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További információkat a részletes használati 

útmutatóban talál. Gondosan olvassa el az 

útmutatót.

Edény
 ▶ Tartsa be az edény gyártójának utasításait.

A | Alkalmas edények: 
 ▶ Használjon 300 °C-ig hőálló edényt.

 ▶ A leginkább az üvegből vagy üvegkerámiából készült edények alkalmasak. Az üvegfedélen keresztül a 
grill képes hatást kifejteni, és a sült szép, ropogós kérget kap.

 ▶ A nemesacélból készült sütőedények csak feltételesen használhatók. A fényes felület nagyon erősen 
visszaveri a hősugárzást. Az étel kevésbé barnul meg, a hús kevésbé sül át. Ha nemesacél sütőedényt 
használ, a program befejeztével vegye le a fedőjét. A húst 3-as grillfokozaton még 8-10 percig grillezze.

 ▶ Ha zománcozott acél, öntöttvas vagy alumíniumöntvény sütőedényt használ, az étel alulról erősebben 
pirul. Adjon hozzá kicsivel több folyadékot.

Tipp: Ha a sült szaftja túl világos vagy túl sötét, legközelebb adjon hozzá kevesebb, illetve több folyadékot.

B | Nem alkalmas edények: 
 ▶ A világos, fényes alumíniumból, mázatlan agyagból készült műanyag edények vagy műanyag 

fogantyúval rendelkező edények alkalmatlanok.

C | Az edény nagysága: 
 ▶ A sültnek az edény aljának körülbelül kétharmadát el kellene fednie. Így finom pecsenyelé készülhet.

 ▶ A hús és a fedő közötti távolság legalább 3 cm legyen. A hús sütés közben megemelkedhet.

A programokkal egészen egyszerűen készíthet el ételeket. 
Válasszon egy programot, és a készülék megadja hozzá az 
optimális beállításokat.
A megfelelő eredmény elérése érdekében a sütőtér ne legyen 
túl forró. Hagyja lehűlni a sütőteret, és csak azután indítsa el 
a programot.

Rövid útmutató az AutoPilot 
programokhoz

P

Programok
 ▶ Amikor a sült elkészült, még 10 percig a kikapcsolt, zárt sütőtérben hagyhatja pihenni. Így a hús 

szaftja jobban eloszlik.

 ▶ A súlyt 0,5 kg és 2,5 kg között lehet beállítani.

Megjegyzés: A súlytartományt nem véletlenül korlátoztuk. A nagy méretű ételekhez gyakran nem áll 
rendelkezésre megfelelő méretű edény, és az eredmény nem lenne kielégítő.
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Program Élelmiszer Edény Folyadék 
hozzáadása

Betolási 
magasság

Beállítási súly Megjegyzések

01 Csirke, töltelék 
nélkül

konyhakész, fűszerezve 2 a csirke súlya mellével felfelé helyezze az edénybe

02 Pulykamell szeletelve, fűszerezve 2 a pulykamell súlya a húst ne pirítsa meg előre

03 Egytálétel,  
zöldséggel

vegetáriánus 2 összsúly a hosszú főzést igénylő zöldségeket 
(pl. sárgarépa) vágja kisebb darabokra, mint a 
rövidebb főzést igénylőket (pl. paradicsom)

04 Pörkölt marha- vagy sertéshús felkoc-
kázva, zöldségekkel

2 összsúly A húst tegye alulra, és fedje le zöldséggel. 
A húst ne pirítsa meg előre.

05 Vagdalthús, friss vagdalthús marha-, sertés- 
vagy bárányhúsból

2 a vagdalt súlya -

06 Párolt marhasült pl. oldalas, lapocka, dió, pácolt 
marhahús

2 a hús súlya a húst ne pirítsa meg előre

07 Göngyölt marhahús zöldséggel vagy hússal töltve 2 az összes töltött 
göngyölt hús súlya

a húst ne pirítsa meg előre

08 Báránycomb,  
átsütve

csont nélkül, fűszerezve 2 a hús súlya a húst ne pirítsa meg előre

09 Borjúsült, sovány pl. sertésszűz vagy dió 2 a hús súlya a húst ne pirítsa meg előre

10 Sült sertéstarja csont nélkül, fűszerezve 2 a hús súlya a húst ne pirítsa meg előre

Jelmagyarázat

sütőedény fedővel
fedje le a sütőedény alját, 
esetleg adjon hozzá legfel-
jebb 250 g zöldséget

fedje le majdnem teljesen 
folyadékkal (pl. erőlevessel 
vagy vízzel)

recept szerint

A program beállítása
 ▶ A készülék kiválasztja az Ön számára optimális fűtési módot, illetve 

idő- és hőmérséklet-beállítást. Csak a súlyt kell beállítania.

 ▶ A súly csak az előre megadott súlytartományban állítható be.

1. Állítsa a funkcióválasztót és a hőfokszabályozót a % programra.

2. A @ vagy A gombbal állítsa be a kívánt programot.

3. Koppintson a h gombra.

4. A @ vagy A gombbal állítsa be az étel súlyát. A súly átvétele után megjelenik 
a kijelzőn a kiszámított időtartam. Szükség esetén a h gombbal léphet 
vissza a programhoz.

 ▶ Néhány másodperc múlva a program elindul. Az időtartam letelte a 
kijelzőn követhető.

 ▶ Ha a program lejárt, hangjelzés hallatszik. A kijelzőn a nulla időtartam 
látható.

 ▶ Ha elégedett a főzési eredménnyel, úgy kapcsolhatja ki készülékét, hogy 
a funkcióválasztót nulla állásba forgatja.

A program időtartama
 ▶ Az Ön által beállított program időtartamát a készülék automatikusan 

kiszámítja. Akkor jelenik meg, miután beállította a súlyt a kiválasztott 
programhoz.

 ▶ Egy program időtartamát nem tudja módosítani.

Utánsütés
 ▶ A program és a hangjelzés befejeződése után a @ gombbal beállíthat egy új 

időtartamot. A készülék mostantól a program beállításaival fűt tovább.

Megjegyzés: Az utánsütést tetszés szerinti gyakorisággal alkalmazhatja.

 ▶ Ha elégedett a főzési eredménnyel, úgy kapcsolhatja ki készülékét, hogy a 
funkcióválasztót nulla állásba forgatja.

A befejezési idő elhalasztása
 ▶ Egyes programoknál visszafelé eltolhatja a befejezési időt. Indítás előtt 

koppintson a v gombra, hogy a kijelzőn a befejezés szimbólum legyen 
kijelölve. A @ gombbal halassza későbbre a befejezést.

 ▶ Indítás után a készülék várakozik.

Módosítás és megszakítás
 ▶ Az indítás után a program száma és a súly többé már nem módosítható.

 ▶ A befejezési idő módosítható, amíg a készülék várakozik.

 ▶ Ha meg szeretné szakítani a programot, kapcsolja ki készülékét úgy, hogy a 
funkcióválasztót nulla állásba forgatja.
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