HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER

®

e l e c t r o n i c

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
MW- 821D / MW- 821DS
TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.
A készülék a legújabb műszaki fejlesztés
eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy ﬁgyelmet fordítottak. A megbízható működés
alapfeltétele a szakszerű használat, ezért
kérjük, hogy üzembe helyezés előtt ﬁgyelmesen olvassa el a használati útmutatót,
őrizze meg, hogy segítségére lehessen!

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER MW-821D/ MW-821DS típusú mikrohullámú
sütő az alábbi műszaki adatoknak felel meg:
Hálózati teljesítmény:
230-240 V ~ 50 Hz
Mikrohullámú teljesítmény:
700 W
Mikrohullámú frekvencia:
2450 MHz
Űrtartalom:
20 liter
Energiafogyasztás:
1200 W
Zajszint:
56 dB
Érintésvédelmi osztály:
I.
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT!
Általános ﬁgyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük, ﬁgyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni!
Ha a készüléket nem megfelelően vagy szakmai célokra, illetve nem a használati
útmutatónak megfelelően használják, a garancia hatályát veszti, és a forgalmazó
semminemű felelősséget nem vállal az okozott károkért.
Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem
sérült!
Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!
A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa távol
tőlük azokat!
Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel, hibásan vagy sérülést, leejtést
követően!
Az elektromos vezeték sérülése esetén a cserét csak szakember végezheti!
A csatlakozó-zsinór sérülése áramütést okozhat!
Ne engedje, hogy a vezeték a munkaasztal vagy pult szélén lelógjon!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd
a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy
hőforrások közelébe! Ne merítse sem a hálózati tápkábelt, sem a csatlakozót, sem
a készüléket vízbe, és tartsa őket meleg felületektől távol! Mindig ellenőrizze, hogy
teljesen száraz-e a tápkábel dugvillája, mielőtt a hálózati aljzathoz csatlakoztatja!
Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy
más, vízzel teli edény közelében!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel
soha ne érintse meg a készüléket!
Használaton kívül és tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az elektromos
2
www.hauser.eu

hálózatból!
A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.
Kérjük, vegye ﬁgyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék
automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:
• elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
• három eres földeltnek kell lennie;
• annak megfelelően kell elrendezni, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy
asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül
eleshetnek benne.
Előfordulhat, hogy az elektromos hálózat túlterhelésekor a készülék nem működik
megfelelően.
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni!
Kisgyermek mellet fokozott ﬁgyelemmel használja a készüléket! A gyermekek érdeklődésére számot tartó tárgyakat ne tároljon vagy rejtsen el a készülék közelében!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek,
továbbá azon személyek, akik csökkent ﬁzikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy
utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Kizárólag felügyelet alatt 8 évnél idősebb gyerekek végezhetnek tisztítást
vagy karbantartást a készüléken.
Földelés
A készülék földelt! A készülék csatlakozózsinórja és csatlakozódugója is földelt!
A készülék csak jól földelt hálózati dugaszoló aljzathoz csatlakoztatható!
Elektromos zárlat esetén a földelés csökkenti a tűz és elektromos áramütés veszélyét azzal, hogy szökési útvonalat biztosít az elektromos áramnak!
Javasoljuk, hogy egy különálló hálózati dugaszoló aljzathoz csatlakoztassa a készüléket!
A magas feszültség tűzveszélyes és a készülék sérülését is okozhatja!
Figyelem! A csatlakozó dugó helytelen használata elektromos áramütést okozhat!
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Megjegyzés: Ha kérdése van a készülékkel, földeléssel stb. kapcsolatban, konzultáljon szakemberrel! Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget
a nem megfelelő használatból eredő károkért és sérülésekért.
Mikrohullámú sütőre vonatkozó ﬁgyelmeztetések
(NEM BEÉPÍTHETŐ, NEM GRILL FUNKCIÓS MODELL)
A készülék csak rendeltetésének megfelelően használható! A sütőt melegítésre,
főzésre, illetve fagyasztott ételek kiolvasztására tervezték! Nem használható ipari
vagy laboratóriumi célokra!
Ne működtesse a sütőt üresen! Érdemes folyamatosan egy pohár vizet tartani a
sütőben. A víz felveszi a mikrohullámú energiát, ha a sütő véletlenül elindul.
Ne helyezze a mikrohullámú sütőt szekrénybe! A készülék használatakor a szellőzés biztosításához a készülék 20 centis közelébe ne helyezzen más tárgyat!
Ne használja a készüléket olyan felületen, ami hőtől könnyen károsodik.
Csak akkor használjon konyhai segédeszközöket a mikrohullámú sütő használata
során, ha azok alkalmasak mikrohullámú sütőben történő alkalmazásra.
Minden edény használata előtt ellenőrizni kell, hogy az alkalmas-e mikrohullámú
sütőben való használatra! Alkalmassági teszt: az üres edényt melegítse 60 másodpercig magas teljesítményen!
Ha nagyon átforrósodik, nem használható!
Az ideális mikrohullámú főzőeszköz teljesen átereszti a mikrohullámot, így az
energia közvetlenül az ételt melegíti. A mikrohullám nem tud fémen átjutni, így
főzéshez illetve melegítéshez semmilyen fémből készült eszköz nem használható.
Szögletes helyett kerek formájú edények ajánlatosak, mivel a szögletes edények
sarkai túlmelegedhetnek.
Sütés közben az edények is átmelegedhetnek! Megfogásukhoz ajánlatos konyharuhát használni!
Ne érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a sütő le nem hűlt!
Álljon karnyújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót, mivel a forró levegő, vagy a kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat.
Ne próbálja meg a készüléket úgy használni, hogy az ajtaja nyitva van, mert így
a mikrohullámú energia káros hatásának teszi ki magát! Tilos kiiktatni vagy manipulálni a biztonsági kapcsolókat!
Ne helyezzen semmit a sütő eleje és ajtaja közé, valamint ﬁgyeljen oda, hogy még
véletlenül se maradjon semmilyen anyag (pl. tisztítószer) a szigetelési felületeken!
A meghibásodott sütőt tilos használni!
FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy annak tömítései, a zsanérok, biztonsági zá4
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rak, vagy a készülék szigetelése megsérült, a sütőt addig nem szabad használni,
amíg egy hozzáértő szerelő meg nem javította.
FIGYELEM! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak szakember javíthatja! A szakképzett szerelőn kívül mindenki más
számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet elvégezni, amely
a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár! A készülék burkolatát felnyitni, a készülékbe belenyúlni, a készülék javítását házilagosan bármilyen módon megkísérelni nem szabad! Bárminemű külső
beavatkozás a készülékbe a garanciához fűződő jogainak elvesztésével jár!
Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!
A sütő belsejében keletkező tűz elkerüléséhez:
• Figyeljen külön oda műanyag vagy papír csomagolású ételek melegítésekor!
• Ilyen tárolóedényben történő melegítés idejére ne hagyja őrizetlenül a készüléket!
• Távolítsa el a rögzítő fémeket a papír- és műanyag tasakokról a sütőbe helyezés előtt!
• Füst észlelésekor kapcsolja le és áramtalanítsa a készüléket, az ajtaját pedig
hagyja becsukva!
• Ne használja a sütőteret tárolási célokra! Ne hagyjon benne papírokat, főzőeszközöket, amikor nem használja!
• Ne használja ételek vagy ruhák szárítása, melegítő párnák, papucsok, szivacsok, nyirkos ruhák és ehhez hasonló dolgok melegítése ezek kigyulladásához
vezethet.
• Ne használjon fém edényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített edényeket,
nyársat, villát stb.
• Ne tegyen a mikrohullámú sütőbe újrahasznosított papírba csomagolt anyagot, mivel az ilyen papír tartalmazhat kis fémdarabokat, amik szikrázhatnak
vagy meggyulladhatnak a sütőben.
Ha a készülék füstöt bocsájt ki, azonnal kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket és
hagyja a sütő ajtaját zárva, hogy az elfojtsa a lángokat.
FIGYELEM! Folyadékokat vagy ételeket tilos zárt edényben melegíteni, mert így
felrobbanhatnak!
Italok melegítése után késleltetett kitörő forrás léphet fel, ezért a csomagolást
óvatosan kell kinyitni! Melegítés közben szükség szerint, melegítés után mindig
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keverje meg az ételt! Ne töltse tele az edényt. A folyadék kifutásának megelőzése
érdekében olyan edényt válasszon, amely felül szélesebb, mint alul. A szűk nyakú
üvegek szintén felrobbanhatnak, ha túlhevítik azokat.
Ne süssön olajjal a sütőben! A forró olaj károsíthatja a készülék részeit és égési
sérüléseket is okozhat!
Egész nyers vagy főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mivel ezek
a mikrohullámú sütés után is felrobbanhatnak, még akkor is, amikor a mikrohullámú melegítés már befejeződött!
Vastag héjú zöldségeket és gyümölcsöket sütés előtt ajánlatos meghámozni!
Etető edények és cumisüvegek tartalmát melegítés közben időnként össze kell
rázni, és evés előtt ellenőrizni kell hőmérsékletüket az égési sérülések elkerülése
érdekében! Ne melegítsen cumisüveget cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés
esetén felrobbanhat.
Szintén ne melegítsen diót héjában, paradicsomot stb.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani!
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, amely
kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja. Biztonsági okokból ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású mosót a készülék tisztításához. Ne használjon durva csiszolóanyagokat
vagy éles fém kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti!
A készülék tisztításához ne használjon szemcsés tisztítószereket!

BEÜZEMELÉS
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Győződjön meg arról, hogy minden csomagolási anyagot eltávolított a sütőtérből, beleértve a forgó gyűrűt rögzítő ragasztószalagot.
A belső falon található csillámlemez nem a csomagolás része, azt ne távolítsa el!
FIGYELEM! Ellenőrizze, bármilyen olyan hiba meglétét, mint pl. nem megfelelően illeszkedő vagy hajlott ajtó, hibás ajtószigetelés, törött vagy laza zsanérok
vagy biztonsági zárak, szennyeződés a sütőtérben vagy az ajtón. Ha van ilyen
hiba, ne használja a készüléket, hanem keresse fel a szervizt.
Helyezze a készüléket vízszintes, stabil felületre, ami elbírja a sütő és a belerakott legnehezebb étel súlyát.
Ne helyezze a sütőt hő- vagy páraforrások, illetve tűzveszélyes anyagok közelébe.
Megfelelő működéshez biztosítani kell a készülék szellőzését. Hagyjon 20 cm
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üres teret a sütő felett, 10 cm-t mögötte, és 5 cm-t mellette. Ne takarja le, és
ne helyezzen semmit a készülék nyilasai elé. Ne távolítsa el a lábait.
7. Csak akkor használja a sütőt, ha az üvegtálca, a forgó tartó, és a tengely megfelelően illeszkedik!
8. Győződjön meg, hogy az elektromos vezeték ép és nem húzódik a sütő vagy
bármely más forró felület közelében.
9. Az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készüléket vészhelyzet esetén könnyen áramtalanítani lehessen.
10. Ne használja a készüléket szabadtéren!

RÁDIÓ INTERFERENCIA
1.

A mikrohullámú sütő használata interferenciát okozhat rádió, TV és hasonló
készülékekkel.
2. Az interferencia a következő módszerekkel csökkenthető:
a) Tisztítsa le a sütő ajtaját és tetejét használat előtt.
b) Állítsa át a rádió vagy TV antennáját.
c) Helyezze át a mikrohullámú sütőt.
d) Tegye a mikrohullámú sütőt a zavart készüléktől távolabb.
e) Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt másik aljzatba, hogy a zavart készülék
áramkörétől eltérő áramkörbe kerüljön.

MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDUL
Ha a sütő nem működik:
A) Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozó megfelelően érintkezik. Ha nem így
van, húzza ki a csatlakozót az aljzatból, várjon 10 másodpercet, és csatlakoztassa
ismét a vezetéket.
B) Ellenőrizze, hogy a hálózatba iktatott biztosítékok vagy a főkapcsoló nem
szakították meg a hálózatot. Ha ez nem áll fenn, ellenőrizze az aljzat működését egy másik készülékkel.
C) Ellenőrizze, hogy az irányító panelen végzett programozás megfelelő és az
időzítés be van állítva.
D) Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja megfelelően be van zárva. Ennek hiányában a készülék nem működik.
Ha a fentiek közül egyik hibaforrás sem indokolja a helyzetet, keresse fel a szak-
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szervizt és ne kísérletezzen a készülék házi javításával.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajtó biztonsági zárjai
Sütő ablaka
Tengely
Forgó gyűrű
Irányító panel
Csillámlemez
Üvegtányér

ESZKÖZ ÚTMUTATÓ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Az ideális mikrohullámú főzőeszköz teljesen átereszti a mikrohullámot, így az
energia közvetlenül az ételt melegíti.
A mikrohullám nem tud fémen átjutni, így TILOS a főzéshez fémből készült
eszközt használni!
Ne tegyen a mikrohullámú sütőbe újrahasznosított papírba csomagolt anyagot, mivel az ilyen papír tartalmazhat kis fémdarabokat, amik szikrázhatnak
vagy meggyulladhatnak a sütőben.
Szögletes helyett kerek formájú edények ajánlatosak, mivel a szögletes edények sarkai túlmelegedhetnek.
Körültekintően oszlassa el az ételt az edényben. A sűrűbb részeket célszerű a
melegítőedény külső részéhez igazítani.
A lehető legrövidebb főzési időt állítsa be, szükség esetén ez meghosszabbítható. A túlfőzött étel füstölhet vagy akár meg is gyulladhat.
Takarja le az ételt a melegítés idejére mikro fedővel, ez megakadályozza az
étel szétspriccelését és elősegíti az egyenletes melegedést.
A melegítés ideje alatt legalább egyszer forgassa át illetve keverje meg az
ételt.
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Az alábbi táblázatban megtalálja a használatra javasolt illetve nem javasolt
edénytípusok listáját.
Főzőeszköz

Mikrohullámhoz

Hőálló üveg

Igen

Nem hőálló üveg

Nem

Hőálló kerámia

Igen

Mikro-biztos műanyag edény

Igen

Konyhai papír

Igen

Fémtálca

Nem

Fémrács

Nem

Alufólia és ebből készült edény

Nem

AZ IRÁNYÍTÓ PANEL
KIJELZŐ: Az idő, a főzési idő, a beállított fokozat és az
egyéb beállítások kijelzésére szolgál.
POWER / TELJESÍTMÉNY: A gomb többszöri megnyomásával beállítható a főzési fokozat.
CLOCK / ÓRA: Használja ezt a gombot az óra beállításához!
MENU / MENÜ: Nyomja meg ezt a gombot a főzni kívánt
étel típusának meghatározáshoz.
DEFROST / KIOLVASZTÁS: A gomb használatával beállítható a kiolvasztási idő az étel súlya alapján.
CANCEL / TÖRLÉS: Ezzel a gombbal törölhet minden
korábban megadott beállítást, vagy törölheti a beállított
főzési programot. Nyomja meg egyszer a főzés megszakításához, vagy kétszer a beállított program törléséhez.
Használja ezt a gomboz a gyerekzár beállításához.
START / INDÍTÁS: Nyomja meg a gombot a készülék indításához.
WEIGHT/TIME – SÚLY/IDŐ: Forgassa el a gombot az
idő, súly és főzési idő beállításához.
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE
•
•
•
•

•

A készülék áram alá helyezésekor egy sípoló hang hallható, a kijelzőn pedig a
következő beátllítás jelenik meg: „1:01”
A gombok használatakor sípoló hang hallható.
Ha a beállítás folyamatában legalább 25 másodperces szünet következik be,
a készülék visszaáll alap állapotba és a beállítás folyamatát újra kell kezdeni.
A főzés megszakítható a CANCEL (Törlés) gomb egyszeri megnyomásával
vagy a készülék ajtajának kinyitásával, és újra elindítható a START (Indítás)
gomb használatával. A CANCEL (Törlés) gomb kétszeri megnyomásával a készülék leáll és a beállított főzési program törlődik.
A főzési program végével a kijelzőn megjelenik az END (Vége) felirat, és a készülék 2 percenként sípoló hangot hallat az ajtó nyitásáig, vagy bármely gomb
megnyomásáig.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
A készülék egy digitális órával van ellátva. Nyomja meg a CLOCK (Óra) gombot
egyszer vagy kétszer a 12 vagy 24 órás ciklusidő beállításához!
PÉLDA: Tegyük fel, hogy 8.30-ra szeretné beállítani a készülék óráját.
1. Nyomja meg a CLOCK (Óra) gombot egyszer vagy kétszer!
2. Forgassa a WEIGHT/TIME gombot addig, amíg a kijelző 8-at nem mutat!
3. Nyomja meg a CLOCK (Óra) gombot egyszer!
4. Forgassa a WEIGHT/TIME gombot addig, amíg a kijelző 30-at nem mutat!
5. Nyomja meg a CLOCK (Óra) gombot egyszer a beállítás elmentéséhez!
MEGJEGYZÉS: A főzés ideje alatt a CLOCK (Óra) gomb egyszeri megnyomásával megtekintheti az aktuális időt.
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A MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS / FŐZÉS BEÁLLÍTÁSA
Mikrohullámmal való sütéshez csak nyomja meg a POWER gombot annyiszor,
amilyen sütési teljesítményt szeretne kiválasztani, és használja a WEIGHT/TIME
(Súly/Idő) gombot, hogy a kívánt sütési időt is beállíthassa.
A teljesítmény szintjét a POWER gomb lenyomásával választhatja ki:
POWER gomb megnyomása

Teljesítmény (Kijelzőn látható)

Egyszer

100% (P100)

Kétszer

80% (P-80)

Háromszor

60% (P-60)

Négyszer

40% (P-40)

Ötször

20% (P-20)

Hatszor

0% (P-00)

PÉLDA: Feltételezzük, hogy az ételét 60%-on szeretné melegíteni 1 percig.
1. Nyomja meg a POWER (Teljesítmény) gombot 3-szor egymás után
2. Forgassa a WEIGHT/TIME (Súly/Idő) gombot addig, amíg a kijelző 1:00-t nem
mutat
3. az indításhoz nyomja meg a START (Indítás) gombot
MEGJEGYZÉS: A készülék működése közben a beállított fokozatot a POWER
(teljesítmény) gomb egyszeri megnyomásával ellenőrizheti.

GYORS INDÍTÁS
Egy gyors indító program segítségével a készülék egy gombnyomással elindítható
100%-os teljesítménnyel. Ehhez nyomja meg a START (Indítás) gombot. Ekkor a
készülék működésbe lép maximális teljesítménnyel, a főzési időt pedig a gomb
többszöri, egymást követő megnyomásával állíthatja be. Az így maximálisan beállítható főzési idő 10 perc.
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AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS:
Ezt a funkciót használhatjuk fagyasztott húsok, halak kiolvasztásához. Az étel tömegének megadásával a készülék automatikusan beállítja a kiolvasztási időt és a
teljesítmény szintjét. A kiolvasztani kívánt étel tömege 100 és 1800 g között állítható be.
PÉLDA: Tegyük fel, hogy szeretne 600g ételt kiolvasztani.
1. Helyezze a kiolvasztani kívánt ételt a mikrohullámú sütőbe!
2. Nyomja meg egyszer a DEFROST (Kiolvasztás) gombot!
3. Az étel súlyának kiválasztásához forgassa a WEIGHT/TIME (Súly/Idő) gombot
addig, amíg 600-at nem mutat!
4. Nyomja meg a START (Indítás) gombot!
MEGJEGYZÉS: A kiolvasztó program alatt a mikrohullámú sütő rendszere egy
bizonyos idő után leáll, és egy sípoló hang emlékeztet az étel megforgatására. Az
étel megforgatását követően nyomja meg a START (Indítás) gombot a fennmaradó
olvasztási idő újraindításához!

TÖBB LÉPCSŐS FŐZÉS
Előfordulhat, hogy a kiválasztott ételt többféle programmal és fokozaton kell elkészíteni. Ehhez a készüléken be lehet állítani 2 különböző programot egymás után.
1. Állítsa be az első választott programot! Ne nyomja még meg a START (Indítás)
gombot!
2. Állítsa be a következő kiválasztott programot!
3. Az indításhoz nyomja meg a START (Indítás) gombot!
MEGJEGYZÉS: A készülék kijelzőjén látható, hogy melyik program fut éppen. Ehhez a művelethez nem használható az Automatikus kiolvasztás, a Gyorsindítás és
az Automatikus főzés

GYEREKZÁR
Használja a CHILD LOCK/Gyermekzár funkciót, amely megakadályozza, hogy a
kisgyermekek felügyelet nélkül működtessék a készüléket. A CHILD LOCK/Gyermekzár ikon megjelenik a képernyőn is. Mialatt ez az ikon be van kapcsolva, a
készülék nem működik.
A CHILD LOCK funkció használata: Tartsa lenyomva a STOP/CANCEL gombot 3
másodpercig, amíg egy sípoló hang és Lock/zár ikon világítása jelzi Önnek, hogy
a CHILD LOCK funkció bekapcsolt.
A CHILD LOCK kikapcsolása: Tartsa lenyomva a STOP/CANCEL gombot 3 másodpercig, Lock/zár ikon már nem világít, így a CHILD LOCK funkció kikapcsolt.
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AUTOMATIKUS PROGRAMOK BEÁLLÍTÁSA
Az alábbi élelmiszerekhez és sütési műveletekhez nem kell a teljesítményt és a
sütési időt beállítani, elegendő megadni az elkészíteni kívánt étel típusát és súlyát.
PÉLDA: 400g hal elkészítéséhez a következőket kell tennünk:
1. Alap állapotban nyomja meg a MENU (Menü) gombot a megfelelő program
kiválasztásához! (Az előre beprogramozott beállítások listája az alábbi táblázatban található)
2. A WEIGHT/TIME (Súly/Idő) gombbal állítsa be a főzni kívánt étel súlyát (400g)
3. A készülék indításához nyomja meg a START (Indítás) gombot.
Kód

Étel

A-1

Burgonya (230g/adag)

A-2

Tej/Kávé (200ml/adag)
Rizs(g)

A-3

Popcorn (99g)

A-4

Automatikus újramelegítés (g)

A-5

Spagetti(g)

A-6

Pizza (g)

A-7

Rizs (g)

A-8

Hal (g)

MEGJEGYZÉS:
1. A burgonya és a kávé esetén az adagok számát kell megadni, nem az étel
súlyát.
2. A popcorn csak egy féle beállítással készíthető.
3. Az automatikus főzés eredménye függ az egyedi ízléstől, étel formájától és
méretétől, illetve attól, hogy helyezi el az ételt a sütőben. Amennyiben nem
elégedett a végeredménnyel, manuálisan állítson a főzési időn a kívánt eredmény elérése érdekében!
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt tisztítás előtt.
2. Tartsa tisztán a sütő belsejét! A készülék falára ragadt kisebb szennyeződések
nedves ruhával letörölhetők. Enyhe tisztítószer használható nagyobb szennyeződésekhez. Kerülje durva, erős tisztítószerek használatát, mivel ezek foltot
hagyhatnak, és gátolhatják az ajtó szigetelését!
3. A külső borítás nedves ruhával tisztítható. Az alkatrészek károsodásának megelőzéséhez ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe a szellőző nyílásokon
keresztül!
4. Az ajtó és ablak mindkét oldalát és az illesztéseket gyakran le kell törölni.
Ehhez ne használjon szemcsés tisztítószert.
5. A készülék tisztításához nem használható gőztisztító!
6. Ügyeljen arra, hogy az irányító panelt víz vagy más folyadék közvetlenül ne
érje! Törölje le az irányító panelt puha, nedves ruhával! A panel tisztításának
idejére a készülék véletlenszerű beindításának elkerülése érdekében hagyja a
sütő ajtaját nyitva!
7. Amennyiben a sütő belsejében vagy külsején pára keletkezik, törölje le puha
ronggyal. Ez normális jelenség és akkor fordulhat elő, ha magas páratartalomban használja a sütőt.
8. Az üvegedényt rendszeres időközönként tisztítani kell, ehhez használjon meleg, mosogatószeres vizet!
9. A készülék zajszint-emelkedésének elkerülése érdekében a forgó gyűrűt és a
sütőtér alját is rendszeresen kell tisztítani. Egyszerűen törölje át a sütőtér alját
enyhén tisztítószeres ronggyal. A forgó gyűrű mosogatószeres vízben mosható. Ügyeljen rá, hogy a tisztítás során eltávolított forgó gyűrű a következő
használat előtt a helyén van!
10. A készülék szagtalanításához helyezze 1 citrom levét egy kisebb tál vízben a
sütőtérbe és ezt főzze 5 percig! Ezután törölje át és szárítsa meg a készülék
belsejét a következő használat előtt!
11. A belső világítás cseréjéhez forduljon szervizhez!
12. A készüléket rendszeresen tisztítani kell és a benne ragadt ételmaradékokat
rendszeresen el kell távolítani. Ennek elhagyása a készülék rongálódáshoz vezethet, rövidítheti az élettartamot és veszélyes.
13. Kérjük, a leselejtezésre szánt készüléket ne a háztartási szemetesbe dobja, hanem szállítsa azt a hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyekre!
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További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.
Szerviz és vevőszolgálat: 06 1 700 4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:
Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU;
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez
az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található
műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)
Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után,
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke
és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!
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