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Használati útmutató

Kombinált sütő
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ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
Olvassa el figyelmesen az ebben a füzetben található valamennyi utasítást. Fontos információkat 
tartalmaz a berendezés biztonságos beszereléséről, használatáról és karbantartásáról, valamint hasznos 
tanácsokat arról, hogyan hozza ki a lehető legtöbbet a sütőjéből. Tartsa ezt a füzetet biztonságos helyen 
a jövőben történő felhasználás céljából. A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a készüléken 
nincs-e valamilyen sérülés.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a csomagolóanyagot (műanyag borítás, expandált polisztirol stb.) nem 
hagyta-e gyermekek által hozzáférhető helyen, mivel ezek veszélyesek lehetnek számukra.
FONTOS: ne használja a sütőajtó fogantyúját a készülék mozgatásához, például a csomagolásból 
történő eltávolításához

A sütő első alkalommal történő bekapcsolásakor csípős szagú füst jelenhet meg. Ezt a sütőt beborító 
szigetelő paneleken használt ragasztó okozza. Ebben nincs semmi szokatlan. Ha ez történik, egyszerűen 
várjon, amíg a füst eloszlik, mielőtt bármilyen ételt a sütőbe tenne. Soha ne süssön húst vagy tésztaféléket 
a sütő alján.

FIGYELEM!
A sütő olyan berendezés, amely természetéből adódóan felforrósodik, különösen 
az üvegajtóval összefüggő részeken.
Ezáltal érdemes követni azt a szabályt, hogy a gyerekek nem érhetnek hozzá a 
sütőhöz működés közben,
különösen akkor, amikor a grill használatban van.
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A biztonság olyan jó szokás, amit ki kell alakítani
◎ Ezt a berendezést nem professzionális, háztartási használatra tervezték és a funkcióit nem szabad 

módosítani.
◎ A berendezés elektromos rendszere csak akkor használható biztonságosan, ha megfelelően 

van csatlakoztatva egy hatékony földelési rendszerhez, a jelenleg érvényben lévő biztonsági 
előírásoknak megfelelően.

◎ A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beüzemelésből vagy a berendezés helytelen, téves 
vagy észszerűtlen használatából eredő károkért.

A következő tételek potenciálisan veszélyesek és ezáltal meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket 
azért, hogy a gyermekeket és a fogyatékkal élőket megakadályozzuk, hogy azokkal kapcsolatba 
kerüljenek:

- A vezérlők és a készülék általános leírása;
- Csomagolás (tasakok, hungarocell, szegek stb.);
- A berendezés közvetlenül a sütő vagy a grill használata után a keletkezett hő miatt;
- A berendezés, ha már nem használja (a potenciálisan veszélyes alkatrészeket biztonságossá 

kell tenni).
Kerülje a következőket:

- A készülék nedves testrészekkel történő megérintését;
- A készülék használatát mezítláb;
- A készülék vagy a hálózati kábel megrántását, a csatlakozóaljzatból történő kihúzás érdekében;
- A szellőzőnyílások vagy a hőelvezető nyílások akadályozása;
- Kisméretű készülékek tápkábeleinek érintkezését a készülék forró részeivel;
- A berendezés kitételét környezeti hatásoknak (eső, nap);
- A sütő tárolási célú használatát;
- Gyúlékony folyadékok használatát a berendezés közelében;
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- Adapterek, elosztók és/vagy hosszabbító kábelek használatát;
- A berendezés üzembe helyezésének vagy javításának kísérletét szakképzett személy segítsége 

nélkül.

FIGYELEM - Használat közben a hozzáférhető alkatrészek felforrósodnak. Az égési és 
forrázási sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket távol kell tartani
Használat közben a készülék felforrósodik, ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket a 
sütő belsejében.

A következő esetekben szakképzett személlyel szükséges felvenni a kapcsolatot:
- Üzembe helyezés (a gyártó üzembe helyezési utasításainak megfelelően);
- Ha kétségei vannak a berendezés működésével kapcsolatban;
- A csatlakozóaljzat cseréje, ha az nem kompatibilis a berendezés csatlakozódugójával.

A gyártó által felhatalmazott szervizközponttal kell felvenni a kapcsolatot a következő 
esetekben:

- Ha kétségei vannak a berendezés sértetlenségével kapcsolatban, miután kicsomagolta;
- Ha a hálózati kábel megsérült, vagy ki kell cserélni;
- Ha a készülék meghibásodik vagy rosszul működik; igényeljen eredeti pótalkatrészeket.

Az alábbiakat tanácsos követni:
- A berendezést kizárólag ételek készítésére használja, semmi másra;
- Ellenőrizze a készülék sértetlenségét, miután kicsomagolta;
- Húzza ki a berendezést az elektromos hálózatból, ha nem működik megfelelően, valamint 

tisztítás vagy karbantartás előtt;
- Ha a berendezést hosszabb ideig nem használják, húzza ki a berendezést és zárja el a gázcsapot 

(ha van);
- Használjon sütőkesztyűt, ha edényt helyez a sütőbe vagy azt eltávolítja;
- Mindig középen fogja meg a sütő ajtaját, mert a végei forróak lehetnek a távozó forró levegő 

miatt;
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsológombok „0” álláson vannak, amikor a készülék nincs 

használatban;
- Húzza ki a készüléket, ha úgy dönt, hogy nem használja tovább.

◎ A gyártó nem vállal felelősséget a következő károkért: helytelen üzembe helyezés, helytelen, téves 
és irracionális használat.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK; OLVASSA EL 

FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
– FIGYELEM: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérülnek, akkor a sütőt tilos használni, amíg 

szakember meg nem javítja őket.
– FIGYELEM: Az olyan szervizelési vagy javítási műveleteket, amelyek a felszabaduló mikrohullámú 

energiától védő burkolat eltávolításával járnak, veszélyes szakképzetlen személynek végrehajtani.
– FIGYELEM: Folyadékokat és az ételeket tilos lezárt edényekben melegíteni, mert felrobbanhatnak.
– Kizárólag mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
– Ha műanyag vagy papír edényben melegít ételt, akkor ügyeljen a sütőre, mert gyulladásveszély áll 

fenn.
– A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. Ételek vagy ruházat szárítása, valamint 

melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonlók melegítése sérülés-, gyulladás- és 
tűzveszélyt eredményezhet.

- A sütőt rendszeresen kell tisztítani, és az élelmiszer-lerakódásokat el kell távolítani

- Ha nem tartják tisztán a sütőt, az a felület károsodásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a 
készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet. A készüléket tilos szekrénybe helyezni.

Az elektromos berendezések használatakor be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között 
az

alábbiakat:

FIGYELEM: Az égési sérülések, az áramütés, a tűz, a személyi sérülések vagy a túlzott mértékű 
mikrohullámú energiának való kitettség kockázatának csökkentése érdekében:
1. Győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított az ajtó belsejéről.
2. FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a sütőn: az ajtó nem ferde, nincs elhajolva, 

az ajtótömítések nincsenek megsérülve, az ajtópántok és a reteszek nincsenek eltörve vagy 
kilazulva, nincsenek horpadások a sütő belsejében vagy az ajtón. Ha bármilyen sérülést talál, akkor 
ne használja a sütőt, és forduljon szakemberhez.

3. A mikrohullámú sütőt olyan sík, stabil felületre kell helyezni, amely elbírja a sütő és a 
legnehezebb étel súlyát, amelyet valószínűleg el fognak készíteni benne.

4. Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol hő vagy pára keletkezik, illetve gyúlékony anyagok 
közelébe.

5. Üresen ne működtesse a sütőt.
6. Ne működtesse a készüléket, ha megsérült a tápkábele vagy a csatlakozódugója, ha nem működik 

megfelelően, vagy ha megsérült vagy leejtették. Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a kockázatok 
elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett 
személynek kell kicserélnie.

7. FIGYELEM: A folyadékot és az ételt tilos lezárt edényben melegíteni, mert felrobbanhat.
8. Italok mikrohullámmal történő melegítésekor késletetetett robbanásszerű forrás következhet be, 

ezért az égési sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje az edényt.
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9. Ne készítsen olajban sütött ételt a sütőben. A forró olaj károsíthatja a sütő alkatrészeit és az 
edényeket, továbbá égési sérüléseket is okozhat.

10. Héjában lévő tojást és egész keménytojást tilos mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhat, 
azután is, hogy befejeződött a mikrohullámú melegítés.

11. A vastag héjú ételeket, pl. burgonyát, egész tököt, almát és gesztenyét szúrja át főzés előtt.

12. Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát össze kell 
keverni vagy fel kell rázni és a hőmérsékletüket ellenőrizni kell tálalás előtt.

13. Ellenőrizze, hogy az adott edények alkalmasak-e mikrohullámú sütőben történő használatra.

14. FIGYELEM: Az olyan szervizelési vagy javítási műveleteket, amelyek a felszabaduló mikrohullámú 
energiától védő bármely burkolat eltávolításával járnak, veszélyes szakképzetlen személynek 
végrehajtani.

15. A berendezést nem használhatják olyan személyek (köztük gyerekek), akiknek fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi fogyatékosságuk van, vagy hiányzik a megfelelő tudásuk és tapasztalatuk, kivéve, ha 
a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy ellátja őket a készülék használatára vonatkozó 
utasításokkal.

16. A gyermekek felügyeletét biztosítani kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a berendezéssel.

17. A sütő belsejében keletkező tűz veszélyének csökkentése érdekében:

18. Ha műanyag vagy papír edényben melegít ételt, akkor ellenőrizze gyakran a sütőt, mert 
gyulladásveszély áll fenn.

A papír vagy műanyag tasakokról távolítsa el a zárószalagot, mielőtt behelyezné őket a sütőbe.

Ha füstöt tapasztal. Kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket és hagyja zárva az ajtót a lángok 
elfojtására.

Ne használja a sütő belsejét tárolásra. Ne hagyjon papírból készült tárgyakat, főzőedényeket vagy 
ételt a sütő belsejében, amikor az nincs használatban.

19. MW 4800: Kérjük, használjon 15 A-es vagy magasabb névleges áramerősségű, külön 
csatlakozóaljzatot. Le kell

földelni. Ne használjon olyan csatlakozóaljzatot, amely nem érintkezik megfelelően, mert az 
áramütést, rövidzárlatot és tűzesetet eredményezhet; Ha a csatlakozóaljzathoz más berendezések 
is csatlakoztatva vannak, akkor rendellenes hőtermelés okozhat tüzet.
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FIGYELEM: A berendezés és annak hozzáférhető részei használat közben felmelegednek. Ügyeljen arra, 
hogy ne érintse meg a fűtőelemeket.
A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, hacsak nincsenek folyamatos felügyelet alatt. 
A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint mozgáskorlátozott, érzékszervi vagy szellemi 
fogyatékkal élő vagy megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag 
felügyelet alatt vagy akkor használhatják, ha tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára, 
valamint a fennálló veszélyekre vonatkozóan. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermekek 
felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetik annak karbantartását.

Használat közben a berendezés felforrósodik. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a melegítőelemeket a 
sütő belsejében.
FIGYELEM: A hozzáférhető alkatrészek használat közben felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell 
tartani.

Ne használjon durva súrolószert vagy éles fémkaparót a sütőajtó üvegének tisztításához, mivel ezek 
megkarcolhatják a felületet, ami az üveg széttörését eredményezheti.

Gőztisztító nem használható.
FIGYELEM: Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a lámpa cseréje előtt a készülék 
lekapcsolásra került.
A berendezés kizárólag háztartási használatra szolgál.
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A BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE 

Fontos: Üzembe helyezés vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket!
Az üzembe helyezést szakképzettséggel rendelkező 
személy utasításai szerint kell elvégezni.
A gyártó nem vállal felelősséget az olyan, személyek 
vagy állatok által elszenvedett sérülésekért vagy 
anyagi károkért, amelyeket a készülék helytelen 
üzembe helyezése okozott.
A BERENDEZÉS BESZERELÉSE
Szerelje be a berendezést a környezetébe (a munkalap alá
vagy egy másik készülék fölé); ehhez illessze a csavarokat a sütő keretén található, nyitott ajtó 
mellett látható 4 furatba.

A leghatékonyabb légáramlás érdekében a sütőt az 1-2 ábra szerinti méretezés szerint kell 
beszerelni.
A szekrény hátsó paneljét el kell eltávolítani, hogy a levegő szabadon keringhessen. A panelnél, 
amelyre a sütőt felszerelik, hátul legalább 70 mm-es résnek kell lennie.

Megjegyzés: ha a sütőt főzőlappal együtt szerelik be, akkor elengedhetetlen a főzőlaphoz 
mellékelt kiadványban található utasítások követése. FONTOS

Használat közben a készülék felforrósodik, ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket 
a sütő belsejében.
A hozzáférhető alkatrészek használat közben felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell 
tartani.
Ne használjon durva súrolószert vagy éles fémkaparót a sütőajtó üvegének tisztításához, mivel 
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg széttörését eredményezheti.
Ahhoz, hogy a beépített sütő jól működjön, a szekrénynek megfelelő típusúnak kell lennie.
A szomszédos bútorok paneljeinek hőállónak kell lenniük. Különösen akkor, ha a szomszédos bútorok 
furnérozott fából készültek, a ragasztónak képesnek kell lennie ellenállni a 120°C-os hőmérsékletnek. 
Azok a műanyagok és ragasztók, amelyek nem tudnak ellenállni ennek a hőmérsékletnek, 
eldeformálódnak vagy leválnak.
A biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében a készüléket úgy kel felszerelni, hogy
ne érintkezhessen elektromos alkatrészekkel.
Minden védelmet biztosító alkatrészt úgy kell rögzíteni, hogy szerszám használata nélkül

ne lehessen eltávolítani.

3. ábra

4. ábra 5. ábra
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ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A készüléket úgy kell beszerelni, hogy az garantálja az elektromos biztonságot. A beszerelési és a 
karbantartási műveletek során a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról; a biztosítékokat 
ki kell kapcsolni vagy el kell távolítani.
Az elektromos csatlakozásokat azelőtt kell létrehozni, hogy a készüléket beszerelnék a házába. 
Győződjön meg az alábbiakról:
- az elektromos berendezés megfelelő feszültséggel rendelkezik,
- az elektromos vezetékek jó állapotban vannak,
- a vezetékek átmérője megfelel az üzembe helyezési követelményeknek.
A sütőt olyan (szabványosított) tápkábellel kell csatlakoztatni, amely 3 db 1,5 mm2 -es vezetővel 
(1F+1N+földelés) rendelkezik; a tápkábelt egy egyfázisú 220–240 V-os hálózathoz kell csatlakoztatni 
egy CEI 60083 szabvány szerinti 1F+1N+védővezetővel ellátott aljzaton vagy egy összpólusú leválasztó 
eszközön keresztül.

FIGYELEM

A készülék  csatlakozójához csatlakozó (zöld-sárga) biztonsági vezetéket csatlakoztatni kell az 
elektromos elrendezés földelőkapcsához.
Az üzembe helyezést követően lehetővé kell tenni a készülék hálózatról való leválasztását.
A leválasztást lehetővé teszi, ha könnyen hozzáférhető a hálózati csatlakozó, vagy ha beépítenek egy 
kapcsolót a rögzített vezetékekbe, az üzembe helyezési szabályoknak megfelelően. Az elrendezésben 
található biztosítéknak 16 amperesnek kell lennie. Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a veszély 
elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó vevőszolgálati szervizképviseletének vagy hasonlóan 
képzett személynek kell kicserélnie.

FIGYELEM
A nem létező, hibás vagy nem megfelelő földelés okozta balestekért nem vállalunk felelősséget. Ha 
a lakóhelyén található elektromos elrendezést módosítani kell a készülék bekötéséhez, akkor kérje 
szakember segítségét.
Ha a sütő bármilyen módon meghibásodik, akkor húzza ki a készüléket vagy távolítsa el az ahhoz a 
szektorhoz kapcsolódó biztosítékot, amelyhez a sütő csatlakoztatva van.
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A mikrohullámú sütő tisztítása és karbantartása:

AZ ÁRAMELLÁTÁS KIKAPCSOLÁSA
Minden tisztítási vagy karbantartási művelet előtt válassza le a sütőt a tápellátásról.

A KÜLSŐ FELÜLETEK TISZTÍTÁSA
Az elektronikus program ablakának és az ajtónak a tisztításához használjon puha ruhával felvitt 
ablaktisztítószert.
Ne használjon súrolószereket vagy súrolópárnákat.

A SÜTŐ BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a sütőt, és távolítsa el az ételmaradványokat a készülék 
belsejéről és kívülről.
Használjon nedves, szappanos szivacsot. Ha a készüléket nem tisztítják rendszeresen, akkor 
megsérülhet a felülete, ami befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetlegesen biztonsági 
kockázatot jelenthet.

FIGYELEM: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérülnek, akkor a sütőt tilos használni, amíg 
szakember meg nem javítja őket.

Ne használjon gőztisztítót.
Súrolószerek, alkohol, hígító használata nem ajánlott, mert károkat okozhatnak a készülékben.

Kellemetlen szagok vagy rászáradt szennyeződések esetén forraljon egy csészében vízzel hígított 
citromlevet vagy ecetet két percig, és tisztítsa meg a sütő belsejét kevés mosogatószerrel.
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1-2. ábra

Műszaki adatok:

Név Beépített kombináció
Mikrohullámú sütő

Modell MW 4800

Névleges feszültség 220–240V~

Névleges frekvencia 50 Hz

Névleges grillezési 
teljesítmény

2550 W

Mikrohullámú név-
leges bemeneti
teljesítménye

1500 W

Kombináció teljesít-
ménye

2550 W

Mikrohullámú sütő
Névleges kimeneti 
teljesítmény

1000 W

Űrtartalom 40 l
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A berendezés leírása

① Programozó ② Vezérlőpanel

③ Polctartó drót 
A programozás kiválasztása

HŐMÉRSÉKLET, TELJESÍTMÉNY, SÚLY gombja Világítás és biztonsági zár gombja
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① Normál mikrohullámú funkció；②Grillezés funkció (Különböző funkciókkal kombinálható；
④Mikrohullámú felolvasztás; ⑥Hőmérséklet/Teljesítmény/Súly; 
⑦Idő beállításának szimbóluma；⑧Üzemidő；
⑨ Melegítési idő; ⑩ 8 különböző opció; 
⑾ Időtartam/Üzemi hőmérséklet/Riasztási idő kijelzése ⑿Riasztási szimbólum；
⒀Hőmérséklet növelése；⒁Világítás；⒂Befejezési idő；⒃Vízhiány；
⒄ Turbó；⒅Gyermekzár

● TARTOZÉKOK
● Rácsos polc (1. ábra)
A rácsos polc lehetővé teszi az ételek pirítását vagy grillezését. A polc semmilyen körülmények között 
nem használható más fém edényekkel mikrohullám, grill + mikrohullám vagy ventilátor + mikrohullám 
beállítás mellett. Alumínium tálcás ételt azonban melegíthet, feltéve, hogy elválasztja a polctól egy 
tányér.

● Zománcozott tálca (2. ábra)
Félig vízzel megtöltve vízfürdős főzéshez alkalmazható. Főzőedényként is használható.
Megjegyzések:
★Ügyeljen arra, hogy soha ne használja a zománcozott tálcát mikrohullámú funkcióval. Ezzel kárt 
okozhat a sütőben.

● Oldalsó polctartók (3. ábra)
2 beakasztós polctartó, tartozékok három szinten történő alkalmazására.
Az alkalmazott módszertől és az étel típusától függően három főzési szint áll rendelkezésre.

A Grillezés vagy a Grillezés + Mikrohullám beállításnál a tartozékokat (polcot vagy üvegtálat) az első 
szintre kell helyezni a vastagabb ételek, pl. sültek esetén, és a harmadik szintre vékonyabb ételek, pl. 
vagdalt vagy kolbász esetén.
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A mikrohullámú vagy anélküli főzés pozícióban, az első vagy a második szintre helyezheti a polcot 
vagy az üvegtálat, a főzni kívánt ételtől függően.

1. ábra

2. ábra

3. ábra
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1. Riasztás beállítása 

Nyomja le a  gombot 1-szer bármilyen állapotban, vagy 3-szor bármilyen üzemmódban, majd 
nyomja le a gombot; ekkor villogni kezd a „00:00” felirat a kijelzőn. Nyomja le a /   gombokat 
a riasztás beállításához,majd nyomja meg a KIVÁLASZT gombot a megerősítéshez (megerősítés 
nélkül a kijelző 3 másodpercen belül visszatér az idő vagy a sütési idő kijelzéséhez). A riasztás 
törléséhez állítsa „0:00”-ra, majd erősítse meg.
Az idő lejárta után 1 percig hangjelzés hallható. A hangjelzés bármelyik gomb lenyomásával 
leállítható.

2. Az idő beállítása
Az idő beállításához nyomja le 2 másodpercig a     gombot bármelyik üzemmódban.

Idő

Riasztás

Sütési idő vége

Időtartam

Bármilyen időtartam beállításához nyomja meg a /    , majd a KIVÁLASZT és az  gombot.

3. Hőmérséklet/Teljesítmény/Súly 

Funkció kiválasztásakor vagy funkció módban nyomja meg a    gombot a megfelelő 

beállításához. Mikrohullám – Teljesítmény: nyomja meg a /   gombokat a beállításhoz, majd a 

KIVÁLASZT gombot a megerősítéshez. Grillezés – Hőmérséklet: nyomja meg a /  gombokat a 

beállításhoz, majd a KIVÁLASZT gombot a megerősítéshez. Menü/Kiolvasztás – Súly: nyomja meg 

a /   gombokat a beállításhoz, majd a KIVÁLASZT gombot a megerősítéshez.
Mikrohullámú sütő + grill – 1. Teljesítmény 2. Hőmérséklet: nyomja meg a /  gombokat a 
beállításhoz, majd a KIVÁLASZT gombot a megerősítéshez.
(Lásd a funkciók listáját)

A funkció aktiválásakor az adatok a beállítás alatt folyamatosan villognak. Nyomja meg a /   
gombot a beállításhoz, majd a KIVÁLASZT gombot a megerősítéshez (a kiválasztás megerősítés 
nélkül 3 másodperc múlva törlődik)

4. Világítás/Gyermekzár 

4.1 A világítás bekapcsolásához nyomja meg bármelyik módban a gombot; a világítás a                 

gomb ismételt lenyomásakor vagy akkor kapcsol ki, ha 3 perc eltelik a gomb  lenyomása 
nélkül.
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4.2 Nyomja le 1,5 másodpercig a gombot a biztonsági gyermekzár bekapcsolásához; ekkor 
csak  gomb  működik. A zárolás feloldásához nyomja meg még egyszer 1,5 másodpercig a  

 gombot.

5. ütési idő （tartomány: 0:00～9:59）

Nyomja meg a  gombot a főzési idő kiválasztásához, Ekkor villogni kezd az „Időtartam” 
szimbólum. Nyomja meg a /   gombot a beállításhoz, majd nyomja meg a KIVÁLASZT gombot.
A sütési idő törléséhez adja meg a „0:00” beállítást, és nyomja meg a KIVÁLASZT gombot a 
megerősítéshez.

6. Sütési idő vége  (tartomány: 0:00～23:59）

A sütési időt a sütési idő vége előtt kell beállítani. Nyomja le 2-szer a 
    gombot; ekkor villogni kezd a  szimbólum.
A kijelzőn megjelenik az aktuális idő + az időtartam. Nyomja meg  a     

/   gombokat a beállításhoz, majd a KIVÁLASZT gombot a megerősítéshez.
Amikor a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, akkor nem lehet beállítani a sütési idő végét.
A sütési idő végének törléséhez állítsa „aktuális idő + időtartam” értékre.
Vegye figyelembe: Sütési idő kezdete = Sütési idő – Időtartam.

7. Indítás/Szüneteltetés 

8. Funkciók listája

1. táblázat: Nyomja meg a PROG gombot az alábbi funkció kiválasztásához.

Szimbólum Leírás Kijelző (Beállítás) Kijelző (Működésben)
1. program: Mikrohullám, Alapértelmezett 
kijelzés:
P100 (100%-os teljesítmény), nyomja meg a 

 gombokat a teljesítmény beállításához, 
tartomány: P100–P10.
Alapértelmezett sütési idő: 1 perc.
Nyomja meg a  gombokat a teljesítmény 
beállításához (tartomány: 0:00 h–1:00 h)

2. program: Kiolvasztás, Alapértelmezett 
súly: 1000 g, Tartomány: 100–2000 g, 
Nyomja meg a  gombokat a súly 
beállításához (100 g/lenyomás).
Az alapértelmezett idő a
súlynak megfelelően változik.

3. program: Légkeveréses sütés.
Alapértelmezett hőmérséklet: 200 °C, 
Alapértelmezett sütési idő: 1:00 h, 
tartomány: 0:00–9:59 h
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Program 4：Top heating +Fan   
Default  Temperature  200 ° ,  Range  :  
50-220°;  
Defaulting cooking time 1:00h 

Range: 0:00-9:59h 

 
 
 
 
 
 
 
 Program 6 ： Top Heating+ Bottom   
 heating+ Fan:       
 Default temperature: 200°C ;   
 Temperature range :50-220 °; Default   
 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
     

 Program 7: Microwave + fan heating.    
 Microwave  default  power  P50  range:   
 P10-P50;        
 heating+ Fan:       
 Default temperature: 200°C ;   
 Temperature range :50-220 °; Default   
 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
    

 Program 8: Microwave + Top heating +   
 Fan;        

 Microwave  default  power  P50  range: Default temperature: 200°C ;  
 P10-P50;      

Temperature range :50-220°; 
 

 heating+ Fan:      
     

Default working time 1:00 h; 
 

 Default temperature: 200°C ;  
 Temperature range :50-220 °; Default Time range: 0:00-9:59  
   

 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
    

 Program 9: Microwave + conventional   
 heating + Fan;       
 Microwave  default  power  P50  range:   
 P10-P50;        
 heating+ Fan:       
 Default temperature: 200°C ;   
 Temperature range :50-220 °; Default   
 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
          

4. program: Felső sütés + Légkeverés

Alapértelmezett hőmérséklet: 200 °C, 
Tartomány: 50–220°;
Alapértelmezett sütési idő: 1:00 h
Tartomány: 0:00–9:59 h

6. program: 
Felső sütés + Alsó sütés + Légkeverés:
Alapértelmezett hőmérséklet:    200 °C; 
Hőmérsékleti tartomány: 50–220°; 
Alapértelmezett üzemidő: 1:00 h;
Időtartomány: 0:00-9:59

7. program: Mikrohullám + Légkeveréses 
sütés. Mikrohullám alapértelmezett P50 
teljesítményi tartománya: P10–P50;
Sütés + Légkeverés
Alapértelmezett hőmérséklet:    200 °C; 
Hőmérsékleti tartomány: 50–220°; 
Alapértelmezett üzemidő: 1:00 h;
Időtartomány: 0:00-9:59

8. program: Mikrohullám + Felső 
sütés + Légkeverés;
Mikrohullám alapértelmezett P50 
teljesítményi tartománya: P10–P50;
Sütés + Légkeverés
Alapértelmezett hőmérséklet: 200 °C;

Hőmérsékleti tartomány: 50–220°; 
Alapértelmezett üzemidő: 1:00 h;
Időtartomány: 0:00-9:59

9. program: Mikrohullám + Hagyományos 
sütés + Légkeverés;
Mikrohullám alapértelmezett P50 
teljesítményi tartománya: P10–P50;
Sütés + Légkeverés
Alapértelmezett hőmérséklet:    200 °C; 
Hőmérsékleti tartomány: 50–220°; 
Alapértelmezett üzemidő: 1:00 h;
Időtartomány: 0:00-9:59

Alapértelmezett hőmérséklet: 200 °C;
Hőmérsékleti tartomány: 50–220°; 
Alapértelmezett üzemidő: 1:00 h;
Időtartomány: 0:00-9:59
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2. táblázat: Kiolvasztás
Felolvasztáshoz a maximális súly 2000 kg. Az alapértelmezett felolvasztási idő a 
súlynak megfelelően változik.

Súly Idő
（perc）

Súly Idő
（perc）

100 3 1100 22
200 5 1200 24
300 6 1300 26
400 8 1400 28
500 10 1500 30
600 12 1600 32
700 14 1700 34
800 16 1800 36
900 18 1900 38

1000 20 2000 40

3. táblázat: Opcionális menü

Minta

Funkció
szimbóluma

Leírás Kijelző (Beállítás) Kijelző (Működésben)

Az alapértelmezett idő a 
különböző menüknek és 
súlyoknak megfelelően 
változik.

 

a „:” villog működés közben

Szimbólum
Alapértelmezett 

súly
 

Súlyalternatívák
(g) Funkció

Időtartam (perc)

Tej

默认
250 g

250 Mikrohullámú sütő 2

500 Mikrohullámú sütő 4

Leves
500 g

500 Mikrohullámú sütő 19

800 Mikrohullámú sütő 22

 
Table 2: Defrost 

 
The maximum weight for defrost is 2000g. The default defrost time will be 
adjusted according to different weight. 

Weight Time Weight Time 
 （minutes）  （minutes） 

100 3 1100 22 
200 5 1200 24 
300 6 1300 26 
400 8 1400 28 
500 10 1500 30 
600 12 1600 32 
700 14 1700 34 
800 16 1800 36 
900 18 1900 38 

1000 20 2000 40 
 

Table 3: Optional Menu 
 
 
 
 

 Sample         
            

Symbol   Describtion   Display(Working) 
of      Display(Setting)     

function           
  The default time will be adjusted      
  according to different menu and      
  weight         
        “:” keeps   flashing   during 
        working 

 Manu         
    Defa 

Weight 
      

    
ult 

    
Duration 

 
 Symbol  

Alternatives 
 

Function 
  

  weigh   (Minutes)  
    

（（g））      
    

t 
      

           

     250  Microwave  2  
    默认        

    250g 500  Microwave  4  
 Milk          
           

    
500g 

500  Microwave  19  
           

 

Soup 
 

800 
 

Microwave 
 

22 
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The maximum weight for defrost is 2000g. The default defrost time will be 
adjusted according to different weight. 

Weight Time Weight Time 
 （minutes）  （minutes） 

100 3 1100 22 
200 5 1200 24 
300 6 1300 26 
400 8 1400 28 
500 10 1500 30 
600 12 1600 32 
700 14 1700 34 
800 16 1800 36 
900 18 1900 38 

1000 20 2000 40 
 

Table 3: Optional Menu 
 
 
 
 

 Sample         
            

Symbol   Describtion   Display(Working) 
of      Display(Setting)     

function           
  The default time will be adjusted      
  according to different menu and      
  weight         
        “:” keeps   flashing   during 
        working 

 Manu         
    Defa 

Weight 
      

    
ult 

    
Duration 

 
 Symbol  

Alternatives 
 

Function 
  

  weigh   (Minutes)  
    

（（g））      
    

t 
      

           

     250  Microwave  2  
    默认        

    250g 500  Microwave  4  
 Milk          
           

    
500g 

500  Microwave  19  
           

 

Soup 
 

800 
 

Microwave 
 

22 
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Tészta
300

300
Mikrohullámú sütő

5

600 Mikrohullámú sütő 8

Zöldség
200 g

100 Mikrohullámú sütő 2
200 Mikrohullámú sütő 4
300 Mikrohullámú sütő 5
400

Mikrohullámú sütő
6

500 Mikrohullámú sütő 7
600 Mikrohullámú sütő 8

Kenyér

200 g
100 Mikrohullámú sütő 1
200 Mikrohullámú sütő 2
300 Mikrohullámú sütő 3

Hal
500 g

100 Mikrohullámú sütő 3
200 Mikrohullámú sütő 5
300 Mikrohullámú sütő 6
400 Mikrohullámú sütő 7
500 Mikrohullámú sütő 8
600

Mikrohullámú sütő
9

700 Mikrohullámú sütő 10
800 Mikrohullámú sütő 11
900 Mikrohullámú sütő 12
1000 Mikrohullámú sütő 13

Hús
500 g

200 Mikrohullámú sütő 7
300 Mikrohullámú sütő 8
400 Mikrohullámú sütő 10
500 Mikrohullámú sütő 12
600 Mikrohullámú sütő 14
800 Mikrohullámú sütő 16
1000 Mikrohullámú sütő 19

Sült
1000 g

200 Mikrohullám + Grillezés 15
400 20
600 25
800 30
1000 32
1200 35
1400 40
1600 46
1800 52
2000 56
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Instruction Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combi Oven 
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GENERAL WARNINGS  
Read carefully all the instructions contained in this booklet. It provides you with important 
information regarding the safe installation, use and maintenance of the appliance as well as useful 
advice for getting the best out of your oven. Keep this booklet in a safe place for future reference. 
After removing the packing, check that the appliance is not damaged in any way. 
Be careful not to leave the packing materials (plastic sheeting, expanded polystyrene etc.) where 
children can get at them, as they can be dangerous.  
IMPORTANT: do not use the oven door handle to move the appliance, such as to remove 

it from the packaging 
 
 

ATTENTION  
The oven is an appliance which, for its nature, becomes hot, especially in correspondence of 
the glass door. 
It is therefore a good rule that children do not approach the oven when it is functioning, 

particularly when the grill in used. 

 
The first time you switch the oven on, acrid smelling smoke may appear. This is caused by the 
heating of the adhesive used on the insulation panels surrounding the oven. There is nothing 
unusual about this. If it happens, simply wait until the smoke disappears before putting any food 
in the oven. Never roast or bake on the oven base. 
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Safety is a good habit to get into 
 

◎  This appliance is designed for non-professional, household use and its functions must not be 
changed. 

◎  The electrical system of this appliance may be used safely only when it is correctly connected 
to an efficient earthing system in compliance with the safety standards currently in effect. 

◎  The manufacturer will not be held liable for any damages that might arise out of incorrect 
installation or improper, incorrect or unreasonable use of the appliance.  

The following items are potentially dangerous, and therefore, appropriate measures must be taken 
to prevent children and the disabled from coming into contact with them: 

- Controls and the appliance in general;  
- Packaging (bags, polystyrene, nails, etc.);  
- The appliance immediately after use of the oven or grill due to the heat generated;  
- The appliance when no longer in use (potentially dangerous parts must be made safe). 

Avoid the following: 
- Touching the appliance with wet parts of the body;  
- Using the appliance when barefoot;  
- Pulling on the appliance or the supply cord to unplug it from the electrical outlet;  
- Obstructing the ventilation or heat dissipation slots;  
- Allowing power supply cords for small appliances to come into contact with the hot parts 

of the appliance; 
- Exposing the appliance to atmospheric agents (rain, sun);  
- Using the oven for storage purposes;  
- Using flammable liquids near the appliance; 
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- Using adaptors, multiple sockets and/or extension cords;  
- Attempting to install or repair the appliance without the assistance of qualified personnel. 

 
WARNING- Accessible parts will become hot when in use. To avoid burns and 
scalds children should be kept away 
During use the appliance becomes hot, Care should be taken to avoid touching heating 

elements inside the oven. 
 

Qualified personnel must be contacted in the following cases:  
- Installation (following the manufacture’s instructions);  
- When in doubt about operating the appliance;  
- Replacing the electrical outlet when it is not compatible with the plug for the appliance.  

Service Centres authorized by the manufacturer must be contacted in the following cases:  
- If in doubt about the soundness of the appliance after removing it from the packaging;  
- If the power supply cord has been damaged or needs to be replaced;  
- If the appliance breaks down or functions poorly; ask for original spare parts.  

It is a good idea to do as the following:  
- Only use the appliance to cook food, nothing else;  
- Check the soundness of the appliance after it has been unpacked;  
- Unplugged the appliance from the electrical mains if it is not functioning properly and 

before cleaning or performing maintenance; 
- When the appliance is not used for an extended period of time, unplugged the appliance 

and close the gas cock (it present); 
- Use cooking gloves to place cookware in the oven or when removing it;  
- Always grasp the oven door in the centre because the ends may be hot due to the escape 

of hot air; 
- Make sure that the control knobs are on the “o”setting when the appliance is not in use;  
- Unplug the appliance when you decide not to use the appliance any longer. 

 
◎  The manufacturer may not be held responsible for any damage due to: incorrect installation, 

improper, incorrect and irrational use. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY 

AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE 
 

– WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has 
been repaired by a competent person. 

 
– WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service 
or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure 
to microwave energy. 

 
– WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are 

liable to explode. 
 

– Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.  
– When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the 
possibility of ignition. 

 
– The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating 

of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk 
 

of injury, ignition or fire 

 
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed 

 
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface 

 
that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.  
The appliance must not be placed in a cabinet.  
When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the 
following: 
 
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure 
to excessive microwave energy: 
1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.  
2. WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door 

seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity 
or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service 
personnel. 

3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the 
heaviest food likely to be cooked in the oven. 

4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near 
combustible materials. 

5. Do not operate the oven when empty.  
6. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or 

if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 

7. WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they liable to 
explode. 

8. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be 

taken when handle the container. 
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9. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in 

skin burns. 
10. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since 

they may explode even after microwave heating has ended. 
11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before 

cooking. 
12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature 

should be checked before serving in order to avoid burns. 
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven..  
14. WARNING: It is hazardous for anyone other a trained person to carry out any service or 

repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against 
exposure to microwave energy. 

15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless the have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. 

16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.  
17. To reduce the risk of fire in the oven cavity:  
18. When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility 

of ignition. 
Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.  
If smoke is observed. Switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to  

stifle any flames.  
not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or 

food in the cavity when not in use. 
 

19.  MW 4800：Please use the rated current of 15A or more separate outlet. There must 
 

be grounded.. Do not use loose or poor contact power outlet, otherwise easily lead to electric 
shock, short circuit ,fire; If an outlet shared with other appliances, there may be abnormal heat 
caused the fire. 
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WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.  
Care should be taken to avoid touching heating elements.  
Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised This appliance can 
be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision. 

 
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements 
inside the oven. 

 
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. 

 

 
 

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can 

scratch the surface, which may result in shattering of the glass. 

 
 

Steam cleaner is not to be used.  
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the 
possibility of electric shock.  
This appliance is for house hold use only. 
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INSTALLING THE APPLIANCE   

Important: Unplug your oven before performing installation or maintenance!  
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. 

 
The manufacturer declines all responsibility for 
any damage to persons, animals or things due to a 
wrong installation.  
FITTING THE APPLIANCE  
Fit the appliance into its surround (beneath a  
work-top or above another appliance) by inserting screws into the 4 holes that can be seen in the 

frame of the oven when the door is open. 
 

For the most efficient air circulation, the oven should be fitted according to the dimensions shown 
in fig. 1-2. 
The rear panel of the cabinet must be removed so that air can circulate freely. The panel to which 

the oven is fitted should have a gap of at least 70 mm at the rear. 
 

NB: where ovens are to be matched with hobs, it is essential to follow the instructions 

contained in the booklet supplied with the other appliance. IMPROTANT 
 

During use the appliance becomes hot, Care should be taken to avoid touching heating 
elements inside the oven. 
Accessible parts may become hot during use. Yong children should be kept away.  
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since 
they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.  
For a built-in oven to work well the cabinet must be of the right type.  
The panels of the adjoining furniture should be heat resistant. Particularly when the adjoining 
furniture is made of veneered wood, the adhesives should be able to withstand a temperature of 
120℃. Plastic materials or adhesive which cannot withstand this temperature will become 
deformed or unstuck.  
To comply with safety regulations, once the appliance has been fitted it should not be possible to 
make contact with the electrical parts. 

All parts which offer protection should be fixed in such a way that they cannot be removed 
 
 

without the use of a tool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29

 
 

 
ELECTRICAL CONNECTION 

 
The appliance must be fitted correctly to guarantee electrical safety. During fitting and 
maintenance operations, the appliance must be unplugged from the electrical grid; fuses must be 
switched off or removed. 
The electrical connections are made before the appliance is installed in its housing.  
Ensure that:  
- the electrical installation has sufficient voltage,  
- the electrical wires are in good condition,  
- the diameter of the wires complies with the installation requirements.  
The oven must be connected with a power cable (standardized)with 3 1.5mm2 conductors (1 
ph+1N+ground) that must be connected to a mono phase 220-240V~ network via a CEI 60083 
standardized receptacle 1 ph+1 neutral + ground lead or an all pole cut-off device in accordance 
with installation rules. 

 
WARNING 

 

The safety wire (green-yellow) is connected to the appliance’s  terminal and must be 
 

connected to the earth terminal of the electrical set-up.  
You must enable the appliance to be disconnected from the supply network after installation. 
Disconnection can be enabled by ensuring that there is an accessible power plug or by 
incorporating a switch into the fixed wiring in compliance with the installation rules. The fuse in 
your set-up must be 16 amperes. If the power cable is damaged, it should be replaced by the 
manufacturer, its after-sales service department or a similarly qualified person to avoid danger. 

 
WARNING  
We cannot be held responsible for any accident resulting from non-existent, defective or incorrect 
earthing. If the electrical installation in your residence requires any changes in order to hook up 
your appliance, call upon a professional electrician. 
If the oven malfunctions in any way, unplug the appliance or remove the fuse corresponding to the 

sector where the oven is hooked up. 
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Microwave oven cleaning and maintenance：： 

 
 

SWITCHING OFF THE POWER  
Before any cleaning or maintenance operation, disconnect the oven’s power suppl. 

 
CLEANING THE OUTER SUREACES  
To clean both the electronic programr window and the oven door, use a window cleaning product 
applied with a soft cloth. 
Do not use abrasive creams or scouring pads. 

 
CLEANING THE INSIDE OF THE OVEN  
We recommend that you clean the oven regularly and remove any deposits of food from the inside 
and outside of the appliance. 
Use a damp, soapy sponge. If the appliance is not cleaned regularly, its surface could become 

damaged, permanently affecting the appliance’s lifespan and possibly causing a safety hazard. 
 

WARNING: If the door or door seal are damaged, the oven should not be used until it has been 

repaired by a competent person. 
 

Do not use a steam cleaner.  
The use of abrasive products, alcohol or thinner is not recommended; the may damage the 

appliance. 
 

In the event of odor or caked-on dirt, boil water with lemon juice or vinegar in a cup for two 

minutes and clean the insides with a little dishwashing liquid. 
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fig. 1-2.  

Technical Data：  
  

Name Built-in Combination 
Microwave  

Model MW 4800 
  

Rated voltage 220-240V~ 
  

Rated frequency 50Hz 
  

Rated Grill power 2550W 
  

Rated  Micro  Input 1500W 

power  
  

Combination Power 2550W 
  

Microwave 1000W 

rated output power  
  

Volume 40L 
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Description of the appliance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Programmer ② 

Control panel 
 

③ Wire shelf supports 

Programming selection  
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① Ordinary Microwave Function；②Grill function（Can be combined with different functions）；

④Microwave defrost; ⑥Temperature/Power/Weight;⑦Time setting symbol；⑧Working time；

⑨Heating Time; ⑩ 8 different manuals; ⑾Duration time/Working Temperature/Alarm Time 

display⑿Alarm Symbol；⒀Temperature up；⒁Light；⒂End Time；⒃Lack of water；⒄

Boost；⒅Child lock 
 
 

●ACCESSORIES  
●Wire shelf (Fig.1)  
The wire shelf allows you to brown or grill food. The shelf should not, under any circumstances, 
be used with other metal cookware when using the microwave, grill + microwave or fan + 
microwave settings. However, you can heat food in an aluminum tray providing it is separated 
from the shelf by a plate. 

 
●Enameled tray (Fig.2)  
It can be used for bain-marie cooking when filled with water to mid-height. It can also be used as  
a cooking dish  
Comments:  
★Be careful never to use the enamel dish with the micro-wave function. You could damage your 
oven. 

 
●The side shelf supports (Fig.3)  
2 hook-on shelf supports allow you to use the accessories on three levels.  
Three cooking levels are available, depending on the method used and the type of food. 

 
With the Grill or Grill + Micro-wave setting, the accessories (shelf or glass dish) are placed on 
the first level for thick foods like roasts and on the third level for thinner foods like chops and 
sausages 
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In the cooking wither or without micro-wave position, you can put the shelf or glass dish on 

the first or second levels depending on the item being cooked. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 
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1. Alarm setting  

 
Press  1 time in any state or 3 times in any cooking mode, then  and “00:00” signal keep 

 

flashing，press /  to set alarm，then press “SELECT” to confirm(the display will back 
 

to time or cooking time display without confirm selection in 3 seconds) . If you want to cancel 
alarm, set it to“0:00” and confirm. 

 
When times up, the buzzer will sound for 1 minute. The buzzer can be stopped by press any key. 

 
 

2. Time setting  
Time setting can be operated by press 

 
 
 
 
for 2 second in any on-cooking mode.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

All time setting can be operated by pressing / , “SELECT”, and  
 
 
 

3. Temperature/Power/Weight 
 

In function selecting or function mode, press to the corresponding setting. 
 

Microwave – Power, press / for adjusting and press “SELECT” to confirm. 
 

Grill – Temperature, press / for adjusting and press “SELECT” to confirm. 
 

Menu/Defrost – Weight, press / for adjusting and press “SELECT” to confirm. 
 

Microwave + grill – 1. Power 2. Temperature, press / for adjusting and press “SELECT” 
to confirm. 

 
(Refer to the function list) 

 

 

When activate this function, the data keep flashing when setting, press / to adjust the 
data, then press “SELECT” to confirm(the selection will be canceled without confirmation in 3 
seconds)  

 
 

4. Light/Children safety lock 
 

4.1 Press in any mode, the light on, and light out when press one more time or 
3 minutes without pressing this button. 
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4.2 Press  for 1.5 second in any mode, the children safety lock is on, and only  

can be operating. Press  for 1.5 second to cancel the lock. 
 

5. Cooking time （range 0:00～9:59） 
 

Press  to select cooking time，“Duration” signal keep flashing，press  /  to set and 
 

then press “SELECT” to confirm.  
If you want to cancel cooking time, set it to “0：00”and then press “SELECT” to confirm. 

 
6. End of cooking time  （range 0:00～23:59） 

 

Must set “cooking time” before “setting end of cooking time”. press 

flashing，time zone will show current time + duration time. press 

 
 
 
/ 

 
2 times,  keep 

to select and 
 

press “SELECT” to confirm. 
 

When display showing , cannot set the end of cooking time. 
 

If you want to cancel the end of cooking time, set it to ”current time + duration time”.  
Please note: Start cooking time =end of cooking time – duration time. 

 
 

7. Start/Pause  
 
 

8. Function list 
 

Table 1: Press PROG to select the following function. 
 

Symbol  Describtion  Display(Setting) Display(Working) 
 Program 1: Microwave, Default display   
 P100(100% Power), Press /to   
 adjust the power, range P100-P10.   
 Default cooking time: 1 min.    
 Press / to  adjust  the power,   
 range 0:00h-1:00h.    
       
 Program 2: Defrost,  Default Weight   
 1000g, Range 100-2000g, Press /   
 to adjust the weight(100g/press).    
 Default time will be adjusted according   
 to different weight.    
     

 Program 3: Fan heating.    
 Default temperature:  200 ° C, Default   
 cooking time: 1:00 h, range 0:00-9:59 h   
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Program 4：Top heating +Fan   
Default  Temperature  200 ° ,  Range  :  
50-220°;  
Defaulting cooking time 1:00h 

Range: 0:00-9:59h 

 
 
 
 
 
 
 
 Program 6 ： Top Heating+ Bottom   
 heating+ Fan:       
 Default temperature: 200°C ;   
 Temperature range :50-220 °; Default   
 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
     

 Program 7: Microwave + fan heating.    
 Microwave  default  power  P50  range:   
 P10-P50;        
 heating+ Fan:       
 Default temperature: 200°C ;   
 Temperature range :50-220 °; Default   
 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
    

 Program 8: Microwave + Top heating +   
 Fan;        

 Microwave  default  power  P50  range: Default temperature: 200°C ;  
 P10-P50;      

Temperature range :50-220°; 
 

 heating+ Fan:      
     

Default working time 1:00 h; 
 

 Default temperature: 200°C ;  
 Temperature range :50-220 °; Default Time range: 0:00-9:59  
   

 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
    

 Program 9: Microwave + conventional   
 heating + Fan;       
 Microwave  default  power  P50  range:   
 P10-P50;        
 heating+ Fan:       
 Default temperature: 200°C ;   
 Temperature range :50-220 °; Default   
 working time 1:00 h;       
 Time range: 0:00-9:59      
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Table 2: Defrost 

 
The maximum weight for defrost is 2000g. The default defrost time will be 
adjusted according to different weight. 

Weight Time Weight Time 
 （minutes）  （minutes） 

100 3 1100 22 
200 5 1200 24 
300 6 1300 26 
400 8 1400 28 
500 10 1500 30 
600 12 1600 32 
700 14 1700 34 
800 16 1800 36 
900 18 1900 38 

1000 20 2000 40 
 

Table 3: Optional Menu 
 
 
 
 

 Sample         
            

Symbol   Describtion   Display(Working) 
of      Display(Setting)     

function           
  The default time will be adjusted      
  according to different menu and      
  weight         
        “:” keeps   flashing   during 
        working 

 Manu         
    Defa 

Weight 
      

    
ult 

    
Duration 

 
 Symbol  

Alternatives 
 

Function 
  

  weigh   (Minutes)  
    

（（g））      
    

t 
      

           

     250  Microwave  2  
    默认        

    250g 500  Microwave  4  
 Milk          
           

    
500g 

500  Microwave  19  
           

 

Soup 
 

800 
 

Microwave 
 

22 
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300 

300 Microwave 5 
    

Noodles 600 Microwave 8  
  100 Microwave 2 
  200 Microwave 4 
 

200g 
300 Microwave 5 

Vegetable 400 Microwave 6  
 

500 Microwave 7   

  600 Microwave 8 
  100 Microwave 1 
 200g 200 Microwave 2 

Bread  300 Microwave 3 
  100 Microwave 3 
  200 Microwave 5 
  300 Microwave 6 
  400 Microwave 7 
 

500g 
500 Microwave 8 

Fish 
600 Microwave 9  

 
700 Microwave 10   

  800 Microwave 11 
  900 Microwave 12 
  1000 Microwave 13 
  200 Microwave 7 
  300 Microwave 8 
  400 Microwave 10 
 500g 500 Microwave 12 

Meat  600 Microwave 14 
  800 Microwave 16 
  1000 Microwave 19 
  200 Microwave + Grill 15 
  400  20 
  600  25 
  800  30 
 

1000g 
1000  32 

Roast 
1200  35   

 
1400 
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  1600  46 
  1800  52 
  2000  56  
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Importőr: 

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
A páraelszívók szakértője… 1995 óta 

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.
(Volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;  
fax: +(36-1) 427 0327 

www.multikomplex.hu


