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eikonTM

Telepítési és beszerelési 
útmutatók

FONTOS INFORMÁCIÓK -  HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL
Minden használó �gyelmét felhívjuk, hogy bármilyen meghibásodás esetén a javítást és az esetleges alkatrész cserét is 
Merrychef mérnökök végzik, eredeti Merrychef alkatrészekkel. A Merrychef nem vállal garanciát a nem hivatalos szak- 
ember által beszerelt, beüzemelt, karbantartott vagy megjavított termékért , illetve más, nem hitelesített alkatrészek
használatára sem.
A Merrychef szakértőinek hivatalos listájához lapozzon a brossúra utolsó oldalára. Az ott közölt információk változtatási
jogát fenntartjuk. 

eikon e3, e4 & e5
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                              főzhetünk mikrohullámú energiával és 
szabályozhatjuk a ventillátor sebességét is.
Ezek a kombinációk segítenek a kifogástalan minőségű étel
elkészítésében. Így rengeteg időt takaríthatunk meg
különösen ha sütünk, pirítunk, grillezünk vagy sülteket
készítünk. 
Precíz instrukciók és különböző főzöprogramok
kombinációja tölthető fel a sütő memóriájába,
így az egyes munkafolyamatok könnyen és pontosan
megismételhetők. Összesen 1024 programot  
tárolhatunk és hívhatunk elő.
Többszintű programozás: 

Egy főzőprogram összesen 6 különböző szintből áll, 
minden szinthez külön idő, hőmérséklet és  
mikrohullámú energia beállítások tartoznak. 
(modelltől függően).

BEVEZETŐ

FIGYELEM:
EZ EGY A KATEGÓRIÁJÚ BERENDEZÉS.
OTTHONI KÖRNYEZETBEN RÁDIÓZAVART 
OKOZHAT,ENNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
HELYEZZÜK EL A MEGFELELŐ HELYRE.

 

 
  

 
a) Ne üzemeltesse a készüléket nyitott ajtóval, hiszen
a nyitott ajtó melletti működés közben védtelen
a mikrohullámú energiával szemben. Fontos, hogy a
biztonsági zárak ne sérüljenek.
b) A sütő elülső felületéhez ne helyezzen semmilyen
tárgyat, illetve ügyeljen rá, hogy a biztonsági zárak
mindig tiszták legyenek.
c)Ne kapcsolja be a sütőt, ha az sérült. Különösen fontos,
hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és  az ajtó, a 
 zsanérok, a kilincs és a zárak épek legyenek. 
d) A sütőt csakis szakképzett ember javíthatja.

 

Az itt bemutatott instrukciókkal kívánjuk biztosítani Merrychef sütője biztonságát és hosszantartó működését.

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓT

Ezek a sütők rendkívül széles skálájú főzési kombinációkkal 
rendelkeznek; 

A többszintű programozás lehetővé teszi, hogy a 
minőségi eredmény érdekében az étel fajtájának
megfelelő beállításokat használjuk. 

ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT 
MIKROHULLÁMÚ ENERGIA LEHETSÉGES
HATÁSAI ELLEN.
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START  12
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MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ : FULL SERVICE SÜTŐ 14
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PROGRAMOK SZERKESZTÉSE 17
ÚJ PROGRAMCSOPORT HOZZÁADÁSA 18
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Nyelvi beállítások (B)  20
Sütő hőmérséklet bállítások és jelzések (C) 20
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TISZTÍTÁS ELŐTT A SÜTŐ LEHŰTÉSE  23

Sütő lehűtés  23
Sütő tisztítás  23

Hideg sütő TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ e3  24
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FONTOS BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓK 

ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT

Elektromos készülékek használata közben számos 
biztonsági előírást be kell tartani:

1. Használat előtt olvassa el a tájékoztatókat.

3. Ezt a készüléket megfelelően kell földelni. Csakis hibátlan 
konnektorhoz csatlakoztassa.
4. Az installációs beállítások szerint helyezze el és 
üzemelje be a készüléket.
5. Néhány terméket, például egész tojást vagy konzervet
tilos a sütőben felmelegíteni, hiszen fel is robbanhatnak. 

6. A készüléket az útmutatóban leírtak alapján, rendeltetése 
szerint használja. Ez a fajta sütő kifejezetten az ételek 
melegítésre, sütésére ileetve szárítására tervezett. 
              

Laboratóriumi és  használatra nem alkalmas.

7. A készüléket gyermekek nem használhatják.
8. Ha a készülék vagy annak kábelje illetve dugója 
sérült tilos használni.

javíthatja. Meghibásodás esetén keresse fel az Önhöz 
legközelebbi szakértőt.

10. A készülék páraelszívóit és szellőzőnyilásait ne 
takarja le. 
11. A készüléket ne tárolja a szabadban. Ne használ-
ja a készüléket vizes berendezések mellett 
(mosogató, úszómedence...stb.)
12. A vezetéket és a dugót ne érje víz.
13. A vezetéket óvja a hőtől.

14. A vezetéket ne hagyja a pulton vagy a gép mellett
lógni.

15.Tisztítás:
i) A felületek tisztításakor puha ronggyot vagy szivacsot
használjon. Tilos bármilyen súrolószer alkalmazása.

ii) A sütő ajtajának tisztítására külön tájékoztató áll 
rendelkezésre.

i) Ne süsse túl az ételt. Figyeljen ha bármilyen, a 
sütést elősegítő papír, műanyag vagy más, gyúlékony 
anyagot helyezett a sütőbe. 
ii) Távolítsa el a műanyag zacskókon lévő zsinórokat
mielőtt a sütőbe teszi.
iii) Ha a sütőben meggyullad valamilyen anyag, hagyja 
a sütőajtót zárva, kapcsolja ki a sütőt, húzza ki a 
vezetéket, vagy kapcsolja le a biztosítékot a villany-
szekrényben. 

iv) Ne használja a sütő belsejét tárolásra. A sütő belsejében
ne hagyjon papírdarabokat, konyhai eszközöket akkor sem
ha a sütő ki van kapcsolva.

forráspont elérése előtt. Keverés mellett megelőzhető, hogy
a folyadék túlfusson az edényen.

18. Ne használja csak a mikrohullámot vagy a kombinációs
funkciót ha üres a sütő, mert túlmelegedhet illetve meg-
hibásodhat.

19. Soha ne távolítsa el a sütő külső részét.

21. Soha ne babráljon a központi panellal, az ajtóval, 
a zárakkal, vagy más sütőalkatrésszel.

23. Soha ne takarja le a sütőt konyharuhával.

24. Ha az ajtózárak meghibásodtak, kizárólag 
engedéllyel rendelkező szakember javíthatja.

25.Ha a vezeték vagy a dugó megsérült, kizárólag 
engedéllyel rendelkező szakember cserélheti ki.

26. Az égési sérülések elkerülése végett, óvatosan
dolgozzon a forró tégelyekkel.

27. Ha folyadék melegítésére mikrohullámot vagy 
kombinációs funkciót használ, ne feledkezzen el a folyadék 
keveréséről, így megelőzhető hogy forrás után kifusson. 

28. Szoptatós üvegeket, üveges bébiételeket tilos a készülékben
melegíteni. 
29. Soha ne melegítsen a sütőben alkoholt.
Az alkoholtartalmú ételek is könnyen lángra kaphatnak, így 
ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül. 

30. Soha ne kíséreljen meg olajon sütni a sütőben.

31. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne használhassák a 
készüléket. 

9. A készüléket csak engedéllyel rendelkező szakember

Tűz megelőzése a sütő belsejében:

Folyadékok (víz,kávé,tea) túlmelegedhetnek még a 

20. Soha ne távolítson el belső, rögzített elemeket.

 22. Ne takarja le a készülék szellőzőjét, elszívóit.

FIGYELMEZTETÉS: az égési sérülések, áramütés 
elkerülése végett :

2.  Figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat 
a Bevezető oldalon.
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A gyártó ajánlását �gyelembe véve a következő
konyhai edények használhatóak a sütőkhöz:

FELHASZNÁLHATÓ KONYHAI EDÉNYEK   

1. A sütő használata előtt olvassa el ezt a tájékoztatót.
2. Mint minden elektromos készülék esetében, itt is
érdemes legalább évente egyszer ellenőriztetni.
3. A sütő belsejét és az ajtózárakat a tisztítási útmutatókban
leírtak szerint kell rendszeresen tisztítani, elkerülendő az 
esetleges meghibásodást.

5. A sütőt tilos ruha szárítására használni.
6. Mint minden sütőnél, itt is fokozottan kell �gyelni
nehogy lágra kapjon a sütőben készülő étel.
7. A papír vagy műanyagcsomagolásban lévő ételeket 
mikrohullám-barát csomagolásra kell cserélni nehogy 
meggyulladjanak.

8. A sütni kívánt ételt mindig csomagolja ki, ha a 
légkeveréses vagy kombinációs módot használja.
9. Nyers vagy főtt tojást tilos a sütőben melegíteni,
mert felrobbanhatnak.
10. A héjas ételeket (burgonya,alma, virsli) villával 
szúrja át mielőtt melegíti. 
11. Lezárt edényben ne melegítsen ételt, mert a benne képződő
gőz felrobbanthatja.
12. A felesleges zsiradékot távolítsuk el.

13. Ha sütés közben elpattan vagy eltörik az üvegedény,
vizsgálja át az ételt, hogy biztosan ne maradjion benne
szilánk.

14. A sütőt ne működtesse: ha nem zár rendesen az ajtó,
ha meghibásodott a zsanér, retesz vagy a tömítőfelület.

ÓVINTÉZKEDÉSEK  

Ha füstöt észlel:
 kapcsolja ki a sütőt●
zárja el az elektromos hálózatot ●
 ●

Hőálló edények

Edzett üveg
Üvegszerű kerámiák
Agyagedények
(porcelán/cserép stb.)

Fémes dekorációval rendelkező edényeket ne 
használjon.

Fémes és fóliás tálcák

Fémes tálcák A fémes tálcákat csak úgy használja, hogy a sütő
üveges polcára helyezi.

Műanyag edények

Duplafalu műanyag edények
(bizonyos hőmérsékletig) már elérhető.
Olvassa el a gyártó ajánlását használta előtt.

Eldobható edények

NEM ALKALMAZHATÓ
gyúlékony anyagok (papír/karton stb.)

Egyéb 

Zsinórok, madzagok
Evőeszközök
Hőérzékelők

Semmilyen konyhai eszköz nem hagyható az ételben
mialatt a sütőben sül.

A sütés befejeztével mindig kapcsolja le a sütőt.

a lángok elfojtása érdekében tartsa zárva a sütő ajtaját
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e3

e4

e5

FŐBB JELLEMZŐK
BE/KI KAPCSOLÁS1 

Bekapcsoláskor az easyToUCH kijelző világít.
Figyelem; a sütő kikapcsolása nem egyezik meg
az elektromos hálózatról való lekapcsolással.

easyToUCH képernyő központi panel2 
További részletek ’Működés & Vezérlés’ címszó alatt 

ADATOK3 
A sütő hátulsó részén elhelyezett táblán szerepel a 
sorozatszám, a típus és az elektromos előírások.

MenuConnect 4 
A Merrychef logó alatt elhelyezett USB csatlakozóval 
változtathatjuk a sütő memóriájában tárolt programokat 
(További részletek a programok le/feltöltéséről; 
’USB MenuConnect’ címszó alatt)

SZELLŐZŐK5 
A belső alkatrészek hűtéséről és a sütés során keletkezett
gőz elvezetéséről a sütő hátsó részén elhelyezett szellőzők
gondoskodnak.(kivétel: e5 sütő, a szellőző oldalt található.)
Ezeket a szellőzöket nem szabad letakarni. 
A szellőzők megakadályozzák, a mikrohullámú sugarak 
kiáramlását a külső térbe.

LEVEGŐSZŰRŐ6 

kell hagyni és rendszeresen tisztítani.
Figyelem: a sütő a levegőszűrő nélkül nem működik.

AJTÓFOGANTYÚ7 
Lefelé húzva a sütő ajataja kinyílik.

SÜTŐAJTÓ8 
Három mikrohullám-biztos zárral rendelkezik.
Az ajtót mindig tisztán kell tartani, nem ajánlott
nehéz tárgyakat rátenni. 

TÖMÍTÉSEK9 
A sütő ajtaján körben, erős tömítések vannak. Gyakran
kell tisztítani és ellenőrizni. A legkisebb kopás esetén
is azonnal cserélni kell. A cserét kizárólag Merrychef
szekember végezheti.

  

LÉGKEVERŐ VENTILLÁTOR, ZSÍRSZŰRŐ, 
KATALIZÁTOROS

10 
                                       ÁTALAKÍTÓ (modelltől függően)

                                 A ’Tisztítás és Karbantartás’ címszó alatt
található instrukciókat követve, óvatosan tisztítsuk a
sütő ezen részét.                                     

SÜTŐ BELSEJE11 
A rozsdamentes acélból készült belső tisztításáról bővebb
tájékoztatás a ’Tisztítás és Karbantartás’ címszó alatt
található.

A levegőszűrő a sütő elején, alul helyezkedik el. A ventilációs
rendszer részeként a levegőszűrő előtti területet is szabadon 

A légkeverésért felelős ventillátort takaró rács gyakori
tisztítást igényel.
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MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

Sorozatszám(adattáblán):
Sorozatszám: MM YY SITE SERIAL
i.e. 06 10 2070 12345 (0610207012345)

gyártási szám 12345.
Modell szám: MODELL LÉGKEVERÉS MIKROHULLÁM 

i.e. e4C S V 30 5 H E U 1 GM EU (e4CSV305HEU1GMEU)
model e4C, 3200W, 1500W, 230V, 50Hz, L+N+E(4mm EU), 
3-pin dugó, USB, 1, General market,  European.

Megfelelések:
EU Directives
EMC 2004/108/EC
LVD 2006/95/EC
RoHS 2002/95/EC
MD 2006/42/EC

e4

1024

<40

591x584x750

218x375x312

25.5 

1500

3.2

50 & 60

7.0

82.5 

<70

1

e3

1024

<40

551x598x622

319x332x325

34.4 

700/1000

3 (3/1.5 EE)

50 & 60

3(EE) 4.3(XE) 4.7(XX)

62.5 

<70

0

e5

1024

<40

642x711x705

44.4 

1400

3.2

50 & 60

6.2

94.0 

<70

0

Leírások egység

Érintőképernyő programok

Környezeti működési hőmérséklet °C

Külső MagasságxSzélességxMélység mm

Belső MagasságxSzélességxMélység mm

Főzőkamra Liter

Teljesítmény (mikrohullám) Watts

Teljesítmény (légkeverés) kW

Tápegység Hz

Tápegység kW

Kicsomagolatlan sütő súlya (netto) Kg 

Hangnyomás szint dB(A)

Egymásra helyezés sütő

Adatok

258.4x495x363.5

A sütő 2010 Júniusában az angliai She�eld-ben készült. 
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EC Megfelelőségi nyilatkozat
Gyártó

Merrychef Limited            2)     1)  Viscount  Catering Limited
Station Road West   Provincial Park
Ash Vale   Nether Lane
Aldershot    
Hampshire   
GU12 5XA    S35 9ZX
United Kingdom   United Kingdom

Berendezés részletek
Generikus modell számok  eikon e3, eikon e4, eikon e5 
Leírás    Ipari mikrohullámú kombinált sütő

Megfelelőségi nyilatkozat; irányelvek és szabványok
Szabványmegfelelések
Az Ipari mikrohullámmal kombinált sütő a vonatkozó rendelkezések alapján az alábbi európai szabványoknak felel meg:
EMC 2004/108/CE LVD 2006/95/EC RoHS 2002/95/EC MD 2006/42/EC
Alkalmazott szabványok
 Az európai szabványoknak megfelelően:

EN 60335-2-90: 2006� 
EN 60335-1: 2002+A11+A1+A12+A2+A13� 
EN 62233:2008� 
EN 55014-2:1997 inc A2:2008 a Category IV követelményei szerint� 
Elektrosztatikus kisülés     IEC 61000-4-2:1995
Sugárzási RF interferencia     IEC 61000-4-3:1996
Gyors tranziens általános mód, AC port    IEC 61000-4-4:1995
Hálózati túlfeszültség, AC port      IEC 61000-4-5:1995
RF áram, általános mód, AC port    IEC 61000-4-6:1996
Hálózati feszültség    IEC 61000-4-11:1994
Vibrálás    IEC 61000-3-11:2000� 

� 
Hálózati feszültség terminál zavar
Sugárzási zavar, mágneses mező
Sugárzási zavar elektromos mező
Sugárzási zavar,elektromos mező

Táblázat 2a
   Táblázat 5a

   Táblázat 5a
   Táblázatok 6, 7 és 8

AS/NZS CISPR 11 � 
Sugarzási zavar      CISPR 11:2003:A1:2004
Vezetési zavar     CISPR 11:2003:A1:2004

Minőség- és környezetirányítás

Osztályozás: A osztály, Csoport 2

 
az EN ISO 14001-nek megfelelően,tanusítvánnyal rendelkező környezetirányítási rendszert használ. és a Viscount Catering

A Merrychef Limited és a Viscount Catering az EN ISO-nak megfelelően tanusítvánnyal rendelkező minőségirányítási rendszert
alkalmaz.
9001: 2008
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TELEPÍTÉS

A nem megfelelően behelyezett LÉGSZŰRŐ 
nélkül a sütő nem működik.

Ellenőrizze hogy szállítás során nem sérült-e a készülék.
Amennyiben igen, azonnal éresítse a szállítót.
Távolítse el a csomagolást és a védőfóliát.

A csomag tartalma:
e3 modell sorozat:

Fogantyú. Kerek tálca (x2) + Négyszögletű tálca (x2). ●
 ●

e4 modell sorozat:
Öntartó Rack ●
Zománcozott üvegtálca ●
Hűtő rack ●

e5 modell sorozat:
Rack. Zománcozott üvegtálca (x2). ●

SÜTŐ BEÉPÍTÉS 
Hőtől távoli helyen állítsa fel a sütőt.

Ha főzőlap vagy tűzhely közelébe állítja, minimum a sütő 
magasságának megfelelő magsságú védőlapot rakjon 
közéjük.

Csúszásmentes, nem gyúlékony, teherbíró, stabil pultra 
helyezze a sütőt.
Hagyjon minimum 50mm szabad helyet (A) a sütő 
körül, hogy a forró levegő könnyedén távozzon.
Ügyeljen rá, hogy a sütő ajtajának kinyitásához is 
legyen elég hely (B).

A levegőbevitel a sütő elülső, alsó részénél történik (1), 
így fontos hogy a beáramló levegő hideg maradjon, 
ne érje hő tűzhelytől, grillezőtől,vagy serpenyőtől,
mert           így a sütő élettartama és teljesítménye is 
romlik.

KEZELÉS & TÁROLÁS
A sütő kilincsénél fogva ne emelje a sütőt.
Ha nem használja a sütőt, húzza ki a konnektorból és 
száraz, hűvös helyen tárolja.
A sütőket ne rakja egymásra.

Csomag opció: Kerek tálca (x3) + Te�on alátét (x3) 

A gyártó által elhelyezett feliratok és matricákon kivül
ne ragasszon fel mást.
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A standard (Type ‘B’) megszakítókkal rendelkező berendezések
érzékenyek a túlfeszültségre, mely fagyasztók, hűtők és 
mikrohullámú sütők bekapcsolásakor jelentkezik.
Emiatt erősen ajánlott egy külön C típusú áramköri 
megszakító, melyet kifejezetten erre a célra terveztek.
Minden sütőhöz külön áramköri megszakítót kell telepíteni.

ELEKTROMOS ÜZEMBEHELYEZÉS

VESZÉLY!
A KÉSZÜLÉK NEM MEGFELELŐ 
FÖLDELÉSE ÁRAMÜTÉST VAGY HALÁLT 
OKOZHAT.

    
 

A sütőt külön elektormos ellátásra kell kapcsolni,
melyet kizárólag szakképzett villanyszerelő
végezhet.
Egy megfelelő, besorolás alatti főkapcsolót kell, 
minden póluson 3mm-es érintkezőtávolsággal
beüzemelni.

Ha elektromos készülékével kapcsolatban bármilyen 
kérdése van, forduljon szakemberhez.

FIYGELEM: MAGAS ÁRAMSZIVÁRGÁS,
A FÖLDELÉS ELENGEDHETETLEN.

  
 

EGYFÁZISÚ

KÉK (SEMLEGES)

ZÖLD & SÁRGA 
(FÖLDELÉS)

BARNA (LIVE)

KÉTFÁZISÚ

ZÖLD & SÁRGA 
(FÖLDELÉS)

KÉK (SEMLEGES)

BARNA TO LIVE No.1

FEKETE TO LIVE No.2

Ez a felszerelés megfelel a EN61000-3-11, habár  
más, érzékeny berendezés csatlakoztatása előtt
a felhasználónak érdemes konzultálni a 
berendezés gyártójával.

EGYFÁZISÚ (1) 
Az Egyesült Királyság-beli modellek kék 32Amp dugóval 
felszereltek IEC 60309                                                                               (EN 60309)

Áramköri megszakító:  40A  (C Típus).

KÉTFÁZISÚ (2)
A kétfázisú modelleket az alábbiak szerint kell csatlakoztatni.
Áramköri megszakító: 20A/Fázis (C Típus).

EQUIPOTENTIAL
Az Equipotential Earth pont a készülék
hátsó részénél található, Earth (GND)
csatlakozással.

TÁPEGYSÉG: FÖLDZÁRLAT MEGSZAKÍTÓ

Ha a sütő földzárlat megszakító egységhez van 
csatlakoztatva                               minimum 30 milliampert kell hagyni 
minden fázishoz                                  az áramkör zavarása nélkül.
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40
0V

16 Amper

16 Amper

32 Amper

Barna

Kék

Fekete

Sárga/ZöldFöldelés

Szürke

Barna

Kék

VIGYÁZAT!
A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL.
A HIBÁS FÖLDELÉS ÁRAMÜTÉST 
VAGY HALÁLT OKOZHAT.

    

A sütőt külön áramellátóhoz kell kapcsolni. 
A műveletet csakis szakképzett munkás végezheti.

Egy megfelelő, besorolás alatti főkapcsolót kell, 
minden póluson 3mm-es érintkezőtávolsággal
beüzemelni.

FIGYELEM
MAGAS ÁRAMSZIVÁRGÁS .

EQUIPOTENTIAL
Egy Equipotential földelési pont található
a sütő hátsó részénél, egyedi földelési 
(GND) kapcsolathoz.

Fázis betöltése
Oven loading per phase is not equal therefore we 
recommend that other electrical equipment is 
connected to L3+ N. 

áramköri megszakító
KÉTFÁZISÚ
áramköri megszakítók, 20A fázisonként,
Time Delay , Motor Start Típusú (Europai  C típus).
EGYFÁZISÚ
áramköri megszakítók, 40A fázisonként
Time Delay, Motor Start Típusú (Europai C típus).
FÖLDZÁRLAT : 

Ha bizonytalan a készülék működésével kapcsolatban,
kérje villanyszerelő tanácsát.

VILLANYSZERELÉSI  ÚTMUTATÓ

MÁS 
FELSZERELÉS ÁRAMELLÁTÁS KÉTFÁZISÚ SÜTŐ 

TÖLTÉS
EGYFÁZISÚ SÜTŐ

TÖLTÉS

A földelés elengedhetetlen.

PIROS

Dugó hátulnézetből
Dugó típusa:
3 fázisú
32Amper
IEC 60309
[EN60309]
L1+ L2+ N+ E
[L3 nem használt]

20 Amper

KÉK

Dúgó hátulnézetből
Dugó típusa:
Egyfázisú
32Amper
IEC 60309
[EN60309]
L1+N+E

40 Amper

Ha a sütő földzárlat megszakító egységhez van 
csatlakoztatva minimum 30 milliampert kell hagyni 
minden fázishoz  az áramkör zavarása nélkül.
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GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ: GYORSKISZOLGÁLÓ SÜTŐ  

INDÍTÁS:
1. Kapcsolja be a sütőt;
Végezze el az összes biztonsági ellenőrzést, és 
győződjön meg róla, hogy a sütő tiszta és üres, 
mielőtt a gombot lenyomja, és elindítja a készüléket. 
2. Az easyToUCH képernyő felvillan és röviden jelzi a
sütő adatait. Érintésre befagy a kijelző, következő 
érintésre folytatható a munka. 

3. Ha a sütő egy vagy több előmelegítési hőmérsékletre 
van beállítva, a kijelzőn kiválasztható a megfelelő.
A nyilakat lefelé görgetve több hőmérsékleti
beállításokat is találunk, melyeket nem láthatók
a kijelzőn. Ha szükséges,válasszuk ki a megfelelő
hőmérsékletet és melegítsük elő a sütőt.

4. A kijelzőn folyamatosan nyomon követhető 
az előmelegítési folyamat, míg a sütő el nem éri
a kívánt hőmérsékletet.(a melegítési folyamat 
leállításához, nyomjuk meg a piros ’X’ szimbólumot)
5. A sütő használatra kész ha a ‘COOKBOOK’ (szakácskönyv)
ikon megjelenik a kijelzőn.

MINDEN FŐZŐPROGRAMOT KIJELEZ (Opcionális)
PROGRAMCSOPORTOKAT MUTAT BE
KEDVENCEK (Opcionális)

HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZTATÁS (Opcionális)

PROGRAMCSOPORT
Minden program különböző
főzőprogramok gyűjteményét 
tartalmazza.

STOP/MÉGSE

SZAKÁCSKÖNYV KIJELZŐ

Az alábbiakban bemutatott easyToUCH kijelző és ikonok
csak tájékoztató jellegűek, nem a sütőkhöz tartozó
erdeti ikonokat ábrázolják. 
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1. Válassz ki egy főzőprogramot, például ‘BURGERS’ 
hogy megjelenítsd az egyedi programozást.
2. Válaszd ki a megfelelő opciót,például  ’2 
BURGERS’.
3. Kövesd a kijelzőn megjelenő utasításokat.
4. Nyomd meg a zöld pipát, és elindul a program.
A program elindításával a kijelzőn megjelenik
a főzésből hátralévő idő.
5. A program végét hangjelzés és a kijelzőn egy 
piros csík jelzi. Nyissuk ki az ajtót és nyomjuk meg    
a piros ’X’ szombólumot.
Figyelem; ha főzés közben nyitjuk ki a sütő ajtaját, 
�gylemeztetés jelenik meg a képernyőn.Ha 
becsukja az ajtót, folytathatja a már megkezdett 
programot vagy elindíthat egy újat.

 
Ha nem elég �gyelmesen 
használjuk a sütőt, könnyedén
szerezhetünk égési sérülést.

PROGRAM STÁDIUM

FŐZŐPROGRAM HASZNÁLATA 

LÉGSZŰRŐ
FONTOS:
Minden nap tisztítsuk ki a légszűrőt (6).
Ügyeljünk rá, hogy helyesen rakjuk vissza 
a szűrőt. További információ: ’TISZTÍTÁS 
ÉS KARBANTARTÁS’ címszó alatt.
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easyToUC
KÉPERNYŐ

H FŐMENÜ  & BILLENTYŰZET
 

FŐMENÜ KÉPERNYŐ:
1. DEVELOPMENT MÓD többszintű programozást
tesz lehetővé.A programokat névvel,szimbólummal
együtt menthetjük a sütő memóriájába.
2. PRESS & GO gyorsan elérhetőek a már
elmentett programok.
3. COOKBOOKa sütő főzési programjait tartalmazza.
Megtalálhatók a Kedvencek, a Főzési 
programcsoportok, és az összes elérhető
főzési program. 
4. TISZTÍTÁS/HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZTATÁS 
Beállítható a sütő hőmérséklete, illetve előkészíthető
a tisztításra, melynek során �gyelmeztetések  
jelennek meg a kijelzőn.
5. BEÁLLÍTÁSOK beállíthatjuk az időt, a nyelvet
feltölthetünk programokat.
Karbantartási célból is hasznos.

6.BILLENTYŰZET KILEJZŐ jelszóvédelem, 
adatfeltöltés. 

A program/programcsoport elnevezésekhez,
illetve a jelszóhoz maximum 2 sorban, 1-20
karaktert használjunk.
Az egyes stádiumokhoz (STAGE) 1-54 karakter
használható, maximum 5 sorban.

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ: FULL SERVICE SÜTŐ  

DEVELOPMENT 
MÓD

MENÜ 
rövidebb út

SZAKÁCSKÖNYV

TISZTÍTÁS/
HŐMÉRSÉKLET VÁLT.

BEÁLLÍTÁSOK

KÉPERNYŐ

BILLENTYŰZET 
GÖRGETŐ

BILLENTYŰZET

ELŐZŐ 
KÉPERNYŐ

VISSZALÉPÉS

TÖRLÉS

ENTER / OK

SZÓKÖZ

VISSZA
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1. Válaszd a ’séf kalapot’ hogy a development 
mód eléréséhez.

A program 1. szintje:
2. A hőméréskleti kijelző a beállított, előmelegített
sütő hőmérsékletét jelzi.
A hőfok növelése vagy csökkentése érdekében válaszd 
a hőmérséklet szimbólumot(2), írd be a 
határértéken belüli hőmérsékletet majd válaszd
az ’OK’-t.
3. Válaszd ki és állítsd be a főzési időt, 
meximum 10 percre.
Például : írd be, 110  (1perc és 10 másodperc).
4. Állítsd be a Mikrohullámot [0, 5-100%]
5. Állítsd be a ventillátort (ha elérhető) a 
megadott értékeken belül
6. Válaszd ki az információ ikont, hogy megadd
az instrukciókat (Opcionális). Az instrukciók a  
fázis elején megjelennek a kijelzőn.
Például :  ‘1 fázis; tedd az ételt a sütőbe’.

A program 2. szintje  (Opcionális).
7. A programokhoz maximum 6 különböző fázis 
tartozhat.
Ismételd meg az előző lépéseket (2-6 pontig).

Írjuk be az időt. ’OK’-val menthetjük
az időt.

A program mentése és futtatása

2. Futtasd le a programot (opcionális).

Ha az eredmények nem kielégítőek, válasszuk a 
visszalépés ikont, változtassunk a főzési 
beállításokon és próbáljuk újra.

3. Mentsük a Szakácskönyvbe a programot.
4. Válasszunk egy képet mely a programot jelzi.
(a nyilakat mozgatva még több kép elérhető.)
5. Nevezzük el a programot, maximum 20 
karakterből. Nyomjuk meg az ’OK’-t , így a 
program a Szakácskönyvbe kerül.

6. Egy kép és egy zöld pipa jelzi, hogy a 
programot sikeresen elmentettük a 
Szakácskönyvbe. 

A főzési idő beállításához
válasszuk a ’Time’ ikont.

Alsó példa; főzési idő beállítása (3.lépés):

1. SZINT
KIJELZÉS

SZINT HOZZÁADÁSA

2.SZINT
KIJELZÉS

VISSZA AZ 
1.SZINTHEZ

TÖRLÉS

DEVELOPMENT MÓD : EGY FŐZÉSI PROGRAM LÉTREHOZÁSA 

FIGYELEM: 
A PROGRAM ELINDÍTÁSA ELŐTT
ELLENŐRIZZÜK, HOGY A SÜTŐ
AJTAJA MEGFELELŐEN ZÁRÓDOTT. 

  

SZINT TÖRLÉSE
Válaszd ki az ’OK’-t a program mentéséhez.
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Változtasd meg 
a kiválasztott
elem helyét a 
Press&Go 
menü 
sorrendjében.

Helyezz át
 elemeket a
Press&Go 
menübe.  

A nyilakkal
áttekinthető 
a teljes lista

PRESS & GO

Főzőprogram futtatása a  Press & 
Go menü-ből.
1. Válaszd a ‘PRESS & GO’ -t a főmenü képernyőjéről.
2. Válaszd ki a főzni/sütni kívánt elemet.
3. A kijelzőn megjelenik a hőmérséklet,a  főzési
idő, a mikrohullámú energia és a ventillátor 
sebessége                      , miközben az időzítő visszaszámol.  
A főzési idő végét egy piros csík jelzi.

 
 
  

VIGYÁZAT:
FORRÓ FELÜLET! 

A SZAKÁCSKÖNYV PROGRAMJAINAK HASZNÁLATA 

Főzőprogramok megjelenítése a ’PRESS&GO’
menüben
1. Miután kiválasztottuk a ‘PRESS & GO’ a főmenüben
nyomjuk meg a Szerkesztés (Edit) ikont.
2. Két lista jelenik meg ; a ‘PRESS & GO’ menü elemei
a felső listában láthatók, az alsó lista további 
beépíthető elemeket tartalmaz. A nyilak
mozgatásával átnézhetjük az egész listát. 

3. Válassz ki egy elemet, megváltoztathatod a 
menüben elfoglalt helyét, vagy áthelyezheted
az alsó listába.
       

4. A felső listába is áthelyezhetőek az elemek,
így automatikusan a ‘PRESS & GO’ menübe kerülnek.
5. A visszalépés (backspace) gombbal visszatérhetünk 
a főmenübe.

1. Válasszuk a Szakácskönyvet a főmenüből.
2. Válasszuk a Minden menü(all menus)szimbólumot.

FIGYELEM: a kép körüli piros csik jelzi, hogy a sütő
hőmérséklete vagy túl magas, vagy túl alacsony
a recepthez. 
További információ a hőmérsékletbeállítás 
címszó alatt.

Programok keresése a Szakácskönyvben.

FIGYELEM: BÁRMELY PROGRAM
INDÍTÁSA ELŐTT, GYŐZŐDJÜNK MEG 
RÓLA,HOGY VAN ÉTEL A SÜTŐBEN.

A nyilak segítséségvel megkereshető a kívánt program.
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SÜTŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK VÁLTOZTATÁSA 

4.Válaszd ki a főzni/sütni kívánt elemet

Például, ‘1 BURGER’.
5. Vagy egyből megjelenik a visszaszámláló,
vagy különböző utasítások jelennnek meg a 
kijlezőn. Kövesd ezeket majd nyomd meg az
OK-t az indításhoz. Ha 30másodpercen belül
nem nyitjuk ki a sütő ajtaján, �gyelmeztetés 
jelenik meg.
6. Az időzítő nullán áll,hangjelzéssel �gyelmeztet
hogy a főzési program lejárt.

Amint befejeződött a program, kivehetjük 
az ételt, a kijelző visszáll a Szakácskönyv
menüre. 

Figyelem; ha sütés közben nyitjuk ki a sütő ajatját, 
megáll                a sütési program és �gyelmeztetés jelenik meg. 
Az ajtó becsukásával folytatható vagy törölhető az 
aktuális sütési program.
Sütés közben is ellenőrizhetjük a sütőben uralkodó
hőmérsékletet; óvatosan érintsük meg a 
hőmérő ikont, csillag jelzi a hőfokot.

PROGRAMOK MEGTEKINTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

1. Jegyezzük meg a recept szerinti hőmérsékletet és
nyomjuk meg az OK-t.
2. Válasszuk a hőmérő ikont.
3. A szám mellett megjelenő csillag jelzi a sütő
aktuális hőmérsékletét, válasszuk ki a receptben 
megadott hőfokot. ahogy a sütő a kívánt hőfokon 
áll, válasszuk ki a sütni/főzni kívánt elemet.
(a Szakácskönyv menü használatának 
alapján.) 

1. Válaszd a szakácskönyvet a főmenüből.
2. Válaszd ki a Minden menü-t (all menus).
3. Válaszd az ’Edit Cookbook’ (szerkesztés) pontot.
4. Használd a nyilakat, hogy megatláld a 
szerkeszteni kívánt programot.

5. Nézd meg és állítsd át a programot. A ’development 
mód’-ban további részleteket olvashatsz.
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Példa; a ‘4 BURGERS’ főzőprogram áthelyezése
a ’BURGERS’ csoporton belül.

1. Válasszuk a Szakácskönyvet a főmenüből.
2. Válasszuk a ‘BURGERS’ programcsoportot.
3. Válasszuk a szerkesztést; ‘EDIT COOKBOOK’.
4. Használjuk a jobb oldali nyilakat, hogy 
megtekintsük a programcsoport főző-
programjait.
Ezután válasszuk ki az áthelyezni kívánt elemet (‘4 
BURGERS’) és a bal oldali nyilak segítségével
mozgassuk a csoporton belül. 

A visszalépés (backspcae) gombbal a Szakácskönyv 
jelenik meg a képernyőn.

A nyilakat görgetve  
a csoport aktuális
programjai jelennek 
meg.

Mozgasd a  
kiválasztott
programot a 
Program 
Csoporton belül.

Programcsoport

Új programcsoport hozzáadása.

1. Válaszd ki a Szakácskönyvet a főmenüből.
2. Válaszd a Szakácskönyv szerkesztését. (edit)
3. Válaszd a  ‘ADD A NEW GROUP’ (új csoport)
szimbólumot.
4. Adj nevet az új programnak. (max. 20 karakter)
5. Rendelj az új programhoz képet.
(használd a nyilakat még több kép eléréséhez.)
6.Nyomd meg az OK-t és a programcsoportot
el is mentetted a Szakácskönyvbe.

A visszalépés gombbal  újra a Szakácskönyvhöz
léphetünk.

ÚJ PROGRAMCSOPORT HOZZÁADÁSA 

PROGRAM ÁTHELYEZÉSE PROGRAMCSOPORTON BELÜL
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Program hozzáadása egy már létező 
programcsoporthoz:
Példa; ‘4 BURGERS’ program hozzáadása  a 
‘BURGERS’ csoporthoz.

1. Válasszd ki a Szakácskönyvet a főmenüből.
2. Válaszd a ’BURGERS’ Programcsoportot.
3. Válaszd a szerkesztést; ‘EDIT COOKBOOK’.
4. A képernyő alsó részén használd a nyilakat és
válaszd ki a ’4 BURGERS’ főzőprogramot. 

5. A ‘4 BURGERS’ főzőprogram, majd a felfelé mutató
zöld nyíl érintésével a képernyőn megjelenő
táblázat felső részébe helyezhető a program.

6. A visszalépéssel (backspace) ismét elérhető
 a Szakácskönyv.

PROGRAM HOZZÁADÁSA EGY CSOPORTHOZ 

Görgesd a 
Programcsoportok
megtekintéséhez 

Mozgasd
a kiválasztott 
Program- 
csoportot

Szerkeszd
a kiválasztott
Program- 
csoport nevét

Töröld a  
kiválasztott
Programcsoportot

PROGRAMCSOPORTOK KEZELÉSE 

Programcsoport  poziciójának 
megváltoztatása:

1. Válaszd a Szakácskönyvet a főmenüből.
2. Válaszd a szerkesztést;  ‘EDIT COOKBOOK’.
3. A jobb oldali nyilakkal megkereshető az  
összes programcsoport.
4. Válaszd ki az áthelyezni kívánt csoportot
és a bal oldali nyilak segítségével mozgasd.

5. A visszalépés gombbal újra elérhető a 
Szakácskönyv.

A programcsoport nevének megváltoztatása.
Válaszd ki a csoportot.
Válaszd ki a szerkesztést. (edit)
Írd be az új nevet és nyomd meg az OK-t.

Programcsoport törlése.
Válaszd ki a csoportot.
Válaszd a csoport törlése ikont (delete).
Nyomd meg az OK-t a törléshez.
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1. Válaszd a beállítások (settings)menüpontot 
a főmenüből. 
2. Írd be a jelszót,nyomd meg az OK-t és megjelenik 
a Beállítások menü (3) tartalma:
A. Sütő mód/navigáció beállítások.
B. Nyelvi opciók.
C. Sütő hőfok beállítások és jelzések.
D. Szervíz információk és hibanapló. (jelszó
szükséges).
E. Receptszámláló.
F. Dátum & idő beállítások
G. Hangszóró erőssége.
H. Sütő időzítő (hőmérséklet/BE/KI).
J. USB program csatlakozás.
K. Gyári beállítás visszaállítása.
L. Hőmérsékleti sáv.
M. Beállítások változtatása/
Szolgáltatás hozzáférési jelszó.
Ha a beállítást elvégeztük, a visszalépés gombbal
a főmenü/beállítás-hoz léphetünk. A kijelzőn meg-
jelenik a mentés (save) vagy az elvetés (discard)
opció az elvégzett változtatásokkal kapcsolatban.
(4).

SÜTŐ SZABÁLYOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK 

Sütő mód/navigációs beállítás (A)
Válaszd az ’oven mode/navigation’ ikont (A) 
a Beállítások menüből.
Válaszd a  ‘Quick Serve Mode’-t kizárólag sütéshez, 
vagy a ‘Full                       Serve Mode’-t a sütés és fejlesztéshez.
Válaszd az  ‘Enable Settings’ és egy kis lakat 
szimbólum jelenik meg, így hozzáférhető a
Beállítások menüpont.

Nyelvi opciók(B)
Válaszd a földgömb szimbólumot (B).
Válaszd ki a nyelvet a listából.

Sütő hőfokbeállítások és jelzések
(C)
A sütő előmelegítési hőfokának változtatásához, válaszd a 
hőmérő ikont (C) ekkor megjelnik a billentyűzet.
Írd be a hőmérsékletet és nyomd meg az OK-t.
Figyelem; a hőfokkijelző csak a kezdésnél 
jelenik meg mikor 2 vagy több hőmérséklet
van beállítva.

A hőfok kijelző megváltoztatását a billentyűzet
segítségével érheted el.

A szervíz információkat & hibanaplókat (D)  
a Hibaelhárítás címszó alatt találod.
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Receptszámláló (E)
Válaszd a vágólap(clipboard) szimbólumot a 
receptlista megtekintéséhez.
A nyilak segítségével mozoghatsz.

Dátum és időbeállítás    (F)
Válaszd a dátum/idő szimbólumot, hogy 
megjelenjenek a beállítások.
DÁTUM VÁLTOZTATÁS; a ’MONTH’ a hónap-
beállítást teszi lehetővé.Írd be, majd OK.
A ‘DAY’-el az aktuális napot írhatod be.

A ‘YEAR’-nél, az aktuális év utolsó két számjegyét
kell beírni majd OK-val rögzíteni.

a hibanapló is ez alapján dátumoz.

IDŐBEÁLLÍTÁS: az  ‘HOUR’, az óra beállítását
teszi lehetővé.
A  ’MIN’ a percbeállítás.
Az órabeállításnál választható 12 vagy 24 órás 
kijelző. Az ’AM’ a délelőtti, míg a ’PM’ a délutáni
időre vonatkozik.
 

A kijelzőn az adott nap nevét is beállíthatjuk. 

Hangszintek (G)
a hangszóró ikon kiválasztásával beállítható a
hangszint.
A környezeti hatásoknak megfelelően 0-100%
közt állítható a hangszint, de ki is lehet kapcsolni.

Sütő időzítő (H) 
Válaszd a hőmérő szimbólumot.
Válaszd a  ‘Timer Enabled’  (időzítő 
engedélyezve) négyzetet (zöld pipa).

A nyilakkal válassz ki egy napot.
Az üres helyekre írj be új időt, vagy a törlés  
szimbólummal töröld.Egy nap maximum 
5 írható be.
Írd be a kezdő időt és nyomd meg az OK-t.
Az ellentétes oldalon végezd ugyanezt a  
hőmérsékletek beírásával.

Figyelem; a sütő hőmérséklete 0 is lehet, így
kikapcsolható a melegítés. A piros kör ikon
megnyomásával a sütő kikapcsolódik.

A kijelzőn a hónap-nap-év sorrend jelenik meg,



22 Installation and Operating original instructions.
Part Number 32Z3797 GB
Issue 1

M
Ű

KÖ
D

ÉS &
 V

EZÉRLÉS

J

K

L

M

USB sütő programok (J)
FONTOS: USB letöltéskor minden létező  
program törlődik.

 A Beállításoknál válszd az USB ikont.
A sütő elülső részén a Merrychef logo alatt
található az USB csatlakozó; csúsztasd felfelé.

a kívánt USB szimbólumot például; 
RECEPTEK.

Távolítsd el az USB-t és tartsd biztonságos helyen.
Az USB csatlakozót csúsztasd vissza a sütő elején.

Gyári visszaállítás (K) 
Válaszd a gyári ikont, hogy a meglévő sütő-
beállításokat a gyárira cseréld. 
Figyelem; ez a művelet nem visszavonható.
Válaszd az OK-t, vagy a piros X-et, hogy elvesd
a visszaállítást.

Hőmérsékleti sáv (temp band) (L)
A  ‘Temp Band’ szimbólumra kattintva, a sütő
vezérlés  ±10°C.
A bemutatott sávokban a zöld pipával jelzett
hőfokokból választhatsz. 
Note; habár a legalacsonyabb                                                                                       Temp Band-et kell 
használni, ha a beállított sütőhőmérséklet
a kiválasztott Temp Band hőfok alatt van, 
a sütési mód kikapcsol, míg a sütő el nem éri 
az előmelegítési
 
                                hőmérsékletet.

Jelszóváltoztatás (M )
A kulcs szimbólumot választva  
megváltoztatható a jelszó.
Beállítások vagy Hibaelhárítás menüpont;
Írd be a meglévő jelszót , nyomd meg az OK-t, 
a jelszó megerősítésére(con�rm).
Írj be új jelszót és nyomd meg az OK-t.
Erősítsd meg az új jelszót és  nyomd meg az OK-t.

Ha a behelyezett USB már nem villog, válaszd ki 

A nyilakkal kiválasztható az új fájl. 
Az épp nem elérhető fájlokat egy színezett sáv
jelzi a fájl neve felett.

A fájl frissítésének folyamata megjelenik. 
A frissítés (update) a zöld pipa megnyomásával
indítható. Amint kész a frissítés, a sütő újraindul 
és megkezdi az előmelegítést, a beállított 
hőmérsékletre.
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Lehűtés
FONTOS: mielőtt elkezdjük a tisztítási 
folyamatot a sütőt mindenképp le kell hűteni.
1. Full Serve módban, válasszuk a tisztítás 
szimbólumot a főmenüből.
2. Full vagy Quick Serve módban, válasszuk a  
kék hőmérő ikont ami letiltja a melegítési és
elindítja a hűtési folyamatot.
3. Minden szükséges óvintézkedés elvégzése után,  
tegyünk egy jéggel teli edényt a forró sütőbe. 
Nyomjuk meg az OK-t a folytatáshoz.
4. A hűtési folyamat megjelenik a kijelzőn, elindul,
és kb. 30 percig tart.
5.A sütő már készen áll a tisztításra. Válaszd az OK-t,
miután minden fázissal elkészültél.

A SÜTŐ LEHŰTÉSE TISZTÍTÁS ELŐTT 

FIGYELEM:
NE HASZNÁLJUNK MARÓ HATÁSÚ
SZEREKET A TISZTÍTÁSHOZ, MERT
NEMCSAK A SÜTŐ BELSEJÉBEN, DE 
A KATALIZÁTOROS ÁTALAKÍTÓBAN
IS KÁRT TEHET. 

 

 

Előkészülés a tisztításra

A napi tisztítás biztosítja, hogy a sütő megfelel- 
jen a higieniai előírásoknak, valamint 
meghosszabíthatjuk vele a sütő
élettartamát.
Szükséges felszerelés (nem tartozék):
Nem maró hatású szabadalmaztatott sütő-
tisztító,                hőálló kesztyű, gumikesztyű, 
puha szivacs, tisztítókendő, szemvédő és  
porvédő maszk (opcionális).

FIGYELEM: A SÜTŐ TISZTÍTÁSAKOR MINDIG
VISELJÜNK GUMIKESZTYŰT.  

A sütő egyik részén se használjunk maró 
hatású szert illetve erős súrolókefét.

Ahhoz, hogy a sütő maximális hatékonysággal 
működjön,tisztán kell tartani a sütő belsejét, az
ajtót, a légszűrőt és a zsírszűrőt is.
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HIBAKERESŐ TÁBLÁZAT

Habár a sütőt úgy tervezték, hogy mindig a legnagyobb hatékonysággal működjön
előfordulhat, hogy meghibásodik. Mielőtt szakembert hív, nézze át ezt a táblázatot,
így a probléma akár a helyszínen, Ön által is orvosolható.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A sütő nem működik, a kijelző üres. A sütő nem kap áramot.

Ellenőrizze nincs-e áramszünet.
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló és a sütő
be vannak-e kapcsolva. 

Néhány képernyőművelet nem működik Jogosulatlan hozzáférés. Keresse fel a jogosult felhasználót.

Figyelmezettő jelzés, hogy a sütő ajtaja
nyitva van. Az ajtó nincs zárva. Távolítson el minden akadályt és

csukja be az ajtót.

Figyelmeztetés,hogy a légszűrőt 
eltávolították

A sütő nem megfelelően süti meg az
ételt.

Nem tiszta a sütő.
Nem megfelelő a beállított hőmérséklet.
Módosított vagy rosszul választott 
program.
Az étel csomagolt.
Túl korán vette ki az ételt.

Tisztítsa ki a sütőt (lásd ;tisztítás).
Használja a megfelelő programot.
A nem mikrohullámú sütéshez
csomagolja ki az ételt.
Ellenőrizze, hogy minden sütési fázis
befejeződőtt.

Nyitva a sütő ajtaja.
Nincs, vagy rosszul illesztett a légszűrő.

Túlmelegedett a sütő.

Zárja be a sütő ajtaját.
Igazítsa helyére a légszűrőt.

Hagyja a sütőt kihűlni.
Ellenőrizze nincs-e akadály a légszűrő
előtt.

Hibakódot mutat a kijelző. Sütő meghibásodás. Ebben az esetben jegyezze meg a kódot
és hívjon szakembert.

Egyáltalán nem, vagy rosszul illesztette
vissza a légszűrőt. Igazítsa helyére a légszűrőt.

A sütő nem fejezi be a sütést.
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Station Road West

Ash Vale,  Aldershot

Hampshire  GU12  5XA

United Kingdom

Phone:  +44 (0)  1252 371000

Fax:  +44 (0)  1252 371007

e -mail :  info@merr ychef.com

w w w.merr ychef.comliability for any inaccuracies, errors or ommissions contained herein.

Approved Service Agent;

SZERVIZELÉS

Correct disposal of this product (Waste Electrical & 
Electronic Equipment)

Applicable in the European Union and 
other European countries with separate 
collection systems.
This marking shown on the product or its 
literature indicates that it should not be 
disposed with other household wastes at 

the end of its working life. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, please separate this from other types of wastes 
and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse 
of material resources.
Household users should contact either the retailer where 
they purchased this product, or their local government 

for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check 
the terms and conditions of the purchase contract. This 
product should not be mixed with other commercial 
wastes for disposal.
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