombot, a kijelző megváltozik, és 
egymás után a „P100”, „P80”, „P50”, „P30” és 
„P10” feliratok jelennek meg.

3. Ezután nyomja meg a „ ” 3 gombot a
jóváhagyáshoz, és a 2 gomb egyikével állítsa 
be a főzési időt 0:05–95:00 között.

4. Nyomja meg a „ ” 3 gombot a főzés
megkezdéséhez.

Példa:  A mikrohullámú sütő 80%-os teljesítményen történő használatához és az adott étel 20 
perces sütéséhez, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyomja meg egyszer "       " gombot. A kijelzőn megjelenik a „P100” felirat.  

2. Nyomja meg ismét a Mikrohullám gombot a 80%-os mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához.

3. Nyomja meg a „        ” gombot a jóváhagyáshoz; a kijelzőn „P 80” jelenik meg.

4. Nyomja meg a 2 gomb egyikét a főzési idő beállításához, amíg a kijelzőn „20:00” jelenik meg.

5. Nyomja meg a „        ” gombot a főzés megkezdéséhez.
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„Microwave” (Mikrohullámú) GOMB SZÁZALÉKOS ÉRTÉKEI 

Kijelző Mikrohullámú teljesítmény

P100  100% - 900 W  

P80 80% - 720 W 

P50 50% - 450 W  

P30 30% - 270 W 

P10 10% - 90 W 
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3. Grill és kombinált
sütés

Nyomja meg egymás után többször a „        ” 
1 gombot, és a LED-kijelzőn a „G”, majd a
„C-1” és a „C-2” feliratok jelennek meg. A G 
(grill) vagy a C-1 és a C-2 (kombi) 
kiválasztásához is megnyomhatja a 2 gomb
egyikét. 
Miután kiválasztotta a főzés típusát, a „        ”  
3 megnyomásával erősítse meg a
választását, a főzés időtartamának 
beállításához nyomja meg a 2 gomb egyikét.
Az időtartamot 0:05–95:00 között állíthatja 
be.  

Nyomja meg ismét a „        ” 3 gombot a főzés
megkezdéséhez.

Például: A mikrohullámú sütő 55%-os 
teljesítményen történő használatához és a 
grill (C-1) 45%-os teljesítményen történő 
használatához, illetve az adott étel 10 
perces sütéséhez az alábbi módon állítsa be 
a sütőt.   

1. Nyomja meg hétszer az 1         gombot 
(Mikró/Grill/Kombi): a kijelzőn „C-1” jelenik
meg.

2. Nyomja meg a „        ” gombot a
jóváhagyáshoz: a kijelzőn „C-1” jelenik meg.

3. Nyomja meg a 2 gomb egyikét. Az
időtartamot 0:05–95:00 között állíthatja be.
Ha gyorsan szeretné növelni a főzési időt,
hosszan nyomja meg a gombot.

4. Nyomja meg a „        ” gombot a főzés 
megkezdéséhez.
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Grill/Combi (Grill/Kombinált) gombok utasításai 
Kijelző Mikrohullámú teljesítmény Grill teljesítmény

G 0% 100% 
C-1 55% 45% 
C-2 36% 64% 

Megjegyzés: amikor a sütő eléri a beállított grillsütés idejének felét, akkor két figyelmeztető 
hangjelzés hallható. Az üzemmód optimális sütési eredményének eléréséhez, a 
sütési idő felénél fordítsa meg az ételt, zárja be az ajtót és nyomja meg a „        ” 
gombot a sütés folytatásához. Egyéb esetben folytatódik a sütés, ameddig le nem 
jár a beállított idő.
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4. Gyors indítás
1. Nyomja meg a „ ” 1 gombot a főzés

100%-os teljesítményen történő 
elindításához; többször nyomja meg a 
gombot a sütési idő 30 másodperces 
növeléséhez, maximum 95 percre növelheti 
az időt.

 Hangjelzéses időzítő (nem állítja le a főzést) 
1. 

4. 

Az időzítő nem 24 órás formátumban jeleníti meg az időt, mivel valódi időzítőként 
működik. 

Megjegyzés: 

Nyomja meg egyszer a „        ” gombot: A LED-kijelzőn 0:00 jelenik meg, és az időzítő 
jelzőfénye kigyullad.

Amikor az előzetesen beállított idő lejár, akkor az időzítő jelzőfénye elalszik. Öt hangjelzést 
fog hallani. Amennyiben az óra be van állítva (24 órás formátum), akkor a LED-kijelzőn az 
aktuális idő látható. 

Sütési ciklus leállítása
A sütési folyamatot a STOP/CLEAR (LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS) gomb egyszeri megnyomásával és az 
ajtó kinyitásával bármikor le lehet állítani. Mindkét esetben: 
A mikrohullámok kibocsátása azonnal leáll. 
A folyamat újraindításához zárja be az ajtót és nyomja meg a STOP/CLEAR (LEÁLLÍTÁS/
TÖRLÉS) gombot.
A sütési folyamat törléséhez nyomja meg újra a STOP/CLEAR (LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS) gombot.

Nyomja meg a „        ” 1 gombot a beállítások jóváhagyásához, majd az időzítő jelzőfénye 
felvillan és villogni kezd.
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Nyomja meg a „ ” gombok egyikét a megfelelő időtartam beállításához. (a maximális 
főzési idő 95 perc).

2. 

3.



5. Súly alapú kiolvasztás

6. Idő alapú kiolvasztás

1. Nyomja meg a „         ” 1 gombot kétszer; a LED-kijelzőn „dEF2” jelenik meg.
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2. Nyomja meg a „ ” 2 gombok
egyikét az adott étel súlyának kiválasztásához, 
a súly 100 és 2000 g között változhat.

1. Nyomja meg egyszer a „ ” 1 gombot; a
LED-kijelzőn „dEF1” jelenik meg.

3. Nyomja meg „ ” 3 gombot a kiolvasztás
elindításához.

2. Nyomja meg a „ ” 2 gomb egyikét a kiolvasztási idő kiválasztásához. A maximális 
időtartam 95 perc lehet.

3. Nyomja meg „        ” 3 gombot a kiolvasztás elindításához.



7. Automatikus menü

1. Nyomja meg az 1-es gombot a menü
kiválasztásához: minden érintéssel a kijelző
sorozatban „A-1”-től „A-8”-ig lépteti a menüt,
amely pizzát, húst, zöldséget, tésztát,
burgonyát, halat, italokat és pattogatott
kukoricát ajánl fel.

2. Nyomja meg a „ ” 2 gombot a
jóváhagyáshoz.

3. Nyomja meg a 3 gomb egyikét a
menütáblázatnak megfelelő alapértelmezett
súly kiválasztásához.

4. Nyomja meg „ ” 3 gombot a kiolvasztás
elindításához.

Példa: Ha az „Auto Menu” (Automatikus menü) 
opciót szeretné használni 350 g hal sütéséhez, 
akkor kövesse az alábbi lépéseket. 

1.      Nyomja meg az 1 „       ” gombot hatszor,
amíg a kijelzőn „A-6” jelenik meg.

2. Nyomja meg a „         ” gombot a 
jóváhagyáshoz.

3. Nyomja meg a 3-as gombot az elkészíteni
kívánt hal tömegének kiválasztásához, a
kijelzőn megjelenik a „350” felirat.

4. Nyomja meg ismét a „ ” 3 gombot a főzés
megkezdéséhez.
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AUTOMATIC MENU (AUTOMATIKUS MENÜ) ételtáblázat: 

Menü Tömeg Kijelző
200 g 200 A-1

Pizza-Desszertek 400 g 400 
250 g 250 
350 g 350 A-2

Hús 450 g 450 
200 g 200 
300 g 300 A-3

Zöldségek 400 g 400 
50 g (450 ml hideg vízzel) 50 A-4

Tészta 100 g (800 ml hideg vízzel) 100 
200 g 200 
400 g 400 A-5

Burgonya 600 g 600 
250 g 250 
350 g 350 A-6

Hal 450 g 450 
1 csésze (120 ml) 1 
2 csésze (240 ml) 2 A-7

Forró italok  3 csésze (360 ml) 3 
50 g 50 A-8

Pattogatott kukorica 100 g 100 
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8. Többszakaszos sütés 
Két különböző típusú főzés 
kombinációjának beállítása

1. Nyomja meg a „ ” 1 gombot kétszer, és a LED-kijelzőn „dEF2” jelenik meg.

2. Nyomja meg a 2 gomb egyikét a kiolvasztási idő kiválasztásához, a LED-kijelzőn „5:00”
jelenik meg.

3. Nyomja meg a „ ” 3 gombot egyszer, ekkor a kijelzőn „P100” jelenik meg.

4. Nyomja meg újra a „ ” 3 gombot vagy használja a 2 gombot a 80%-os mikrohullámú
teljesítmény kiválasztásához.

6. Nyomja meg a 2 gomb egyikét a főzési idő kiválasztásához, amíg a LED-kijelzőn „7:00” jelenik
meg.

5. Nyomja meg a „ ” 4 gombot a jóváhagyáshoz, és a LED-kijelzőn „P 80” jelenik meg.

7. Nyomja meg a „ ” 4 gombot a főzés megkezdéséhez: egyszeres hangjelzés jelzi, hogy
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Legalább 2 sütési szakaszt kell beállítani. � � �
Amennyiben a többszakaszos sütés egyik szakasza 
a kiolvasztás, akkor mindig ez kerül végrehajtásra 
elsőként.
A kiválasztható programok listája:

MIKROHULLÁM+GRILL/KOMBINÁLT � � �
GRILL/KOMBINÁLT+MIKROHULLÁM � � �
SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS+MIKROHULLÁM �
IDŐ ALAPÚ KIOLVASZTÁS+MIKROHULLÁM � �
IDŐ ALAPÚ KIOLVASZTÁS+GRILL/KOMBINÁLT

Példa: � Ha szeretné az ételt 5 percen át kiolvasztani, 
majd 80%-os mikrohullámú teljesítményen sütni 7 
percig, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

elindult az első szakasz és megkezdődik a kiolvasztási idő visszaszámlálása; a második főzési 
szakasz megkezdésekor ismételten hangjelzés hallható. Amikor a főzés véget ért, öt hangjelzés 
lesz hallható.
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9. Kijelzőn megjelenő információk
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1. Mikrohullámú sütés, grillsütés és kombinált sütés közben nyomja meg a
„       ” gombot az aktuális sütési teljesítmény 3 másodpercig történő megjelenítéséhez. 
A 3 másodperc elteltével a sütő visszaáll a korábbi helyzetbe.

2. Ha sütés közben megnyomja a „       ”  gombot, akkor a kijelzőn 3 másodpercig az 
aktuális idő látható.

10. Gyermekzár funkció

Biztonsági zárolás: Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a „        ” 
ombot 3 másodpercig. Egy hosszú hangjelzés jelzi, hogy 
bekapcsolt a gyermekzár, ekkor megjelenik az aktuális idő, 
amennyiben az óra be van állítva, egyéb esetben a LED 
kijelzőn a „             ” felirat látható.

Biztonsági zárolás feloldása: Amikor a biztonsági zárolás be van kapcsolva, akkor 
tartsa nyomva a „  ” gombot 3 másodpercig, ezután 
egy hosszú hangjelzés jelzi, hogy a zárolás feloldásra 
került.



11. Hibaelhárítás

Tompa sütővilágítás

Meghibásodás Lehetséges ok

A sütőt nem lehet
bekapcsolni.

Nincs megfelelően bedugva a tápcsatlakozó.

Ellenőrizze a készülék áramellátását.

Lehetséges, hogy piszok halmozódott fel a
görgőkön és a sütő aljában.
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A mikrohullámú sütő interferenciát
okoz a televízióadás vételében 

A mikrohullámú sütő használata hatással lehet az rádió- és 
televízióadás optimális vételére. Az interferencia hasonló 

jellegű ahhoz, mint amit az olyan kis elektromos háztartási 
készülékek okoznak, mint a turmixgép, a porszívó vagy a 

ventilátor. Ez teljes mértékben normális jelenség. 

Alacsony teljesítményű mikrohullámú sütés közben a 
sütőlámpa fénye tompává válhat. Ez teljes mértékben 

normális jelenség. 

Páralecsapódás az ajtón,
forró levegő távozik a

szellőzőnyílásokon keresztül

Sütés közben az ételből gőz távozhat. Különösen a forró
levegő az, ami a szellőzőnyílásokon át távozik. Az ajtón

előfordulhat kismértékű páralecsapódás. Ez teljes mértékben 
normális jelenség.

A sütő véletlen elindítása üresen. Szigorúan tilos a sütőt üresen működtetni. Ezen felül 
kifejezetten veszélyes.

A sütő nem
melegszik fel.

Az ajtó nincs megfelelően bezárva.
Ellenőrizze, hogy nem akadt-e be idegen tárgy az ajtó és a sütő 

belsejének elülső része közé.

A sütő működése
közben az

üvegtányér hangot
ad ki.

Szikrázik és serceg a
sütő belseje

(elektromos ív)

Fém díszítésű tányérokat használ. Villa vagy fém edény
került a sütőbe. Túl sok alumíniumfóliát használ.

Fémből készült zárócsipeszt használ.



Támogatás
Ha a probléma a fentiek ellenőrzését követően továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a jóváhagyott Franke szervizek egyikével.
Soha ne forduljon olyan szervizekhez, amelyek nem jóváhagyott Franke partnerek.
Adja meg:
- a hiba típusát;
- a készülék típusát (Art.);
- a sorozatszámot (S.N.).
Az adatok megtalálhatók a készülék adattábláján és a garanciajegyen.
A sütőajtó keretén, jól látható helyen található címkén fel vannak tüntetve a műszaki adatok,
a sorozatszám és a márka.
Soha ne távolítsa el az adatokat tartalmazó címkét.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek 
megfelelően (WEEE), a készüléket elkülönítve kell gyűjteni és kezelni. 
Amennyiben a jövőben szükségessé válik a készülék hulladékkezelése, 
kérjük, NE háztartási hulladékként kezelje azt. A készüléket szállítsa egy 
megfelelő elektromos és elektronikus készülékek (WEEE) gyűjtésére kijelölt
hulladékgyűjtő pontra. 

HULLADÉKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK - 
KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁNK
Termékeink csomagolásához általánosan újrahasznosítható, környezetbarát anyagokat 
használunk, amelyek nem károsítják a környezetet. Megkérjük vásárlóinkat, hogy a 
csomagolóanyagok hulladékkezelését megfelelő módon végezzék. Részletes információkért a 
legközelebbi gyűjtőpontról, újrahasznosító és hulladékkezelő központról, vegye fel a kapcsolatot 
az illetékes helyi szervezetekkel. 
Soha ne dobja ki a csomagolást vagy annak részeit a környezetbe. A csomagolóanyagok, 
különösen a műanyag zacskók a gyermekek fulladását okozhatják.
Régi készülékének hulladékkezelését végezze felelős módon.
Fontos: szállítsa a készüléket a leselejtezett készülékek gyűjtésére jogosult helyi szervezethez. A 
helyes hulladékkezelés hozzájárul az értékes anyagok intelligens módon történő 
újrahasznosításához. 
A készülék leselejtezése előtt szerelje le az ajtót, de hagyjon minden polcot a helyén,
hogy a gyermekek játék közben véletlenül se szorulhassanak be a készülékbe. 
Ezen felül szüntesse meg a készülék áramellátását, távolítsa el a tápkábelt és a dugót.
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