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Használati útmutató 

18 AZ 1-BEN MULTIFUNKCIÓS FŐZŐEDÉNY 
R-2850 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg 

vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel 
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak 
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és 
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi 
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztításást tervezi, 

minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken,  sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen 
készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz 
munkatársaira. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel 
ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületettel. 

• Óvja a készüléket vízzel vagy nedvességgel való érintkezéstől. 
• Mielőtt kihúzná a készüléket a hálózatból, kapcsolja ki és várja meg, míg 

lehűl. 
• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri 

használatra. 
• A készüléket helyezze stabil, egyenes és hőálló, száraz felületre. 
• Ne helyezze hőforrás közelébe. 
• Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, 

fából készült felületek közelében, stb. 
• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 

meg arról, hogy a készülék jól van-e összeállítva. 
• Járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy a fedő levételekor a kiáradó pára 

ne okozzon égési sérülést. 
• A forró folyadékkal teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. 
• Az üzemelő készüléket ne mozgassa. 
• A készülék üzemelése során az edény és a fedő felmelegszik. Ne nyúljon a 

készülék forró felületéhez. A fedő felemeléséhez és letételéhez használja a 
fogantyút. A felmelegedett rácsot a fogó segítségével emelje ki az edényből. 

• A forró készülék mozgatásához használjon védőkesztyűt. 
• A fedőt csak hőálló felületre tegye le. 
• A készüléket csakis a gyártó által csomagolt originál tartozékokkal használja. 
• Soha ne kapcsolja be a főzőedényt, ha üres. 
• Mind az edény, mind a fedele törékeny, bánjon velük elővigyázattal. 
• Vízforralás közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a 

levegő áramlására. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

1. Üvegfedő 
2. Kivehető tapadásgátló 

edény 
3. Korpusz 
4. Talpazat 
5. Fogantyú 
6. Kijelző 
7. Vezérlőpanel 

 
 
 
 
VEZÉRLŐPANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Idő beállítás gombok +/- 
2. Időzítés kapcsoló és 

szimbólum (Preset) 
3. Melegen tartó funkció 

kapcsolója és szimbóluma 

4. Program gomb és szimbólum 
(Function) 

5. ki- és bekapcsolás gomb és 
szimbólum 

6. Hőmérséklet beállítás 
gombok +/-
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FUNKCIÓK 

1. Sütés 
2. Sütemény 
3. Pirítóskenyér 
4. Sajt 
5. Csokoládé 
6. Kiolvasztás 
7. Rántás 
8. Hirtelen sütés (Stir-fry) 
9. Főzés párában 

10. Párolás 
11. Olajsütés 
12. Grillezés 
13. Ragú (Hot pot) 
14. Palacsinta (Flapjack) 
15. Tisztítás 
16. Leves 
17. Kása 
18. Rizs 

 

TARTOZÉKOK 

Sütőkosár    Párolórost párában való főzéshez 

  

 
 
 

 
 
 
 

Sütőrács 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
• Megj.: A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez a jelenség 

teljesen normális és hamar el is tűnik. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. Ezt hangjelzés kíséri és meggyullad 

a kijelző. 
• A Program gombbal válassza ki a szükséges programot, állítsa be az időt és 

a hőmérsékletet, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A kijelző pirosra vált és a készülék üzemelni kezd. 
• Amennyiben ismét megnyomja a Be- és kikapcsolás gombot, a készülék leáll 

és készenléti módba kapcsol. 
• Ha rövid időn belül a Be- és kikapcsolás gombbal ismét elindítja a készüléket, 

az utoljára beállított programon üzemel tovább (feltéve, ha előtte nem 
kapcsolták ki a hálózatból). 

 
AZ IDŐ ÉS A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA 

• Miután kiválasztotta a programot, a  + és – időgombok segítségével állítsa be 
a szükséges időt. A készüléket percenként is beállíthatja. Ha ezt a gombot 
kissé tovább nyomja, a beállítás 10 percenként végezhető. 

• A maximálisan beállítható idő 9 óra 59 perc. 
•  A hőmérséklet beállításához nyomja meg a  + és – hőmérsékletgombot. A 

beállítás 10 °C-ként lehetséges, ha ezt a gombot kissé tovább nyomja, a 
beállítás gyorsabban is végezhető. 

• A maximálisan beállítható hőmérséklet 240 °C, a legalacsonyabb beállítási 
lehetőség 40 °C. 

 
IDŐZÍTŐ GOMB 

• Az Időzítő gomb a készülék késleltetett indítása idejének beállítására szolgál. 
• Először a Program gombbal válassza ki a szükséges programot és állítsa be 

az időt és a hőmérsékletet.  
• Ezután nyomja meg az Időzítő gombot. A szimbólum villogni kezd és a 

kijelzőn megjelenik az indítás ideje. Ha a szimbólum villogni kezd, 
elvégezhető a beállítás. 

• A  + és – időgombok segítségével állítsa be a szükséges időt, majd nyomja 
meg a Be- és kikapcsolás gombot. Az Időzítő gomb továbbra is világít. 
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• Ha eljött a beállított idő, a gomb elalszik és a készülék üzemelni kezd. A 
kijelzőn megjelenik a beállított idő és hőmérséklet. 

• Az időzítőt max. 9 óra 59 percre lehet beállítani. 
• Amennyiben be van állítva az időzítés, az idő vagy a hőmérséklet beállítása 

gombjaival ellenőrizheti vagy módosíthatja a beállítást. 10 mp után a kijelzőn 
ismét megjelenik a beállított idő. 

• A beállítás módosításához ismét nyomja meg az Időzítő gombot és a + és – 
időgombokkal módosítsa az időt. A kijelző 10 mp-ig villogni fog, majd a 
készülék ismét üzemel. 

 
A MELEGEN TARTÓ FUNKCIÓ (KEEP WARM) 

• A Keep Warm funkció az ételt melegen tartja az edényben. 
• A funkció indításához nyomja meg a Keep Warm gombot (a készüléknek 

készenléti állapotban kell lennie). Meggyullad a szimbólum. 
• A funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg a Keep Warm gombot. A Keep 

Warm funkció bekapcsolásától számított 2 óra után ez a funkció 
önműködően kikapcsol. 

• Ezen funkcióval fejeződik be az összes program, a Sajt és Csokoládé 
program kivételével. 

 
A PROGRAMOK BEÁLLÍTÁSA 

• A készülék 18 programmal rendelkezik. 
• A program kiválasztásához a program gomb többszöri lenyomásával eléri, 

hogy a választott program szimbóluma elkezd villogni. 
• Programok: sütés, sütemény, pirítóskenyér, sajt, csokoládé, kiolvasztás, 

rántás, Hirtelen sütés (stir-fry), főzés párában, párolás, olajban sütés, 
grillezés, ragú (hot pot), palacsinta (flapjack), tisztítás, leves, kása és rizs. 

• Az idő és a Hőmérséklet beállítása gombokkal állítsa be a főzéshez 
szükséges időt és hőmérsékletet. 

• A beállítás visszaigazolásához és a főzés megkezdéséhez nyomja meg a Be- 
és kikapcsolás gombot. A kiválasztott program szimbóluma világítani fog. 

• Miután a főzés beállított ideje lejárt, a készülék készenléti módba áll. 
• Megj.: Miután a programot már egyszer beállították, a már megkezdődött 

főzést nem lehet megváltoztatni. Amennyiben más programot kíván 
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választani, az éppen folyó programot a Be- és kikapcsolás gombbal állítsa le, 
amivel egyúttal a készüléket  készenléti módba kapcsolja (a kijelző színe kék 
lesz). Ezután elvégezhető egy másik program beállítása. 

 
A PROGRAMOK LEÍRÁSA 
SÜTÉS 

• Tegye az edénybe a sütőrácsot. A rácsra helyezze rá a szükséges 
élelmiszereket. 

• A Program gombbal válassza ki a Sütés (1) programot (a szimbólum villogni 
kezd). 

• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1-30 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 140–180 °C között). 

• A gyári beállítás 160 °C és 30 perc. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
SÜTEMÉNY 

• A Program gombbal válassza ki a Sütemény (2) program gombját (a 
szimbólum villogni kezd). 

• Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 1 perc - 1 óra 30 perc között 
állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható. 

• A gyári beállítás 140 °C és 1 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• Az edényt kenje be étolajjal és 1 percig melegítse elő. Ezután öntse az 

edénybe a tésztát és zárja le a fedelét. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
PIIRÍTÓSKENYÉR 

• Helyezzen az edénybe egy szelet pirítani való kenyeret és zárja le a fedelét. 
• A Program gombbal válassza ki a Pirítóskenyér (3) program gombját (a 

szimbólum villogni kezd). 
• Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 1-30 perc között állítható be). A 

hőmérséklet beállítása nem módosítható. 
• A gyári beállítás 160 °C és 20 perc. 
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• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 10 perc 
után a kenyeret fordítsa meg. A kész pirítóskenyeret megkenheti pl. vajjal 
vagy mézzel. 

• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 
• Megj.: Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni. 

 
SAJT 

• Helyezze az edénybe a sajtot és zárja le a fedelét. 
• A Program gombbal válassza ki a Sajt (4) program gombját (a szimbólum 

villogni kezd). 
• Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 30 perc és 9 óra 59 perc között 

állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható. 
• A gyári beállítás 40 °C és 4 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol készenléti módba. 

 
CSOKOLÁDÉ 

• Helyezze az edénybe a csokoládét és zárja le a fedelét. 
• A Program gombbal válassza ki a Csokoládé (5) program gombját (a 

szimbólum villogni kezd). 
• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 

(az idő 30 perc és 4 óra között állítható be, a hőmérséklet pedig 60–70 °C 
között). 

• A gyári beállítás 60 °C és 2 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol készenléti módba. 
• Megj.: Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni. 

 
KIOLVASZTÁS 

• Helyezze az edénybe a fagyasztott élelmiszert és zárja le a fedelét. 
• A Program gombbal válassza ki a Kiolvasztás (6) program gombját (a 

szimbólum villogni kezd). 
• Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 30 perc és 3 óra között állítható 

be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható. 
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• A gyári beállítás 80 °C és 1 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 
• Megj.: Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni. 

 
RÁNTÁS 

• A Program gombbal válassza ki a Rántás (7) program gombját (a szimbólum 
villogni kezd). 

• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1–59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 50–240 °C között). 

• A gyári beállítás 200 °C és 25 perc. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• Öntsön az edénybe olajat és helyezze bele az élelmiszert. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
HIRTELEN SÜTÉS (STIR-FRY) 

• A Program gombbal válassza ki a Stir-fry (8) program gombját (a szimbólum 
villogni kezd). 

• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1–30 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 50–240 °C között). 

• A gyári beállítás 240 °C és 15 perc. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• Öntsön az edénybe megfelelő mennyiségű olajat és helyezze bele az 

élelmiszert. Kevergesse fakanállal. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 
• Megj.: Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni. 

 
FŐZÉS PÁRÁBAN 

• Helyezze a főzőedénybe a párolórostot és engedjen bele vizet (a víz szintje 
alacsonyabb legyen, mint a párolórost). Helyezze a rostra az élelmiszert és 
zárja le az edény fedelét. 

• A Program gombbal válassza ki a Főzés párában (9) program gombját (a 
szimbólum villogni kezd). 
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• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1 perc és 1 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 100–
220 °C között). 

• A gyári beállítás 220 °C és 15 perc. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
PÁROLÁS 

• Tegye az edénybe az élelmiszert, engedjen bele megfelelő mennyiségű vizet 
és csukja le a fedelét. 

• A Program gombbal válassza ki a Párolás (10) program gombját (a 
szimbólum villogni kezd). 

• Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 1 perc és 5 óra 59 perc között 
állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható. 

• A gyári beállítás 100 °C és 6 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
OLAJSÜTÉS 

• Öntsön a főzőedénybe olajat (számoljon azzal, hogy a sütőkosár 
behelyezése után az olaj űrtartalma kissé megnövekszik). 

• A Program gombbal válassza ki az Olajsütés (11) program gombját (a 
szimbólum villogni kezd). 

• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1 perc és 9 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 180–
240 °C között). 

• A gyári beállítás 180 °C és 30 perc. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• Tegye a sütőkosárba az élelmiszert és merítse bele az olajba. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 
• Megj.: Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni. 
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GRILLEZÉS 
• Tegye az edénybe a sütőrácsot. A rácsra helyezze rá a szükséges 

élelmiszereket csukja le az edény fedelét. 
• A Program gombbal válassza ki a Grillezés (12) program gombját (a 

szimbólum villogni kezd). Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az 
időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 9 óra 59 perc között állítható be, a 
hőmérséklet pedig 180–240 °C között). A gyári beállítás 240 °C és 30 perc. 

• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
RAGÚ (HOT POT) 

• A Program gombbal válassza ki a Hot pot (13) program gombját (a szimbólum 
villogni kezd). 

• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1 perc és 1 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 120–
240 °C között). 

• A gyári beállítás 240 °C és 2 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
PALACSINTA (FLAPJACK) 

• Lisztből, tojásból, pici sóból és a vizből készítsen tésztát. Öntsön az edénybe 
1 kávéskanál olíva olajat és öntse bele a tésztát. 

• A Program gombbal válassza ki a Palacsinta (14) program gombját (a 
szimbólum villogni kezd). 

• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1 perc és 1 óra között állítható be, a hőmérséklet pedig 140–180 °C 
között). 

• A gyári beállítás 160 °C és 40 perc. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 
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TISZTÍTÁS 
• Öntsön a főzőedénybe 2 liter vizet és 1 csésze mosogatószert, majd zárja le 

a fedelét. 
• A Program gombbal válassza ki a Tisztítás (15) program gombját (a 

szimbólum villogni kezd). 
• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 

(az idő 1 perc és 9 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 50–
240 °C között). 

• A gyári beállítás 240 °C és 15 perc. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 

 
LEVES 

• Helyezze a főzőedénybe a hozzávalókat, engedje fel megfelelő mennyiségű 
vízzel és csukja le a fedelét. 

• A Program gombbal válassza ki a Leves (16) program gombját (a szimbólum 
villogni kezd). 

• Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 30 perc és 2 óra között állítható 
be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható. 

• A gyári beállítás 110 °C és 1 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
KÁSA 

• Öntse bele a kását a főzőedénybe, tegye bele a hozzávalókat és a vizet, majd 
zárja le a fedelét. 

• A Program gombbal válassza ki a Kása (17) program gombját (a szimbólum 
villogni kezd). 

• Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet 
(az idő 1 perc és 1 óra 30 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 100–
140 °C között). 

• A gyári beállítás 110 °C és 1 óra. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 
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RIZS  
• Szórjon a főzőedénybe 5 csésze rizst és 6 csésze vizet, majd zárja le a 

fedelét. 
• A Program gombbal válassza ki a Rizs (18) program gombját. 
• A gyári beállítás 150 °C és 35 perc. 
• A hőmérséklet beállítása nem módosítható. 
• A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 
• A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra. 

 
 
A PROGRAMOK JEGYZÉKE 
Program Idő Hőmérséklet 
1 Sütés 1-30 perc 140-180 °C 
2 Sütemény 1 perc - 1,5 óra 140 °C 
3 Pirítóskenyér 1-30 perc 160 °C 
4 Sajt 30 perc - 9 óra 59 perc 40 °C 
5 Csokoládé 30 perc - 4 óra 60-70 °C 
6 Kiolvasztás 30 perc - 3 óra 80 °C 
7 Rántás 1-59 perc 50-240 °C 
8 Hirtelen sütés (Stir-fry) 1-30 perc 50-240 °C 
9 Főzés párában 1 perc - 1 óra 59 perc 100-220 °C 
10 Párolás 1 perc - 5 óra 59 perc 100 °C 
11 Olajsütés 1 perc - 9 óra 59 perc 180-240 °C 
12 Grillezés 1 perc - 9 óra 59 perc 180-240 °C 
13 Ragú (Hot pot) 1 perc - 1 óra 59 perc 120-240 °C 
14 Palacsinta (Flapjack) 1 perc - 1 óra  140-180 °C 
15 Tisztítás 1 perc - 9 óra 59 perc 50-240 °C 
16 Levesek 30 perc - 2 óra 110 °C 
17 Kása 1 perc - 1,5 óra 100-140 °C 
18 Rizs  35 perc 150 °C 
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TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 
• Használat után minden esetben húzza ki a készüléket a hálózatból és hagyja 

kihűlni.  
• A kivehető edényt mossa el mosogatószeres vízben. Ezután öblítse le tiszta 

vízzel és törölje szárazra. Az odasült élelmiszermaradékot szivaccsal tisztítsa 
le. Az edény külső felületét tisztítsa le nedves ruhával és hagyja megszáradni. 

• Az edény fedelét mossa el meleg, közömbös mosogatószeres vízbe mártott 
finom szivaccsal. Öblítse le és törölje teljesen szárazra. 

• A készülék talpazatát soha ne merítse vízbe. 
• Tisztításhoz ne használjon agresszív vegyszereket, durva szivacsot vagy 

oldószereket. 
• A készüléket ne mossa mosogatógépben. 

 
RECEPTEK 
 
MÉZES SÜLT CSIRKESZÁRNYAK 
1 kg csirkeszárny, 2 evőkanál méz, 2 evőkanál paradicsomszósz 
Pác: 
2 evőkanál citromlé, 3 evőkanál szójaszósz, 1 kiskanál reszelt gyömbér 
A szárnyakat mossa meg folyó vízben, szalvétával szárítsa meg és helyezze tálba. 
Citromléből, szójaszószból és gyömbérből készítsen pácot.  A szárnyakra öntse rá a 
pácot, időnként forgassa meg és hagyja 3-4 órát állni. 2 evőkanál pácot merjen ki és 
keverje el mézzel és  paradicsomszósszal. 
A szárnyakat helyezze a sütőrácsra, kapcsolja be a Sütés programot és süsse 10 
percig 160 °C-on. 10 perc után vegye ki a szárnyakat és kenje be a pác, a méz és a 
paradicsomszósz keverékével. Helyezze vissza a szárnyakat a sütőrácsra és süsse 
további 5 percig. Ismét vegye ki és kenje meg a keverékkel. Tegye vissza és még 5 
percig süsse. 
 
SÜLT CSIRKE 
1 egész csirke belsőség nélkül, 1 kisebb hagyma, 1 evőkanál vaj, ½ csésze 
csiperkegomba, másfél csésze kockára vágott zsemle, 1 teáskanál reszelt 
citromhéj, 1 evőkanál aprított metélőhagyma, 1 evőkanál  majoranna, 1 elhabart 
tojás, másfél csésze csirkehúsleves (vagy bujon), késhegynyi szerecsendió, 
fokhagyma, só, bors 
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A csirkét mossa meg folyóvíz alatt és tiszta ruhában szárítsa meg. Pucolja meg a 
hagymát és vágja apróra. Egy serpenyőben olvassza fel a vajat és kissé pirítsa meg a 
hagymát. Adja hozzá a csiperkegombát és kb. 1 percig pirítsa. Hagyja kihűlni, majd 
keverje hozzá a kockákra vágott zsemlét, a metélőhagymát, a citomhéjat, majorannát, 
szerecsendiót, az elkevert tojást és ízesítse sóval és borssal. A fenti alapanyaggal 
töltse meg a csirkét és a nyílást tűzze össze fogvájóval. A csirkét kenje meg vajjal és 
sóval és helyezze rá a rostra. Kapcsolja be a Sütés programot és süsse 20 percig 160 
°C-on. Ezután a csirkét fordítsa meg, kenje be vajjal és süsse kb. további 20 percig 
vagy amíg arany színűvé nem válik a bőre. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Névleges feszültségtartomány 220–240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Teljesítmény 1500 W 
Űrtartalom 5 l 
Hőmérséklet szabályozó 40-240 °C 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.  
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az 
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása 
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes 
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív 
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék 
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes 
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források 
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a 
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások 
megelőzésében is.   

 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi 
vonatkozó alapkövetelménynek. 


