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VYHLÁSENIE O ZHODE 

 

Umiestnením značky  na tento výrobok potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými európskymi 

požiadavkami na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie, ktoré sú platné v právnych predpisoch pre tento 

výrobok. 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 201/19/EÚ, ktorá sa týka elektrických 

a elektronických spotrebičov (OEEZ – odpad z elektrických a elektronických zariadení). Odpad z 

elektrických a elektronických zariadení obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny 

vplyv na životné prostredie) a základné prvky (ktoré sa môžu použiť znova). Je dôležité, aby OEEZ 

prešiel špeciálnou úpravou, aby sa správne odstránili a zlikvidovali znečisťujúce látky a spätne 

získali všetky materiály. Jednotlivci môžu hrať dôležitú úlohu a zabezpečiť, aby sa z OEEZ nestal 

environmentálny problém. Je nutné dodržiavať niektoré základné pravidlá: 

 

- S OEEZ sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. 

- OEEZ by sa mal odviezť na príslušné zberné miesto spravované mestom alebo registrovanou 

spoločnosťou. 

V mnohých krajinách môžu byť pre veľký OEEZ dostupné domáce zbery. Keď si kúpite nový spotrebič, starý 

môžete vrátiť predávajúcemu, ktorý ho musí jednorazovo bez poplatku, pokiaľ je spotrebič podobného typu a 

má rovnaké funkcie ako nový spotrebič. 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA 

ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA 

NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII 

1. Nepokúšajte sa prevádzkovať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože prevádzka s otvorenými 

dvierkami môže mať za následok škodlivé vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu. Je dôležité aby sa 

neprepájali alebo nepremosťovali bezpečnostné zámky. 

2. Medzi prednú stranu rúry a dvierka neumiestňujte žiadne predmety a nedovoľte, aby sa na tesniacich 

plochách nahromadili zvyšky nečistôt alebo čistiacich prostriedkov. 

3. Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry riadne zavreli a že nie sú 

nijako poškodené 

a) dvere (vrátane všetkých ohybov), 

b) pánty a zámky (zlomené alebo uvoľnené), 

c) tesnenie dvierok a tesniace plochy. 

4. Rúru nesmie nastavovať ani opravovať nikto okrem kvalifikovaného servisného personálu. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Pri používaní elektrického zariadenia sa musia rešpektovať základné bezpečnostné ustanovenia vrátane 

nasledujúcich: 

VAROVANIE! – Aby sa znížilo riziko popálenia, zásahu el. prúdom, požiaru, zranenia osôb alebo vystaveniu 

nadmernému mikrovlnnému žiareniu: 

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich na použitie v budúcnosti. 

2. Tento spotrebič používajte len na účely, ktorú sú uvedené v tomto návode. V tomto zariadení nepoužívajte 

žieravé chemikálie alebo výpary. Tento typ rúry je špeciálne navrhnutý na ohrievanie, varenie alebo sušenie 

potravín. Nie je určený na priemyselné alebo laboratórne použitie. 

3. Nepoužívajte rúru, keď je prázdna. 

4. Nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo ak je 

poškodený alebo spadol. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný 

zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. 

5. VAROVANIE! – Deti nechajte rúru používať bez dozoru iba vtedy, ak dostali príslušné pokyny, aby mohli 

rúru používať bezpečne a rozumeli nebezpečenstvu nesprávneho použitia. 

6. VAROVANIE! – Ak je spotrebič prevádzkovaný v kombinovanom režime, deti by mali používať rúru iba pod 

dohľadom dospelej osoby z dôvodu generovaných teplôt 

7. Na zníženie rizika požiaru vo vnútri rúry: 

 Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách rúru často kontrolujte, pretože existuje 

možnosť vznietenia. 

 Pred vložením vrecka do rúry odstráňte uzatváracie drôty z papiera alebo plastu. 

 Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte dvere zatvorené, 

aby ste potlačili plamene. 

 Nepoužívajte vnútro rúry na skladovanie. Papierové výrobky, kuchynské náčinie alebo jedlo 

nenechávajte vo vnútri, keď sa nepoužívajú. 

 Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie odevov a zahrievanie otepľovacích 

vankúšov, papúč, špongií, vlhkých handier a podobne môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, 

vznietenia alebo požiaru. 

8. VAROVANIE! – Kvapaliny alebo iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu 

explodovať. 

9. Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže viesť k oneskorenému eruptívnemu varu, preto pri manipulácii s 

nádobou buďte opatrní. 

10. Potraviny v rúre nesmažte. Horúci olej môže poškodiť časti rúry a riad ba dokonca spôsobiť popáleniny 

pokožky. 

11. Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa nemali zohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože 

môžu explodovať, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu. 

12. Potraviny so šupkou ako sú zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany pred varením prepichnite. 

13. Obsah fliaš na kŕmenie a nádob pre detskú výživu pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a pre 

podávaním skontrolujte teplotu, aby sa predišlo popáleniu. 

14. Kuchynský riad sa môže zohriať z dôvodu prenosu tepla z ohriateho jedla. Na manipuláciu s riadom môžu 

byť potrebné držiaky. 

15. Riad by sa mal skontrolovať, aby sa zabezpečilo, že je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. 

16. VAROVANIE! – Je nebezpečné pre kohokoľvek iného ako vyškolenú osobu vykonávať akékoľvek servisné 

práce alebo opravy, ktoré zahŕňajú odstránenie akéhokoľvek krytu, ktorý poskytuje ochranu pred 

mikrovlnným žiarením. 

17. Mikrovlnka spĺňa normu EN 55011/CISPR 11, v tejto norme patrí do klasifikácie triedy B skupiny 2. 
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Zariadenia skupiny 2: skupina 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM RF, v ktorých sa zámerne generuje a 

používa rádiofrekvenčná energie s rozsahom frekvencie 9 kHz až 400 GHz alebo sa používa len lokálne vo 

forme elektromagnetického žiarenia, indukčnej a/alebo kapacitnej väzby na úpravu materiálu, na účely 

kontroly/analýzy alebo na prenos elektromagnetickej energie. Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na 

použitie v obytných priestoroch a v zariadeniach priamo pripojených k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktoré 

zásobuje budovy používané na domáce účely. 

18. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo 

pokiaľ nedostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 

19. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú. 

20. Mikrovlnná rúra sa používa iba ako voľne stojaca. 

21. VAROVANIE! – Neinštalujte rúru na varnú dosku alebo iné zariadenie produkujúce teplo. Ak by tak bola 

nainštalovaná, mohla by sa poškodiť a záruka by sa tým skončila. 

22. Mikrovlnná rúra sa nesmie umiestňovať do skrinky. 

23. Dvere alebo vonkajší povrch sa môžu počas prevádzky spotrebiča zahriať. 

24. VAROVANIE! – Prístupné časti sa môžu počas používania zohriať. Malé deti by nemali mať k spotrebiču 

prístup. 

25. Počas používania sa spotrebiče zohrajú. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov vnútri rúry, 

sporákov a rúr. 

26. Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky zariadenia vysoká. 

27. Spotrebič nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo 

poučenie. 

28. VAROVANIE! – Ak sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, rúra sa nesmie prevádzkovať, pokiaľ nie 

sú opravené kompetentnou osobou. 

29. Zariadenia nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému 

diaľkového ovládania. 

30. Mikrovlnná rúra je určená iba na použitie v domácnosti a nie na komerčné použitie. 

31. Nikdy neodstraňujte dištančný držiak v zadnej alebo bočnej časti, pretože zabezpečuje minimálnu 

vzdialenosť od steny kvôli cirkulácii vzduchu. 

32. Pred premiestnením zariadenia zaistite otočný stôl, aby ste predišli jeho poškodeniu. 

33. POZOR! – Je nebezpečné, ak zariadenie opravuje niekto iný ako odborník, pretože za týchto okolností 

musí byť odstránený kryt, ktorý zaisťuje ochranu pred mikrovlnným žiarením. Platí to aj pre výmenu 

napájacieho kábla alebo osvetlenia. V týchto prípadoch odošlite spotrebič do nášho servisného strediska. 

34. Mikrovlnná rúra je určená iba na rozmrazovanie, varenie a naparovanie potravín. 

35. Ak vyberáte akékoľvek ohriate jedlo, používajte rukavice. 

36. Pozor! Pri otváraní viečok alebo baliacej fólie unike para. 

37. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo 

sú inštruované ako sa spotrebič bezpečným spôsobom používa a porozumeli nebezpečenstvám súvisiacimi 

s používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, pokiaľ nie sú staršie 

ako 8 rokov a sú nie sú pod dozorom. 

38. Ak zo zariadenia začne vychádzať dym, vypnite alebo odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte 

dvere zatvorené, aby ste zabránili vzniku plameňom. 
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Inštalačná príručka 
1. Uistite sa, že všetky baliace materiály boli odstránené z vnútorného priestoru rúry a dvierok. 

2. VAROVANIE! – Skontrolujte, či nie je rúra poškodená, ako napríklad nesprávne dosadajúce alebo ohnuté 

dvierka, poškodené tesnenia a tesniaci povrch, rozbité alebo uvoľnené dvierka pánty a západky a zárezy vo 

vnútri rúry alebo na dvierkach. Ak dôjde k poškodeniu, neprevádzkujte rúru a kontaktujte kvalifikovaného 

servisného pracovníka. 

3. Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu, ktorý unesie jej hmotnosť a 

najťažšie jedlo, ktoré sa pravdepodobne v rúre bude variť. 

4. Neumiestňujte rúru na miesto, kde sa vytvára teplo, pary alebo vysoká vlhkosť, alebo blízko horľavých 

materiálov. 

5. Pre správnu prevádzku musí mať rúra dostatočný prietok vzduchu. Na horným povrchom rúry nechajte 

voľný priestor aspoň 20 cm a 5 cm priestoru ponechajte na obidvoch stranách. Zadná doska mikrovlnnej 

rúry sa musí nachádzať blízko steny. Nezakrývajte alebo neblokujte žiadne otvory na zariadení. 

Neodstraňujte nožičky. 

6. Nepoužívajte rúru na varenie bez skleneného taniera, krúžku s kolieskami a hriadeľa v ich správnych 

pozíciách. 

7. Uistite sa, že napájací kábel je nepoškodený a že nie je uložený pod rúrou alebo na žiadnom horúcom 

alebo ostrom povrchu. 

8. Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby ju bolo možné v prípade núdze ľahko odpojiť. 

9. Nepoužívajte rúru vonku. 

 

POKYNY NA UZEMNENIE 
Tento spotrebič musí byť uzemnený. Táto rúra je vybavená šnúrou s uzemňovacím vodičom s uzemňovacím 

kolíkom. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. V prípade 

elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom poskytnutím zvodového vodiča pre 

elektrický prúd. Odporúča sa, aby bol k vytvorený samostatný obvod len pre rúru. Použitie vysokého napätia je 

nebezpečné a môže viesť k požiaru alebo inej nehode spôsobujúcej poškodenie rúry. 

VAROVANIE! – Nesprávne použitie uzemňovacej zástrčky môže mať za následok riziko zásahu elektrickým 

prúdom. 

Poznámka: 

1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrických pokynov, obráťte sa na 

kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika. 

2. Ani výrobca, ani predajca nemôžu prevziať žiadnu zodpovednosť za poškodenie rúry alebo zranenie osôb v 

dôsledku nedodržania postupov pri elektrickom pripojení. 

Vodiče v kábli sú farebne označené nasledovne: 

Zelenožltý = UZEMNENIE 

Modrý = NEUTRÁLNY 

Hnedý = FÁZA 
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Rádiové rušenie 
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV, alebo podobného zariadenia. Ak dôjde k 

rušeniu, toto môže byť znížené alebo odstránené prijatím nasledujúcich opatrení: 

1. Vyčistite dvierka a tesniaci povrch rúry. 

2. Zmeňte orientáciu prijímacej antény rádia alebo televízie. 

3. Mikrovlnnú rúru premiestnite s ohľadom na prijímač. 

4. Presuňte mikrovlnnú rúru preč od prijímača. 

5. Zapojte mikrovlnnú rúru do inej zásuvky, takže mikrovlnná rúra a prijímač sú na rôznych vetvách. 

 

Pred zavolaním servisu 
Pred vyžiadaním servisu skontrolujte tieto body: 

 Skontrolujte, či je rúra riadne pripojená. Ak nie je, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a 

zástrčku znova riadne pripojte. 

 Skontrolujte, či nie je prepálená poistka alebo vyhodený istič. Ak sa zdá, že tieto sú správne, otestujte 

zásuvku pomocou iného zariadenia. 

 Skontrolujte, či je ovládací panel správne naprogramovaný a či je nastavený časovač. 

 Skontrolujte, či sú dvierka riadne zatvorené a bezpečnostný systém zámky dvierok je zaistený. Ak nie sú 

dvierka riadne zatvorené, nebude mikrovlnná energia prúdiť dovnútra. 

AK NIČ Z VYŠŠIE UVEDENÉHO NEPOMÔŽE ODSTRÁNIŤ PROBLÉM, POTOM KONTAKTUJTE 

KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NESKÚŠAJTE SA SAMI NASTAVOVAŤ ALEBO OPRAVOVAŤ RÚRU. 

 

Spôsoby varenia 
1. Jedlo starostlivo usporiadajte. Najhrubšie miesta umiestnite na okraj taniera. 

2. Sledujte čas varenia. Varte čo najkratšiu dobu a podľa potreby ju predĺžte. Jedlo, ktoré príliš prehriate môže 

začať dymiť alebo sa vznietiť. 

3. Počas varenia zakryte jedlo. Kryty zabraňujú rozstrekovaniu a pomáhajú pokrmom rovnomerne sa variť. 

4. Počas varenia v mikrovlnnej rúre jedlo obráťte, aby ste urýchlili varenie takých potravín, ako sú kuracina a 

hamburgery. Veľké kusy, ako sú pečené mäsá, sa musia prevrátiť najmenej jeden krát. 

5. Potraviny, ako napríklad mäsové guľôčky, v polovici varenia poprekladajte zhora nadol a od stredu misky 

smerom von. 

 

Príručka pre kuchynské náčinie 
1. Mikrovlna nedokáže prejsť kovom. Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach. 

Počas mikrovlnného varenia nie sú povolené kovové nádoby na jedlo a nápoje. Táto požiadavka neplatí, ak 

výrobca uvedie veľkosť a tvar kovových nádob vhodných na varenie v mikrovlnke. 

2. Mikrovlnné žiarenie nemôže preniknúť do kovu, preto by sa nemali používať kovové nádoby alebo riady s 

kovovým lemom. 

3. Pri mikrovlnnom varení nepoužívajte recyklované papierové výrobky, pretože môžu obsahovať malé kovové 

fragmenty, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo požiare. 

4. Odporúčame skôr okrúhle/oválne taniere ako štvorcové/podlhovasté, pretože jedlo v rohoch má tendenciu 

sa prevariť. 
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5. Na zabránenie nadmerného varenia exponovaných oblastí sa môžu použiť úzke prúžky hliníkovej fólie. 

Avšak buďte opatrní a nepoužívajte jej príliš veľa a udržiavajte vzdialenosť 1 palec (2,54 cm) medzi fóliou a 

vnútornou stenou. 

Zoznam uvedený nižšie je všeobecný sprievodca, ktorý vám pomôže vybrať správny riad. 

RIAD MIKROVLNA GRIL KOMBINÁCIA 

Varné sklo Áno Áno Áno 

Nevarné sklo Nie Nie Nie 

Teplu odolná keramika Áno Áno Áno 

Plastový riad vhodný do mikrovlnnej rúry Áno Nie Nie 

Kuchynský papier Áno Nie Nie 

Kovový podnos Nie Áno Nie 

Kovový stojan Nie Áno Nie 

Hliníková fólia a nádoby z fólie Nie Áno Nie 

 

Špecifikácie 
 

Spotreba: 
230V/50Hz, 1400 W (mikrovlnka) 

1000 W (gril) 

Nominálny mikrovlnný výstupný výkon: 900 W 

Prevádzková frekvencia: 2450 MHz 

Vonkajšie rozmery: 281 mm (V) × 483 mm (Š) × 425 mm (L) 

Vnútorné rozmery rúry: 240 mm (V) × 340 mm (Š) × 344 mm (L) 

Objem rúry: 25 litrov 

Čistá hmotnosť: približne 14 kg 

 

Schéma výrobku 
 

1. Systém bezpečnostného zámku dvierok 

2. Okno rúry 

3. Krúžok s kolieskami 

4. Ovládací panel 

5. Podnos na pečenie 

6. Špirála grilu 
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Ovládací panel 
 
 DISPLAY 

Zobrazuje sa čas varenia, výkon, indikátory a hodiny. 

 

 MENU/LOCK  

Použite ako funkciu stlmenia a detský zámok. 

 

 DEFROST  

Použite sa nastavenie rýchleho rozmrazovania alebo 

rozmrazovanie podľa hmotnosti. 

 MENU/TIME (gombík)  

Otočte a nastavte čas alebo vyberte menu automatického 

varenia. Stlačte a spustite program varenia. 

Jednoducho stlačte niekoľkokrát a nastavte čas varenia a 

zohrievajte okamžite na plnom výkone. 

 GRILL/COMB.  

Použite na nastavenie grilu alebo kombinovaného programu 

varenia. 

 

 MICRO/CRISP  

Použite na nastavenie mikrovlnného programu varenia. Použite 

na nastavenie programu na chrumkavé praženie. 

 

 CLOCK/TIMER  

Použite na nastavenie času na hodinách. 

Použite na nastavenie funkcie časovača. 

 

 STOP  

Stlačte a resetujte rúru pred nastavením programu varenia. 

Stlačte raz na dočasné zastavenie varenia alebo dvakrát na 

úplné zrušenie varenia. 
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Návod na obsluhu 
 Po prvom zapojení rúry sa ozve pípnutie a zobrazí sa „1: 00“ a „ “. 

 Počas procesu nastavovania varenia ho na približne 20 sekúnd prerušte a rúra sa vráti do pohotovostného 

režimu. 

 Ak počas varenia stlačíte tlačidlo STOP/CANCEL raz, program sa preruší a potom stlačte raz tlačidlo 

MENU/TIME a program sa obnoví, ale ak stlačíte tlačidlo STOP/CANCEL dvakrát, program sa zruší. 

 Po ukončení varenia sa na obrazovke zobrazí oznam Koniec so zvukovým upozornením každé dve minúty, 

kým používateľ nestlačí nejaké tlačidlo alebo neotvorí dvere. 

 

NASTAVENIE HODÍN  

Hodiny fungujú v 12 alebo 24-hodinovom formáte, stačí stlačiť tlačidlo CLOCK/TIMER a vybrať formát. 

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo CLOCK/TIMER na 3 sekundy a vyberte 12-hodinový 

formát, stlačte tlačidlo znova a vyberte 24-hodinový formát. 

2. Otáčajte gombíkom MENU/TIME, kým sa nezobrazí správna hodina. 

3. Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER raz 

4. Otáčajte gombíkom MENU/TIME, kým sa nezobrazí správna minúta. 

5. Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER a hodiny potvrďte. 

POZNÁMKA: Počas varenia môžete skontrolovať aktuálny čas na hodinách stlačením tlačidla CLOCK/TIMER. 

 

FUNKCIA ČASOVAČA  

1. V pohotovostnom režime alebo počas varenia stlačte raz tlačidlo CLOCK/TIMER. 

2. Otáčajte gombíkom MENU/TIME a zadajte želaný čas. Najdlhší čas varenia je 95 minút. 

3. Stlačte tlačidlo MENU/TIME a čas potvrďte. 

POZNÁMKA: Po skončení odpočítavania sa ozve zvukový signál ako pripomienka. Odpočítavanie môžete 

skontrolovať stlačením tlačidla CLOCK/TIMER, ale ak stlačíte tlačidlo STOP, keď sa na displeji zobrazí čas, 

funkciu môžete zrušiť. 

EXPRESNÉ VARENIE  

Táto funkcia sa používa na programovanie rúry na mikrovlnné varenie potravín so 100 % výkonom. 

V pohotovostnom režime stlačte niekoľkokrát gombík MENU/TIME a nastavte čas varenia (každým stlačením 

na 30 sekúnd až po 10 minút). Rúra sa automaticky spustí na plnom výkone. 

POZNÁMKA: Počas varenia môžete predĺžiť čas varenia stlačením gombíka MENU/TIME. 

 

VARENIE V MIKROVLNKE  

1. Opakovane stlačte tlačidlo MICRO/CRISP a vyberte úroveň výkonu. 

2. Otáčajte gombíkom MEN/TIME v smere hodinových ručičiek a nastavte čas varenia. Najdlhší čas varenia je 

95 minút. 

3. Stlačte tlačidlo MENU/TIME. 

Opakovane stlačte tlačidlo MICRO/CRISP a vyberte úroveň výkonu: 
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Stlačte 

MICRO/CRISP 
Výkon varenia (zobrazenie) 

raz 100 % (100) 

dvakrát 80 % (80) 

3-krát 60 % (60) 

4-krát 40 % (40) 

5-krát 20 % (20) 

6-krát 0 % (00) 

POZNÁMKA: Úroveň výkonu varenia môžete počas varenia skontrolovať stlačením tlačidla MICRO/CRISP. 

GRIL  

1. Stlačte tlačidlo GRILL/COMB. raz. 

2. Otáčajte gombíkom MEN/TIME a nastavte čas varenia. Najdlhší čas varenia je 95 minút. 

3. Stlačte tlačidlo MENU/TIME. 

KOMBINOVANÉ VARENIE  

1. Stlačte tlačidlo GRILL/COMB. dvakrát alebo trikrát a vyberte „Co-1“ alebo „Co-2“. 

2. Otáčajte gombíkom MEN/TIME a nastavte čas varenia. 

3. Stlačte tlačidlo MENU/TIME na spustenie. 

RÝCHLE ODMRAZENIE  

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  DEFROST raz. 

2. Otočte gombíkom MENU/TIME a zadajte čas rozmrazenia od 10 do 95 minút. 

3. Stlačte tlačidlo MENU/TIME. 

POZNÁMKA: Počas programu rozmrazovania sa systém pozastaví a zaznie zvukový signál, aby upozornil 

používateľa, že je potrebné obrátiť jedlo; následne stlačte MENU/TIME, aby ste obnovili rozmrazovanie. 

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI  

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát tlačidlo  DEFROST. 

2. Otočte gombíkom MENU/TIME a zadajte hmotnosť jedla od 100 g do 1400 g. 

3. Stlačte tlačidlo MENU/TIME. 

POZNÁMKA: Počas programu rozmrazovania sa systém pozastaví a zaznie zvukový signál, aby upozornil 

používateľa, že je potrebné obrátiť jedlo; následne stlačte MENU/TIME, aby ste obnovili rozmrazovanie. 

OPEČENIE DOCHRUMKAVA A FUNKCIA  

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo MICRO/CRISP  na 3 sekundy, na displeji sa zobrazí 

CAI-5. 

2. Otáčajte gombíkom MEN/TIME a zadajte čas varenia. 

3. Stlačte tlačidlo MENU/TIME. 

POZNÁMKA: Počas programu varenia sa systém pozastaví a zaznie zvukový signál, aby upozornil 

používateľa, že je potrebné obrátiť jedlo; následne stlačte MENU/TIME, aby ste obnovili rozmrazovanie. 

VIACFÁZOVÉ VARENIE  



11 

Svoju rúru môžete naprogramovať až na 3 automatické sekvencie varenia. 

Ak chcete nastaviť tento program varenia. 

Varenie v mikrovlnke 

↓ 

Varenie v mikrovlnke (s nižším výkonom) 

1. Otvorte dvierka, vložte jedlo do rúry a rúru zatvorte. 

2. Zadajte prvú fázu programu mikrovlnného varenia. 

3. Zadajte druhú fázu programu mikrovlnného varenia. 

4. Stlačte tlačidlo MENU/TIME a výber potvrďte. 

POZNÁMKA: Pri viacfázovom varení nie je možné nastaviť menu expresné varenia, rozmrazovanie podľa 

hmotnosti, rýchle rozmrazovanie, opečenie dochrumkava a automatické varenie. 

FUNKCIA STLMENIA  

Nastavenie: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MENU/LOCK raz, na displeji sa zobrazí „OFF“ na 3 

sekundy. V tomto momente nemá žiadny program ani tlačidlo žiadny zvukový signál a rúra sa potom vráti do 

pohotovostného režimu. 

Zrušenie: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MENU/LOCK raz, na displeji sa zobrazí „on“ na 3 sekundy a 

zaznie zvukový signál. V tomto momente sa zvukový signál všetkých programov a tlačidiel vráti do normálu a 

rúra sa potom vráti do pohotovostného režimu. 

DETSKÁ POISTKA  

Používajte na zabránenie prevádzky rúry malými deťmi bez dozoru. 

Nastavenie: V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo MENU/LOCK na 3 sekundy, rúra prejde do 

režimu detskej poistky a na displeji sa zobrazí kontrolka „ “. V zamknutom stave sú všetky tlačidlá 

deaktivované. 

Zrušenie detského zámku: Stlačte a podržte tlačidlo MENU/LOCK na 3 sekundy, kontrolka „ “ zhasne alebo 

otvorte dvere. 

AUTOMATICKÉ VARENIE  

V prípade jedla alebo nasledujúceho režimu varenia nie je potrebné programovať čas a výkon. Stačí uviesť 

druh jedla, ktoré chcete variť, ako aj hmotnosť alebo počet porcií tohto jedla. 

1. Otočte gombíkom MENU/TIME proti smeru hodinových ručičiek a vyberte kód jedla. 

2. Stlačte tlačidlo MENU/TIME raz. 

3. Otáčajte gombíkom MEN/TIME a zadajte hmotnosť jedla. 

4. Stlačte tlačidlo MENU/TIME a výber potvrďte. 

Menu automatického varenia: 

Kód Menu 

POZNÁMKA: 

Výsledok automatického varenia závisí od faktorov ako napríklad 

kolísanie voltáže, tvar a veľkosť jedla, vaše osobné preferencie 

týkajúce sa uvarenia konkrétneho jedla a dokonca aj to, ako správne 

jedlo v rúre uložíte. Ak budete považovať výsledok varenia za 

nedostačujúci, upravte podľa toto mierne čas varenia. 

A-1 čerstvá zelenina (g) 

A-2 sladké pečivo (475 g) 

A-3 špagety (g) 

A-4 ryby (g) 

A-5 pizza (g) 

A-6 mäso (g) 
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Čistenie a údržba 
1. Pri čistení rúru vypnite a odpojte napájací kábel zo zásuvky. 

2. Vnútro rúry udržiavajte čisté. Keď na stenách rúry priľnú zvyšky jedla alebo rozstreknuté tekutiny, utrite ich 

vlhkou handrou. Ak je rúra veľmi znečistená, môže sa použiť jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte 

sprejové alebo iné drsné čistiace prostriedky. Môžu zanechať škvrny, šmuhy alebo matný povrch dvier. 

3. Vonkajšie povrchy rúry by sa mali čistiť navlhčenou handričkou. Aby sa zabránilo poškodeniu funkčných 

častí rúry, nesmie sa do ventilačných otvorov dostať voda. 

4. Dvierka a obe strany okienka, tesnenie dvierok a susedné časti utierajte častejšie namočenou handričkou 

aby ste odstránili zvyšky jedla alebo striekance. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. 

5. Nepoužívajte parný čistič. 

6. Nenamáčajte ovládací panel. Očistite ho mäkkou, vlhkou handrou. Keď čistíte ovládací panel, nechajte 

dvierka rúry otvorené, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu rúry. 

7. Ak sa vo vnútri alebo okolo vonkajších dvierok rúry nahromadí para, utrite ju mäkkou handričkou. K tomu 

môže dôjsť, keď je mikrovlnná rúra prevádzkovaná v prostredí s vysokou vlhkosťou. To je normálne. 

8. Občas je potrebné z dôvodu vyčistenia odstrániť otočný sklenený tanier. Umyte tanier v teplej mydlovej 

vode alebo v umývačke riadu. 

9. Krúžok s kolieskami a dno rúry by ste mali pravidelne čistiť, aby ste predišli nadmernému hluku. 

Jednoducho utrite spodnú plochu rúry jemným čistiacim prostriedkom. Krúžok s kolieskami sa môže umyť v 

jemnej mydlovej vode alebo umývačke. Ak vyberáte krúžok s kolieskami z drážky na dne rúry kvôli čisteniu, 

uistite sa, že ste ho vrátili naspäť do správnej polohy. 

10. Zápach z vašej rúry odstránite tak, že do misky vhodnej pre mikrovlnné rúry nalejete vodu a citrónovú šťavu 

spolu so šupkou z citróna a vložíte ju do mikrovlnnej rúry. Rúru zapnite na 5 minút. Dôkladne ju utrite a 

vysušte mäkkou handrou. 

11. Ak sa žiarovka vypáli, kontaktujte zákaznícky servis, ktorý ju vymení. 

12. Rúra by sa mala pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín a usadeniny by sa z nej mali odstrániť. Ak 

nebudete rúru udržiavať v čistú, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť 

životnosť spotrebiča a prípadne viesť k vzniku nebezpečnej situácie. 

13. Prosím nevyhadzujte tento spotrebič do domového odpadu, mal by byť odovzdaný na zberné miesto vo 

vašej obci. 

14. Keď sa prvýkrát použije mikrovlnná rúra s funkciou grilu, môže sa vytvoriť jemný dym alebo zápach. Toto je 

normálny jav, pretože pec je vyrobená z ocele ošetrenej mazacím olejom a v novej rúre sa budú vytvárať 

výpary a zápach zo spálenia tohoto oleja. Tento jav po čase používania zmizne. 

 

Používateľskú príručku si môžete prečítať a stiahnuť z našej webovej stránky: www.XXXXX.com 

http://www.xxxxx.com/

