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A készülék megfelel az elektromágneses zavarásra vonatkozó EN 55011 szabvány előírásainak. 
E szabvány szerint, a készülék a 2-es csoport „B” osztályába tartozik, és a megengedett határokon belül van. 
A 2-es csoport azt jelenti, hogy a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában hozták létre, 
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ÜZEMBE HELYEZÉS 
A VÉDŐBURKOLAT ELTÁVOLÍTÁSA 
A készülék külső felületét védőfólia borítja, hogy megvédje a szállítás 
közbeni karcolódástól. Üzembe helyezés vagy használatbavétel előtt 
távolítsa el ezt a védőréteget. 

FIGYELMEZTETÔ CÍMKE FELHELYEZÉSE 
A készülék üzembe helyezése előtt megfelelő figyelmeztető címkét kell 
felhelyezni. Intézkedjen a megfelelő címke beszerzéséről, és helyezze 
azt a készülék tetejére.

FÖLDELÉS 
FIGYELEM! A SZEMÉLYI BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A 
KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN FÖLDELNI KELL! 
Ha a hálózati konnektor nem földelt, a vásárló felelőssége és 
kötelessége azt egy megfelelően földelt konnektorra cserélni.

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG 
A hálózati feszültség értékének meg kell egyeznie a készülék 
adattábláján feltüntetett értékkel. A megadottnál nagyobb hálózati 
feszültség alkalmazása veszélyes, tüzet okozhat, vagy egyéb 
meghibásodáshoz vezethet.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE 
Sima, vízszintes felületre állítsa a sütőt. Ne helyezze azt forró és 
nedves helyre, például gáz, vagy elektromos tűzhely közelébe. 
Ne működtesse a készüléket, amikor a helyiség hőmérséklete 
magasabb 40ºC-nál és/vagy 85%-nál nagyobb a páratartalom.
Nagyon fontos a kellő szellőzés biztosítása a mikrohullámú sütő körül. 
Gyenge rádióadók esetében megvan a veszélye a kismértékű 
interferenciának, ha a mikrohullámú sütőt túl közel helyezi a rádió- 
vagy a tévékészülékhez.
A mikrohullámú sütő biztonságos és hatékony működtetéséhez fontos 
a kellő légáramlás biztosítása, ezért az oldalánál és a hátlapjánál 5 cm, 
a tetejénél mindig legyen legalább 20 cm szabad hely.
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati csatlakozó mindig 
elérhető legyen. 
 

 

 

Fontos biztonsági óvintézkedések
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Fontos biztonsági óvintézkedések
FIGYELEM
1. Az égések, elektromos áramütés, tűz, személyi sérülés, illetve túlzott 

mikrohullámú energia képződés elkerülése érdekében: Ovassa végig 
a használati útmutatót, mielőtt elkezdi használni a készüléket.

2. Az ajtószigeteléseket és a szigetelések környékét át kell vizsgálni, 
hogy nem sértültek-e meg. Sérült szigeteléssel a készülék nem 
kapcsolható be, amíg a gyártó által képzett szakember meg nem 
javítja azt.

3. A cumis és bébiételes üvegekben lévő ételt fel kell rázni, vagy meg 
kell keverni és ellenőrizni kell fogyasztás előtt a hőmérsékletet az 
égési sérülés elkerülése érdekében.

4. A folyadékokat és más ételeket nem szabad lezárt tartóban 
melegíteni, mert könnyen felrobbanhatnak.

5. Italok mikrohullámmal történő melegítésekor könnyen előfordulhat, 
hogy késleltetéssel futnak ki az edényből, ezért gondosan kell eljárni, 
amikor megfogja az edényt.

6. Veszélyes, ha a készüléket nem a gyártó által képzett szakember 
javítja, különösen, ha olyan tevékenységet végez, amelynek során 
eltávolítja a mikrohullámú energiától védő fedelet.
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Fontos biztonsági óvintézkedések
FIGYELEM
1. A magas minőségű magnetron csövek és egyéb alkotórészek 

megóvása érdekében ne kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, ha 
nem rak bele ételt.

2. A sűtő belsejében magas feszültség van. A javításokat, átalakításokat 
csak megfelelően képzett szerviz szakember végezheti.

3. A maximális hűtési hatékonyság érdekében a sütő hátsó részén 
szabad légmozgásra van szükség. Főzés közben tartsa a 
ventilátorokat szabadon.

4. Ne szárítson ruhát a mikrohullámú sütőben, mert azok megéghetnek, 
ha túl sokáig hagyja őket a sütőben.

5. Csak a használati útmutatóban leírt célokra használja a sütőt. 

6. Ne műkodtesse a készüléket, ha az nem működik tökéletesen, 
megrongálódott vagy leesett.

7. Ne használja kültéren.

8. Ne merítse a vezetéket vagy a csatlakozódugót vízbe.

9. Tartsa távol a vezetéket a forró felületektől.

10. Ne hagyja a vezetéket asztalsarokról vagy pultról lelógatva.

11. A tűz kockázatának csökkentése érdekében:
a) Ne főzze túl az ételeket. Megfelelő körültekintéssel járjon el, 

ha a sütőben melegítés céljából papírt, műanyagot, vagy egyéb 
gyúlékony anyagot helyezett el.

b) Távolítsa el a csavart fém drótokat a csomagolásról, mielőtt 
behelyezi a sütőbe.

c)
 

Ha a sütőben lévő anyag meggyulladna, hagyja csukva az ajtót, 
kapcsolja ki a készüléket fali kapcsoló, vagy szakítsa meg az 
áramellátást a megszakító segítségével.
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Fontos biztonsági óvintézkedések
12. Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék mellett, tetején, 

besejében. Ez tűzveszélyes lehet.

13. NE használja a sütőt vegyszerek vagy egyéb nem ételnek minősülő 
termékek melegítsére. NE tisztítsa a sütőt olyan tisztítószerrel, amely 
a címkéjén lévő útmutatások alapján maróanyagot tartalmaz. Maró 
anyagok melegítése mikrohullámú sugárzás szivárgását okozhatja.

14. Ne használja a mikrohullámú sütőt befőttes üvegek, vagy egyéb 
lezárt üvegek melegítésére. Az üvegben nyomás keletkezhet és ez 
robbanáshoz vezethet. Továbbá a sütő nem képes megfelelő 
hőmérsékletre melegíteni a befőttet. A nem megfelelően melegített 
befőtt tönkremehet és elfogyasztása ártalmas lehet az egészségre.

15. Ne próbáljon meg olajat forrosítani a sütőben.

16. A burgonya, alma, tojás, tökfélék és a kolbász felülete nem porózus. 
Ezeknek az ételeknek a felületét meg kell szúrkálni főzés előtt a 
robbanás elkerülése érdekében.

17. NE HASZNÁLJON HAGYOMÁNYOS HÚSHŐMÉRŐT A 
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN. A sültek és a szárnyas ételek 
hőmérsékletének ellenőrzéséhez MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN 
HASZNÁLHATÓ HŐMÉRTŐT használjon. Hagyományos húshőmérőt 
csak akkor használjon, ha az ételt már eltávolította a mikrohullámú 
sütőből. Ha még nem főtt át, tegye vissza húst, szárnyast a sütőbe 
és főzze még pár percig az ajánlott erősségi szinten. Fontos, hogy 
a hús, illetve szárnyas teljesen átsüljön.

18. Különös figyelemre van szüksége, ha a mikrohullámú sütőben 
pattogatott kukoricát készít. Csak a gyártó által előírt minimum 
időtartamig melegítse. A sütő teljesítményének megfelelő 
útmutatások szerint készítse a kukoricát. SOHA ne hagyja 
felügyelet nélkül a sütőt pattogatott kukorica készítése közben. 
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Fontos biztonsági óvintézkedések
19. Bébiüvegek felmelegítésénél mindig távolítsa el azok fedelét és a 

cumi részt. Az üveg tetején a folyadék sokkal forróbb lesz, mint az 
alján ezért rázza össze megfelelően, mielőtt ellenőrzi a hőmérsékletet. 
A bébiételes üveg tetejét és el kell távolítani melegítésnél, keverje 
meg, vagy rázza össze a hőmérséklet ellenőrzése előtt.

20. Az ajtószigeteléseket és a szigetelések környékét törölje át nedves 
ruhával. 

21. Ha füstöt érez, állítsa le a készüléket, vagy húzza ki a csatlakozódugót 
a fali aljzatből, és ne nyissa ki az ajtaját a lángok elfojtása érdekében.

22. Ha a készülék hálózati vezetéke megsérült, az áramütésveszély 
elkerülése érdekében, a gyártóval vagy annak szakemberével, illetve 
hasonlóan képzett szakemberrel ki kell azt cseréltetni.

23. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy az edények alkalmasak-e 
mikrohullámú sütőben való használatra.

24. Amikor folyadékokat – például levest, szószokat és italokat – melegít 
a mikrohullámú sütőben, anélkül, hogy bugyborékolnának, a 
forrásponton túl melegítheti őket. 
Ez a forró folyadék hirtelen kifutását eredményezi. 
Ennek elkerülése érdekében tegye a következőket:
a) Ne használjon egyenes oldalú, keskeny nyakú edényeket.
b) Ne melegítse túl a folyadékot.
c) Mielőtt beteszi az edényt a sütőbe, keverje meg a folyadékot és 

a főzési/melegítési idő felénél újra keverje meg.
d) A melegítés után rövid ideig hagyja állni az ételt a sütőben, 

és mielőtt kivenné az edényt, újra keverje meg a folyadékot.

25. Amikor műanyag vagy papír edényben melegíti az ételt, gyakran 
ellenőrizze a sütőt, mert ezek az edények túlmelegedés esetén 
meggyulladhatnak. 

26. Ne főzzön tojást a saját héjában, és keményre főtt tojást ne 
melegítsen mikrohullámmal, mert felrobbanhat.
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Fontos biztonsági óvintézkedések
27. 8 évesnél idősebb gyerekek, illetve korlátozott fizikai, érzékelési vagy 

mentális képeségekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal nem 
rendlekező személyek csak felügyelet mellett használhatják a 
készüléket, vagy ha megkapták a készülék használatára vonatkozó 
instrukciókat, megértették a kockázatokat és képesek a készüléket 
biztonságosan kezelni. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a 
készülékkel. A tisztítást, illetve kartbantartást gyerekek nem 
végezhetik felügyelet nélkül.

28. Ne végezze a tisztítást vízsugár használatával.

29. Az elektromágneses mezők ártalmasak lehetnek, a pacemakerrel 
rendelkező személyeknek ajánlatos távol maradni az 
elektromágneses mezőktől. Ebben az esetben kövesse a gyártója 
által adott útmutatásokat.

30. Ha nem használja a készüléket, ne tároljon benne semmit. Ez 
veszélyes lehet környezetére, ha véletlenül bekapcsolódik a készülék.

31. Ne használjon újrahasznosított papírból készült termékeket, mivel 
ezek tartalmazhatnak szennyeződéseket, amelyek szikrázást, illetve 
tüzet okozhatnak használat közben, kivéve ha a csomagolás 
egyértelműen kimondja, hogy a terméket mikrohullámú sütőben való 
használatra tervezték.

32. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról szervizelés, 
alkatrész csere közben. Leválasztás után a csatlakozódugó 
maradjon a szervizszakember számára jól látható helyen a véletlen 
újracsatlakoztatás elkerülése érdekében. 

33. A sütőt folyamatosan tisztítani kell, az ételmaradékokat el kell távolítani.

34. Ne használjon fém árut, arany, vagy ezüst szegélyekkel díszített 
tálakat, vagy fém tartalmú edényeket.
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A készülék tisztításának lemulasztása, vagy helytelen kivitelezése 
károsíthatja a felületet és kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék 
élettartamát, esetenként veszélyes helyzetekhez is vezethet.
1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

2. Tartsa tisztán a sütő belsejét (és a középső polcot NE-2143-2, 
NE-2153-2 típusok esetén). Ha ételdarabok vagy kifröccsent folyadék 
tapadt a sütő falára, vagy az ajtószigetelések és az ajtófelület közé, 
ezek elnyelik a mikrohullámokat és szikrázást okozhatnak. Minden 
kifröccsent szennyeződést töröljön le nedves ruhával. Ha nagyon 
elszennyeződött a felület, használhat konyhai tisztítószert. 
Ne használjon durva súroló- vagy dörzsölő szert.

3. A mikrohullájú sütő külsejét szappanos vízzel tisztítsa meg, majd törölje 
szárazra egy puha ronggyal. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a 
ventillátorba vagy a vezérlőpanelre, mivel ez károsíthatja a készüléket.

4. Az ajtó ablakát nagyon enyhe szappanos vízzel tisztítsa. Ügyeljen 
arra, hogy puha rongyot használjon. Soha ne használjon ablak tisztító 
folyadékot. Az elülső ablak felülete megkarcolódhat durva szappan 
vagy tisztítószerek használata esetén.

A mikrohullámú sütő karbantartása

FRÖCCSENÉSGÁTLÓ LEMEZ TISZTÍTÁSA
1. Fogja meg fröccsenésgátló lemez kioldó karjait mindkét kezével, 

pattintsa ki őket és húzza lefelé. Majd vegye ki a fröccsenésgátló 
lemezt a sütő belsejéből.

2. Öblítse le a fröccsenésgátló lemezt szappanos vízzel vagy konyhai 
tisztítószerrel.

3. Ügyeljen arra, hogy visszahelyezze a lemet, mielőtt újra használni 
kezdi a készüléket.

FIGYELEM
A fröccsenésgátló lemezt biztonságosan vissza kell helyezni a sütő 
használatához.

Kioldó karFröccsenésgátló lemez
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A mikrohullámú sütő karbantartása
A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A légszűrőt tisztítsa rendszeresen, az alábbi útmutatás szerint. 
Ha a légszűrő eltömődött, a sütő használata során problémák léphetnek 
fel. (*)

1. Távolítsa el a légszűrőt úgy, hogy az előlap alsó szegélyén lévő jobb 
oldali csavart balra tekeri. Majd csúsztassa jobbra a szűrőt és emelje 
le a bal oldalon lévő támasztékról.

2. A szűrőt mossa ki meleg, szappanos vízben. 

3. A sütő használata előtt ellenőrizze, hogy a szűrők valóban a helyükre 
kerültek-e. 

(*)  Ha a légszűrő, a rákerült por és zsiradék miatt eltömődik, az a készülék 
túlmelegedését okozhatja.  

Csavar

Támaszték
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KONYHAFELSZERELÉS
1.  Mielőtt mikrohullámú sütőbe tenné az edényt, mindig 

ellenőrizze, hogy az alkalmas-e erre a célra. 
Semmilyen lezárt dolgot ne tegyen a sütőbe, mert az 
felrobbanhat. Megjegyzés: Mindig ellenőrizze a gyártó 
útmutatását, mert vannak olyan gyártók, amelyek 
olyan tartóedénybe teszik az ételt, amit nem 
szükséges kilyukasztani. 

 

2.  Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az 
étel papír-, műanyag- vagy más gyúlékony tartóban 
van. Újrafelhasználható papírt ne tegyen a sütőbe, 
mert lehet, hogy olyan szennyeződéseket tartalmaz, 
ami miatt szikrázás és/vagy tűz keletkezhet, kivéve, 
ha a csomagoláson fel van tüntetve, hogy az alkalmas 
mikrohullámú sütőben történő felhasználásra.

3.  A mikrohullámú sütőben való használatra legjobbak 
a hőálló edények (mint a Pyrocream és a Pyrex). 

4.  Ha szikrázást tapasztal, gondosan ellenőrizze, 
hogy az edény nem tartalmaz-e fémet. 

5.  Használhatja az eredeti üveg, porcelán, műanyag 
vagy papír edényt, ha a használatuk alacsony 
hőmérsékleten történik. Magas hőmérséklet esetén, 
az edény elrepedhet vagy elgörbülhet. 

6.  Zöldségek párolásához használhat speciális átlátszó 
fóliát (mint a Saran Wrap) vagy sütőpapírt. 
Ne használjon műanyag zacskót főzéshez.

FIGYELEM 
Ne tegyen semmilyen FÉM ESZKÖZT

a mikrohullámú sütőbe.

FAGYASZTOTT ÉTELEK 
KIOLVASZTÁSA

  

1.  Ha a mikrohullámú sütőben teljesen ki akarja 
olvasztani a fagyasztott élelmiszereket, a kiolvasztás 
egyenetlen lesz, mert az élelmiszerek vastagsága és 
alakja különböző. Gyakorlatilag a fagyasztott ételt 
nem kell teljesen kiolvasztani. A következő főzési 
művelet szempontjából az ideális és hasznos az, ha 
az élelmiszer 70%-a van kiolvasztva.

 2.  Az egyenletes kiolvasztás érdekében, kiolvasztás 
közben fordítsa meg vagy rendezze át a darabokat.

3.  Zsírosabb húsok kiolvasztásánál, rövid ideig 
melegítse a húst, majd hagyja állni 
szobahőmérsékleten, vagy megszakításokkal 
végezze a melegítést.

4.  Amikor egész csirkét vagy bármilyen szabálytalan 
alakú élelmiszert olvaszt ki, a comb végeit vagy a 
vékonyabb részeket takarja le alumínium fóliával. 
Különben a vékonyabb részek gyorsabban olvadnak 
ki és már főni kezdhetnek, míg a többi rész még 
teljesen fagyott.  

5.  Távolítsa el a jeget időnként kiolvasztás közben.

EGYÉB HASZNOS 
TANÁCSOK 

 

A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN
1.  Amikor bizonyos élelmiszernél meghatározza az 

időtartamot, mindig minimális időt határozzon meg 
és a folyamat közben időnként ellenőrizze az 
eredményt. Mivel a mikrohullám nagyon gyorsan főzi 
meg az ételt, az gyorsan túlfőhet.

2.  Kis mennyiségű, vagy alacsony víztartalmú 
élelmiszernél óvatosan járjon el. Könnyen 
meggyulladhat, ha túl hosszú ideig melegíti őket.

3.  Ne használja a sütőt konyharuhák vagy egyéb 
textíliák szárítására. Könnyen meggyulladhatnak, 
ha túl hosszú ideig melegíti azokat.

4.  Mikrohullámú sütőben ne próbáljon meg tojást főzni.
5.  Tojássütésnél a sütőbe helyezés előtt szúrja ki a 

sárgája hártyáját, nehogy szétrobbanjon.
HOGYAN KAPHAT VÉGÜL SÜLT FELÜLETET
Általában a mikrohullámú sütőben készült ételek 
felülete nem barnul meg. Ez a sütő egyik sajátossága. 
A barnítás érdekében a sütés előtt vagy közben, vonja 
be a csirkedarabok felületét szósszal. Hagyományos 
sütőben is megbarníthatja a húst, mielőtt a mikrohullámú 
sütőbe helyezné. Vagy mikrohullámú sütőhöz gyártott 
barnító serpenyővel ugyanazt az eredményt érheti el.

EGYENLETES FŐZÉS/SÜTÉS
Nyissa ki a sütő ajtaját, és fél fordulattal fordítsa el az 
edényt, vagy menet közben fordítsa meg az ételt. 
Ez még hatékonyabbá teszi a főzés/sütést. Ha csirkét 
készít, a lábak hamarabb megfőhetnek, mint a többi rész. 
A lábakat takarja le alumínium fóliával főzés közben a 
mikrohullámok visszaveréséhez az egyenletes 
főzés/sütés érdekében. 

 

 

MELEGÍTÉS KÉT SZINTEN 
(csak NE-2143-2/2153-2 
típusok esetén)
Melegítésekor az edényt mindig az alsó lap közepére 
tegye.  

Ha a készüléket főleg egy dolog melegítésére használja, 
vegye ki a polcot, és az alsó lapra tegye az edényt. 

Ha egyszerre két edényben akar ételt melegíteni, tegye 
azokat egymás mellé az alsó lapra. Nagyobb méretű 
edények esetében egy-egy edényt tegyen a polcokra.

Ha kettőnél több tányérban akar ételt melegíteni, a két 
polcon ossza el egyenletesen azokat. 

Az egyes tányérok között hagyjon némi helyet. Túl sok 
ételt ne akarjon egyszerre melegíteni. 

Ha fagyott étel kiolvasztására vagy főzésre használja 
a készüléket, csak az alappolcot használja, egyidőben 
ne használjon két polcot. 

Használat előtt
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 Digitális kijelzőablak (lásd alábbiakban)
 Teljesítményszint kijelzése
 Teljesítményszintet kiválasztó gomb
 Időzítő tárcsa
 Start gomb
 Ajtó fogantyúja

 Légszűrő
 Fröccsenésgátló lemez 
(készülékbelső tetején)
 Középső polc (csak NE-2143-2 típusnál)
 Hálózati kábel
 Hálózati csatlakozódugó

Figyelmeztető címke csatolva a külső felületen.

A — Melegítési időtartam kijelzése 
        (perc, másodperc) 
B —  Teljesítményszint-jelző 

 : MAGAS
 : KÖZEPES
 : KIOLVASZTÁS

NE-2143-2/NE-1843/NE-1643
típusok kezelőszervei

A

B

❶
❷
❸
❹
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Példa: Az étel elkészítése KÖZEPES teljesítényen 4 perc alatt 
1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 

bedugva.

2.  Nyissa ki az ajtót.
A sütővilágítás bekapcsol. Megjelenik a „0” a digitális kijelzőablakban és a 
teljesítményszint jelzése      .

3.  Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az 
ajtót megfelelően.
A sütővilágítás kikapcsol.

 

Megjegyzés:   A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés. Az ajtó 
becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik.

4.  Nyomja meg a kívánt Teljesítményszint gombot, ha       MAGAS-tól eltérőt választ.
A kiválasztott teljesítmény szint megjelenik a digitális kijelző ablak alatt.
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint gombot még egyszer a       KÖZEPES 
beállításhoz.

 
 

5.  Állítsa be a melegítés időtartamát.
Ellenőrizze, a megjelent melegítési időtartamot.

 

Megjegyzés:   Maximum 25 perc      állítható be, illetve 30 perc      vagy      esetén.
[Példa]: Állítsa be a melegítés időtartamát 4 percre. 

6.  Nyomja meg a Start gombot. 
A. A sütővilágítás bekapcsol.  
B. A melegítés elkezdődik. 
C. A teljesítményszint jelző villogni kezd.  
D. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszaszámol.

7.  Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés.
A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” 
jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.

 

 

8.  Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt. 
A kijelzőn megjelenik a „0” jelzés, és a teljesítményszint      jelzése. 
A sütő megvilágítása bekapcsol.

 

9.  Csukja be sütő a sütő ajtaját. A lámpa kialszik. 
Egy perccel később elsötétül a kijelző.

 

• Amikor nyitott ajtónál nyomja meg a Start gombot, minden esetben megjelenik 
a „0” jelzés.

• Amikor beállította a melegítés időtartamát, még megváltoztathatja a teljesítményszintet.
• Ha melegítés közben akarja megváltoztatni az időtartamot, egyszerűen állítsa be a 

kívánt percet és másodpercet. 

NE-2143-2/NE-1843/NE-1643
típusok működtetése
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 Digitális kijelzőablak (lásd alábbiakban)
 Prog (Program) gomb
 Váltó (A/B/C) gomb
 Teljesítményszintet kiválasztó gomb
 Dupla/Tripla adag gomb
 +10s/+20s gomb
  ●Szám/Memória gombok
● Időtartam bevitel
 Stop/Alapértelmezett beállítás gomb

 Start gomb
 Ajtó fogantyúja
 Légszűrő
 Fröccsenésgátló lemez (készülékbelső tetején)
 Középső polc (csak NE-2153-2 esetén)
 Hálózati kábel
 Hálózati csatlakozódugó

Figyelmeztető címke csatolva a külső felületen.

A—Program kijelző
B— Melegítési időtartam kijelzése  

(„perc.másodperc” vagy „óra.perc”)
C— ●Memória gombszám kijelző

●Melegítési állapotjelző
D—Figyelmeztető hangjelzés beállítása
E—●Programozott melegítés behívása: 

Állapot szám kijlező
 ●Programozott melegítés folyamatban: 

Működés jelző
 ●Hangjelzés szint beállítás: Skálajelző 

A B

E

C

D

Ez a sütő az alábbi gyári beállításokat taralmazza:
1. Kézi működtetés
2.  A memóriagombok 1 fokozatú melegítésnél, MAGAS teljesítménynél, a következő időtartamokat jelentik. 

A1=10 mp  A2=20 mp  A3=30 mp  A4=40 mp  A5=50 mp  
A6=1 perc A7=1 perc 15 mp  A8=1 perc 30 mp  A9=1 perc 45 mp  A0=2 perc

3. Program feloldva
4. Dupla mennyiség=1,6-szor Tripla mennyiség=2,2-szer
5. A ciklikus számláló értéke minden esetben “0”.
6. Sütővilágítás  Amikor az ajtó nyitva = ON (Be)  Melegítési ciklus végén villog = OFF (Ki) 

Csökkentett fényerő melegítés közben = OFF (Ki)
7. A szűrőtisztítás alapértelmezett ideje „500”r-a van állítva.
Amennyiben ezeket a beállításokat meg kívánja változtatni, kérjük ellenőrizze a kezelési útmutató programozásra 
vonatkozó részét.

NE-2153-2/NE-1653 típusok kezelőszervei

•

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

❽

❾
10
11
12
13
14
15
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NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése
TELJESÍTMÉNYSZINT VÁLASZTÓ GOMB
Valamennyiszer megnyomja a gombot, a teljesítményszint az alábbi lehetőségek között vált.

P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3

P2 P1 P0 PU1 PU2 PL1 PL2 P10 újra.

MAGAS P10: 1600 W* (NE-1653) 
 2100 W* (NE-2153) ALACSONY P3: 30% 

P2: 25%

KÖZEPESEN
MAGAS

 
P9: 90% 
P8: 80% 
P7: 70% 
P6: 60%

KIOLVASZTÁS P1: 340 W
KI P0: 0%

MELEGÍTÉS
FELÜLRŐL LEFELÉ

 PU1: 50% 
PU2: 25%

KÖZEPES P5: 50% 
P4: 40%

MELEGÍTÉS
LENTRŐL FELFELÉ

PL1: 50% 
PL2: 25%

*IEC szabvány szerint

A. 1. fokozatú melegítés kézi beállítása
1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 

bedugva.

2.  Nyissa ki az ajtót.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.

 

3.  Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az 
ajtót megfelelően.
A sütővilágítás kikapcsol.

 

Megjegyzés:   A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés. 
Az ajtó becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik.  

4.  Nyomja meg a teljesítményszint választó gombot.
A kiválasztott teljesítményszint jelzése kijelzésre kerül, és az 1-es fokozatú melegítés 
jelzése „1” villogni kezd. 
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint gombot egyszer a MAGAS beállításhoz.

 

 
  

Megjegyzés:   Minden egyes gombnyomásra a Teljesítményszint a fentiek 
szerint változik.

5.  Állítsa be a kívánt melegítési időtartamot a megfelelő számgomb megnyomásával. 
Megjegyzés:   A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 

30 perc, egyéb esetben 15 perc. 
[Példa]: Nyomja meg a „2”, „0”, „0” számgombokat 2 perc beállításához.  

6.  Nyomja meg a Start gombot. 
A. A sütővilágítás bekapcsol.  
B. A melegítés elkezdődik. 
C. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.  
D. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszaszámol.

7.  Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés.
A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” 
jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.

(Folytatás a következő oldalon)
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NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése
8.  Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt. 

A sütővilágítás bekapcsol. A kijelzőn megjelenik az eredetileg kiválasztott idő és 
melegítési fokozat száma.

 

9.  Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

 

SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS: 1. és 4. fokozatú melegítéshez 
1.  Melegítés közben, a Stop/Reset gombbal leállíthatja a készüléket. A Start gombbal 

újraindíthatja, a Stop/Reset gomb ismételt megnyomásával törölheti a kiválasztott 
programot.

2.  Amennyiben nem melegít és úgy nyomja meg a Stop/Reset gombot, törli a 
kiválasztott programot.

ISMÉTLÉS FUNKCIÓ
1.  Megismételheti ugyanazt a manuálisan kviálasztott melegítési időt a Start gomb 

megnyomásával, ha a sütőt újra használja 1 percen belül.
2.  Amennyiben egy perc eltelik úgy, hogy az ajtó zárva van, az ismétlés funkció 

lehetősége megszűnik.

B. Kézi beállítás 2-5. fokozatú melegítéshez
1. Hajtsa végre az 1-5. lépéseket a 15. oldalon.
2.  A Teljesítmény választó gombot többszöri megnyomásával válassza ki a 2. fokozatú 

melegítéshez kívánt teljesítményszintet. 
A kiválasztott teljesítményszint jelzése kijelzésre kerül, és a 2-es fokozatú melegítés 
jelzése „2” villogni kezd. 
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint választó gombot 8-szor az ALACSONY 
szint kiválasztásához.

 

 

3.  A megfelelő számgomb segítségével állítsa be a 2-es fokozatnál kívánt melegítési 
időtartamot. 
Megjegyzés:   A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 

30 perc, egyéb esetben 15 perc. Bár a TELJES IDŐTARTAM folyamatos 
melegítés esetén (1-5. fokozat) beállítható 25 percig, de ez alól kivételt 
képeznek a „KIOLVASZTÁS” és „P0” funkicók.
 

  

[Példa]: Nyomja meg a „1”, „0”, „0” számgombokat 1 perc beállításához. 

4.  Nyomja meg a Start gombot.
A. Mindkét fokozat teljes ideje kijelzésre kerül.
B. A sütővilágítás bekapcsol.
C.  Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.
D. Az első fokozat melegítési ideje a digitális kijelzőn visszaszámol.

5.  Az 1-es fokozatú melegítés után megszólal a jelzőharang. A 2-es fokozatú melegítés 
jelzése „2”, valamint a 2-es fokozatra vonatkozó teljesítményszint jelzése villogni kezd 
és a még hátralévő időtartam csökkenni kezd.

6.  Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés.
A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” 
jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor. 

(Folytatás a következő oldalon)
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NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése
7.  Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt. 

A sütővilágítás bekapcsol. A kijelzőn megjelenik az eredetileg kiválasztott idő és 
melegítési fokozat száma.

 

8.  Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

 

Megjegyzés:   3-as vagy magasabb fokozatú melegítésnél, a 3. lépés (16. oldal) után 
válassza ki még egyszer a teljesítményszintet és állítsa be a melegítési 
időtartamot. 

Lásd. speciális megjegyzések „Kézi 1. fokozatú melegítéshez” a 16. oldalon.

C. Memóriagombok beprogramozása 1. fokozatú melegítéshez
Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva 
(lásd. 21. oldal Programzár aktiválása). 

1.  Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 
bedugva.

2.  Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.

3.  Nyomja meg a program gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés.

 

4.  Nyomja meg azt a memóriagombot, amit be akar programozni. 
Megjelenik a választott gomb száma és az arra már beprogramozott adatok. 
[Példa]: Nyomja meg az “5” memóriagombot.

 

5.  A kívánt teljesítményszint kiválasztásához nyomja meg a Teljesítményszint 
választó gombot. A kiválasztott teljesítményszint jelzése kijelzésre kerül, a „PROG” 
és az 1-es fokozatú melegítés jelzése „1” villogni kezd. 
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményválasztó gombot 10-szer a „KIOLVASZTÁS” 
kiválasztásához.

 

 

6.  A megfelelő számgomb segítségével állítsa be a a  kívánt melegítési időtartamot.  
Megjegyzés:   A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 

30 perc, egyéb esetben 15 perc.  
[Példa]: Nyomja meg a „1”, „0”, „0” számgombokat 1 perc beállításához. 

7.  Nyomja meg újra a program gombot.
A „PROG” jelzés és az 1-es fokozatú melegítés jelzése „1”, abbahagyja a villogást. 
Ez azt jelenti, hogy befejezte a programozást.

 

8. 3 másodperccel később a kijelző elsötétedik és megjelenik a „0” kijelzés.
9.  Programozza be a többi memóriagombot a fenti 3-7. lépések megismétlésével.  

Megjegyzés:  ● Amikor a „PROG” jelzés villog, a program törölhető és/vagy egy 
Stop/Reset gombnyomással törölheti a beprogramozott szám/memória 
gombot.

● Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg a 
Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot.
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D. Memóriagombok beprogramozása 2-5. fokozatú melegítéshez.

1. Ismételje meg az 1-6. lépéseket.

2.  A Teljesítmény választó gombot megnyomásával válassza ki a 2. fokozatú 
melegítéshez kívánt teljesítményszintet. A kiválasztott teljesítményszint jelzése 
kijelzésre kerül, és a 2-es fokozatú melegítés jelzése „2” villogni kezd. 
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint választó gombot 1-szer a MAGAS szint 
kiválasztásához.

 

 

3.  A megfelelő számgomb segítségével állítsa be a kívánt melegítési időtartamot. 
Megjegyzés:   A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 

30 perc, egyéb esetben 15 perc. Bár a TELJES IDŐTARTAM beállítható 
25 percig, és folyamatos melegítés esetén 15 percig (1-5. fokozat), 
de ez alól kivételt képeznek a „KIOLVASZTÁS” és „P0” funkicók.
 

  

[Példa]: Nyomja meg a „2”, „0”, „0” számgombokat 2 perc beállításához. 

4.  Nyomja meg újra a program gombot.
A „PROG” jelzés és az 2-es fokozatú melegítés jelzése „2” abbahagyja a villogást. 
Ez azt jelenti, hogy befejezte a programozást.

5. 3 másodperccel később a kijelző elsötétedik és megjelenik a „0” kijelzés.
6.  Programozza be a többi memóriagombot a fenti lépések megismétlésével.

Megjegyzés:  ● Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg a 
Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot. 

●Ismételje meg a fenti lépések a 3. vagy magasabb fokozatú melegítés 
beállításához.

E. Melegítés memóriagombok segítségével
1.  Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 

bedugva.

2.  Nyissa ki az ajtót.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.

 

Megjegyzés:   A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés. 
Az ajtó becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik.  

3.  Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az 
ajtót megfelelően.
A sütővilágítás kikapcsol.

 

4. Nyomja meg a kívánt memóriagombot.
A. A jelenleg beprogramozott információ kijelzésre kerül. 

[Példa]: Nyomja meg az „5” gombot (Program szám: A-5)
 

   
A melegítési program (KIOLVASZTÁS esetén 1 perc, MAGAS esetén 
2 perc) beállításra kerül a 17-18. oldalon elvégzett programozás szerint.

5. Nyomja meg a Start gombot.
A. A sütővilágítás bekapcsol.
B. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.
C. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszaszámol.

(Folytatás a következő oldalon)
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6.  Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés.

A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” 
jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.

7.  Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.
A sütővilágítás bekapcsol.

 

8.  Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

 

Megjegyzés:    Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg a 
Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot. 

F. Dupla/Tripla mennyiség gomb beprogramozása
(Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva.)

1.  Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.
 

 

2.  Nyomja meg a program gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés.

 

3.  Nyomja meg azt a memóriagombot, amit be akar programozni. 
Megjelenik a választott gomb száma és az arra már beprogramozott adatok. 
A „PROG” jelzés elkezd villogni.

 

4.  Nyomja meg a Dupla/Tripla Mennyiség gombot egyszer.
Az előzőleg beállított nagyítási szám megjelenik a kijelzőn.
[Példa]: 1,6-szoros      . (Dupla mennyiség) 2,2-szeres        . (Tripla mennyiség)

 

 

5.  Válassza ki a kívánt nagyítási számot a megfelelő számgomb megnyomásával. 
[Példa]: 1,5-szörös; Nyomja meg az  “1” és  “5” számgombokat.

 
 

6.  Nyomja meg a újra program gombot
A „PROG” jelzés és az 1-es fokozatú melegítés jelzése „1”, abbahagyja a villogást. 
Ez azt jelenti, hogy befejezte a kívánt programozást dupla mennyiségre.

 

7. 3 másodperccel később megjelenik a „0” kijelzés.

Megjegyzés:   Amennyiben meg kívánja változtatni a beállított időt Tripla mennyiségre, 
érintse meg a Dupla/Tripla mennyiség gombot 2-szer a 4. lépésben leírtak 
szerint. A nagyítást átállította. Mindegyik nagyítást külön kell beállítani 
az egyes változatoknak megfelelően.
 

 

Megjegyzés: Kérjük ellenőrizze a helyes időtartamokat, amikor beprogramozza a 
hőmérsékletet. 
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G. Dupla/Tripla mennyiség melegítése memoriagombok segítségével
(Ügyeljen arra, hogy a készülék megfelelően be legyen programozva, lsd. 19. oldal) 

1. Kövesse az „E. Melegítés memóriagombok segítségével” fejezet 1–3. lépéseit.

2.  Nyomja meg a Dupla/Tripla mennyiség gombot egyszer. 
Megjegyzés:   Amennyiben tripla mennyiséget kíván beállítani nyomja meg a 

Dupla/Tripla mennyiség gombot 2-szer.

3.  Nyomja meg a kívánt memóriagombot.
[Példa]: Nyomja meg az „5” gombot (Program szám: A-5)

 
 

4.  Nyomja meg a Start gombot. 
A. A sütővilágítás bekapcsol.  
B. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.  
C. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszaszámol. 
Megjegyzés:   Amennyiben a programzár aktív, a melegítés azonnal elkezdődik, 

pl. nem szükséges megnyomnia a Start gombot (lsd. 21. oldal) 

5.  Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés. 
A sütőben lévő lámpa kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog 
a „0000” jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventilátor.

6.  Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt. Csukja be sütő a sütő ajtaját.
Egy perccel később elsötétül a kijelző.

 

Megjegyzés:   Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg 
a Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot. 

H. Melegítés +10s/+20s memóriagomb használatával

1.  Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 
bedugva.

2.  Nyissa ki az ajtót.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.

 

Megjegyzés:   A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés. 
Az ajtó becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik. 

3.  Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az 
ajtót megfelelően.
A sütővilágítás kikapcsol.

 

4. Nyomja meg a +10s/+20s gombot egyszer.
A. A sütővilágítás bekapcsol.  
B. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.  
C. A melegítés MAGAS teljesítménnyel kezdődik, ami 10 másodpercig tart. 
[Példa]:   Nyomja meg a +10s/+20s gombot egyszer a 10 másodperces beállításhoz.

Nyomja meg a +10s/+20s gombot kétszer a 20 másodperce beállításhoz.
 

5.  Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés.
A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” 
jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.
 

(Folytatás a következő oldalon)
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6.  Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt. 

A sütővilágítás bekapcsol.
 

7.  Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

 

Megjegyzés:   Melegítés közben a Stop/Reset gomb megnyomásával, vagy az ajtó 
kinyitásával törölheti a melegítési programot.

I. A ciklikus számláló leolvasása
 ●A teljes beállított időtartam megjelenítése

1.  Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva. 
A sütőben lévő lámpa bekapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik a „0” jelzés. 

 

2.  A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a „3” számgombot.
A kijelzőn a készülékre beállított összesített időtartam jelenik meg.

 

 ●A sütő használatának kummulatív számának megjelenítése
1.  Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva. 

A sütőben lévő lámpa bekapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik a „0” jelzés. 
 

 

2.  A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a Teljesítményszint választó 
gombot. A készülék melegítési ciklusainak száma kerül kijelzésre.
 

 
 

Megjegyzés:   A két utolsó számjegy az összesített használat kerekített értékeit 
mutatják, amennyiben az meghaladta a 100 használatot, 100-as 
egységekben kerül kijelzésre. 

J. Programzár aktiválása
1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 

bedugva.

2.  Nyissa ki az ajtót.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés. A Start gomb nyomva tartása 
közben nyomja meg a program gombot addig, amíg a „PROG”, „P” és „L” kijelzésre 
nem kerül (több, mint 2 másodpercig).
 

 

 

3. A programzár funkció aktiválódott.

Megjegyzés:  Programzár esetén
a.  A kívánt memóriagomb megnyomására elkezdődik a program. 

Az indítógombot nem szükséges megnyomni. 
b.  Megszakítás funkció deaktiválva - Az ajtó kinyitására törlődik a még hátralévő 

idő. 
c.  Ameddig nem kapcsolja ki a programzárat, a mikrohullámú sütő nem programozható 

be, illetve nem működtethető manuálisan. 

K. A programzár kikapcsolása
1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 

bedugva.

(Folytatás a következő oldalon)
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2.  Nyissa ki az ajtót.

A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés. A Start gomb nyomva tartása 
közben nyomja meg a program gombot addig, amíg a „PROG”, „P” és „L” kijelzésre 
nem kerül (több, mint 2 másodpercig).

 

3. A programzár funkció inaktív.

Megjegyzés:  A programzár kikapcsolt állapotában
a. A sütő visszakapcsol kétérintéses (szám/memóriagomb + Start gomb) üzemmódra. 
b. Ismétlés és megszakítás funkciók működnek.
c. A memóriagombokat be lehet programozni. 
d. Kézi melegítés funkció működik.
e.  Be lehet állítani a jelzőhang hangosságát és hosszát. (hangjelzés a melegítés 

végén/szűrőtisztítás figyelmeztető hang) 

L. A programlista olvasása 
1.  Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva. 

2.  A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg az „1” számgombot.
Az összes beprogramozott információ [a szám/memória gombokra (A-tól A9-ig) 
beprogramozott, a jelzőhang és a programzár, sütővilágítás nyitott ajtónál, 
sütővilágítás villogó beállítás a melegítési ciklus végén és csökkentett sütővilágításra 
vonatkozó beállítás] egymás után megjelenik. 

 

 
Megjegyzés:   Amennyiben beállította a szűrőtisztítás figyelmeztetést, az is 

megjelenik a programzár után.
Memória törlése
1.  Nyissa ki a sütő ajtaját (hagyja nyitva) és nyomja meg a program gombot. 
2.  Válassza ki a törölni kívánt memória számát és nyomja meg a Teljesítményszint 

választó gombot.
3.

  
Nyomja meg a Stop/Reset gomobot, a „0” jelzi a memória törlését.

 

*A memória tartalom automatikus törlésre kerül felülírás esetén.
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M. Hangjelzés opciók kiválasztása
(Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva.)
Be lehet állítani a melegítési ciklus végén megszólaló jelzőhang hangosságát (4 szint) és hosszát (3 opció), 
hangszínét (3 opció és a szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínét (3 opció). Az Önnek legmegfelelőbb 
hangerőt, hosszúságot és hangszínt kombinálhatja. 
Gyárilag a leghangosabb szint (#3) és 3 hangjelzés van beállítva normál hangszínnel.
 A leghangosabb szint kiválasztása

1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen 
bedugva.

2.  Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva. 
A sütőben lévő lámpa bekapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik a „0” jelzés. 

 

3.  Nyomja meg a program gombot először, majd a Start gombot.
Megjelenik a hangerőt jelző „1”-es szám, valamint a „3 bEEP” szó. A „PROG” jelzés 
villogni kezd.

 

4.  A kívánt hangerőszint kiválasztásához nyomja meg a Start gombot. A Start gomb 
ismételt megnyomására a jelzés hangossága csökken, egészen az elnémulásig. 
A hangjelzés az adott hangerősségen szól, továbbá  3-0 (hangostól – némáig) 
számjegyek és a „bEEP” szó kombinálásával kijelzésre kerül a megfelelő hangerő szint. 

 

[Példa]:   3 bEEP—a leghangosabb (Gyári beállítás) 1 bEEP—csendes 
2 bEEP—közepes 0 bEEP—néma

5.  Nyomja meg újra a program gombot. A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a 
beállított hangerőszint 3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.

A hangjelzés hosszának beállításához nyomja meg a Start gombot, mielőtt a „0” 
megjelenik nyomja meg a Start gombot az 5. lépés után.

A hangjelzés hosszának kijelzése
A melegítés végét jelző hang hosszának beállítására 3 opció lehetséges.
1.  3 hangjelzés (Gyári beállítás)
2.  Rövid hangjelzés – 60 másodpercig
3.  “Beep” hangjelzés hallható 5 másodpercig, majd 3 hangjelzés 30 másodperc 
     múlva és 60 másodperc múlva ismét. (Az emlékeztető funkció megakadályozza, 
     hogy az ételt bent felejtse véletlenül a sütőben)

 
 
  

6.  3 másodperccel azután, hogy megnyomta a program gombot az 5. lépésnél, 
nyomja meg a Start gombot.
A. A „PROG” jelzés villogni kezd.
B. A jelenlegi hangjelzés hosszúsága kijelzésre kerül.
C.  A Start gomb miden egyes megnyomásánál a kijelző 1.-2.-3. lehetőségek között 

vált és a beállítások megváltoznak.
7.  Ha kiválasztotta a hangjelzés kívánt hosszúságát, nyomja meg a program gombot 

ismét. A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a beállított hangjelzés hosszúsága 
3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.

A hangjelzés hangszínének beállításához nyomja meg a Start gombot, mielőtt a „0” 
megjelenik nyomja meg a Start gombot az 7. lépés után.

(Folytatás a következő oldalon)



- 24 -

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése
Hangjelzés hangszínének kiválasztása
3 opció létezik a melegítés végét jelző hangjelzés hangszínének beállítására. 
: Alacsony, : Normál (Gyári beállítás), : Magas

8.  3 másodperccel azután, hogy megnyomta a program gombot az 7. lépésnél, nyomja meg a S 
A. A „PROG” jelzés villogni kezd.
B. A jelenlegi hangjszín kijelzésre kerül.
C.  A Start gomb miden egyes megnyomásánál a kijelző vált a to “  ”, “    ”, and “       ” 

lehetőségek között és a beállítások megváltoznak. (a „bEEP” szó „bE” része alatt)

9.  Ha kiválasztotta a kívánt hangszínt, nyomja meg a program gombot ismét. 
A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a beállított hangjelzés hosszúsága 
3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.

 

A szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínének beállításához nyomja meg 
a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik nyomja meg a Start gombot az 9. lépés után.

A szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínének beállításához
3 opció létezik a szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínének beállítására.

10.  3 másodperccel azután, hogy megnyomta a program gombot az 9. lépésnél, 
nyomja meg a Start gombot.

 

A. A „PROG” jelzés villogni kezd.
B. A jelenlegi hangjszín kijelzésre kerül.  
C.  

11.  Ha kiválasztotta a kívánt hangszínt, nyomja meg a program gombot ismét. 
A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a beállított hangjelzés hosszúsága 
3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.

 

 
Megjegyzés:   Amikor szűrőtisztítás beprogramozott ideje „0” a szűrőtisztításra 

figyelmeztető hang hangszíne nem választható ki.

N. Légszűrő beprogramozása
1.  Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.

A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.
 

2. A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a „7”-es gombot.

3.  A kijelzőn láthatóvá válik az Ön által beprogramozott légszűrő tisztításig 
fennmaradó idő, illetve a gyártó által előre beállított eredeti idő.

4.  Válassza ki a kívánt időtartamot a megfelelő számgombok megnyomásával. 
(9999 óráig állítható)
[Példa]: Nyomja meg az  “6” „0” “0” számgombokat. 600 óra beállításához.

 
 

(Folytatás a következő oldalon)

: Alacsony, : Normál (Gyári beállítás), : Magas

A Start gomb miden egyes megnyomásánál a kijelző vált a to “  ”, “    ”, and “       ” 
lehetőségek között és a beállítások megváltoznak. (a „bEEP” szó „EP” része alatt)
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5.  Nyomja meg a program gombot.

Ezzel befejezi a légszűrő tisztítási idejének beprogramozását.
 

6.  3 másodperc múlva megjelenik a „0”. A sűtő használatra kész.

Megjegyzés:   Ha megjelenik a “FILt” felirat a kijelzőn távolítsa el a légszűrőt és 
tisztítsa ki.
Nyomja meg a Stop/Reset gombot 2 másodpercig a kijelzés törléséhez.
 

A szűrőtisztításra figyelmeztető hang számlálójának megjelenítése
1. Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.
2. A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a „5”-ös gombot.
3.  A kumulált teljes főzési idő újra kezdődik és kijelzésre kerül, miután a szűrőt 

kitisztította.
 

3 másodperc múlva, megjelenik a „0” a kijelzőn.

Megjegyzés: Ha a készülék rövid működés után kikapcsol, ellenőrizze újra a légszűrőt, 
mielőtt szerviz szakemberhez fordul.

O. Sütő világítás
(Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva.)

 ●Sütő világítás beállítása, amikor az ajtó nyitva van
A sütővilágítás kikapcsolása

1.  Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.

 

2.  A Start gomb nyomva tartása közben, nyomja meg a „9”-es gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés. Az előzőleg beállított sütő világítás beállítások 
kijelzésre kerülnek.

 

3.  Nyomja meg Start gombot. 
Megjegyzés:  “on”  “oFF”  “on” lehetőségek  

4.  Nyomja meg a program gombot
A „PROG” jelzés abbahagyja a villogást, a sütő világítás beállítása megjelenik 
3 másodpercig, majd a „0” kerül kijelzésre. 

 
 

Az 5. lépéshez, tartsa nyomva a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik a kijelzőn a 
4. lépés után.

(Folytatás a következő oldalon)

A gomb megnyomásakor az 
váltakoznak. 
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NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése
 ●A sütő világítás villog a melegítés végeztével 

A melegítés végeztével villogó sütő világítás bekapcsolása 

5.  3 másodperccel azután, miután megnyomta a program gombot a 4. lépésben, 
nyomja meg a Start gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés. Az előzőleg beállított sütő világítás beállítások 
kijelzésre kerülnek

 

6.  Nyomja meg Start gombot. 
Megjegyzés:  “oFF”  “on”  “oFF” lehetőségek 

7.  Nyomja meg a program gombot
A „PROG” jelzés abbahagyja a villogást, a sütő világítás beállítása megjelenik 
3 másodpercig, majd a „0” kerül kijelzésre. 

 
 

Az 8. lépéshez, tartsa nyomva a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik a kijelzőn 
a 7. lépés után.

 ●A sütővilágítás fényerejének beállítása főzés közben 
A belső tér fényerejének csökkentése főzés közben

8.  3 másodperccel azután, miután megnyomta a program gombot a 7. lépésben, 
nyomja meg a Start gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés. Az előzőleg beállított sütő világítás beállítások 
kijelzésre kerülnek.

 

9.  Nyomja meg Start gombot. 
Megjegyzés: 

10.  Nyomja meg a program gombot
A „PROG” jelzés abbahagyja a villogást, a sütő világítás beállítása megjelenik 
3 másodpercig, majd a „0” kerül kijelzésre. 

 

 

A gomb megnyomásakor az 
váltakoznak. 

 “oFF”  “on”  “oFF” lehetőségek A gomb megnyomásakor az 
váltakoznak. 
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MIKROHULLÁMÚ 
ALAPISMERETEK 

 

A mikrohullámú sütőben készített ételek sikerét alapvető 
tények határozzák meg, amelyek:
1.  AZ ÉLELMISZER HŐMÉRSÉKLETE  — Fagyott vagy 

a hűtött ételeknél hosszabb melegítésre van szükség, 
mint a szobahőmérsékletű élelmiszerek esetében. 

2.  AZ ÉTEL ÖSSZETÉTELE  — Azok az élelmiszerek, 
amelyeknek magas a cukor-, só-, zsiradék- vagy 
nedvességtartalma, gyorsabban melegednek, mert 
ezek az anyagok összegyűjtik a mikrohullámú 
energiát. A sűrű, proteinben és rostokban gazdag 
ételek lassabban nyelik el a mikrohullámú energiát, 
ami azt jelenti, hogy hosszabb a felmelegítésükhöz 
szükséges idő. 

3.  TÖMEG/TERJEDELEM  — Minél nagyobb tömegű az 
élelmiszer, annál hosszabb idő szükséges a 
felmelegítésre.

4.  EDÉNYEK — Kerámia, papír, porcelán, polisztirolhab, 
üveg és műanyag alkalmas a mikrohullámú sütőben 
való használatra a következők figyelembevételével.

A magas cukor- vagy zsiradéktartalmú ételek 
melegítése CSAK hőálló edényben történhet, mert 
ezek nagyon forróvá válnak. A polisztirol habból 
készült edények elgörbülnek a hő hatásárra. Más, 
alacsony hőmérsékletre tervezett, étteremben 
használatos üveg vagy műanyag tányérok, 
hasonló körülmények között megrepedhetnek, 
vagy eldeformálódhatnak.

 

  ZÁRT tartóban vagy tasakban NE MELEGÍTSEN 
ételt. A hő hatására az étel kiterjed és a tartó vagy 
tasak szétrepedhet. 

5.  KERÜLJE A FÉM dolgokat, mert a fém edény vagy 
a tányér szélén lévő szegély visszaveri a 
mikrohullámokat, egyenetlen melegedést és néha 
szikrázást okozhat, ami kiégetheti vagy 
megrongálhatja a sütő belső részét. 

6.  A felmelegített folyadékok kifuthatnak, ha nem 
keverednek levegővel. Ezért folyadékokat csak úgy 
melegítsen, hogy előzőleg megkeverte őket. 

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK A 
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN 
TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉSRE 

 
 

Az idő meghatározásánál tanulmányozza az étel 
fajtájának megfelelő melegítési módszert és az 
elkészítéshez szükséges előkészületeket.
HŰTŐSZEKRÉNYBŐL KIVETT ÉTEL MELEGÍTÉSE 
A hűtőszekrényben (+5 °C-on) tárolt élelmiszert, kivéve 
a kenyér-, tésztaféléket vagy panírozott ételeket, 
melegítéskor le kell takarni, különben átázhatnak.

A legtöbb hagyományosan készült ételt nem tanácsos 
teljesen megfőzni, ha azt mikrohullámú sütőben kívánja 
melegíteni. Így ha azt hűtőszekrényben tárolja és ezután 
mikrohullámmal melegíti nem fordul elő túlfőzés. 

A főtt ételeket, mint például a zöldségféléket, ki lehet 
adagolni tányérokra és letakarva melegíteni anélkül, hogy 
az veszítene a színéből, állagából vagy tápértékéből.

SZOBAHŐMÉRSÉKLETŰ ÉTEL MELEGÍTÉSE 
A tartósított előételeknél, zöldségeknél, stb. sokkal 
kevesebb melegítési időre van szükség, mintha 
hűtőszekrényből vette volna ki őket.

 

FONTOS TANÁCSOK 
1.  A hagyományosan készített ételeket nem tanácsos 

teljesen megfőzni, ha a továbbiakban mikrohullámú 
sütőben fogják őket melegíteni. 

2.  NE FELEJTSE EL, hogy a mikrohullámú sütőben 
történő melegítés befejezése után az étel belső 
hőmérséklete kissé tovább melegszik.

3.  A mikrohullámú sütő helytelen használatából eredően, 
a kenyér-, tészta- és töltött süteményfélék kívül 
kiszáradhatnak, mert belsejük vagy a töltelékük 
sokkal lassabban melegszik fel. Ezért ezeket a 
tésztaféléket csak addig szabad melegíteni, amíg 
felületük tapintásra melegnek érződik (+50 °C-tól 
+55 °C-ig). 

4.  NE MELEGÍTSE TÚL AZ ÉTELEKET: a panaszok 
99%-a abból származik, hogy a mikrohullámmal az 
ételek túlzottan felmelegszenek. 

Főzés előtt
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Az alábbi táblázatban megadott időértékek csak tájékoztató jellegűek. Sok tényező, például az élelmiszer 
kezdeti hőmérséklete befolyásolhatja a szükséges melegítési időtartamot. Ha szükséges, a főzési és kiolvasztási 
időtartamot módosítani kell. Mindegyik időtartam ellenőrizve lett az alábbi kezdeti hőmérsékletű ételekkel:

 

Hűtött ételek  ............. kb. +5 °C 
Fagyasztott ételek .... kb. –18 °C 

Az élelmiszerek hőmérsékletét mindig ellenőrizze egy olyan hőmérővel, ami erre a célra készült, és megfelel a 
higiéniai előírásoknak. 

Funkció Étel Súly
Teljesít-
mény 
szint 

 
Becsült időtartam

NE-2153-2
NE-2143-2 NE-1843 NE-1653 

NE-1643
Kiolvasztás Halfilé

Darált marhahús
Egész csirke
Egytál étel  

Több adag  
Egy adag

Almás pite
Torta
Péksütemény

500 g
500 g
1,36 kg
 
1,36 kg
275 g
1 adag
1 adag
1 adag 50 g

KIOL-
VASZTÁS

 

(P1)

8 perc
5 perc
25 perc
 
20 perc 
8 perc
1 perc 15 mp
2 perc
30 mp

8 perc
5 perc
25 perc
 
20 perc 
8 perc
1 perc 15 mp
2 perc
30 mp

8 perc
5 perc
25 perc
 
20 perc 
8 perc
1 perc 15 mp
2 perc
30 mp

Hűtött nyers 
ételek főzése

 Rántotta
Brokkoli
Halfilé
Szalonna
Csirke darabok

2 tojás + 2 ek. tej
500 g
500 g
2 vékony szelet
500 g

MAGAS 
(P10)

20–25 mp
3 perc
2 perc 20 mp
40 mp
4 perc

20–25 mp
3 perc 30 mp
2 perc 45 mp
50 mp
4 perc 45 mp

30–40 mp
3 perc 55 mp
3 perc
1 perc
5 perc 20 mp

Fagyasztott 
ételek főzése 
és/vagy 
felmelegítése 

Borsó
Főtt rizs
Főtt kolbász
Sült 

csirkeszárny
Sült dobozolt   

sajtburger

500 g
167 g
x 3 (50 g/darab)
 
x 7 db
 
75 g

MAGAS 
(P10)

3 perc 20 mp
1 perc 20 mp
50 mp 

1 perc 20 mp 

50 mp

4 perc
1 perc 40 mp
1 perc 

1 perc 40 mp 

1 perc

4 perc 30 mp
1 perc 55 mp
1 perc 5 mp

1 perc 55 mp 

1 perc 5 mp

Csokoládés  
sütemény

 
1 adag KIOL-

VASZTÁS 

(P1)

 
30 mp

 
30 mp

 
30 mp

Főtt, 
lehűtött ételek 
felmelegítése

Lasagne
Csiliszósz
Almás pite
Paprika szósz
Sült bab
Leves

325 g
325 g
1 adag
100 ml
100 ml
125 ml

MAGAS 
(P10)

3 perc 20 mp
2 perc 30 mp
14 mp
40 mp
40 mp
48 mp

4 perc
3 perc
16 mp
50 mp
50 mp
56 mp

4 perc 30 mp
3 perc 15 mp
18 mp
56 mp
56 mp
1 perc 10 mp

TANÁCSOK: 
• Közvetlenül a sütő alján ne főzzön/melegítsen/olvasszon ki ételeket – használjon megfelelő edényt. 
• Amikor több darabból álló ételt olvaszt ki, félidőben fordítsa meg és szedje szét a részeket, hogy a 

mikrohullámú energia jobban átjárja a darabokat.  
• Szilárd/sűrű élelmiszert ne kezdjen el fagyott állapotban főzni, mert a széleknél túlfőne, mielőtt a 

közepe elérné a kívánt hőmérsékletet. 
• Főzéskor/melegítéskor fedje le az ételt. Így nem párolog el a nedvesség, és ez megakadályozza az 

étel kifröccsenését/kifutását. 
• Mielőtt csomagolt élelmiszert melegítene, lazítsa meg a rajta lévő borítást/fóliát. 
• Főzés/kiolvasztás közben, félidőben keverje meg vagy rázza fel az ételt, hogy a hőeloszlás 

egyenletes legyen. 
• Mielőtt ellenőrzi az étel hőmérsékletét és fogyasztásra kínálja, hagyjon egy kis állásidőt. 

Főzési instrukciók — Melegítési és kiolvasztási táblázatok —
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Két sütő egymásra helyezése –
Üzembe helyezési instrukciók

A készülék ellenőrzi a működését, és hiba esetén a kijelzőn megjeleníti a hiba kódjelzését. 
Mi a teendő a kódjelzés megjelenése esetén: 
Húzza ki a sütőt a hálózatból és várjon legalább 10 másodpercet az újracsatlakoztatásig.
Ha nem folytatódik a normál működés, kövesse az alábbi táblázatot.

KÓD PROBLÉMA TEENDŐ (ALÁBBIAKBAN)
F01 A kiáramló levegő túl magas hőmérsékletű. 1./2./3./4./5.
F33 Hibás a termisztoros áramkör. 1./5.
F44 Hibás a vezérlő áramkör. 1./5.
F81–82 Hibás áramkör. 5./6./7.
F86–87 Hibás áramkör. 1./5.
U30 A memória főzés meghaladta a dupla/tripla beállításban 

lehetséges maximálisan beállítható időtartamot.
Ellenőrizze és módosítsa az időtartamot. 
– Lásd. 15. oldal. 3. lépés „Megjegyzés” 

1. A sütő automatikusan kikapcsol. A hálózati csatlakozót húzza ki a fali aljzatból.
2. A sütő folyamatosan sípol.
3. Várja meg, hogy lehűljön a készülék, hogy visszaálljon a működése.
4. Helyezze át a készüléket egy hűvősebb helyre.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a javítószolgálatot.
6. A sütő a hibakód ellenére is működik, csak nem rendeltetésszerűen. Hívja a hivatalos márkaszervizet.
7. Nyomja meg a Stop/Reset gombot.
Megjegyzés:  A kijelzőn megjelenő fenti kódok nem tartalmazzák az előfordulható összes hibalehetőséget. 

FONTOS
1.  Mielőtt ily módon üzembe helyezi a készülékeket, 

húzza ki a csatlakozódugókat a fali aljzatból. 
2.  A készülékek egymásra helyezéséhez Panasonic 

csatlakoztató lemezt kell használni, típusszám: 
A1134-3280 (szerviz úton beszerezhető). 

3.  A sütők kombinálása/egymásra helyezése kizárólag 
az alábbi modellek esetében lehetséges. 
NE-2153-2, NE-1653, NE-2143-2, NE-1843,  
NE-1643

4.  Ne helyezzen egynél több sütőt az alsó sütőre.

Előkészület
Győzödjön meg róla, hogy a sűtő belső tere üres.

Üzembe helyezés
1.  Helyezze egymásra a készülékeket és távolítsa el 

az 5 db csavart       az 1. ábrának megfelelően.
2. Lazítsa meg a csavarokat      .
3.  A csatlakoztató lemezen lévő kiálló résznek kívül 

kell elhelyezkednie. 
Tegye a csatlakoztató lemezt a csavarra     .

4.  Rögzítse az 5 db     jelű és a      jelű csavart, 
a 2. ábrán látható módon.

5.  Gondoskodjon róla, hogy a felső sütő biztonságos 
és elérhető helyen legyen.

Csatla-
koztató 
lemez

Csatla-
koztató

lemez
Kiálló rész

Kiálló rész

1. ábra 2. ábra

Hibakódok jelentése

a

a

b

b

a

b

b
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Műszaki adatok
NE-1643 NE-1843 NE-2143-2 NE-1653 NE-2153-2

Hálózati feszültség 50 Hz, egy fázisú 230 V 50 Hz, egy fázisú 230 V

Teljesítményfelvétel 11,7 A   2590 W 12,7 A   2830 W 14,3 A   3160 W 11,7 A   2590 W 14,3 A   3160 W

Leadott 
teljesítmény

MAGAS  1600 W*  1800 W*  2100 W* P10: 1600 W* P10: 2100 W*

KÖZEPES
MAGAS

———

P9: 90%
P8: 80%
P7: 70%
P6: 60%

KÖZEPES  800 W  900 W  1050 W P5: 50%
P4: 40%

ALACSONY ——— P3: 30%
P2: 25%

KIOLVASZTÁS  340 W P1: 340 W

KI ——— P0: 0%

MELEGÍTÉS
FELÜLRŐL
 

——— PU1: 50%
PU2: 25%

MELEGÍTÉS
ALULRÓL ——— PL1: 50%

PL2: 25%

Frekvencia 2450 MHz 2450 MHz

Külső méretek
(SzélességxMélységxMagasság)
 

 
 422 x 508 x 337 mm 422 x 508 x 337 mm

Belső tér méretei
(SzélességxMélységxMagasság) 

 
 330 x 310 x 175 mm 330 x 310 x 175 mm

Nettó tömeg 30 kg 30 kg

Időzítő Melegítéshez beprogramozható
maximális időtartam

 =25 perc
 ,  =30 perc

30 perc (digitális)/10 nyomógomb
1. fokozathoz beprogramozható

maximális időtartam
P1 és P0=30 perc

P10 – P2, PU1 – PL2=15 perc  

*IEC szabvány alapján
A gyártó a változtatás jogá külön értesítés nélkül fenntartja.
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A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása
A magánháztartásokban feleslegessé vált elekromos és elektronikus b
erendezések ártalmatlanítására vonatkozó információk

Ez a szimbólum, amelyet a termékeken és/vagy a kísérő dokumentációban talál, 
azt jelöli, hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus termékeket nem 
szabad az általános háztartási szeméttel keverni.
A megfelelő feldolgozás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy 
ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre vigye, ahol a készülékeket díjmentesen 
átveszik. Számos országban a helyi kiskereskedő lehet, hogy egy új termék 
vásárlásakor beszámítja a készülékét.
A termék helyes hulladékhasznosítása értékes erőforrásokat segít megmenteni 
és megóv az egészségre és a környezetre káros ártalmaktól, amit a nem megfelelő 
hulladékelhelyezés okoz. 

A legközelebbi gyűjtóhelyre vonatkozó bővebb információ érdekében kérjük, forduljon a helyi 
hatósághoz. A nemzeti törvényektől függően a helytelen szemét- és hulladékeltakarítás büntethető.

Az Európai Unión belüli üzleti felhasználók részére
Ha meg kíván szabadulni elhasználódott elektromos készülékétől, keresse fel a kereskedőt és 
kérjen információt a hulladék megfelelő elhelyezéséről.

Az Európai Unión kívüli országokban történő ártalmatlanításra vonatkozó 
információk
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Ha meg kíván szabadulni elhasználódott készülékétől, keresse fel a helyi hatóságokat, illetve 
a kereskedőt és kérjen információt a hulladék megfelelő elhelyezéséről.
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