
                                                     HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mikrohullámú sütő

Ez a használati utasítás az alábbi mikrohullámú sütőre vonatkozik:

OM-023D

1.OLVASSA el figyelmesen ezt az utasítást mielőtt üzembe helyezi és használja a
mikrohullámú sütőt. Őrizze meg későbbi használatra.

2.Jegyezze fel  az  alábbi helyen a  készüléken  olvasható SOROZATSZÁMOT és
tartsa meg ezt az információt a későbbiekre.
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Elővigyázatossági intézkedések a mikrohullámú energiával való

érintkezés elkerülése érdekében

(a)

Ne működtesse nyitott ajtóval a készüléket, mivel ez káros mennyiségű mikrohullámú energiával

való érintkezést jelenthet. Fontos, hogy a biztonsági zárakat ne iktassuk ki és ne manipuláljuk.

(b)

Ne helyezzünk semmilyen tárgyat a sütő eleje és az ajtó közé illetve ne hagyja, hogy maradék vagy

tisztítószer halmozódjon fel a szigetelési felületeken.

(c)

Ne  használja  sérülten  a  sütőt.  Különösen  fontos,  hogy az  ajtó  jól  záródjon  és  hogy ne  legyen

sérülés :

1 Az ajtón (a behajlásnál), 

2 A pántoknál és a sarkoknál (ne legyen törött vagy laza),

3 Ajtózáron és szigetelő felületeken.

(d)

A sütőt csak megfelelően képzett szakember állíthatja át vagy szerelheti.

MŰSZAKI ADATOK  

Áramfogyasztás:

Teljesítmény:

Működési frekvencia:

Külső méretek:

Sütő mérete:
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Sütő kapacitás:                            

Sütés egyenletessége:                                           

Nettó súly:    

230V~50Hz, 1400W(Mikrohullám)

230V       1000W(Melegítő)

900W

2450MHz

305mm(H)508mm(SZ)×405mm(M)

215mm(H)×350mm(SZ)×330mm(M)

23Liter

Forgóasztalos rendszer {Φ314mm}

Kb.16.5kg

MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA  

Ha a sütő nem működik:

A) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően

van-e bedugva. Ha nem, húzza ki, majd tíz

másodperc múlva dugja be újra.

B) Nézze meg, hogy van-e kiégett biztosíték

vagy, hogy a fő biztosíték le van-e kapcsolva.

Ha  ezek  látszólag  megfelelően  működnek,

próbálja  ki  a  konnektort  egy  másik

készülékkel. 

C)  Ellenőrizze,  hogy  az  irányító  panel

megfelelően  van-e  programozva  ill.,  az

időzítés beállítva.

D)  Ellenőrizze,  hogy  az  ajtó  megfelelően

van-e  becsukva  és  a  biztonsági  zárai

bekapcsolva.

AMENNYIBEN A FENTIEK KÖZÜL EGYIK SEM SEGÍT,  LÉPJEN KAPCSOLATBA EGY

KÉPZETT  SZERELŐVEL.  NE  PRÓBÁLJA  SAJÁTKEZŰLEG  ÁTÁLLÍTANI  VAGY

MEGJAVÍTANI A SÜTŐT.

ÜZEMBEHELYEZÉS  

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított az ajtó belsejéről.

FIGYELEM:  Ellenőrizze, hogy a sütő nem sérült-e, pl. félreálló vagy meghajlott az ajtó, sérült a

szigetelés, töröttek vagy lazák az ajtópántok, horpadások vannak belül vagy az ajtón. Ha  sérült a

készülék akkor ne használja, hívjon képzett szerelőt!

2. A sütőt lapos, stabil felületre kell helyezni, hogy a súlyát megtarthassa.         

3. Ne tegye olyan helyre,  ahol hő, nedvesség vagy magas páratartalom keletkezik ill.,  olyan

helyre se, ahol gyúlékony anyagok vannak a közelben.

4. A megfelelő működés érdekében a készüléknek elégséges mennyiségű levegő kell. Hagyjon

20 cm üres helyet a sütő felett, 10 cm-t mögötte és 5 cm-t két oldalt. Ne takarja le a készülék

nyílásait! Ne vegye le a lábait!

5. Ne működtesse a sütőt anélkül, hogy az üvegtálca, a görgők és a vájat a helyükön lennének! 

6. Győződjön meg róla, hogy az elektromos vezeték nincs megsérülve, nem fut át sütő alatt vagy
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valamilyen forró esetleg éles felületen.

7. A dugót könnyen hozzáférhető helyre kell bedugni, hogy vészhelyzetben könnyen ki lehessen

húzni.

8. Ne használja a készüléket a szabadban!
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FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK  

Ezt a készüléket földelni kell. A sütő fel van szerelve egy földelő vezetékkel. Ezt be kell dugni egy

megfelelően  beszerelt  és  földelt  fali  csatlakozóba.  Rövidzárlat  esetén  a  földelés  csökkenti  az

áramütés veszélyét. Ajánlott, hogy a sütő külön konnektorba legyen bedugva. 

Magas feszültséggel működtetni a készüléket veszélyes, mert tüzet vagy más balesetet okozhat és a

sütő is károsodhat. 

VIGYÁZAT: A földelés helytelen használata áramütést okozhat.

Megjegyzés:  1.  Amennyiben  kérdése  van  a  földelésről  vagy  az  elektromos  instrukciókról,

kérdezzen meg egy képzett elektromérnököt vagy szerelőt.

      2. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget az elektromos kapcsolási utasítások

figyelmen kívül hagyásából eredő károkért vagy sérülésekért.

A kábelben lévő vezetékek az alábbiak szerint vannak színezve:

          Zöld és Sárga = Földelés

          Kék= Semleges  

          Barna = Élő

RÁDIÓ INTERFERENCIA  

1. A készülék működtetése interferenciát okozhat az Ön rádió, TV vagy hasonló készülékével.

2. Ha interferencia lép fel, azt a következő intézkedésekkel csökkentheti vagy megszüntetheti:

  a. A sütő ajtaját és szigetelő felületeit tisztán tartja.

  b. Átállítja a rádió vagy TV vevőantennáját.

  c. Odébb helyezi a készülékhez képest a sütőt.

  d. A sütőt távolabb helyezi a vevőtől.  

  e. Dugja át a sütőt egy másik konnektorba, hogy a hálózat különböző ágain legyenek.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK   

Elektromos készülék használata esetén alapvető biztonsági előírásokat kell követni:

FIGYELMEZTETÉS: Égés, áramütés, tűz, sérülés vagy túlzott mikrohullámú sugárzás elkerülése

érdekében.

1. Olvassa el az összes utasítást a készülék

használata előtt.

2. Csak  rendeltetésszerűen  használja  a

készüléket.  Ne  használjon  korróziót

okozó  vegyi  anyagokat  vagy gőzöket  a

készülékben.  Ez  a  sütő  kifejezetten  étel
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melegítésére, főzésére lett tervezve, nem

ipari vagy laboratóriumi felhasználásra.

3. Ne működtesse a sütőt üresen.

4. Ne működtesse a készüléket, ha a dugója

vagy  vezetéke  megsérült,  ha  nem

működik megfelelően, ha megsérült vagy

leejtették. Ha a hálózati kábel megsérült,

akkor azt a sérülés elkerülése érdekében a

gyártóval,  a  szervizzel  vagy  más

hasonlóan  képzett  szakemberrel

cseréltesse ki.

5. FIGYELEM:  Gyermekek  a  készüléket

felügyelet  nélkül  csak  akkor

használhatják,  ha  ezt  az  utasítások

egyértelműen  megengedik  és  emellett

rámutatnak, hogy a gyermek a készüléket

biztonsággal  használhatja  és  a  nem

megfelelő  használatból  eredő

veszélyekkel is tisztában van.

6.  A sütő  belsejében  keletkező  tűzveszély

csökkentése:

a. Amikor  műanyag  vagy  papír

csomagolású  ételt  melegít,  olyan

hőmérsékletet állítson be, hogy a papír

vagy műanyag ne gyulladhasson meg.

b. Vegye  le  a  drótkapcsokat  a

papírról  vagy  műanyagról  mielőtt  a

sütőbe teszi.

c. Ha  füstöt  észlel,  kapcsolja  ki

vagy húzza ki a készüléket és tartsa

csukva  az  ajtót  a  lángok  elfojtása

érdekében.

d. Ne használja a sütőteret tárolásra.

Ne hagyjon papírt, edényeket vagy ételt

a sütőben, amikor nincs használatban.

7. FIGYELEM:  Folyadékot  vagy  más

ételt  nem  szabad  zárt  edényben

melegíteni, mivel az szétrobbanhat.

8. Üdítők  mikrohullámú  melegítése

kitörésszerű  forráshoz  vezethet,  ezért

gondosan kell bánni az edénnyel. 

9. Ne süssön  olajban  ételt  a  sütőben.  A

forró olaj kárt okozhat a sütő részeiben és

az edényekben és bőrégést is okozhat.

10. Egész  tojást  nem  szabad

melegíteni  a  sütőben,  mivel

szétrobbanhat.

11. Szúrja  át  a  vastag  héjjal

rendelkező  ételeket  (pl.:  krumpli,  alma,

dió) főzés előtt.

12. A cumisüvegek tartalmát fel kell

keverni és a hőmérsékletet ellenőrizni kell

az égési sérülések elkerülése érdekében.

13. A főzőedények átvehetik a hőt az

ételtől, ezért konyharuhára lehet szükség,

hogy meg lehessen őket fogni. 

14. Az  edényeknél  ellenőrizni  kell,

hogy  alkalmasak-e  a  mikrohullámú

sütőben való használatra.

15.  FIGYELEM: Veszélyes  képzett

szerelőn kívül bárkinek szerelést végezni

a  készüléken,  ami  valamelyik  fedőlap

eltávolításával jár, amely a mikrohullámú

energia ellen véd.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS ALAPELVEI  

1. Gondosan  rendezze  el  az  ételt.  A

vastagabb részt a tál külseje felé helyezze

el.

2. Figyelje  a  főzési  időt.  Főzzön  a
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feltüntetett legrövidebb ideig, majd adjon

még hozzá,  ha kell.  A túlmelegített  étel

füstölhet vagy kigyulladhat.

3. Fedje le az ételt főzés közben. Ez segít

megelőzni  a  fröcskölést  és

egyenletesebben készül el az étel.

4. Fordítsa meg egyszer főzés közben az

olyan  ételeket,  mint  a  csirke  és  a

hamburger. Nagy ételeket, mint a sültek,

legalább egyszer át kell fordítani.

5. Rendezze át az ételeket, pl. a fasírtokat,

a főzés felénél, fentről lefelé és középről

kifelé is.

EDÉNY ÚTMUTATÓ  

1. Az  ideális  anyagú edény könnyen átengedi  a  mikrohullámokat  és  azáltal  az  étel  könnyebben

melegszik fel.  

2. A mikrohullám nem hatol át fémen, ezért fém vagy fém szegélyű edényeket ne használjon.

3. Ne használjon újrahasznosított papírt a főzésnél, mivel abban apró fémszemcsék lehetnek, melyek

szikrát és tüzet okozhatnak.

4. Kör vagy ovális edények ajánlottak, mivel az étel a sarkokban gyakran túlfő.

5. Vékony alumínium fóliacsíkokkal megakadályozhatja a védtelen részek túlfőzését, de vigyázzon,

hogy ne használjon túl sokat és, hogy mindig legyen 2,5 cm távolság a sütő falától.

Az alábbi lista egy általános útmutató a helyes edények kiválasztásához..

Edény Mikrosütés Grill

sütés

Kombinált

sütés

Hőálló üveg igen igen igen

Nem hőálló üveg nem nem nem 

Hőálló kerámia igen igen igen 

Mikrohullám-biztos műanyag igen nem nem  

Konyhai papír igen nem nem  

Fémtál nem igen nem 

Fémrács nem igen nem 

Alumínium fólia és fóliatartó nem igen nem 

ALKATRÉSZNEVEK  

                                                                              

                                                                                                     ① Ajtó biztonsági zára

② Sütő ablaka

③ Sütő szellőzője

④ Tengely

⑤ Forgó gyűrű

                                                                                                     ⑥ Üvegtálca
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⑦ Irányítópanel

 ⑧Melegítő

⑨ Fémrács

IRÁNYÍTÓ PANEL  

(Also see following pages for more detail.)

KIJELZŐ
Sütési  idő,  bekapcsolás jelzései  és az
aktuális idő kijelzése.
SZÁM GOMBOK:

Az  idő  beállításához  ezeket  a
gombokat használja.
MICRO

A  sütési  idő  beállítására  szolgál.
Maximum
99 perc 99 másodpercet állíthat be.
GRILL
A  grillezés  idejének  beállítására
szolgál.  Maximum  99  perc  99
másodpercet állíthat be.
COMBINATION 1 és 2
A kombinált sütés idejének beállítására
szolgálnak. 
WEIGHT DEFROST
Fagyasztott  húsok,  szárnyasok  és
tengeri ételek kiolvasztására szolgál. A
kiolvasztási  időt  és  a  teljesítményt  a
készülék  automatikusan  beállítja
miután  Ön kiválasztotta  az  étel  -  és
súly kategóriát. 
JET DEF
Használja  ételek  adott  időre  történő

kiolvasztásához.  Az  olvasztási
folyamat  közepesen  magas
teljesítménnyel  kezdődik  és
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1
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automatikusan  csökken  egy  közepesen
alacsony  szintig,  majd  az  étel
felengedésével  arányosan  tovább
mérséklődik.  A  JET  DEFROST  és  a
főzési  mód  jelzései  az  olvasztási
folyamat alatt világítanak.
EXPRESS
Használja ezt a funkciót, ha a 4 gyakori
melegítési  idő  valamelyikét  kívánja

alkalmazni.  A  sütő  az  EXPRESS
program  alkalmazása  esetén  nagy
teljesítménnyel működik (100% kimenő
teljesítmény).
POWER
Használja  a  sütési  teljesítmény

kiválasztásához.  Ha  a  teljesítmény
szintjét  működés  közben  ellenőrizni
szeretné,  nyomja  meg  a  POWER

gombot.
PRE -SET
Ezzel  a  funkcióval  egy előre  beállított
időben kezd működni a sütő. 
A”  pre-set”  jelzés  ebben  a  módban
villog.  A programozás  előtt  az  órát  be
kell állítani.
CLEAR

Nyomja  meg  a  CLEAR  gombot  a

korábban beállított teljesítmény szint,
sütési vagy olvasztási idő törléséhez. 

Az  időt  ezzel  a  gombbal  nem  tudja
törölni.
START
Nyomja meg a START gombot a sütés
vagy olvasztás elindításához. Ekkor a
sütés ellenőrző lámpája és maga a sütő
lámpája  is  bekapcsol  és  a
hűtőventillátor is működésbe lép. 
CLOCK
Ezzel  a  gombbal  beállíthatja  az  időt
vagy előhívhatja  azt.  Az aktuális  idő
mindig látható a kijelzőn kivéve sütés
közben.  Ha  a  készüléket  kihúzza  a
hálózatból  vagy  áramkimaradás
történik, az órát újból be kell állítani.
MEMORY
Az  előre  történő  programozásánál
használja a MEMORY gombot az 1-es
illetve  2-es  sütési  stádium
beállításához. 
A működés során az éppen adott sütési
stádiumnak megfelelő jelzés látható a
készülék kijelzőjén.

MŰKÖDTETÉS  
HANGJELZÉS  A  SÜTŐ
BEÁLLÍTÁSA KÖZBEN
Az  irányítópanel  minden
megnyomásakor  -  a  megnyomás
megerősítéseként - sípol egyet.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Állítsa be a pontos időt az alábbi példa
alapján, ahol a beállítandó idő 6:00 A.M

vagy P.M (De. vagy Du.)
Lépések:
1. Nyomja  meg  a  CLOCK
gombot.
2. Nyomja  meg  a  CANCEL

gombot.

3. Nyomja meg ezt

a  gombot hatszor. 

 4. Nyomja  meg  a  CLOCK
gombot újra a megerősítéshez.
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MEGJEGYZÉS:  Ez  egy  „12–óra”
formátumú óra.  A sütő  bedugásakor  az
“1:01” –nek kell megjelennie a kijelzőn.
Az újbóli  beállításhoz  ismételje  a  fenti
lépéseket.  Ha  sütés  közben  szeretné
megnézni  a  pontos  időt,  akkor  azt  a
CLOCK  gomb  megnyomásával  teheti
meg. 

A  SÜTÉS  IDEJÉNEK  ÉS
TELJESÍTMÉNYÉNEK
BEÁLLÍTÁSA
A példában 5 perces sütési idő és 60%-
os teljesítmény szerepel.

Lépések:
1. Nyomja meg a MICRO gombot.
2. Nyomja meg  ezt  a
gombot ötször. 

 3.  Nyomja meg a POWER gombot
háromszor.

 4. Nyomja meg a START gombot.
MEGJEGYZÉS: A  harmadik  lépés
nem  szükséges,  ha  100  %-os  sütési
teljesítményt kíván használni. 
ELŐRE TÖRTÉNŐ 
PROGRAMOZÁS (PRE-SET)

A példában az szerepel, hogy a sütőt
2:00 órai kezdésre programozza be. 

Lépések: 1. Nyomja meg a PRE-
SET gombot.

2. Nyomja meg           ezt
a  gombot kétszer.

3. Állítsa be a használni kívánt sütési
programot.

4. Nyomja meg a START gombot.
MEGJEGYZÉS: A programozás előtt
győződjön meg róla, hogy a pontos idő
megfelelően van beállítva.
EXPRESS

Ezzel  a  funkcióval  négy  gyakran
használt sütési időt állíthat be.
Az  EXPRESS  gombbal  az  alábbi
sütési időket állíthatja be:
15másodperc EGY
MEGNYOMÁS
30 másodperc KÉT MEGNYOMÁS
1 perc HÁROM MEGNYOMÁS
2 perc NÉGY MEGNYOMÁS
Az EXPRESS program használatakor
a sütési teljesítmény 100%
Ha ezzel a funkcióval például 1 perces
sütési  időt  akar  beállítani  100%-os
teljesítménnyel, tegye az alábbiakat.
Lépések: 
1. Nyomja meg az EXPRESS gombot
háromszor és az “1:00” felirat jelenik
meg a kijelzőn.

2. Nyomja meg a START gombot.
A “JET DEFROST” BEÁLLÍTÁSA
A példában a  JET DEFROST 5 perc
30  másodpercre  történő  beállítása
szerepel.
Lépések:

1. Nyomja  meg  a  JET  DEFROST
gombot.
2. Nyomja meg ezt  a
gombot ötször és ezt a
gombot háromszor.
3 Nyomja meg a START gombot.

A  “WEIGHT  DEFROST”
BEÁLLÍTÁSA
Az  egyes  ételekhez  tartozó
maximálisan  megengedett  súlyt  az
alábbi táblázat tartalmazza.

ÉTEL MAXI- KIJEL-
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1
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10
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1
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10
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KATEGÓ
-RIA

MUM
SÚLY

ZŐ

  Hús   2300g d1
  Szárnyas   4000g d2
Tengeri
ételek

  900g d3

A  példában  600g  rák  kiolvasztása
szerepel.
Lépések:

1. Nyomja  meg  a  WEIGHT
DEFROST gombot háromszor. Ekkor a

“d3” felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja  meg ezt  a
gombot hatszor.

3.  Nyomja meg a START gombot

MEGJEGYZÉS:  A  kiolvasztás  alatt
sípolás  emlékezteti  Önt  az  étel
átrendezésére / átfordítására.
Azokhoz  az  ételekhez,  amelyeknek
nagyobb  a  súlyuk  a  megengedettnél,
használja  a  JET DEFROST programot.
Ha túllépi a súlyhatárt,  és mégis ezt a
programot  használja,  a  sütő  nem  fog
megfelelően működni.
Bármely  sütési  vagy  kiolvasztási
program  befejezése  után  a  sütő
kétpercenként hármat sípol addig, amíg
ajtaját  ki  nem nyitja  vagy a CANCEL

gombot meg nem nyomja.
GRILLEZÉS
A példában 40 perces grillezés szerepel.
Lépések:

1. Nyomja meg a GRILL gombot.
2. Nyomja meg ezt a
gombot négyszer.

3. Nyomja meg a START gombot.

KOMBINÁLT SÜTÉS
COMBINATION 1 (1-es kombináció)
30% sütés.
70% grillezés.
Használja  halhoz,  burgonyához  vagy
rácson készítendő ételekhez.
COMBINATION 2 (2-es kombináció)
55% sütés.
45% grillezés.
Használja  pudinghoz,  omletthez,  sült
burgonyához és szárnyasokhoz.
A példában a „COMBINATION 2” 25
percre történő beállítása szerepel.
Lépések:

1. Nyomja meg a COMBINATION 2
gombot.
2.  Nyomja  meg ezt  a
gombot kétszer  és
ezt ötször

3. Nyomja meg a START gombot.

PROGRAMOZOTT SÜTÉS
A sütőt több egymást követő funkció
végrehajtására is be lehet programozni.
Példánkban  az  alábbi  sütési  program
szerepel:

1. JET DEFROST; 
2. Mikrohullámú sütés;
3. Grillezés.
Lépések:

1. Nyomja meg a CLEAR gombot.
2. Állítsa be a „jet defrost” programot.
3. Állítsa be a mikrohullámú sütést.
4. Nyomja meg a MEMORY gombot.
5. Állítsa be a grillező programot.
6. Nyomja meg a START gombot.
MEGJEGYZÉS: A JET DEFROST és
a  WEIGHT  DEFROST programokat
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csak a sütés előtt  lehet beállítani.  Nem
lehet  őket  az  1-es  és  a  2-es  lépések
között, illetve után beiktatni.
Az adott működési fázist a kijelzőn lévő
ábrák  mutatják.  A  teljes  programidő
végén a készülék hármat sípol. 
VISSZASZÁMLÁLÓ
Lépések:

1. Nyomja meg a MICRO gombot.
2. Használja a számbillentyűket a kívánt
idő beállításához.
3.  Nyomja  meg  a  POWER  gombot
hatszor  és  ekkor  a  “0”  jelenik  meg  a
kijelzőn.
4. Nyomja meg a START gombot.
MEGJEGYZÉS:  Használja  olyan
konyhai  munkák  idejének  méréséhez,
amelyekhez  nem a  sütőt  használja.  Az
idő lejártakor a készülék hármat sípol. A
sütő  lámpája  és  a  hűtőventillátor
bekapcsolnak a visszaszámlálás idejére,
de a készülék mikrohullámot nem bocsát
ki. 
„GYERMEKZÁR BEÁLLÍTÁSA”

A  „GYERMEKZÁR”  beállításának

menete. Lépések:
1. Nyomja  meg  a  CANCEL
gombot.
2. Nyomja meg a „10 min” és az „1
sec”  gombokat  egyszerre.  Ekkor  egy
sípolást hall és a kijelzőn megjelenik a
„LOCK” jelzés. 
A  „GYERMEKZÁR”  törléséhez
nyomja 
meg ugyanezt a két gombot egyszerre
és a készülék sípol egyet, a „LOCK”
jelzés pedig eltűnik a kijelzőről.

MEGJEGYZÉS:  A
„GYERMEKZÁR”  bekapcsolt
állapotában a sütő nem használható.

A SÜTŐ LEÁLLÍTÁSA MŰKÖDÉS
KÖZBEN

Nyissa  ki  a  sütő  ajtaját.  A  sütő
újraindításához csukja be az ajtót és
nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS:
·Nyitott ajtóval a sütő nem működik.
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TISZTÍTÁS  ÉS

    KARBANTARTÁS  

1. Kapcsolja  ki  a  sütőt  és  húzza  ki  a

konnektorból!

2. Tartsa tisztán a sütő a belsejét. Amikor

az  étel  morzsálódik,  vagy  a  folyadék

fröcsköl, a falhoz ragadt darabokat nedves

ruhával  törölje  le.  Enyhe  tisztítószert

használhat,  ha  sütő  nagyon  koszos.  Ne

használjon sprayt vagy más erős tisztítót,

mivel  ezek  foltot  hagyhatnak  vagy

megkarcolhatják az ajtófelületet!

3. A külső felületeket nedves ruhával kell

tisztítani!  Nem szabad hagyni,  hogy víz

kerüljön  a  készülék  belsejébe  a

szellőzőnyílásokon keresztül!

4. Törölje le az ablakot két oldalt nedves

ruhával!

5. Ne hagyja, hogy az irányítópanel vizes

legyen!  Törölje  le  puha  nedves  ruhával.

Amikor tisztítja, hagyja nyitva az ajtót a

véletlen  bekapcsolódás  elkerülése

érdekében!

6. Ha gőz jelenik meg a sütőn belül vagy

kívül, törölje le puha ruhával. Ez olyankor

fordul  elő,  amikor  a  sütő  magas

páratartalmú környezetben működik. Ez

normális jelenség.

7. Időnként  szükséges  az  üvegtálat

tisztítás céljából kivenni. Mossa el meleg

mosogatószeres  vízben  vagy

mosogatógépben!

8. A forgógyűrűt és sütő belsejének alját

rendszeresen  kell  takarítani  a  zaj

csökkentése  érdekében.  Egyszerűen

törölje  le  az  alsó  felületet  enyhe

tisztítóval.  A  forgógyűrűt  langyos
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mosogatószeres  vízben  vagy

mosogatógépben  tisztíthatja.

Gondoskodjon róla, hogy később a gyűrű

a helyére kerüljön vissza! 

9. Szagtalanítsa a sütőt úgy, hogy egy mély

mikrózható  tálba  vizet  és  citromot  tesz,

majd öt percig főzi! Törölje meg alaposan

és szárítsa meg egy puha ruhával!

10. Amikor  szükségessé  válik  a

sütőlámpa cseréje, lépjen kapcsolatba egy

szakemberrel!
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