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A TÖKÉLETES EREDMÉNYEKÉRT 
 

Köszönjük, hogy ezt az AEG terméket választotta. Úgy alkottuk meg ezt a készüléket, hogy az sok éven 
keresztül kifogástalan teljesítményt nyújtson a fejlett technológiának köszönhet en, megkönnyítve ezzel az 
Ön életét. Jellemz i kiemelkednek az átlagos készülékek közül. Kérjük, hogy szánjon néhány percet a 
Használati útmutató elolvasására, hogy a legjobbat hozza ki a készülékb l. 
 
Ez a készülék háztartási és hasonló célú alkalmazásra készült, mint: 
- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzetének a konyhájában, 
- tanyasi házakban, 
- hotelekben, motelekben és egyéb lakópark típusú környezetekben a vendégek számára, 
- ágyat és reggelit nyújtó vendéglátásoknál. 
 
 

TARTOZÉKOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK 
 

Az AEG webshopban mindent megtalál, amire az AEG készülékekhez a tökéletes munka érdekében 
szüksége lehet. A tartozékok széles választékát az elvárásoknak és a magas min ségi szabványoknak 
megfelel en terveztük és alkottuk meg, a speciális f z edényekt l az ev eszközkosarakig, az üvegtartóktól 
a szennyeszsákokig. 
 
Látogasson el webshopunkba: 
www.aeg-electrolux.com/shop
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A Használati útmutatóban a következ  szimbólumokat használjuk: 

 

 

Fontos információkat tartalmaz az Ön személyes 
biztonsága, valamint a készülék károsodásának az 
elkerülése érdekében. 

Általános információk és javaslatok. 

Környezetvédelmi információk. 
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ELHELYEZÉSI TUDNIVALÓK 
 
Elhelyezés el tt 
 

Ellen rizze a hálózati feszültséget, hogy az megegyezik-e a készülék adattábláján megadott 
feszültséggel. 
Nyissa ki a süt  ajtaját és távolítson el bel le minden tartozékot és csomagoló anyagot. 
A süt  bels  terének a mennyezetén lév  csillámfedél burkolatot ne távolítsa el. Ez a burkolat 
akadályozza meg, hogy a zsírok és egyéb ételszennyez dések károsítsák a mikrohullám generátort. 
Figyelmeztetés! A készülék homlokzati oldalát egy véd fólia boríthatja. A süt  els  használata el tt 
óvatosan távolítsa el ezt a véd fóliát. 
A kicsomagolást követ en ellen rizze, hogy a süt t nem érte-e valamilyen károsodás. Ellen rizze a 
süt ajtó megfelel  záródását és azt is, hogy az ajtó belseje, illetve külseje nem sérült-e meg. Ha 
bármilyen sérülést észlel, akkor forduljon a Vev szolgálathoz. 
NE HASZNÁLJA A SÜT T, ha a csatlakozó vezeték, vagy a dugó megsérült, ha a süt  nem üzemel 
megfelel en, vagy ha károsodott, vagy ha leesett. Forduljon a szervizhez. 
A mikrohullámú süt t egy sík és stabil felületre helyezze el. Tilos a süt t rádió, vagy televízió közelében 
elhelyezni. 
Az elhelyezés közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerülhessen érintkezésbe 
nedvességgel, vagy más éles tárggyal a süt  alatt. A magas h mérséklet károsíthatja a csatlakozó 
vezetéket. 

 
 

Elhelyezés után 
 

A süt  egy egyfázisú csatlakozó vezetékkel van felszerelve. 
Ha a süt t fix bekötéssel szeretné beépíteni, akkor ezt a munkát kizárólag arra feljogosított elektromos 
szakember végezheti el. Ilyen esetben a süt t egy többpólusú, minimum 3 mm-es érintkez  távolságú 
kismegszakítón keresztül kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni. 
VIGYÁZAT! A SÜT T FÖLDELNI KELL. 
A gyártó, illetve a keresked  minden felel séget elhárít magától, ha akár az embereknek, az állatoknak, 
vagy magának a készüléknek a sérülése az elhelyezési tudnivalók figyelmen kívül hagyása miatt 
következik be. 
A süt  csak zárt ajtó esetén üzemeltethet . 
Használat után tisztítsa meg a süt  belsejét és a tartozékokat „A süt  tisztítása és ápolása” cím  
fejezetben leírt utasításokat követve. 
Tegye a forgótányér támaszt a süt tér közepére, majd helyezze rá a forgótányér 
gy r t és a tetejére pedig a forgótányért. Amikor a mikrohullámú üzemmódot 
használja, akkor a forgótányérnak és a hozzá tartozó tartozékoknak is a süt  
belsejében kell lenniük. A forgótányér mindkét irányban elforoghat. 

Az elhelyezés alatt kövesse a mellékelt utasításokat. 
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A mikrohullám biztonsága 
 
 

A MIKROHULLÁM BIZTONSÁGA 
 

Figyelmeztetés! Ne hagyja a süt t rizetlenül, amikor eldobható m anyag-, papír-, vagy más 
gyúlékony ételtartót használ benne. Ezek az anyagok tüzet okozhatnak és elszenesedhetnek. 
T ZVESZÉLY! 

Figyelmeztetés! Ha füstöt, vagy tüzet észlel, akkor tartsa zárva az ajtót annak érdekében, hogy elfojtsa 
a lángokat.  
Kapcsolja ki a süt t és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a leválasztó 
kapcsolót. 

Figyelmeztetés! Ne melegítsen tiszta alkoholt, vagy alkoholos italokat a mikrohullámú süt ben. 
T ZVESZÉLY! 
Figyelmeztetés! Ne melegítsen folyadékokat, vagy ételeket lezárt edényekben, mert azok könnyen 
felrobbanhatnak. 

Figyelmeztetés! Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális zavarokkal 
rendelkez  személyek által történ  használatra, vagy olyanok számára, akik nem rendelkeznek 
megfelel  ismeretekkel, kivéve, ha ezt felügyelet mellett teszik, vagy a biztonságukért felel s személyek 
megfelel  ismeretekkel látták el ket. A gyerekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a 
készülékkel. 

Figyelmeztetés! Ha a készüléket kombinált üzemmódban használja (a mikrohullámot más f téssel), 
akkor nem engedhet  meg, hogy a gyerekek a képz d  magas h mérséklet miatt felügyelet nélkül 
használják a készüléket. 

Figyelmeztetés! A süt  nem használható, ha: 

- Nem zár megfelel en az ajtó. 
- Károsodtak az ajtó zsanérjai. 
- Károsodott az ajtó és a süt  elüls  érintkez  felülete. 
- Károsodott az ajtóüveg. 
- Gyakori a szikraképz dés a süt  belsejében, annak ellenére, hogy nincs benne fémtárgy. 

A süt  csak akkor használható újra, ha azt a kijelölt szerviz megjavította. 
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A mikrohullám biztonsága   
 
 

Óvakodjon!  

1. Soha ne melegítsen bébiételt, vagy italt cumisüvegben, vagy lezárt tetej  etet  edényben. 
Melegítés után jól keverje fel az edény tartalmát, hogy a h eloszlás egyenletes legyen. Ellen rizze 
az étel h mérsékletét, miel tt a gyereknek adja. ÉGÉSVESZÉLY! 

2. Az étel túlmelegedésének, vagy megégésének az elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy ne 
válasszon hosszú melegítési id t, vagy kis mennyiség  étel melegítésekor magas mikrohullámú 
teljesítményt. Például egy zsemle 3 perc után megéghet, ha túl magas teljesítményfokozatot 
választott. 

3. Pirításhoz csak a grillez  funkciót használja és folyamatosan figyelje a mikrohullámú süt t. Ha a 
kenyér pirításához kombinált funkciót használ, akkor a kenyér nagyon rövid id  alatt 
meggyulladhat. 

4. Ügyeljen arra, hogy más elektromos készülékek csatlakozó vezetékei soha ne érintkezzenek a 
forró ajtóval, vagy a süt vel. Megolvadhat a csatlakozó vezeték szigetelése. Rövidzárlat veszélye! 

Legyen óvatos folyadékok melegítésekor! 
Az italok (víz, kávé, tea, tej, stb.) mikrohullámmal történ  melegítése késleltetett forrást eredményezhet, 
ezért vigyázni kell akkor, amikor az itallal telt pohárhoz, vagy edényhez nyúl. SÉRÜLÉS- ÉS 
ÉGÉSVESZÉLY! 

 
Ez a süt  kizárólag háztartási célra használható! 
A süt t csak ételek el készítéséhez használja. 
A következ kben ismertetett tudnivalóknak a betartásával kerülheti el a süt  károsodását, vagy más 
veszélyes helyzetek kialakulását. 
Ne kapcsolja be a süt t a forgótányér támasz, a forgótányér gy r  és a forgótányér behelyezése nélkül. 
Soha ne kapcsolja be a mikrohullámú süt t, amikor üres. Ha nincs étel a mikrohullámú süt ben, akkor 
elektromos túlmelegedés következhet be és károsodhat a süt . KÁROSODÁSVESZÉLY! 
A süt  programozási tesztek elvégzéséhez tegyen egy pohár vizet a süt  belsejébe. A víz elnyeli a 
mikrohullámot és a süt  nem fog károsodni. 
Ne takarja le és ne tömítse el a szell z  nyílásokat. 
Kizárólag mikrohullámú süt höz alkalmas edényeket használjon. Miel tt bármilyen edényt, vagy tartót 
használ, ellen rizze, hogy az alkalmas-e mikrózásra. Vegye figyelembe az edények típusára vonatkozó 
fejezetet. 
Soha ne távolítsa el a süt  bels  tetején lév  csillámfedelet. Ez akadályozza meg ugyanis azt, hogy a 
zsírok és egyéb szennyez dések bejussanak a mikrohullám generátorba. 
Ne tároljon semmilyen gyúlékony anyagokat a süt  belsejében, mert amikor bekapcsolja a süt t ezek 
az anyagok meggyulladhatnak,. 
Ne használja a süt t éléskamrának. 
Ne f zzön tojást héjában és ne melegítsen egész kemény tojást mikrohullámú süt ben, mert az még 
melegítés közben is felrobbanhat. 
Ne használja a mikrohullámú süt t arra, hogy frit zéshez itt melegítse fel az olajat. A h mérsékletet 
nem lehet szabályozni és az olaj könnyen meggyulladhat. 
Az égési sérülések elkerülése érdekében használjon véd keszty t az edények fogantyúihoz és az 
edények megfogásához. 
Ne támaszkodjon rá és ne üljön rá a nyitott süt ajtóra. Károsodhat a süt , különösen a ajtózsanér. Az 
ajtó maximum 8 kg-os tömeget visel el. 
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A mikrohullám biztonsága  
 
 

A forgótányér és a grillrács maximum 8 kg-os tömeg elviselésére képes. A károsodás elkerülése 
érdekében ne lépje túl ezt a mennyiséget. 
 
Tisztítás: 

Figyelmeztetés! Az Ön mikrohullámú süt jét rendszeresen meg kell tisztítani. A süt  tisztítására 
vonatkozó fejezet szerint minden ételmaradványt el kell távolítani bel le. Ha nem tartja tisztán a süt t, 
akkor a felület elhasználódhat, ami lerövidíti a süt  élettartamát, de veszélyes helyzetet is okozhat. 
Az ajtó érintkez  felületeit (a süt tér elüls  oldalát és az ajtó bels  felét) is nagyon tisztán kell tartani, 
hogy biztosítható legyen a süt funkciók megfelel  m ködése. 
Kérjük, hogy tartsa szem el tt „A süt  tisztítása és ápolása” cím  fejezetben leírtakat. 

 
Javítások:_ 

Figyelmeztetés! Tilos eltávolítani a süt  küls  burkolatát. Veszélyes, ha a készülék javítását nem az 
arra kijelölt szakember hajtja végre. 
Ha a készülék elektromos vezetéke megrongálódik, akkor azt speciális vezetékkel kell kicserélni. A 
cserét csak a kijelölt szerviz szakembere végezheti el, hogy mindennem  veszélyes helyzet 
elkerülhet  legyen. A cseréhez speciális szerszámra van szükség. A meghibásodott készülék 
javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz, vagy arra feljogosított 
személy végezheti el. 
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A MIKROHULLÁM EL NYEI 
 
 

A hagyományos süt knél az elektromos f t betétt l, vagy a gázég kt l a h  lassan sugárzik az étel 
külsejét l a belsejébe. Ennek következtében nagy mennyiség  energiaveszteséggel kell számolni a 
süt alkatrészek és az ételtároló edény felmelegítése miatt. 
A mikrohullámú süt ben a h  az étel belsejében képz dik és a h  belülr l halad kifelé. Ez által nincs 
h veszteség a leveg ben, a süt  oldalfalainál, illetve a süt edényeknél (amennyiben az edények 
mikrohullámú süt höz alkalmasak), vagyis csak az étel felf téséhez használódik el az energia. 
 
A mikrohullámú süt  a következ  el nyökkel rendelkezik: 
Rövidebbek a f zési id k: általában ¾-del kevesebb id  szükséges, mint a hagyományos f zéshez. 

Nagyon gyors az ételek felolvasztása, ami lecsökkenti a bakteriális kifejl dést. 
Energiamegtakarítás. 
A rövidebb f zési id nek köszönhet en meg rzi az ételek tápértékét. 
Könny  tisztíthatóság. 

 
Hogyan dolgozik a mikrohullám? 
A mikrohullámú süt ben van egy nagyfeszültség  szelep, amelyet magnetronnak hívnak és ami az 
elektromos energiát mikrohullámú energiává alakítja. Ezek az elektromágneses hullámok egy 
hullámterel n keresztül vannak bevezetve és szétosztva a süt  belsejébe. 
A mikrohullámok a süt  belsejében minden irányban továbbterjednek és visszaver dnek a fém falakon, 
egységesen áthatolva az élelmiszeren. 
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A mikrohullám el nyei  
 
 

Miért az étel melegszik fel? 
A legtöbb étel vizet tartalmaz és amikor mikrohulláméri ket, akkor a vízmolekulák vibrálni kezdenek,. 
A molekulák közötti súrlódás h termeléssel jár, ami megemeli az étel h mérsékletét, felolvasztja, 
megmelegíti, vagy melegen tartja. 

Mivel h  keletkezik az étel belsejében: 
- Ez a h  f zi meg az ételt egy kis mennyiség  folyadékkal, vagy anélkül, illetve zsírral / olajjal. 
- A mikrohullámú süt ben gyorsabban felolvad, melegszik, vagy megf  az étel, mint a hagyományos 

süt ben. 
- A vitaminok, ásványi sók és a tápanyagok meg rzésre kerülnek az ételben. 
- Változatlan marad az étel természetes színe és aromája. 

A mikrohullám keresztül halad a porcelánon, az üvegen, a kartonpapíron, vagy a m anyagon, de nem 
megy át a fémen. Ezen ok miatt a fém, vagy fémes részt tartalmazó edények nem használhatók a 
mikrohullámú süt ben. 
 

A mikrohullámok a fémr l visszaver dnek … 

 
… de keresztül hatolnak az üvegen és a porcelánon … 

 
… és elnyel dnek az ételben. 
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A süt  bemutatása 

A SÜT  BEMUTATÁSA 
 
 

 

 Kezel panel   Forgótányér támasz 

 Ajtó üvegablak   Forgótányér gy r  

 Oldalsó támasztékok   Forgótányér 

 Zárnyelvek   Üveg süt edény 

 Forró leveg  kimenet   Süt rács  
 

 

 
 
 

 Meger sít  gomb (OK)   Törlés / biztonsági zárolás gomb 

 Start / Gyors kezdés gomb   H fok lámpa 

 Paraméter választó gombok   Funkció lámpák 

 Plusz és Mínusz gombok   Óra / Id tartam lámpák 

 Funkció választó gombok   Teljesítmény / Tömeg lámpák 
 
 

MEGJEGYZÉS: 
Ha némi zajt hall a f zési folyamat befejez dése után, az nem jelent problémát. Egy bizonyos ideig 
dolgozik a h t ventilátor, amíg hatékonyan lecsökken a h mérséklet. A ventilátor saját magát 
kikapcsolja. 
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A FUNKCIÓK LEÍRÁSA 
 

Szimbólum Funkció Mikrohullámú 
kimeneti 

teljesítmény 

Ételek 

200 Érzékeny ételek lassú felolvasztása, ételek forrón tartása. 

400 
F zés kis h vel, rizs párolása, gyors felolvasztás, bébi ételek 
melegítése. 

600 Melegítés és ételf zés. 

800 
Zöldségek és ételek f zése. Óvatos f zés és melegítés. Kis 
mennyiség  étel f zése és melegítése. 

 
Mikrohullám 

1000 Gyors folyadékmelegítés. 

 
Grill --- Ételek grillezése. 

200 Étel pirítása 

400 Baromfi és hús grillezése. 
 

Mikrohullám + 
grill 

600 Piték és sajtos tetej  ételek készítése. 

 
Forró leveg  --- Sütéshez és pirításhoz. 

 

Mikrohullám + 
forró leveg  

600 
Gyors ételek készítéséhez, hal és szárnyas sütéséhez. 
Teasütemények sütéséhez. 

 

Grill + 
ventilátor 

--- 
Hús és hal grillezése. Baromfi grillezése.  Fagyasztott 
burgonya felolvasztása és sütése. 

 

Felolvasztás 
tömeg szerint 

--- 
Például: hús, szárnyas, hal, gyümölcs és kenyér gyors 
felolvasztásához. 

 

Felolvasztás 
id  szerint 
(manuális) 

--- 
Például: hús, szárnyas, hal, gyümölcs és kenyér gyors 
felolvasztásához. 

 

Speciális 
funkció F1: 

ételmelegítés 
--- Különböz  típusú ételekhez. 

 

Speciális 
funkció F2: 

f zés 
--- Friss élelmiszer f zéséhez. 

 

Speciális 
funkció F3: 

felolvasztás és 
pirítás 

--- Különböz  típusú ételekhez. 
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Alapvet  szabályzók 

ALAPVET  SZABÁLYZÓK 
 
Az óra beállítása 
 

Az óra kijelz je villogni fog, ha nem megfelel  a kijelzett id . Az óra beállításához kövesse az 
alábbiakat: 

 
 

Nyomja meg a kiválasztó gomb  felfelé mutató gombját. Az óra szimbólum és az órák villogni 
fognak (nem szükséges, ha el ször csatlakoztatja a konnektorhoz a mikrohullámú süt t, vagy egy 
áramszünet után). 
Állítsa be az órákat a Plusz és a Mínusz gombokkal . 
Hagyja jóvá a kiválasztást a meger sít  gombbal . 
Állítsa be a perceket a Plusz és a Mínusz gombokkal . 
Hagyja jóvá a kiválasztást a meger sít  gombbal . 

 
 
Az óra elrejtése / kijelzése 
 

Ha zavarja az óra kijelzése, akkor az alábbiak szerint elrejtheti a kijelzést: 

 
 

Nyomja meg a kiválasztó gomb  felfelé mutató gombját. Az óra szimbólum és az órák villogni 
fognak. 
Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva a meger sít  gombot . Az órakijelzés elrejtésre 
kerül, de az órák és a percek közötti kett s pont másodpercenként egyet villogni fog. 
Az óra ismételt kijelzéséhez ismételje meg az el bbiekben leírt lépéseket. 
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Alapvet  szabályzók  
 
 
Biztonsági zárolás 
 

A süt  funkciói zárolhatók (pl. annak megakadályozására, hogy használják a gyerekek). Végezze el az 
alábbiakat: 

 
 

A süt  zárolásához nyomja meg 3 másodpercig a törlés gombot . Egy hangjelzést fog hallani és 
az óra kijelz jében a „SAFE” (BIZTONSÁGOS) felirat jelenik meg. A süt  ebben az állapotban 
zárolásra került és nem használható. 
A zárolás kioldásához nyomja meg újra 3 másodpercig a törlés gombot . Egy hangjelzést fog 
hallani és az óra kijelz jében a „SAFE” felirat helyén az óra jelenik meg, miután levette az ujját. 

 
 
A forgótányér leállítása 
 

A forgótányér leállításához végezze el az alábbiakat: 

 
 
 

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak akkor m ködik, ha üzemel a készülék. A 
funkció elindulása el tt a forgótányér nem állítható le. 

A forgótányér leállításához nyomja meg és tartja benyomva az OK gombot , majd nyomja meg 
és 3 másodpercig tartsa benyomva a törlés gombot . 

A forgótányér újbóli elindításához ismételje meg a fenti folyamatot. 
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Mikrohullám 
 

Ez a funkció megf zi és megmelegíti a zöldségeket, burgonyát, rizst, halat és a húsokat. 

 
 

Válassza ki a mikrohullám funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Nyomja meg a kiválasztó gomb  felfelé mutató gombját. Az id  és a perc szimbólum villogni 
kezd. 
Állítsa be az id t a Plusz és a Mínusz gombokkal . Hagyja jóvá a kiválasztást a meger sít  
gombbal . 
Nyomja meg újra a kiválasztó gomb  felfelé mutató gombját a teljesítmény kiválasztásához. Az 
alapbeállítás: 800 W. 
Állítsa be a teljesítményt a Plusz és a Mínusz gombokkal . Hagyja jóvá a kiválasztást a 
meger sít  gombbal . 

MEGJEGYZÉS: az 1000 W-os teljesítmény kiválasztásakor az id tartam 15 percre van korlátozva. 

 

 
Mikrohullám – Gyors indítás 
 

Ezt a funkciót használja a magas víztartalmú ételek gyors melegítéséhez, mint pl. víz, kávé, tea, vagy 
nem s r  leves. 

 
 

Nyomja meg a Start gombot . A mikrohullámú süt  30 másodpercig maximumon üzemel. 
Ha növelni akarja a m ködési id t, akkor nyomja meg újra a Start gombot . A gomb 
mindenegyes megnyomása 30 másodperccel növeli a m ködési id t. 

MEGJEGYZÉS: az 1000 W-os teljesítmény kiválasztásakor az id tartam 15 percre van korlátozva. 
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Grill 
 

Ezt a funkciót használja az ételek tetejének a gyors lebarnításához. 

 
 

Válassza ki a grillez  funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Nyomja meg a paraméter kiválasztó gombot . Az id tartam szimbólum és a kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be az id tartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott id tartamot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum 
villogása abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a a Start gomb  megnyomásával. 

MEGJEGYZÉS: az alapbeállítás szerint a forgótányér forogni kezd, ami bármikor megállítható a 
„Forgótányér leállítása” cím  fejezetben a 13. oldalon leírtak szerint. 

 
 
Mikrohullám + Grill 
 

Ezt a funkciót használja lasagne, baromfi, sültburgonya és pirított ételek f zéséhez. 

 
 

Válassza ki a mikrohullám + grill funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki az id tartamot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és a 
kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be az id tartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott id tartamot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum 
villogása abbamarad. 
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Válassza ki a teljesítményfokozatot a paraméter kiválasztó gombbal . A teljesítményfokozat 
szimbólum és a kijelz  villogni kezd. Ha nem változtatja meg a teljesítményfokozatot, akkor a 
mikrohullámú süt  az alapbeállítás szerinti 600 W-on (maximum) fog üzemelni. 
Állítsa be a teljesítményfokozatot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott teljesítményfokozatot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a 
szimbólum villogása abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 

Forró leveg  
 

Ezt a funkciót használja sütéshez és pirításhoz. 

 
 

Válassza ki a forró leveg  funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki a h fokot a paraméter kiválasztó gombbal . A h fok szimbólum és a kijelz  villogni 
kezd. Ha nem változtatja meg a h fokot, akkor a süt  az alapbeállítás szerinti 160oC h fokon fog 
üzemelni. 
Állítsa be a h fokot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott h fokot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Válassza ki az id tartamot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és a 
kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be az id tartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott id tartamot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum 
villogása abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 

MEGJEGYZÉS: az alapbeállítás szerint a forgótányér forogni kezd, ami bármikor megállítható a 
„Forgótányér leállítása” cím  fejezetben a 13. oldalon leírtak szerint. 
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Mikrohullám és forróleveg  
 

Ezt a funkciót használja sütéshez és pirításhoz. 

 
 

Válassza ki a forró leveg  + mikrohullám funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki az id tartamot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és a 
kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be az id tartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott id tartamot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum 
villogása abbamarad. 
Válassza ki a teljesítményfokozatot a paraméter kiválasztó gombbal . A teljesítményfokozat 
szimbólum és a kijelz  villogni kezd. Ha nem változtatja meg a teljesítményfokozatot, akkor a 
mikrohullámú süt  az alapbeállítás szerinti 600 W-on (maximum) fog üzemelni. 
Állítsa be a teljesítményfokozatot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott teljesítményfokozatot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a 
szimbólum villogása abbamarad. 
Válassza ki a h fokot a paraméter kiválasztó gombbal . A h fok szimbólum és a kijelz  villogni 
kezd. Ha nem változtatja meg a h fokot, akkor a süt  az alapbeállítás szerinti 160oC h fokon fog 
üzemelni. 
Állítsa be a h fokot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott h fokot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 
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Grill ventilátorral 

Ezt a funkciót használja hús, hal, baromfi, vagy hasábburgonya ropogósra sütéséhez. 

 
 

Válassza ki a grill ventilátorral funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki a h fokot a paraméter kiválasztó gombbal . A h fok szimbólum és a kijelz  villogni 
kezd. Ha nem változtatja meg a h fokot, akkor a süt  az alapbeállítás szerinti 160oC h fokon fog 
üzemelni. 
Állítsa be a h fokot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott h fokot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Válassza ki az id tartamot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és a 
kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be az id tartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott id tartamot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum 
villogása abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 

MEGJEGYZÉS: az alapbeállítás szerint a forgótányér forogni kezd, ami bármikor megállítható a 
„Forgótányér leállítása” cím  fejezetben a 13. oldalon leírtak szerint. 

Felolvasztás tömeg szerint (automatikus) 
 

Ezt a funkciót használja hús, hal, baromfi, gyümölcs és kenyér felolvasztásához. 

 
 

Válassza ki a felolvasztás tömeg szerint funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
 

www.preciz.hu



 

Alapvet  szabályzók  
 
 

Válassza ki a programot a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki az id tartamot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és az óra 
szimbólum, valamint a kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal . Vegye figyelembe az alábbi táblázatot. 
Hagyja jóvá a kiválasztott programot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Válassza ki a tömeget, nyomja felfelé a paraméter kiválasztó gombot  kétszer, a 200 és a tömeg 
szimbólum elkezd villogni (a 200 az alapbeállítású tömeg grammban). A tömeg szimbólum és a 
kijelz  villogni kezd.  
Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott tömeget a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 

A következ  táblázat mutatja a tömeg szerinti felolvasztó programokat, jelezve a tömeg intervallumokat, 
a felolvasztási és állásid ket (ami az étel egyenletes felolvadásához szükséges). 
 

Program Étel Tömeg (g) Id  (perc) Állásid  (perc) 
Pr 01 Hús 100-2000 2-43 20-30 
Pr 02 Baromfi 100-2500 2-58 20-30 
Pr 03 Hal 100-2000 2-40 20-30 
Pr 04 Gyümölcs 100-500 2-13 10-20 
Pr 05 Kenyér 100-800 2-19 10-20 

Fontos: vegye figyelembe a 26. oldalon lév  „Általános tudnivalók a felolvasztáshoz” c. fejezetet.  
 
 
Felolvasztás id  szerint (kézi) 
 

Ezt a funkciót használja hús, hal, baromfi, gyümölcs és kenyér gyors felolvasztásához. 

 
 

Válassza ki a felolvasztás id  szerint funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki az id tartamot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és az óra 
szimbólum, valamint a kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be az id tartamot a Plusz és a Mínusz gombokkal . Az érvényes alapbeállítás: 10 perc. 
Hagyja jóvá a kiválasztott id tartamot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum 
villogása abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 
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SPECIÁLIS FUNKCIÓK 
 
F1 speciális funkció: étel melegítése 
 

Ezt a funkciót használja a különböz  típusú ételek melegítéséhez. 

 
 

Válassza ki az F1 speciális funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki a programot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és az óra 
szimbólum, valamint a kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal . Vegye figyelembe az alábbi táblázatot. 
Hagyja jóvá a kiválasztott programot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Válassza ki a tömeget a paraméter kiválasztó gombbal . A tömeg szimbólum elkezd villogni (a 
200 g-os tömeg az alapbeállítás).  
Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott tömeget a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 

A következ  táblázat mutatja a tömeg szerinti F1 speciális funkció programokat, jelezve a tömeg 
intervallumokat, a felolvasztási és állásid ket (ami az étel egyenletes felolvadásához szükséges). 

Program Étel Tömeg (g) Id  (perc) Állásid  (perc) 
A 01 Leves 200-1500 3-15 1-2-szer keverje meg, 

tartsa lefedve, 1-2 perc 
A 02 El készített 

érzékeny ételek 
200-1500 3-20 1-2-szer keverje meg, 

tartsa lefedve, 1-2 perc 
A 03 El készített ételek, 

pl. gulyás 
200-1500 3-18 1-2-szer keverje meg, 

tartsa lefedve, 1-2 perc 
A 04 Zöldségek 200-1500 2,6-14 1-2-szer keverje meg, 

tartsa lefedve, 1-2 perc  
 

Fontos megjegyzések:  
A mikrohullámú süt ben mindig használjon fed t az edényekhez, hogy elkerülje a 
folyadékveszteséget. 
A melegítés alatt többször keverje meg az ételt, különösen akkor, amikor a süt  hangjelzést ad és 
a kijelz ben villogni kezd a  felirat. 
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Az étel felmelegítéséhez szükséges id  az étel kezdeti h mérsékletét l függ. A h t b l kivett 
ételek felmelegítéséhez hosszabb id re van szükség, mint a szobah mérséklet  ételekhez.  Ha az 
étel h mérséklete nem lesz megfelel , akkor legközelebb válasszon nagyobb, vagy kisebb tömeget 
az étel felmelegítéséhez. 

1. A felmelegítés után keverje meg az ételt, vagy rázza össze, majd egy ideig hagyja állni, hogy 
kiegyenlít djön benne a h mérséklet. 

 
Figyelmeztetés! A felmelegítés után az edény is átforrósodhat. Habár a mikrohullámok nem melegítik 
fel az edényt, azonban az étel melegét l az edény is forróvá válhat. 

 
 
F2 speciális funkció: f zés 
 

Ezt a funkciót használja a különböz  típusú ételek f zéséhez. 

 
 

Válassza ki az F2 speciális funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki a programot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam szimbólum és az óra 
szimbólum, valamint a kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal . Vegye figyelembe az alábbi táblázatot. 
Hagyja jóvá a kiválasztott programot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Válassza ki a tömeget a paraméter kiválasztó gombbal . A tömeg szimbólum és a kijelz  elkezd 
villogni.  
Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott tömeget a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 

A következ  táblázat mutatja az F2 speciális funkciót, jelezve a tömeg intervallumokat, a felolvasztási 
és állásid ket (ami az étel egyenletes felolvadásához szükséges). 

Program Étel Tömeg (g) Id  (perc) Állásid  (perc) 
b 01 Burgonya 200-1000 4-17 1-2-szer keverje meg, 

tartsa lefedve 
b 02 Zöldségek 200-1000 4-15 1-2-szer keverje meg, 

tartsa lefedve 
b 03 Rizs 200-500 13-20 Egy rész rizs, két rész víz, 

tartsa lefedve 
b 04 Hal 200-1000 4-13 Tartsa lefedve  
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Fontos megjegyzések:  
A mikrohullámú süt ben mindig használjon fed t az edényhez, hogy elkerülje a 
folyadékveszteséget. 
A melegítés alatt többször keverje meg az ételt, különösen akkor, amikor a süt  hangjelzést ad és 
a kijelz ben villogni kezd a  felirat. 

 
Figyelmeztetések! A felmelegítés után az edény átforrósodhat. Habár a mikrohullámok nem melegítik 
fel az edényt, azonban az étel melegét l az edény is forróvá válhat. 

El készületi tudnivalók: 
1. Haldarabok – adjon hozzá 1-3 leveses kanál vizet, vagy citromlevet. 
2. Rizs – adjon hozzá a rizs mennyiségének 2-3-szorosával azonos mennyiség  vizet. 
3. Hámozatlan burgonya – azonos méret  burgonyákat használjon. Mossa meg ket, szúrkálja meg a 

héját több helyen. Ne adjon hozzá vizet. 
4. Hámozott burgonya és friss zöldségek – Vágja fel azonos méret  darabokra. Adjon a zöldségekhez 

100 grammonként egy leveses kanál vizet és ízlés szerint sót. 
 
 
F3 speciális funkció: felolvasztás és pirítás 
 

Ezt a funkciót használja a különböz  típusú ételek f zéséhez és pirításához. 

 
 

Válassza ki az F3 speciális funkciót a funkció kiválasztó gombbal . 
Válassza ki a programot a paraméter kiválasztó gombbal . Az id tartam és az óra szimbólum, 
valamint a kijelz  villogni kezd. 
Állítsa be a programot a Plusz és a Mínusz gombokkal . Vegye figyelembe a következ  
táblázatot. 
Hagyja jóvá a kiválasztott programot a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Válassza ki a tömeget a paraméter kiválasztó gombbal . A tömeg szimbólum és a kijelz  elkezd 
villogni.  
Állítsa be a tömeget a Plusz és a Mínusz gombokkal .  
Hagyja jóvá a kiválasztott tömeget a meger sít  gombbal . A kijelz  és a szimbólum villogása 
abbamarad. 
Indítsa el a f zési folyamatot a Start gomb  megnyomásával. 
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A következ  táblázat mutatja az F3 speciális funkciót, jelezve a tömeg intervallumokat, a felolvasztási 
és állásid ket (ami az étel egyenletes felolvadásához szükséges). 
 

Program Étel Tömeg (g) Id  (perc) Állásid  (perc) 
C 01 Pizza 300-550 3-9 Melegítse el  a süt tepsit 
C 02 Fagyasztott étel 400-1000 8-14 2-szer fordítsa meg, tartsa 

lefedve 
C 03 Fagyasztott 

burgonyás ételek 
200-450 10-12 1-szer fordítsa meg 

 
 

Fontos megjegyzések:  
A mikrohullámú süt ben mindig használjon fed t az edényhez, hogy elkerülje a folyadékveszteséget. 
A melegítés alatt többször keverje meg az ételt, különösen akkor, amikor a süt  hangjelzést ad és a 
kijelz ben villogni kezd a  felirat. 

 
Figyelmeztetések! A felmelegítés után az edény átforrósodhat. Habár a mikrohullámok nem melegítik 
fel az edényt, azonban az étel melegét l az edény is forróvá válhat. 

El készületi tudnivalók: 
1. Fagyasztott pizza – az el sütött pizzákhoz és pizza-tekercsekhez használja. 
2. Fagyasztott étel – használja lasagne-hez, töltött tésztához, garnélarák pudinghoz és minden 

fagyasztott ételhez. 
3. Fagyasztott burgonyás ételek – használja chipsekhez, burgonyakroketthez és olyan 

sültburgonyához, amely alkalmas a süt ben történ  elkészítéshez. 
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Amikor a süt  üzemel … 

AMIKOR A SÜT  ÜZEMEL … 
 
Egy f zési ciklus megszakítása 
 

A f zési folyamatot bármikor megszakíthatja a törlés (Cancel) gomb egyszeri megnyomásával, vagy a 
süt ajtó kinyitásával. Mindkét esetben: 

1. A mikrohullám kibocsátás azonnal megáll. 
2. A grill érvénytelenít dik, de még nagyon forró. Égésveszély! 
3. Az id kapcsoló leáll és a kijelz  a m ködési id b l hátralév  id t mutatja.  

Ha akarja, akkor bármikor: 

1. Megfordíthatja, vagy megkavarhatja az ételt, hogy biztosítsa az egyenletes f zést. 
2. Megváltoztathatja a folyamat paramétereit. 
3. Törölheti a folyamatot a törlés gomb megnyomásával. 
4. Újraindíthatja a folyamatot az ajtó bezárásával és a Start gomb megnyomásával. 

 
 
Paraméterek módosítása 
 

A m ködési paraméterek (id , teljesítmény, h fok) módosítható, ha üzemel a süt , vagy amikor a f zési 
folyamat megszakításra került:  

1. Válassza ki a kívánt paramétert a paraméter kiválasztó gombokkal. A megfelel  szimbólum és a 
kijelz  villogni kezd. 

2. Állítsa be a kívánt értéket a Plusz és a Mínusz gombokkal. 
3. Nyomja meg a jóváhagyó gombot, vagy várjon 3 másodpercet, hogy érvényesítésre kerüljön az új 

paraméter.  
A kijelz  és a szimbólumok villogása abbamarad. 

 
 
Egy f zési ciklus törlése 
 

Ha törölni akar egy f zési folyamatot, akkor nyomja meg kétszer a törlés (Cancel) gombot. 
Egy hangjelzést fog hallani és a kijelz ben az id  fog megjelenni. 

 
 
Egy f zési ciklus vége 
 

A f zési folyamat végén három „beep” szólal meg és a kijelz ben megjelenik az „End” (vége) felirat. 
A „beep” hangjelzés 30 másodpercenként addig ismétl dik, amíg nem nyitja ki az ajtót, vagy nem 
nyomja meg a törlés (Cancel) gombot. 
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Felolvasztás 
 
 

FELOLVASZTÁS 
 

Az alábbi táblázat mutatja a különböz  felolvasztási- és állásid ket (amely az étel egyenletes 
h eloszlásához szükséges), a különböz  típusú és tömeg  ételeket, továbbá az ajánlásokat. 

 

Étel 
Tömeg 

(kg) 
Felolvasztási 

id  (perc) 
Állásid  (perc) 

Ajánlás 

100 2-3 5-10 Egyszer megfordítani 

200 4-5 5-10 Egyszer megfordítani 

500 10-12 10-15 Kétszer megfordítani 

1000 21-23 20-30 Kétszer megfordítani 

1500 32-34 20-30 Kétszer megfordítani 

Húsadagok, borjú, 
marha, sertés 

2000 43-45 25-35 Háromszor megfordítani 

500 8-10 10-15 Kétszer megfordítani 
Gulyás 

1000 17-19 20-30 Háromszor megfordítani 

100 2-4 10-15 Kétszer megfordítani 
Darálthús 

500 10-14 20-30 Háromszor megfordítani 

200 4-6 10-15 Egyszer megfordítani 
Kolbászok 

500 9-12 15-20 Kétszer megfordítani 

Szárnyas (adagok) 250 5-6 5-10 Egyszer megfordítani 

Csirke 1000 20-24 20-30 Kétszer megfordítani 

Szárnyas 2500 38-42 25-35 Háromszor megfordítani 

Halszelet 200 4-5 5-10 Egyszer megfordítani 

Pisztráng 250 5-6 5-10 Egyszer megfordítani 

100 2-3 5-10 Egyszer megfordítani 
Garnélarák 

500 8-11 15-20 Kétszer megfordítani 

200 4-5 5-10 Egyszer megfordítani 

300 8-9 5-10 Egyszer megfordítani Gyümölcs 

500 11-14 15-20 Kétszer megfordítani 

200 4-5 5-10 Egyszer megfordítani 

500 10-12 10-15 Egyszer megfordítani Kenyér 

800 15-17 10-20 Kétszer megfordítani 

Vaj 250 8-10 10-15  

Krémsajt 250 6-8 10-15  

Krém 250 7-8 10-15   
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Felolvasztás 

Általános tudnivalók a felolvasztáshoz 
 

1. A felolvasztáshoz kizárólag mikrohullámú süt ben alkalmas edényt (porcelán, üveg, megfelel  
m anyag) használjon. 

2. A tömeg szerinti felolvasztási funkciónál és táblázatoknál olvassa el a nyers élelmiszerek 
felolvasztására vonatkozó tudnivalókat. 

3. Az id  szerinti felolvasztás az étel mennyiségét l és vastagságától függ. Fagyasztáskor gondoljon 
a felolvasztási folyamatra is. Az ételt egyenletesen ossza szét az edényben. 

4. Az ételt a lehet  legjobban ossza szét a süt  belsejében. A hal, vagy a csirke alsócombját kifelé 
fordítva helyezze el az edényben. A legérzékenyebb részeket egy darab alumíniumfóliával történ  
letakarással védheti meg a kiszáradástól. Az alufóliának tilos érintkeznie a süt  belsejével, mert 
elektromos szikrázás keletkezhet. 

5. Az étel vastagabb részeit többször meg kell fordítani. 

6. A fagyasztott ételeket a lehet  legjobb módon ossza szét, ügyelve arra, hogy a vékonyabb részek 
gyorsabban felolvadnak, mint a vastagabbak. 

7. A zsírtartalmú élelmiszereket, mint pl. vaj, krémsajt, krém, nem kell teljesen felolvasztani. Ha a 
felolvasztás után ezeket néhány percig szobah mérsékleten tárolja, akkor máris készek a tálalásra. 
Amennyiben kisebb jégdarabokat talál benne, akkor a tálalás el tt keverje fel az ételt. 

8. A szárnyast tegye rá egy felfordított tányérra, hogy a hússzaft könnyebben kifollyon bel le. 

9. A kenyeret be kell csomagolni egy szalvétába, így nem fog kiszáradni. 

10. Fordítsa meg az ételt, amikor megszólal a figyelmeztet  hangjelzés és a kijelz ben villogni kezd a 
  felirat. 

11. A fagyasztott ételt vegye ki a csomagolásából. Ne felejtse el eltávolítani a fém zárókapcsot sem. 
Azoknál az edényeknél, amelyekben az ételt lefagyasztotta és amelyek melegítésre és f zésre is 
alkalmasak, a fedelüket el kell távolítani. Minden más esetben is csak olyan edény használható a 
mikrohullámú süt ben, amely alkalmas a mikrohullámú használatra. 

12. A felolvasztásból származó folyadékot, különösen a szárnyasoknál, ki kell önteni. Semmilyen 
körülmények között nem szabad hagyni, hogy ez a folyadék más élelmiszerrel érintkezésbe 
kerüljön. 

13. Ne felejtse el, hogy a felolvasztási funkciónál szükség van az állásid re mindaddig, amíg az étel 
teljesen fel nem olvad. 
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F zés a mikrohullámú süt vel 
 
 

F ZÉS A MIKROHULLÁMÚ SÜT VEL 
 

Figyelmeztetés! Olvassa el „A mikrohullám biztonsága” cím  fejezetet, miel tt f zni kezd a 
mikrohullámú süt vel. Mikrohullámú f zéskor kövesse az alábbi ajánlásokat: 

Az ételek melegítése, vagy f zése el tt a héjjal, vagy b rrel rendelkez ket (pl. alma, paradicsom, 
burgonya, kolbász, stb.) szúrkálja meg több helyen, hogy a f zés közben ne pukkadjanak szét.  

Egy edény használata el tt gy z djön meg arról, hogy az alkalmas-e a mikrohullámú süt ben 
történ  használatra. Vegye figyelembe a „Milyen típusú f z edények használhatók?” cím  
fejezetet. 

Nagyon kicsi nedvességtartalmú ételek f zésekor (pl. kenyér felolvasztása, pattogatott kukorica, 
stb.) nagyon gyors az elpárolgás. Ilyenkor a süt  úgy üzemel, mintha üres lenne és az étel könnyen 
megéghet. Ilyenkor akár a süt  és az edény is károsodhat. Ezért nagyon ügyeljen arra, hogy csak a 
legszükségesebb f zési id t állítsa be és végig tartsa a szemét a f zési folyamaton. 

Az el f zött ételeket távolítsa el a tartójukból, mert azok nem mindig h állóak. Vegye figyelembe az 
étel gyártójának az utasításait. 

Ha több edényt, pl. csészét tesz be a forgótányérra, akkor azokat egyenletesen elrendezve 
helyezze be. 

A m anyag zacskókat ne zárja le fémb l készült kapoccsal. Helyette használjon m anyag kapcsot. 
A zacskót több helyen szúrja ki, hogy a g z könnyen eltávozhasson bel le. 

Az ételek melegítésekor, vagy f zésekor ellen rizze, hogy azok elérik-e a legalább 70oC-t. 

A f zés alatt g z képz dhet a süt ajtó ablakán, ami le is csepeghet. Ez teljesen normális jelenség, 
ami még er teljesebb lehet, ha a helyiség h mérséklete alacsony. Ez nincs hatással a 
mikrohullámú süt  biztonságos m ködésére. Miután befejezte a f zést, itassa fel a vízcseppeket. 

Folyadékok melegítésekor széles szájú edényt használjon, mert így a g z könnyen el tud távozni. 

Az ételeket az utasítások szerint készítse el  és gondosan ügyeljen a táblázatokban szerepl  f zési 
id kre és teljesítményfokozatokra. 
Vegye figyelembe azt is, hogy a megadott adatok csak tájékoztató jelleg ek, amelyekt l eltérhet az étel 
kezdeti állapota, h mérséklete, nedvessége és típusa. Ajánlatos minden egyes esethez beállítani az 
id t és a teljesítményfokozatot. Az étel pontos jellemz it l függ en szüksége lehet arra, hogy növelje, 
vagy csökkentse a f zési id ket, illetve növelje, vagy csökkentse a teljesítményfokozatokat. 

 
 
F zés mikrohullámmal … 
 

1. A nagyobb mennyiség  ételhez hosszabb f zési id  szükséges. Ne felejtse el, hogy: 

- Dupla mennyiség  dupla id . 
- Fele mennyiség  fele id . 

2. Alacsonyabb h mérséklet  ételhez is hosszabb f zési id  szükséges. 
3. A nagy nedvességtartalmú ételek gyorsabban felmelegszenek. 
4. A f zés egyenletesebb lesz, ha az ételt egyenletesen osztja szét a forgótányéron. Ha az étel 

érzékeny részét a tányér küls  részére és a kevésbé érzékenyt pedig a közepére helyezi, akkor 
egyidej leg különböz  típusú ételeket is fel tud melegíteni. 

5. A süt  ajtaját bármikor kinyithatja. Az ajtó nyitásakor a süt  automatikusan kikapcsol. A 
mikrohullám csak akkor fog újra dolgozni, ha bezárta az ajtót és megnyomta a Start gombot. 

6. A letakart ételek rövidebb f zési id t igényelnek és jobban meg rzik a jellegzetességüket. Olyan 
fed t kell használni, amelyen keresztül át tud hatolni a mikrohullám és amelyen kis furatok vannak, 
hogy a g z el tudjon távozni. 
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F zés a mikrohullámú süt vel
 
 

Táblázat és javaslatok – Zöldségek f zése 
 

Étel Mennyiség 
(g) 

Hozzáadandó 
folyadék (ml) 

Teljesítmény 
(W) 

Id  (perc) Állásid  
(perc) 

Javaslatok 

Karfiol 

Brokkoli 

Gomba 

500 

300 

250 

100 

50 

25 

800 

800 

800 

9-11 

6-8 

6-8 

2-3 

2-3 

2-3 

Szeletelje fel. Tartsa 
lefedve. Egyszer 
forgassa meg. 

Borsó és 
sárgarépa 

Fagyasztott 
sárgarépa 

300 

 

250 

100 

 

25 

800 

 

800 

7-9 

 

8-10 

2-3 

 

2-3 

Darabolja, vagy 
szeletelje fel. Tartsa 
lefedve. Egyszer 
forgassa meg. 

Burgonya 250 25 800 5-7 2-3 

Hámozza meg és 
vágja azonos méret  
darabokra. Tartsa 
lefedve. Egyszer 
forgassa meg. 

Paprika 

Póréhagyma 

250 

250 

25 

50 

800 

800 

5-7 

5-7 

2-3 

2-3 

Darabolja, vagy 
szeletelje fel. Tartsa 
lefedve. Egyszer 
forgassa meg. 

Fagyasztott 
kelbimbó 

300 50 800 6-8 2-3 
Tartsa lefedve. 
Egyszer forgassa 
meg. 

Savanyú 
káposzta 

250 25 800 8-10 2-3 
Tartsa lefedve. 
Egyszer forgassa 
meg. 

 
 

Táblázat és javaslatok – Hal f zése 
 

Étel Mennyiség 
(g) 

Teljesítmény 
(W) 

Id  (perc) Állásid  
(perc) 

Javaslatok 

Halszeletek 500 600 10-12 3 Lefedve f zze. Félid ben forgassa meg. 

Egész hal 800 
800 

400 

2-3 

7-9 
2-3 

Lefedve f zze. Félid ben forgassa meg. 
A hal érzékeny széleit letakarhatja. 
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Sütés a grillel 
 
 

SÜTÉS A GRILLEL 
 

A jobb grillezési eredmény érdekében használja a süt höz mellékelt grillrácsot. 

Illessze be úgy a grillrácsot, hogy az ne érintkezhessen a süt  belsejének fémes részeivel, mert 
ellenkez  esetben fennáll az elektromos szikrázás veszélye, ami károsíthatja a süt t. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

1. Amikor el ször használja a grillt, akkor némi füst és szag jöhet ki a készülékb l, ami a gyártás 
során használt olaj kiégésének a következménye. 

2. A süt ajtó nagyon felforrósodik a grillezés alatt. Tartsa távol t le a gyerekeket. 
3. Amikor üzemel a grill, a süt  oldalfalai és a grillrács is nagyon felforrósodik. Használjon 

süt keszty t. 
4. Ha a normálisnál hosszabb ideig használja a grillt, akkor a biztonsági h fokszabályzónak 

köszönhet en a készülék ideiglenesen kikapcsolja a f t betéteket.  
5. Fontos! Amikor az ételt grillezi, vagy mikrózza, akkor feltétlenül ellen rizni kell, hogy a szóban 

forgó edény alkalmas-e erre a célra. Vegye figyelembe a „Milyen típusú f z edények 
használhatók?” cím  fejezetet. 

6. Grillezéskor el fordulhat, hogy zsír fröccsen rá a f t betétekre, ami ott elég. Ez teljesen normális 
jelenség és nem pedig m ködési hiba következménye. 

7. Miután befejezte a f zést, tisztítsa meg a süt  belsejét és a tartozékokat, hogy a f zési 
maradványok ne éghessenek rá semmilyen felületre. 

 
 

Táblázat és javaslatok – Grill mikrohullám nélkül 
 

Étel Mennyiség (g) Id  (perc) Javaslatok 

Hal 

Süll  

Szardínia / morgóhal 

800 

6-8 hal 

18-24 

15-20 

Enyhén vajazza be. Félid ben fordítsa 
meg és szórja meg f szerrel. 

Hús 

Kolbászok 6-8 db 22-26 Félid ben szúrkálja meg a b rét, majd 
fordítsa meg. 

Fagyasztott hamburgerek 3 db 18-20 Félid ben szúrkálja meg. 

Sertéstarja (kb. 3 cm vastag) 400 25-30 Kenje meg olajjal. Félid ben locsolja 
meg, majd fordítsa meg. 

Egyebek 

Pirítós 4 db 1-3 Figyelje a pirítást. Fordítsa meg. 

Melegszendvicsek 2 db 5-10 Figyelje a pirítást. 

 
Grillezés el tt 2 percig f tse fel a grillt. Hacsak nincs más követelmény, akkor használja a süt rácsot. Tegye a 
süt rácsot a süt tálra úgy, hogy a víz és a zsír lecsöpöghessen a süt tálba. A megadott id k csupán tájékoztató 
jelleg ek és az étel mennyiségét l és összetételét l függ en változhatnak az Önnek megfelel  végs  eredmény 
eléréséig. A hal és a hús jobb íz  lesz, ha a grillezés el tt zöldségolajjal megkeni, f szerezi és néhány óráig érleli. 
Csak a grillezés után sózza meg.  

www.preciz.hu



 

Sütés a grillel
 
 

A kolbászok nem égnek meg, ha a grillezés el tt egy villával megszúrkálja a b rét. 
Miután letelt a grillezési id  fele, ellen rizze az étel állagát és ha szükséges, akkor fordítsa meg, vagy 
kenje meg olajjal. 
A grill különösen vékony hús- és halszeletek sütésére alkalmas. A vékony szeleteket egyszer, a 
vastagabbakat többször kell megfordítani. A hal grillezésekor - ha lehetséges -, akkor illessze össze a 
hal két végét, tegye a farkát a szájába és tegye rá a halat a grillrácsra. 

 
 

Táblázat és javaslatok – Mikrohullám + Grill 
 

A mikrohullám + grill funkció gyors f zéshez és egyidej  barnításhoz ideális. Ezen túlmen en a sajttal 
borított ételek készítésére is ajánlható. A mikrohullám és a grill egyszerre dolgozik. A mikrohullám f z, a 
grill pedig pirít. 
 

Étel Mennyiség (g) Edény 
Teljesítmény 

(Watt) 
Id  

(perc) 
Állásid  

(perc) 

Sajttal borított tészta 500 Alacsony tál 400 12-17 3-5 

Sajttal borított 
burgonya 

800 Alacsony tál 600 20-22 3-5 

Lasagne Kb. 800 Alacsony tál 600 15-20 3-5 

Grillezett krémsajt Kb. 500 Alacsony tál 400 18-20 3-5 

2 friss csirkecomb 
(grillezett) 

200 / db Alacsony tál 400 10-15 3-5 

Csirke Kb. 1000 
Alacsony, 
széles tál 

400 35-40 3-5 

Sajttal borított 
hagymaleves 

2 x 200 g-os 
csészék 

Leveses tálak 400 2-4 3-5 

 
Miel tt beteszi az edényt a mikrohullámú süt be, gy z djön meg arról, hogy mikrohullámálló-e. Csak 
olyan edényt használjon, amely alkalmas a mikrohullámú süt ben történ  használatra. 
Ha a kombinált mikrohullám + grill üzemmódot használja, akkor az edénynek mindkét funkcióra 
alkalmasnak kell lennie. Vegye figyelembe a „Milyen típusú f z edények használhatók?” cím  fejezetet. 
Vegye figyelembe azt is, hogy a megadott adatok csak tájékoztató jelleg ek, amelyekt l az étel kezdeti 
állapota, h mérséklete, nedvessége és típusa szerint el lehet térni. 
Ha nem elegend  az id  ahhoz, hogy az étel megfelel en megbarnuljon, akkor kapcsolja be a grill 
funkciót még 5-10 percre. 
Mindig tartsa be az állásid t és ne felejtkezzen el az étel megfordításáról sem. 
Hacsak nincs más el írás, mindig használja a f zéshez a forgótányért. 
A táblázatban megadott értékek hideg süt térre vonatkoznak (nem szükséges a süt  el melegítése). 
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Pirítás és sütés  
 
 

PIRÍTÁS ÉS SÜTÉS 
 

Táblázat és javaslatok – Pirítás mikrohullámmal és forró leveg vel 
 

Étel Mennyiség (g) 
Teljesítmény 

(Watt) 
H fok (oC)  

Id  
(perc) 

Állásid  
(perc) 

Marhasült 1000-1500 400 200 30-40 20 

Sertéssz z / bordaszelet / 
sertéssült 

800-1000 200 180-190 50-60 20 

Egész csirke 1000 / 1200 400 200 30-40 10 

Fél csirke 500-1000 400 200 25-35 10 

Borjúsz z 1500 / 2000 200 180 60-65 20 

Marhafelsál 1500-1800 200 200 80-90 20  
 

Javaslat a pirításhoz – sütéshez 
A f zési id  felében forgassa meg a húsdarabokat. Miután megsült a hús, hagyja 20 percig állni a 
kikapcsolt süt ben. Ezzel gondoskodik arról, hogy a bennük lév  szaft jól eloszlik a húsban. 
A sovány húsokhoz adjon 2-3 ev kanál húslét, vagy hasonlót, a pörkölthöz pedig 8-10 ev kanállal a 
hús mennyiségét l függ en. 
A pirítási id  és a h fokigény a hús típusától és mennyiségét l függ. 
Ha a pirítandó hús tömege nem szerepel a táblázatban, akkor válassza ki a beállításokat közvetlenül a 
tömeghez és növelje meg a f zési id ket. 
 
Javaslat a süt edényre 
Ellen rizze, hogy a süt edény alkalmas-e a süt höz. 
A forró üvegedényeket egy száraz konyharuhára kell ráhelyezni. Ha ugyanis a forró üvegedényt hideg, 
vagy nedves felületre helyezi rá, akkor az üveg megrepedhet és eltörhet. A süt edénynek a 
mikrohullámú süt b l történ  kivételéhez használjon süt keszty t. 

 

Táblázat és javaslatok – Sütés forró leveg vel 
 

Étel Edény Szint H fok (oC)  Id  (perc) 

Diós sütemény Rugalmas típusú süt edény Forgótányér 170/180 30/35 

Gyümölcslepény 
Rugalmas típusú süt edény 

28 cm-es 
Forgótányér, 
kicsi körgrill 

150/160 35/45 

Sütemény karika Rugalmas típusú süt edény Forgótányér 170/190 30/45 

Pikáns sütemény, pl. 
pizza burgonyával 
készítve 

Köralakú h álló üvegtál 
Forgótányér, 
kicsi körgrill 

160/180 50/70 

Piskóta 
Rugalmas típusú süt edény 

26 cm-es 
Forgótányér, 
kicsi körgrill 

160/170 40/45 

Zselés tekercs Üvegtál 1 110 35/45 

Meggyes pite Üvegtál 1 170/180 35/45  
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Pirítás és sütés
 
 

Javaslat a süt edényhez 
A leggyakrabban használt süt edény fekete fém tepsi. A mikrohullámú süt ben használjon fém, 
porcelán, vagy m anyag süt edényt. Ezeknek a süt edényeknek 250oC-ig h állónak kell lenniük. 
Ezeknek a típusú süt edényeknek a használatakor a sütemények nem barnulnak meg annyira. 
 

Javaslat a sütemények sütéséhez 
A különböz  típusú és mennyiség  tészták különböz  sütési id ket és h fokokat igényelnek. El ször 
mindenképpen próbálkozzon alacsonyabb beállításokkal és ha szükséges, akkor legközelebb 
használjon magasabb h fokot. Az alacsonyabb h mérséklet egyenletesebb sütést eredményez. A 
süt edényt mindig a forgótányér közepére helyezze rá. 
 

Sütési javaslatok 

Hogyan ellen rizze, hogy a sütemény megfelel en átsült-e? 
A sütési id  vége el tt 10 perccel a magasabb részt egy fogpiszkáló beszúrásával ellen rizze. Ha nem 
ragad rá a tészta a fogpiszkálóra, akkor már megsült. 
Ha a sütemény külseje nagyon sötét, akkor legközelebb válasszon alacsonyabb h fokot és süsse 
hosszabb ideig. 

Ha a sütemény nagyon száraz 
A sütési id  letelte után készítsen egy kicsi furatot a süteményben egy fogpiszkáló segítségével. Utána 
spricceljen bele gyümölcslét, vagy alkoholos italt. Legközelebb kb. 10oC-kal növelje a h mérsékletet és 
csökkentse a sütési id t. 

Ha a sütemény nem vehet  ki a tepsib l 
A sütés után 5-10 percig hagyja h lni a süteményt és akkor könnyebben kivehet  a süt edényb l. Ha a 
sütemény még mindig nem jön ki, akkor egy késsel óvatosan szabadítsa ki a sarkokat. Legközelebb jól 
zsírozza ki a süt edényt. 

Energiatakarékossági javaslat 
Amikor egynél több süteményt készít, akkor ajánlatos azokat egymás után sütni, amikor még forró a 
süt . Ezzel csökkenti a következ  és a kés bbi süteményekhez szükséges sütési id t. 
Célszer  sötét süt edényt használni – festett, vagy zománcozott fekete kivitel t –, ami jobban elnyeli a 
h t. 
Amikor hosszabb sütési id kkel dolgozik, akkor a sütési id  letelte el tt 10 perccel korábban célszer  
kikapcsolni a süt t, hogy a sütés befejezéséhez kihasználja a maradékh  funkciót. 
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 Milyen típusú f z edények használhatók?  
 
 

MILYEN TÍPUSÚ F Z EDÉNYEK HASZNÁLHATÓK? 
 

Mikrohullám funkció 
 

A mikrohullám funkció használatához tartsa észbe, hogy a mikrohullámok visszaver dnek a fém 
felületekr l. A mikrohullám viszont áthatol az üveg, a porcelán, az agyag, a m anyag és a papír 
anyagokon. 
Ezért fémedényeket és tálakat, vagy fémdíszítés  edényeket nem szabad használni a mikrohullámú 
süt ben. A fémes dekorációval ellátott üveg- és agyagedények szintén nem használhatók a 
mikrohullámú süt ben. 
A mikrohullámú süt höz ideális az üveg, a h álló porcelán, vagy agyag és a h álló m anyag 
használata. A nagyon vékony, törékeny üveg, illetve porcelán csak rövid ideig használható a 
készülékben (pl. melegítéshez). 
A forró étel átadja a h t az edényeknek, amelyek így nagyon forróvá válnak. Ezért használjon mindig 
süt keszty t. 

Hogyan ellen rizze, hogy használható-e a süt edény? 
Tegye a használandó edényt 20 másodpercre a maximális teljesítményfokozatra beállított süt be. Ez 
id  után, ha az edény hideg, vagy csak enyhén meleg, akkor alkalmas a mikrohullámú süt ben történ  
használatra. Ha nagyon felmelegszik az edény, vagy szikrázást okoz, akkor nem alkalmas a 
mikrohullámú süt ben való használatra. 

FIGYELMEZTETÉS! Amikor használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne legyenek benne 
alkalmatlan tárgyak. 

 
 

Grill és forró leveg  funkciók 
 

A kombinált funkcióknál a süt edénynek alkalmasnak kell lennie mindkét használathoz, vagyis a 
mikrohullámhoz és a grillhez is. 

 
 

Kombinált funkciók 
 

A kombinált funkcióknál a süt edénynek alkalmasnak kell lennie mindkét használathoz, vagyis a 
mikrohullámhoz és a grillhez is. 

 
 

Alumínium tárolók és fólia 
 

Az alumínium tárolókban, vagy alufóliában lév  el f zött ételek akkor tehet k be a mikrohullámú 
süt be, ha figyelembe veszi a következ  szempontokat: 

Mindig tartsa be az étel gyártójának a csomagoláson feltüntetett ajánlásait. 
Az alumínium tárolók nem lehetnek 3 cm-nél magasabbak és nem érintkezhetnek a süt  bels  falaival 
(minimális távolság 3 cm). Ha az ételen bármilyen alumínium fed , vagy tet  van, akkor azt el kell 
távolítani. 
Az alumínium tárolót tegye közvetlenül a forgótányér tetejére. Ha grillrácsot használ, akkor a tárolót 
tegye rá egy porcelán tányérra. Soha ne tegye a tárolót közvetlenül a grillrácsra! A f zési id  hosszabb 
lesz, mert a mikrohullámok csak az étel tetején hatolnak be. Ha kétsége van, akkor az lesz a legjobb, 
ha mikrohullámálló edényt használ. 
Az alumínium fólia használható, de a felolvasztási folyamat alatt visszaveri a mikrohullámokat. Az 
érzékeny ételek, mint pl. a szárnyas, vagy a darált hús úgy védhet  meg az er s h t l, hogy az 
érzékeny részeket, széleket fóliával letakarja. Az alufólia nem érintkezhet a süt  falaival, mert 
elektromos szikrázást okozhat. 
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Milyen típusú f z edények használhatók?
 
 

Tet k 
 

Azt ajánljuk, hogy használjon üveg, vagy m anyag tet ket, vagy folpackot: 

A tet  használata megakadályozza az er s elpárolgást (f leg a nagyon hosszú f zési id k alatt). 
Rövidebb lesz a f zési id . 
Az étel nem szárad ki. 
Meg rzi az étel az aromáját. 

A tet n furatoknak, vagy nyílásoknak kell lenni, mert így nem alakul ki nyomás. A m anyag zacskókat is 
ki kell nyitni. A bébi etet  üvegeket, vagy a cumisüvegeket és a hasonló edényeket csak a tetejük nélkül 
szabad melegíteni, mert máskülönben szétrobbanhatnak. 

 
 

Süt edény táblázat 
 

Az alábbi táblázat általános ötletekkel szolgál arra, hogy milyen edény alkalmas az egyes 
m veletekhez. 
 

Mikrohullám Üzemmód 
 
Edénytípus 

Felolvasztás 
/ melegítés 

F zés 
Grill és forró 

leveg  funkció 
Kombinált 
funkciók 

Üveg és porcelán 1) 
Házi használat, nem t zálló, 
mosogatógépben mosogatható 

Igen Igen Nem Nem 

Mázas porcelán 
T zálló üveg és porcelán 

Igen Igen Igen Igen 

Porcelán, k edény 2) 
Matt, vagy fényes fémdíszítés 
nélküli 

Igen Igen Nem Nem 

Agyagedények 2) 
Mázas 
Matt 

 
Igen 
Nem 

 
Igen 
Nem 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

M anyag edények 2) 
100oC-ig h álló 
250oC-ig h álló 

 
Igen 
Igen 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

M anyag fóliák 3) 
M anyag fólia élelmiszerhez 
Celofán 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Igen 

 
Nem 
Nem 

 
Nem 
Nem 

Papír, karton, pergamen 4) Igen Nem Nem Nem 
Fém 
Alumínium fólia 
Alumínium csomagolás 5) 
Tartozékok (süt rács, süt edény) 

Igen 
Nem 
Nem 
Igen 

Nem 
Igen 
Nem 
Igen 

Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Nem 
Igen 
Igen 
igen 

 
1. Bármilyen arany-, vagy ezüstszegély mintázat nélkül, nem ólomkristály. 
2. Mindig tartsa be a gyártói utasítást. 
3. Ne használjon fém zárókapcsokat a zacskók lezárásához. 
4. Ne használjon papírtányért. 
5. Csak a lapos alumínium tárolók használhatók, fed k / tet k nélkül. Az alumínium nem érintkezhet a 

süt  bels  falaival. 
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 A süt  tisztítása és ápolása  
 
 

A SÜT  TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA 
 

A süt  tisztítása egy teljesen normális karbantartási igény. 

Figyelmeztetés! Az Ön mikrohullámú süt jét rendszeresen meg kell tisztítani és minden 
ételmaradványt el kell távolítani. A süt  karbantartásának az elmulasztása a felület értékcsökkenéséhez 
vezet, ami kihatással van a készülék élettartamára és veszélyes helyzeteket is eredményezhet. 

Figyelmeztetés! A tisztítást csak áramtalanított készüléknél szabad elvégezni. Húzza ki a csatlakozó 
dugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a mikrohullámú süt  áramkörét. 

Ne használjon a tisztításhoz agresszív, vagy súroló tisztítószert, súrolókefét, éles eszközöket, mert 
ezek megsérthetik a felületeket, illetve foltok jelenhetnek meg. 

Ne használjon nagynyomású mosót, vagy g ztisztítót a készülék tisztításához. 
 
 

Homlokfelület  
 

Normál körülmények között elegend  a süt  homlokfelületét egy nedves ruhával letörölni. Ha nagyon 
szennyezett, akkor a tisztítóvízhez adjon néhány csepp mosogatószert is. A tisztítás után törölje 
szárazra a felületet. 

A citrom, a zsír, a keményít , illetve a tojásfehérje foltokat azonnal távolítsa el. Ezek a foltok ugyanis 
korróziót okozhatnak. Ne engedje meg, hogy a tisztítás során bármilyen folyadék bejusson a 
készülékbe. 

 
 

A süt  belseje  
 

Tisztításkor töröljön le minden kifröccsent és kicsöpögött foltot egy puha, nedves ruhával, vagy 
szivaccsal a sütés befejezése után akkor, amíg a süt  még meleg. Az er sen letapadt 
szennyez désekhez használjon enyhe tisztítószert és párszor törölje át egy nedves ruhával, amíg a 
maradványok el nem t nnek. Ne használjon tisztító spray-t, vagy más agresszív, súroló tisztítószert a 
süt  belsejében. 

Mindig tartsa tisztán az ajtót és az ajtó záró felületét, hogy biztosítva legyen az ajtó megfelel  
nyitása és záródása. 

Ügyeljen arra, hogy a szappan, vagy a víz ne juthasson be a süt  falán lév  kis lyukakba, mert 
károsíthatja a süt t. 

Rendszeresen vegye ki a forgótányért a hozzá tartozó támasszal együtt és tisztítsa meg a süt  alját is, 
különösen akkor, ha valamilyen folyadék kispriccelt. 

Ne kapcsolja be a süt t a forgótányér és a támasza nélkül. 

Ha a süt tér nagyon szennyezett, akkor tegyen egy pohár vizet a forgótányérra és 2-3 percig 
üzemeltesse a süt t maximális teljesítményfokozaton. A g z fellazítja a szennyez déseket, amelyeket 
aztán egy puha ruhával könnyebben megtisztíthat. 

A kellemetlen szagok (pl. hal f zése után) könnyen elillannak. Tegyen egy csésze vízbe néhány csepp 
citromlevet. Tegyen egy kanál kávét a csészébe, hogy elkerülje a víz kiforrását. 2-3 percig üzemeltesse 
a süt t maximális teljesítményfokozaton. 
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Süt tet   
 

Ha a süt tet  elszennyez dik, akkor a hajtsa le a grillt, hogy a tet részt könnyebben megtisztíthassa. 
Az égésveszély elkerülése érdekében várja meg, amíg a grill teljesen leh l és csak után hajtsa le a 
tet t.  

Hajtsa végre a következ  lépéseket: 

1. Forgassa el a grill támaszt 180o-kal (1). 
2. Finoman hajtsa le a grillt (2). Ne fejtsen ki nagy er t, mert károsodást okozhat. 
3. A tet rész megtisztítása után óvatosan helyezze vissza a grillt (2) a helyére a korábbiakban leírt 

m velet szerint. 
 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A grill f t betét támasz leeshet, amikor elforgatta. Ha ez történik, akkor 
helyezze a f t betét támaszt a mennyezeti nyílásba és forgassa el 90o-kal (1) a grill f t betét támasztó 
(2) pozíciójába. 
A csillámlemez borítást (3) is mindig tisztán kell tartani. A csillámlemezen összegy l  ételmaradványok 
károsodást, vagy szikrázást okozhatnak. 
Ne használjon a tisztításhoz súrolószert, vagy éles eszközöket. 
A kockázatok elkerülése érdekében ne távolítsa el a csillámlemezt. 
A süt téri izzó burkolata (4) a mennyezeten került elhelyezésre és könnyen eltávolítható a tisztításhoz. 
Ehhez csak ki kell csavarni és mosószeres vízzel meg kell tisztítani. 
 
Tartozékok 
Minden használat után tisztítsa meg a tartozékokat. Ha nagyon elszennyez dtek, akkor mindenek el tt 
áztassa be ket és egy kefével, vagy szivaccsal tisztítsa meg ket. A tartozékok mosogatógépben is 
elmosogathatók. 
Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a támasza mindig tiszta legyen. A süt t addig ne kapcsolja be, 
amíg a forgótányér és a tartója nincs a helyén.  

 
 

www.preciz.hu
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MIT KELL TENNI, HA NEM ÜZEMEL A SÜT ? 
 

FIGYELMEZTETÉS! A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, 
csak a kijelölt szerviz, vagy arra feljogosított személy végezheti el. A készülékbe történ  illetéktelen 
beavatkozás veszélyes. 

Miel tt hívja a szervizt, végezze el a következ  ellen rzéseket: 
 

A kijelz  nem jelez ki! Ellen rizze, hogy: 
- Nincs-e kikapcsolva az id kijelz  (lásd az „Alapvet  beállítások” cím  részt). 

 
Nem történik semmi a gombok benyomásakor! Ellen rizze, hogy: 
- Nem aktív-e a biztonsági zárolás funkció (lásd az „Alapvet  beállítások” cím  részt). 

 
Nem üzemel a süt . Ellen rizze, hogy: 
- Megfelel en illesztette-e a csatlakozó dugót a konnektorba 
- Be van-e kapcsolva a süt  áramellátása. 
- Megfelel en bezárta-e az ajtót. Az ajtó megfelel  zárásakor egy kattanó hangnak kell 

hallatszani. 
- Nincs-e valamilyen idegen anyag az ajtó és a süt  homlokoldali zárófelülete között. 

 
Az étel nem melegszik fel, vagy csak nagyon lassan. Ellen rizze, hogy: 
- Nem használt-e véletlenül fémb l készült edényt. 
- Megfelel  sütési id t és teljesítményfokozatot választott-e. 
- Nem túl nagy mennyiség  ételt rakott-e be a süt be, vagy nem volt-e sokkal hidegebb a 

szokásosnál. 
 
Az étel túl forró, kiszáradt, megégett. Ellen rizze, hogy: 
- Megfelel  sütési id t és teljesítményfokozatot választott-e ki. 
 
Valami zaj hallatszik a sütési folyamat befejez dése után. Ez nem probléma. Egy bizonyos 
ideig üzemel a h t ventilátor. Amikor megfelel en lecsökkent a h mérséklet, akkor a ventilátor 
automatikusan kikapcsol. 

 
A süt  bekapcsol, de a süt téri lámpa nem gyullad fel! Ha minden funkció megfelel en 
m ködik, akkor lehetséges, hogy az izzó kiégett. A süt  ett l még használható. 
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Izzócsere   
 

Az izzó cseréjéhez hajtsa végre a következ  lépéseket: 

1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, 
vagy kapcsolja le a süt  áramkörét. 

2. Csavarja ki és távolítsa el az izzó borítását (1). 
3. Távolítsa el a foglalatból a halogén izzót (2). Figyelmeztetés! Az izzó nagyon forró lehet. 
4. Helyezzen be egy új G4/12V/10-20W-is halogén izzót a foglalatba. Ne érintse meg közvetlenül az 

izzót felületét az ujjaival, mert károsodhat az izzó. Vegye figyelembe az izzó gyártójának az 
utasításait. 

5. Csavarja vissza az izzó borítását (1). 
6. Csatlakoztassa vissza a készüléket az elektromos hálózatra. 
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M SZAKI JELLEMZ K 
 
 

AC feszültség 220-240 V / 50 Hz 

Teljesítményigény 3400 W 

Grill teljesítmény 1500 W 

Forró leveg  teljesítmény 1600 W 

Mikrohullámú leadott teljesítmény 1000 W 

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz 

Küls  méretek (szélesség x magasság x mélység) 595 x 455 x 542 mm 

Bels  méretek (szélesség x magasság x mélység) 420 x 210 x 390 mm 

Süt téri rtartalom 32 liter 

Tömeg 35 kg 

 
 
 
 

 Ez a készülék megfelel a  

79/1997. (XII.31.) IKIM és a 
62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet el írásainak

 
 

A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet  háztartási 
hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására 
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.  
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésér l, segít megel zni azokat a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvez tlen következményeket, amelyeket ellenkez  esetben a termék 
nem megfelel  hulladékkezelése okozhatna. 
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen 
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz  szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol 
a terméket vásárolta. 
Új termék vásárlásakor a bolt köteles a régit átvenni. 
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Jótállási feltételek
 
 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 
 
 

Szerviz és pótalkatrészek 
 
Ha pótalkatrészt szeretne vásárolni a készülékhez, akkor lépjen kapcsolatba a Vev szolgálattal, vagy a jótállási 
jegyben kijelölt szervizzel. Az elérhet ségek a jótállási jegyben találhatók. 
 
A szerviz, vagy a Vev szolgálat megkeresésekor a következ  információk megadása szükséges: 
 

1. Az Ön neve és címe (az irányítószámmal együtt) 
2. Az Ön telefonszáma 
3. A hiba adatainak a tiszta és érthet  leírása 
4. A készülék modell- és sorozatszáma, mely az adattáblán található 
5. A vásárlás dátuma 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a jótállási szolgáltatások igénybevételéhez szükség van a jótállási jegyre. 
 
 

Jótállási feltételek 
 

Az AEG cég 12 hónapig érvényes jótállást biztosít a készülék vásárlójának a vásárlástól számítva, amit számlával 
vagy hasonló irattal kell igazolni. A jótállás nem terjed ki az ipari, vagy kereskedelmi használatra. A jótállás minden 
alkatrészre és szerkezeti részre vonatkozik, amely hibás kivitelezés vagy anyag miatt hibásodik meg. Ilyen esetben 
a vásárlót a javítás, vagy csere díjmentesen illeti meg az alábbi feltételek megléte esetén: 

A készüléket megfelel en helyezték el, és a tápellátása megfelel az adattáblán megadottaknak. 
A készüléket normál háztartási körülmények között használják a gyártó által megadottak m ködési és 
karbantartási el írások betartásával. 
A jótállás nem terjed ki olyan készülékekre, ahol a meghibásodás vagy gyenge teljesítmény helytelen 
bánásmód, véletlen sérülés, figyelmetlenség, helytelen elhelyezés, jogosulatlan változtatás vagy megkísérelt 
javítás, ipari felhasználás vagy a használati útmutatóban leírt el feltételek és útmutatások be nem tartásának 
következménye.  
Ha esetleg garanciális javításra lenne szükség, a vev nek tájékoztatnia kell a legközelebbi ügyfélszolgálati 
irodát (AEG szervizt vagy a jótállási jegyben feltüntetett szervizt.). Az AEG fenntartja a jogot, hogy 
meghatározza a javítás helyszínét (azaz az ügyfél otthonában, elhelyezés helyszínén vagy AEG szervizben). 
A jótállás vagy az ingyenes csere a munkadíjra és az anyagra is kiterjed. 
A vev  törvényes jogaira ez a jótállás nincs hatással. A javítások hétf t l pénteking igényelhet k. 

 
Kivételek  
 
A jótállás nem vonatkozik az alábbi esetekre: 
 

károsodás, szállítási sérülés, helytelen használat, elhanyagoltság, izzócsere, eltávolítható üveg, vagy m anyag 
részek, 
a nem megfelel en elhelyezett készülék rendbetétele, 
a készüléket kereskedelmi célra, vagy kölcsönzésre használt környezetben találjuk, 
a terméken nem található meg az AEG jelölés. 
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 Jótállási feltételek 

 
 
Európai jótállás 
 
Ha Európán belül egyik országból átköltözik egy másikba, akkor a készülék jótállása is Önnel költözik a következ  
feltételek mellett: 
 

A készülék jótállási ideje a vásárlás id pontjától kezd dik  
A készülék jótállási ideje és javítási munkára és alkatrészre vonatkozó tartalma megegyezik az új lakóhelye 
szerinti országban alkalmazott, jelen modellt vagy készülékfajtát érint  el írásokkal. 
A készülék jótállása Önnek szól és más felhasználóra át nem ruházható. 
Az új otthona az Európai Közösségben (EK) vagy az Európai Szabadkereskedelmi Területen található. 
A készüléket az útmutató értelmében helyezik el és használják, és csak háztartási célra használják, azaz egy 
szokványos háztartásban. 
A készüléket az új lakóhelye szerinti országban lev  szabályozásoknak megfelel en helyezik üzembe. 

 
Miel tt elköltözik, kérjük lépjen kapcsolatba az alább felsoroltak közül a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal, 
hogy új otthonának részleteit megadhassa. Így tudják biztosítani azt, hogy a helyi szervizszolgálat tud az Ön 
költözésér l, és ki tudja Önt és készülékét szolgálni. 
 
Franciaország  Senlis  +33 (0) 3 44 62 29 29 
Németország  Nürnberg +49 (0) 800 234 7378 
Olaszország  Pordenone +39 (0) 800117511 
Svédország  Stockholm +46 (0) 8 672 5360 
Egyesült Királyság Slough  +44 (0) 8445 611 611 
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Beépítés
 
 

BEÉPÍTÉS 
 
 

 
 
 

 

 
 

Nyomja be teljesen a süt t a szekrénybe és 
illessze középre. 
Nyissa ki a mikrohullámú süt  ajtaját és rögzítse a 
készüléket a szekrényhez a mellékelt négy darab 
csavar használatával. Helyezze be a csavarokat 
az elüls  furatokon keresztül. 
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