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Specif icat ions

Model:

Rated Voltage:

Rated Input Power(Microwave):

Rated Output Power(Microwave):

Oven Capacity:

Turntable Diameter:

External Dimensions:

Net Weight:

230V~  50Hz

1050 W

700 W

17L

     245 mm

595X344X38 m

 kg

(a)  Do not attempt to operate this oven with the door 
open since this canresult in harmful exposure to 
microwave energy. It is important not to break or tamper 
with the safety interlocks.

(b)  Do not place any object between the oven front face 
and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate 
on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the 
oven must not be operated until it has been repaired by 
a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of 
cleanliness, its surface could be degraded and affect the 
lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY  
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING  
To reduce the risk of fire, electric shock, injury to 
persons or exposure to excessive microwave oven 
energy when using your appliance, follow basic 
precautions, including the following:

the manufacturer, its service agent or similarly qualified      
persons in order to avoid a hazard.( For appliance with
type Y attachment)

AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE 
MICROWAVE ENERGY".

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by 

1. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO 

years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children unless they are older than 8

2. This appliance can be used by children aged from 8 

3. Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.

and supervised. Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.
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.ovens

and keep the door closed in order to stifle any flames.

delayed eruptive boiling, therefore care must be taken 
when handling the container.

shall be stirred or shaken and the temperature checked 
before consumption, in order to avoid burns.

12.The contents of feeding bottles and baby food jars 

13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should  
not be heated in microwave ovens since they may 
explode, even after microwave heating has ended.

deposits removed.
14. The oven should be cleaned regularly and any food 

11. Microwave heating of beverages can result in 

keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

in sealed containers since they are liable to explode.

could lead to deterioration of the surface that could 
15. Failure to maintain the oven in a clean condition 

7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated 

10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance 

competent person to carry out any service or repair 
operation that involves the removal of a cover which 
gives protection against exposure to microwave energy.

before replacing the lamp to avoid the possibility of 
electric shock.

5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a 

8. When heating food in plastic or paper containers, 

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave 
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-by clients in hotels, motels and other residential type 
environments;      
-farm houses;      
-bed and breakfast type environments.

beverages. Drying of food or clothing and heating of 
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar 
may lead to risk of injury, ignition or fire. 

and similar applications such as:      
-staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments;      

decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

this oven.(for ovens provided with a facility to use a 
16.Only use the temperature probe recommended for 

temperature-sensing probe.)

adversely affect the life of the appliance and possibly 
result in a hazardous situation.

allowed during microwave cooking. 

 
cleaner.

17.The microwave oven must be operated with the 

20. Metallic containers for food and beverages are not 

21. The appliance shall not be cleaned with a steam

18.This appliance is intended to be used in household 

19.The microwave oven is intended for heating food and
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READ CAREFULLY AND KEEP FOR  FUTURE
REFERENCE

 24. Care should be taken not to displace the turntable
 when removing containers from the appliance. (For fixed 
 appliances and built-in appliances being used equal or
 higher than 900mm above the floor and having detacha le
 turntables. But this is not applicable for appliances with
 horizontal bottom hinged door.)

 22. The appliance must not be installed behind a 
decorative door in order to avoid overheating. (This is not
applicable for appliances with decorative door.) 
23. The microwave oven is intended to be used built-in. 

b
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To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation
DANGER 
Electric Shock Hazard
Touching some of the  
internal components can 
cause serious personal 
injury or death. Do not 
disassemble this appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard Improper 
use of  the grounding can  
result in electric shock. 
Do not plug into an outlet 
until appliance is  properly  
installed and grounded.

This appliance must be 
grounded. In the event of 
an electrical short circuit,
grounding reduces the 
risk of electric shock by 
providing an escape wire 
for the electric current. 
This appliance is equipped 
with a cord having a 
grounding wire with 
a grounding plug. The 
plug must be plugged into 
an outlet that is properly
installed and grounded.

Consult a qualified 
electrician or serviceman 
if the grounding instructions
are not completely 
understood or if doubt exists 
as to whether the appliance 
is properly grounded. 
If it is necessary to use an 
extension cord, use only 
a 3-wire

1. A short power-supply cord 
is provided to reduce the risks 
resulting from becoming 
entangled in or tripping over a 
longer cord.

cord is used:
1)The marked electrical rating 
of the cord set or extension cord 
should be at least as great as 
the electrical rating of the 
appliance.
2)The extension cord must be 
a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be 
arranged so that it will not drape 
over the counter top or tabletop 
where it can be pulled on 
by children or tripped over 
unintentionally.

 cord. extension

2. If a long cord set or extension 
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CLEANING
Be sure to unplug the 
appliance from thepower 
supply.
1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp 
cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be 
cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4.  Do not use harsh abrasive cleaners  or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can  scratch the surface, 
which may  result in shattering of the glass.
5.  Cleaning Tip---For easier cleaning of the  cavity walls that the
food cooked can  touch:  Place half a lemon in a bowl, add 300ml     
(1/2 pint) water and heat on 100%  microwave power for 10 
minutes.   Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS
CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for 
anyone other than a 
compentent personto 
carry out any service 
or repair operation that 
involves the removalof 
a cover which gives 
protection against 
exposure to microwave
energy.

Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold
    water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is
    warm, do not use it for  microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

See the instructions on "Materials you can use in
microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the
utensil in question following the procedure below.
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Materials you can use in microwave oven

Utensils Remarks
Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be
at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause
the turntable to break.
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use
cracked or chipped dishes.
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars
are not heat resistant and may break.
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Do not use cracked or chipped dishes.
Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make
slits to allow steam to escape.
Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended
while cooking.
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision
for a short-term cooking only.
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be
labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food
inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be
slit, pierced or vented as directed by package.
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain
moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Browning dish

Glass jars

Glassware

Oven cooking
bags
Paper plates
and cups
Paper towels

Parchment
paper
Plastic

Plastic wrap

Dinnerware

Materials to be avoided in microwave oven
Utensils Remarks
Aluminum tray
Food carton with
metal handle
Metal or metal-
trimmed utensils
Metal twist ties
Paper bags
Plastic foam

Wood

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may
cause arcing.

May cause a fire in the oven.
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed
to high temperature.
Wood will dry out when used in the microwave oven and may split
or crack.

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

May cause arcing and could cause a fire in the oven.
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A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

F

G

A

C BE D

SETTING UP YOUR OVEN
Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:
Glass tray                             1
Turntable ring assembly       1
Instruction Manual                1

Hub (underside)

Glass tray

Turntable ring assembly

a.  Never place the glass tray  upside down. The glass
     tray should never be restricted.
b.  Both glass tray and turntable ring assembly must
     always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed
     on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or
     breaks, contact your nearest authorized service
     center.

Turntable Installation

Turntable shaft
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Installation and connection
1.This appliance is only intended for domestic use.
2.This oven is intended for built-in use only. It is not intended 

for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-

mounted cupboard.
5.The appliance is fitted with a plug and must only be 

connected to a properly installed earthed socket.
6.The mains voltage must correspond to the voltage 

specified on the rating plate.
7.The socket must be installed and connecting cable must 

only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no 
longer to accessible following installation, an all-pole 
disconnecting device must be present on the installation 
side with a contact gap of at least 3mm.

8.Adapters, multi-way strips and extension leads must not 
be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may 
be hot during operation.
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Installation Instructions 
Please Read the Manual Carefully Before Installation 

 

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above.
Specific gap size could be referenced by the diagrams.

Screw A 

Screw B

Trim-kit plastic cover

Mounting Plate
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A. Built-in furniture 

380+2
300
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The mounting plate and bottom cabinet template are needed when installating 
in  installation .both s

0
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B.Prep  are the cabi inet

 

  

put the template on the bottom plane of cabinet.
1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE ,

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks"a" of 
the template

 

 

3. Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw A.

a a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Screw A 

Centre line

"a ""  seloH

PN:261800316967

Mounting Plate

Skip this step if cabinet depth less than 340mm. 
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 C   .Install the oven
4. Install the oven to the cabinet

- Make sure the back of the oven is locked by mounting plate, if any.
- Do not trap or kink the power cord.

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole.

Installation Hole
Screw B

     Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mounting
Plate



Function/Power

Low

M.Low (Defrost)

Med

M.High

High

Timer

Power

Control Panel and Features
OPERATION

Operation Instructions

 Output

17% micro.

33% micro.

55% micro.

77% micro.

100% micro.

                              Application

Soften ice cream

Soup stew, soften butter or defrost

Stew, fish

Rice, fish, chicken, ground meat

Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven
             power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero).
             Failure to do so, and operating the microwave oven without food in
             it, can result in overheating and damage to the magnetron.

1.To set cooking power by turning the
   power knob to desired level.
2.To set the time of cooking by turning
   the timer knob to desired time per
   your food cooking guide.
3.The microwave oven will
   automatically start cooking after
   power level and time are set.
4.After the cooking time is up, the unit
   will "Dong" to stop.
5.If the unit is not in use, always set
   time to "0".
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According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with household
waste. Please send this product to WEEE collecting points
where available.

It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.

Trouble shooting
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OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ ZAMEZIT PŘÍPADNÉMU 
VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ 
MIKROVLNNÉ ENERGIE 

(a) Nepokoušejte se používat tuto troubu s otevřenými 
dvířky, protože to by mohlo vést ke škodlivému vystavení 
mikrovlnné energii. Je důležité zabránit rozbití nebo 
neodborné manipulaci s bezpečnostním blokováním. 

(b) Neumisťujte žádné předměty mezi čelní stranu trouby 
a dvířka, ani nedovolte, aby se na povrchu těsnění 
hromadila špína nebo zbytky čisticích prostředků. 

(c) VAROVÁNÍ: Jestliže jsou poškozená dvířka nebo 
jejich těsnění, trouba se nesmí používat, dokud nebude 
opravena kompetentní osobou. 

DODATEK 

Jestliže není spotřebič udržován v čistém stavu, jeho povrch 
by se mohl narušit, což by ovlivnilo životnost spotřebiče 
a vedlo ke vzniku nebezpečné situace. 

Technické údaje 
Model: MIS1730B 
Jmenovité napětí: 230 V~, 50 Hz 
Jmenovitý příkon (mikrovlnná energie): 1050 W 
Jmenovitý výkon (mikrovlnná energie): 700 W 
Objem trouby: 17 l 
Průměr otočného talíře: 245 mm 
Vnější rozměry: 595 x 344 x 388 mm 
Čistá hmotnost: 14 kg 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
A VAROVÁNÍ 
Dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících, 
aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, 
zranění osob nebo vystavení nadměrnému množství 
mikrovlnné energie při používání spotřebiče: 
1. Zejména si přečtěte a dodržujte: „OPATŘENÍ, 
KTERÁ MAJÍ ZAMEZIT PŘÍPADNÉMU VYSTAVENÍ 
NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE“. 
2. Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let 
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé 
za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly 
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou 
související rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez 
dozoru, nebo pokud nejsou starší osmi let. Děti mladší 
osmi let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou 
pod nepřetržitým dohledem. 
3. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí 
mladších osmi let. 
4. Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést 
výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou 
kvalifikací, aby se vyloučilo riziko. (Platí pro spotřebiče 
s připojením typu Y.) 
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5. VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je 
spotřebič vypnutý, aby se předešlo úrazu elektrickým 
proudem. 
6. VAROVÁNÍ: Provádění jakékoli údržby nebo opravy 
zahrnující sejmutí krytu, který chrání před vystavením 
mikrovlnné energii, je nebezpečné pro kohokoli kromě 
kompetentní osoby. 
7. VAROVÁNÍ: Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat 
v uzavřených nádobách, protože by mohly vybouchnout. 
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových 
nádobách sledujte troubu, protože existuje možnost vznícení. 
9. Používejte pouze náčiní vhodné pro mikrovlnné trouby. 
10. Jestliže se objeví kouř, vypněte spotřebič nebo ho 
odpojte od napájení a nechte dvířka zavřená, aby se 
plameny udusili. 
11. Mikrovlnný ohřev nápojů může vést ke zpožděnému 
prudkému varu, proto je nutné dávat pozor při manipulaci 
s nádobou. 
12. Obsah kojeneckých láhví a dětské výživy ve sklenicích 
se musí zamíchat nebo protřepat a před krmením je nutné 
zkontrolovat jeho teplotu, aby se zamezilo popálení. 
13. V mikrovlnné troubě by se neměla ohřívat vejce ve 
skořápkách a celá vejce na tvrdo, protože by mohla 
vybouchnout, a to i po skončení mikrovlnného ohřevu. 
14. Trouba by se měla pravidelně čistit včetně 
odstraňování veškerých usazenin pokrmů. 
15. Když se trouba nebude udržovat v čistém stavu, 
mohlo by to vést k narušení povrchu, což by mohlo 
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nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně 
způsobit nebezpečnou situaci. 
16. Používejte pouze takovou teplotní sondu, která je 
doporučena pro tuto troubu. (Platí pro trouby vybavené 
funkcí umožňující používat sondu snímající teplotu.) 
17. Mikrovlnná trouba se musí používat s otevřenými 
dekoračními dvířky. (Platí pro trouby s dekoračními dvířky.) 
18. Spotřebič je určen k použití v domácnosti a 
podobných aplikacích, jako jsou: 
-kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na 
dalších pracovištích; 
-hotely, motely a dalších obytné objekty, v nichž je používán 
zákazníky; 
-na chalupách; 
-v ubytovacích zařízeních typu penzionu se snídaní. 
19. Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání pokrmů a nápojů. 
Sušení potravin nebo oblečení a ohřívání ohřívacích 
podušek, pantoflí, houbiček, vlhkých látek apod. by mohlo 
vést k riziku zranění, vznícení nebo požáru. 
20. V mikrovlnné troubě není dovoleno připravovat 
pokrmy a nápoje v kovových nádobách. 
21. Spotřebič se nesmí čistit parním čističem. 
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22. Spotřebič se nesmí instalovat za dekorační dvířka, aby 
se zamezilo přehřívání. (Toto neplatí pro spotřebiče 
s dekoračními dvířky.) 
23. Tato mikrovlnná trouba je určena k vestavění. 
24. Při vyjímání nádob ze spotřebiče je třeba dávat pozor, 
aby se neposunul otočný talíř. (Platí pro pevně instalované 
a vestavné spotřebiče umístěné ve výšce nejméně 900 mm 
nad podlahou, které mají odnímatelné otočné talíře. 
Toto však neplatí pro spotřebiče s vodorovnými dvířky se 
spodním závěsem.) 

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO 
BUDOUCÍ POUŽITÍ 
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Instalace uzemnění za účelem snížení rizika 
zranění 
NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Kontakt s některými 
vnitřními součástmi může 
způsobit vážné zranění nebo 
usmrcení. Nerozebírejte tento 
spotřebič. 

VAROVÁNÍ 
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Nesprávné 
uzemnění může vést k úrazu 
elektrickým proudem. 
Nezapojujte spotřebič do 
zásuvky, dokud nebude 
správně nainstalovaný 
a uzemněný. 
Tento spotřebič musí být 
uzemněný. Uzemnění snižuje 
riziko úrazu elektrickým 
proudem v případě 
elektrického zkratu tím, že 
poskytuje vodič pro odvod 
elektrického proudu. 
Tento spotřebič je vybaven 
kabelem s uzemňovacím 
vodičem a uzemňovací 
zástrčkou. Zástrčku je nutné 
zasunout do náležitě 
nainstalované a uzemněné 
zásuvky. 

 Pokud plně nechápete pokyny 
pro uzemnění nebo máte 
pochybnosti, zda je je spotřebič 
správně uzemněný, poraďte se 
s kvalifikovaným elektrikářem 
nebo servisním technikem. 
Jestliže je zapotřebí použít 
prodlužovací kabel, použijte 
pouze trojžilový prodlužovací 
kabel. 

1. Dodaný napájecí kabel je 
krátký, aby se snížilo riziko 
zamotání nebo zakopnutí 
o delší kabel. 
2. Pokud se používá dlouhý 
připojený nebo prodlužovací 
kabel: 
1) Jmenovité hodnoty 
elektrického napájení 
vyznačené na připojeném nebo 
prodlužovacím kabelu musí být 
alespoň stejně velké jako 
hodnoty spotřebiče. 
2) Prodlužovací kabel musí být 
trojžilový kabel s uzemněním. 
3) Dlouhý kabel by měl být 
veden tak, aby nevisel přes 
pracovní desku nebo desku 
stolu na místě, kde by za něj 
mohly tahat děti nebo kde by 
o něj mohl někdo neúmyslně 
zakopnout. 
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ČIŠTĚNÍ 
Je nutné odpojit spotřebič od napájení. 
1. Po použití otřete vnitřní prostor trouby navlhčeným hadrem. 
2. Umyjte příslušenství běžným způsobem v mýdlové vodě. 
3. Když jsou rám dvířek, těsnění a okolní součásti 
znečištěné, musíte je pečlivě očistit vlhkým hadrem. 
4. K čištění skla ve dvířkách trouby nepoužívejte drsné čisticí 
prostředky s brusným účinkem ani ostré kovové škrabky, 
protože by mohly poškrábat povrch, což by mohlo vést 
k roztříštění skla. 
5. Tip pro čištění – pro snazší čištění stěn vnitřního prostoru, 
které se mohou dotýkat připravovaných pokrmů: Vložte do 
mísy polovinu citrónu, přidejte 300 ml vody a na 10 minut 
zapněte mikrovlnnou troubu nastavenou na 100% výkon. 
Otřete troubu měkkou, suchou látkou. 

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ 
POZOR 
Nebezpečí zranění 
Provádění jakékoli 
údržby nebo opravy 
zahrnující sejmutí krytu, 
který chrání před 
vystavením mikrovlnné 
energii, je nebezpečné 
pro kohokoli kromě 
kompetentní osoby. 

 Viz pokyny „Materiály, které lze používat 
v mikrovlnné troubě nebo kterým se v mikrovlnné 
troubě vyhýbat“. Může existovat určité nekovové 
kuchyňské náčiní, jehož používání pro mikrovlnný 
ohřev není bezpečné. Máte-li pochybnosti, 
můžete dotčené náčiní vyzkoušet podle níže 
popsaného postupu. 

Zkouška kuchyňského náčiní: 
1. Naplňte nádobu určenou pro mikrovlnnou 

troubu jedním šálkem (250 ml) studené vody 
a vložte do ní dotčené náčiní. 

2. Vařte jednu minutu na maximální výkon. 
3. Opatrně se dotkněte náčiní. Jestliže je prázdné 

náčiní teplé, nepoužívejte ho k přípravě pokrmů 
s mikrovlnným ohřevem. 

4. Délka vaření nesmí překročit jednu minutu. 
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Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě 

Kuchyňské náčiní Poznámky 
Gratinovací mísa Řiďte se pokyny výrobce. Dno gratinovací mísy musí být alespoň 5 mm 

nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit rozbití 
otočného talíře. 

Stolní nádobí Pouze výrobky určené pro mikrovlnnou troubu. Řiďte se pokyny 
výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí. 

Zavařovací sklenice Vždy sejměte víčko. Používejte pouze k ohřevu pokrmu, dokud nebude 
teplý. Většina zavařovacích sklenic není žáruvzdorná a mohla by 
prasknout. 

Skleněné nádobí Pouze žáruvzdorné skleněné nádobí pro troubu. Ujistěte se, že nemá 
metalické lemování. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí. 

Sáčky na pečení 
v troubě 

Řiďte se pokyny výrobce. Nezapínejte kovovou sponu. Nařízněte je, 
aby mohla unikat pára. 

Papírové talíře 
a kelímky 

Používejte pouze ke krátkodobému vaření/ohřevu. Během vaření 
nenechávejte troubu bez dozoru. 

Papírové utěrky Používejte k zakrývání pokrmů za účelem přihřívání a absorbování tuku. 
Používejte pouze pod dozorem ke krátkodobé přípravě pokrmů. 

Pergamenový papír Používejte k zakrývání, aby se předešlo rozstřiku, nebo k obalování při 
pečení v páře. 

Plasty Pouze výrobky určené pro mikrovlnnou troubu. Řiďte se pokyny 
výrobce. Měly by být označeny jako „určené pro mikrovlnnou troubu“. 
Některé plastové nádoby během ohřívání pokrmu uvnitř měknou. 
„Varné sáčky“ a těsně uzavřené plastové sáčky by se měly naříznout, 
propíchnout nebo odvětrat podle pokynů na obalu. 

Plastové fólie Pouze výrobky určené pro mikrovlnnou troubu. Používejte k zakrývání 
potravin během přípravy, aby si udržely vlhkost. Zabraňte tomu, aby se 
plastové fólie dotýkaly potravin. 

Teploměry Pouze výrobky určené pro mikrovlnnou troubu (teploměry na maso 
a cukroví). 

Voskový papír Používejte k zakrývání, aby se předešlo rozstřiku a ztrátě vlhkosti. 

Materiály, kterým se v mikrovlnné troubě vyhýbat 

Kuchyňské náčiní Poznámky 
Hliníkový plech Mohl by způsobit vznik elektrického oblouku. Přemístěte pokrm do mísy 

určené pro mikrovlnnou troubu. 
Kartónový obal na 
potraviny s kovovým 
držadlem 

Mohl by způsobit vznik elektrického oblouku. Přemístěte pokrm do mísy 
určené pro mikrovlnnou troubu. 

Kovové náčiní nebo 
náčiní s kovovým 
lemováním 

Kov stíní potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové lemování by 
mohlo způsobit vznik elektrického oblouku. 

Kovové stahovací pásky Mohly by způsobit vznik elektrického oblouku a oheň v troubě. 
Papírové sáčky Mohly by způsobit oheň v troubě. 
Pěnové plasty Pěnové plasty by se mohly působením vysoké teploty roztavit nebo 

kontaminovat tekutinu uvnitř. 
Dřevo Dřevo při používání v mikrovlnné troubě vyschne a mohlo by se 

rozštěpit nebo prasknout. 
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SESTAVENÍ TROUBY 
Názvy součástí trouby a příslušenství 
Vyjměte troubu a všechny materiály z kartónového obalu a vnitřního 
prostoru trouby. Trouba se dodává s následujícím příslušenstvím: 
Skleněný talíř 1 
Sestava otočného prstence 1 
Návod k obsluze 1 

 

 

Instalace otočného talíře 

 

Střed (na spodní straně) 

Skleněný talíř 

Osa otočného talíře 

a. Nikdy nepokládejte skleněný talíř spodní stranou 
vzhůru. Nic nesmí omezovat skleněný talíř v pohybu. 

b. Během přípravy pokrmů se musí vždy používat 
skleněný talíř i sestava otočného prstence. 

c. Všechny potraviny a pokrmy v nádobách se musí 
vždy pokládat na skleněný talíř. 

d. Dojde-li k prasknutí nebo rozbití skleněného talíře 
nebo sestavy otočného prstence, obraťte se na 
nejbližší autorizované servisní středisko. 

Sestava otočného prstence 

A) Ovládací panel 
B) Osa otočného talíře 
C) Sestava otočného prstence 
D) Skleněný talíř 
E) Pozorovací okénko 
F) Sestava dvířek 
G) Systém bezpečnostního blokování 
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Instalace a zapojení 
1. Tento spotřebič je určen pouze k používání v domácnosti. 
2. Tato trouba je určena pouze k vestavnému použití. 

Není určena k položení na pracovní desku ani k používání 
uvnitř skříně. 

3. Řiďte se speciálními pokyny pro instalaci. 
4. Spotřebič lze instalovat do nástěnné skříně o šířce 60 cm. 
5. Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být připojen pouze 

k řádně nainstalované uzemněné zásuvce. 
6. Síťové napětí musí odpovídat hodnotě napětí uvedené na 

typovém štítku. 
7. Instalaci zásuvky a výměnu připojovacího kabelu smí 

provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud po instalaci 
již není přístupná zástrčka, je nutné, aby bylo místo 
instalace vybaveno vícepólovým vypínacím zařízením se 
vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm. 

8. Nesmí se používat adaptéry, rozbočovače ani prodlužovací 
kabely. Přetížení může vést k nebezpečí požáru. 

Přístupný povrch nesmí být 
za provozu horký. 
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Pokyny pro instalaci 
Před instalací si pozorně přečtěte návod 

Upozornění 
Připojení k elektrickému napájení 
Trouba je vybavena zástrčkou a smí být připojena pouze k řádně nainstalované uzemněné 
zásuvce. Instalaci zásuvky a výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze 
kvalifikovaný elektrikář. Tyto úkony musí být provedeny v souladu s příslušnými předpisy. 
Pokud po instalaci již není přístupná zástrčka, je nutné, aby bylo místo instalace 
vybaveno vícepólovým oddělovacím vypínačem se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm. 
Skříň pro vestavění nesmí mít zadní stěnu hned za spotřebičem. 
Mezi stěnou a základnou spotřebiče musí být mezera. 
Konkrétní velikost mezery by měla být určena podle nákresů. 
Minimální instalační výška: 85 cm. 
Nezakrývejte větrací štěrbiny a nasávací otvory. 

Poznámka: 
Nesvírejte ani neohýbejte napájecí kabel. 

 
  

Šroub A 
Šroub B 

Montážní plech 

Plastový uzávěr pro lištu 
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A. Nábytek pro vestavění 

 
  

min. 
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Poznámka: 
Montážní plech a spodní šablona skříně jsou zapotřebí pro oba způsoby instalace. 
  

min. 
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B. Příprava skříně 
Pokud je hloubka skříně menší než 340 mm, přeskočte tento krok. 

1. Přečtěte si pokyny na SPODNÍ ŠABLONĚ SKŘÍNĚ a položte šablonu 
na spodní plochu skříně. 

 
2. Označte spodní plochu skříně podle značek „a“ na šabloně. 

 
3. Odstraňte spodní šablonu skříně a připevněte montážní plech šroubem A. 

 

Šroub A 

Montážní plech 

Osa 
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C. Instalace trouby 
4. Instalace trouby do skříně 

- Ujistěte se, že zadní strana trouby je zajištěna montážním plechem, 
pokud se používá. 

- Nesvírejte ani nezauzlujte napájecí kabel. 

 

5. Otevřete dvířka, připevněte troubu ke skříni šroubem B v montážním otvoru. 
Potom upevněte do montážního otvoru plastový uzávěr pro lištu. 

 
  

Šroub B 
Montážní otvor 

Montážní 
plech 
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PROVOZ 
Pokyny pro ovládání ovládacího panelu a funkcí 

Výkon 

Časovač 

 

 

1. Chcete-li nastavit výkon pečení, 
otočte knoflík výkonu na 
požadovaný stupeň. 

2. Chcete-li nastavit dobu pečení, 
otočte knoflík časovače na 
požadovaný čas podle pokynů pro 
přípravu pokrmu. 

3. Až nastavíte stupeň výkonu a čas, 
mikrovlnná trouba se automaticky 
spustí. 

4. Po uplynutí doby pečení se ozve 
zvuk zvonku a spotřebič se zastaví. 

5. 5. Jestliže se spotřebič nepoužívá, 
vždy nastavte čas na hodnotu „0“. 

 

Funkce/stupeň Výkon Použití 
Low 17 % Rozpouštění zmrzliny 

M.Low (Defrost) 33 % 
Polévka, dušené pokrmy, rozpouštění másla nebo 
rozmrazování 

Med 55 % Dušené pokrmy, ryby 
M.High 77 % Rýže, ryby, kuře, mleté maso 
High 100 % Přihřívání, mléko, vaření vody, zelenina, nápoje 

Upozornění: Při vyjímání pokrmu z trouby otočte volič časovače na nulu (0), aby 
bylo jisté, že je trouba vypnutá. 
Pokud tak neučiníte a zapnete mikrovlnnou troubu bez pokrmu 
uvnitř, mohlo by dojít k přehřátí a poškození magnetronu. 
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Řešení problémů 
Normální 

Mikrovlnná trouba ruší příjem 
televize 

Za provozu mikrovlnné trouby může docházet k rušení 
přijmu rozhlasového a televizního signálu. Rušení je 
podobné jako u malých elektrických spotřebičů, 
například mixéru, vysavače a elektrického ventilátoru. 
Jedná se o normální jev. 

Ztlumení osvětlení trouby Při přípravě pokrmů s mikrovlnným ohřevem na malý 
výkon se může ztlumit osvětlení. Jedná se o normální jev. 

Usazování páry na dvířkách, 
horký vzduch vycházející 
z větracích štěrbin 

Při pečení může z pokrmu vycházet pára. Většina se 
dostane ven skrz větrací štěrbiny. Ale trochu páry se 
může usadit na nějakém chladném místě, jako jsou 
dvířka trouby. Jedná se o normální jev. 

Neúmyslné spuštění trouby 
bez pokrmu uvnitř. 

Je zakázáno spouštět spotřebič, když uvnitř není žádný 
pokrm. Je to velmi nebezpečné. 

 

Problém Možná příčina Náprava 

Troubu nelze spustit. 

(1) Napájecí kabel není 
správně zapojený 
v zásuvce. 

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
Potom ji po 10 sekundách opět 
zasuňte. 

(2) Spálená pojistka nebo 
vypnutý jistič. 

Vyměňte pojistku nebo znovu 
zapněte jistič (opravu musí 
provést odborný personál naší 
společnosti) 

(3) Problém se zásuvkou. 
Vyzkoušejte zásuvku 
pomocí jiných elektrických 
spotřebičů. 

Trouba nehřeje. (4) Nejsou správně 
zavřená dvířka. Důkladně zavřete dvířka. 

PN:16170000A74015 

 

Podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) je nutné tato zařízení sbírat a nakládat s nimi 
odděleně. Jestliže se budete někdy v budoucnu potřebovat 
zbavit tohoto výrobku, NEVYHAZUJTE ho do domovního 
odpadu. Odevzdejte tento výrobek do sběrného dvora pro 
OEEZ, pokud je k dispozici. 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA 
PREDCHÁDZANIE MOŽNÉHO VYSTAVENIA 
NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII 

(a) Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými 
dvierkami, pretože to môže mať za následok škodlivé 
vystavenie mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby ste 
nepoškodili bezpečnostné známky ani s nimi nemanipulovali. 

(b) Neumiestňujte žiadne predmety medzi prednú stranu 
rúry a dvierka, ani nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách 
nahromadili zvyšky zeminy alebo čistiaceho prostriedku. 

(c) VAROVANIE: Ak sú dvierka alebo tesnenia poškodené, 
rúra sa nesmie používať, kým ju neopraví kompetentná osoba. 

DODATOK 

Ak zariadenie nie je udržiavané v dobrom stave čo sa týka 
čistoty, jeho povrch by sa mohol znehodnotiť, mohlo by to 
ovplyvniť životnosť zariadenia a viesť k nebezpečnej situácii. 

Špecifikácie 
Model: MIS1730B 
Menovité napätie: 230V~ 50Hz 
Menovitý príkon (mikrovlnná rúra): 1050 W 
Menovitý výstupný výkon (mikrovlnná rúra): 700 W 
Kapacita mikrovlnnej rúry: 17 l 
Priemer otočného taniera: Ø 245 mm 
Vonkajšie rozmery: 595 x 344 x 388 mm 
Váha netto: 14 kg 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, 
poranenia osôb alebo vystavenia nadmernej energii 
mikrovlnnej rúry pri používaní vášho spotrebiča, 
dodržujte základné opatrenia vrátane nasledujúcich: 
1. Prečítajte si a dodržujte konkrétne: „BEZPEČNOSTNÉ 
OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE MOŽNÉHO 
VYSTAVENIA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII“. 
2. Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento 
prístroj používať pod dohľadom, resp. po poučení 
a oboznámení sa s bezpečným spôsobom používania 
a porozumení možným nebezpečenstvám. Deti sa so 
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by 
nemali vykonávať deti bez dozoru, pokiaľ nie sú staršie 
ako 8 rokov. Deti do 8 rokov udržujte mimo dosahu alebo 
ich majte pod neustálym dohľadom. 
3. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí 
mladších ako 8 rokov. 
4. Ak je poškodený vonkajší napájací kábel, v záujme 
eliminácie akéhokoľvek rizika ho musí vymeniť výrobca, 
jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba. 
(Pre spotrebič s nástavcom typu Y) 
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5. VAROVANIE: Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je 
spotrebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. 
6. VAROVANIE: Pre kohokoľvek iného ako 
kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať 
akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie 
krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením 
mikrovlnnej energii. 
7. VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať 
v uzavretých nádobách, pretože by mohli vybuchnúť. 
8. Pri zohrievaní potravín v plastových alebo papierových 
nádobách sledujte rúru z dôvodu možnosti zapálenia. 
9. Používajte len príbory, ktoré sú vhodné na použitie 
v mikrovlnných rúrach. 
10. Ak vychádza dym, vypnite alebo odpojte spotrebič 
a nechajte dvere zatvorené, aby ste utlmili všetky plamene. 
11. Pri mikrovlnnom ohreve nápojov môže dôjsť 
k oneskorenému erupčnému varu, preto je pri manipulácii 
s nádobou potrebné postupovať opatrne. 
12. Obsah dojčenských fliaš a detskej výživy v pohároch sa 
musí premiešať alebo pretrepať a pred kŕmením je potrebné 
skontrolovať ich teplotu, aby sa zabránilo obareniu. 
13. Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo sa nesmú 
zohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože by mohli explodovať, 
a to aj po skončení zahrievania v mikrovlnnej rúre. 
14. Rúra by sa mala pravidelne čistiť a mali by sa odstrániť 
všetky potravinové usadeniny. 
15. Ak rúru neudržujete v čistote, mohlo by to viesť 
k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo 
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ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by to spôsobiť 
nebezpečnú situáciu. 
16. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. 
(pre rúry vybavené zariadením na použitie teplotnej sondy.) 
17. Mikrovlnnú rúru je potrebné obsluhovať s otvorenými 
dekoratívnymi dvierkami. (pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.) 
18. Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach 
a podobných aplikáciách, ako napr.: 
-kuchynské priestory pre personál v obchodoch, úradoch 
a iných pracovných prostrediach, 
-zákazníci v hoteloch, moteloch a ďalších prostrediach 
rezidenčného typu, 
-farmy, 
-prostredie typu prenocovania s raňajkami. 
19. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. 
Sušenie potravín alebo odevov a ohrievanie vyhrievacích 
podložiek, papúč, hubiek, vlhkej utierky a pod. môže viesť 
k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru. 
20. Počas varenia v mikrovlnnej rúre nie je povolené 
použiť kovové nádoby na jedlo a nápoje. 
21. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom. 
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22. Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívnymi 
dvierkami, aby nedošlo k prehriatiu. (Nevzťahuje sa na 
spotrebiče s dekoratívnymi dvierkami.) 
23. Mikrovlnná rúra sa môže použiť ako vstavaný spotrebič. 
24. Pri vyberaní nádob zo spotrebiča treba dbať na to, aby sa 
otočný tanier neposunul. (Pre pevné spotrebiče a vstavané 
spotrebiče, ktoré sa používajú najmenej 900 mm nad podlahou 
a majú odnímateľné otočné taniere. Nevzťahuje sa to na 
spotrebiče s horizontálnymi dolnými výklopnými dvierkami.) 

POZORNE PREČÍTAJTE A UCHOVÁVAJTE PRE 
BUDÚCE POUŽITIE 
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Aby sa znížilo riziko zranenia osôb, 
inštalácia uzemnenia 
NEBEZPEČENSTVO 
Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. 
Dotyk s niektorými vnútornými 
komponentmi môže spôsobiť 
vážne zranenie alebo smrť. 
Tento spotrebič nerozoberajte. 

VAROVANIE 
Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. 
Nesprávne použitie uzemnenia 
môže viesť k úrazu elektrickým 
prúdom. 
Nezapájajte zariadenie do 
zásuvky, pokiaľ nie je spotrebič 
správne nainštalovaný 
a uzemnený. 
Spotrebič musí byť uzemnený. 
V prípade elektrického skratu 
uzemnenie znižuje riziko 
úrazu elektrickým prúdom 
tým, že poskytuje únikový 
vodič pre elektrický prúd. 
Tento spotrebič je vybavený 
káblom s uzemňovacím 
drôtom a uzemňovacou 
zástrčkou. Zástrčka musí byť 
zapojená do zásuvky, ktorá je 
správne nainštalovaná a 
uzemnená. 

 Ak nie sú pokyny na 
uzemnenie úplne pochopené 
alebo ak existujú pochybnosti 
o tom, či je spotrebič správne 
uzemnený, obráťte sa na 
kvalifikovaného elektrikára 
alebo servisného technika. 
Ak je potrebné použiť 
predlžovací kábel, používajte 
iba 3-drôtový predlžovací kábel. 

1. Krátky napájací kábel je 
k dispozícii na zníženie rizík 
vznikajúcich zo zamotania sa do 
dlhšieho kábla alebo zakopnutia 
o dlhší kábel. 
2. Ak sa používa dlhý kábel 
alebo predlžovací kábel: 
1) Označené elektrické napätie 
súpravy káblov alebo 
predlžovacieho kábla by malo 
byť aspoň také veľké ako 
elektrické napätie spotrebiča. 
2) Predlžovací kábel musí byť 
uzemňovací 3-drôtový kábel. 
3) Dlhá šnúra by mala byť 
usporiadaná tak, aby sa 
neprekrývala cez dosku pultu 
alebo dosku stola, kde by ju 
mohli deti potiahnuť alebo o ňu 
neúmyselne zakopnúť. 
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ČISTENIE 
Uistite sa, že ste spotrebič odpojili od zdroja napájania. 
1. Po použití vyčistite vnútorný priestor rúry mierne 
navlhčenou handričkou. 
2. Príslušenstvo čistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode. 
3. Rám dvierok, tesnenie a susediace časti je potrebné pri 
znečistení dôkladne očistiť vlhkou handričkou. 
4. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne 
čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli 
povrch poškriabať a spôsobiť rozbitie skla. 
5. Tip na čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie vnútorných 
stien, ktorých sa môže dotýkať varené jedlo: Polovicu citrónu 
dajte do misky, pridajte 300 ml (1/2 pinty) vody a zohrievajte 
na 100 % mikrovlnný výkon po dobu 10 minút. Rúru čistite 
mäkkou, suchou handričkou. 

RIADY 
POZOR 
Nebezpečenstvo úrazu 
Pre kohokoľvek iného 
ako kompetentnú osobu 
je nebezpečné 
vykonávať akýkoľvek 
servis alebo opravu, 
ktorá zahŕňa odstránenie 
krytu, ktorý poskytuje 
ochranu pred vystavením 
mikrovlnnej energii. 

 Pozrite si pokyny o „Materiáloch, ktoré môžete 
alebo nesmiete v mikrovlnnej rúre použiť.“ Niektoré 
nekovové príbory nemusia bezpečné na použitie 
v mikrovlnnej rúre. V prípade pochybností môžete 
príslušný riad otestovať podľa nižšie uvedeného 
postupu. 

Test riadu: 
1. Naplňte nádobu bezpečnú pre mikrovlnnú rúru 

1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu 
s príslušným riadom. 

2. Zohrievajte na maximálnom výkone po dobu 
1 minúty. 

3. Riad opatrne prehmatajte. Ak je prázdny riad teplý, 
nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre. 

4. Neprekračujte čas varenia 1 minútu. 
  



 

43 

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre 

Riady Poznámky 
Zhnednutá nádoba Postupujte podľa pokynov výrobcu. Spodná časť zhnednutej 

nádoby musí byť aspoň 3/16 palca (5 mm) nad otočným tanierom. 
Nesprávne  používanie môže spôsobiť zlomenie otočného taniera. 

Jedálenský riad Iba ten, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry. Dodržiavajte pokyny 
výrobcu. Nepoužívajte popraskané alebo nalomené riady. 

Sklenené poháre Vždy odstráňte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla, kým nie je 
len teplé. Väčšina sklenených pohárov nie je tepelne odolná a môže 
sa rozbiť. 

Sklenený riad Iba tepelne odolný sklenený riad vhodný do rúry. Uistite sa, že 
neobsahuje žiadne ozdobné kovové prvky. Nepoužívajte 
popraskané alebo nalomené riady. 

Vrecká na varenie 
do rúry 

Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte kovovým 
povrazom. Urobte štrbiny, aby para mohla unikať. 

Papierové taniere 
a poháre 

Používajte len na krátkodobé varenie/ohrievanie. Počas varenia 
nenechávajte rúru bez dozoru. 

Papierové utierky Používajte na zakrytie potravín pri zohrievaní a vstrebávaní tuku. 
Používajte pod dohľadom len na krátkodobé varenie. 

Pergamenový papier 
Použite ako kryt, aby sa zabránilo rozstrekovaniu alebo ako kryt 
pre naparovanie. 

Plasty Iba ten, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry. Dodržiavajte pokyny 
výrobcu. Mali by byť označené ako „Vhodné do mikrovlnnej rúry“. 
Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa jedlo vo vnútri zohreje. 
„Vrecká na varenie“ a tesne uzavreté plastové vrecká by sa mali 
rozrezať, prepichnúť alebo odvzdušniť podľa pokynov na obale. 

Plastový obal Iba ten, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry. Používajte na 
zakrytie jedla počas varenia, aby sa zachovala vlhkosť. 
Nedovoľte, aby sa plastový obal dotýkal potravín. 

Teplomery Iba vhodné do mikrovlnnej rúry (teplomery na mäso a cukrovinky). 
Voskový papier Použite ako kryt, aby ste zabránili rozstrekovaniu a udržali vlhkosť. 

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť v mikrovlnnej rúre 

Riady Poznámky 
Hliníkový zásobník Môže spôsobiť iskrenie. Dajte jedlo do mikrovlnnej rúry. 
Obal na potraviny s 
kovovou rukoväťou 

Môže spôsobiť iskrenie. Dajte jedlo do mikrovlnnej rúry. 

Kovové alebo ozdobné 
kovové riady 

Kov chráni jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovová lišta 
môže spôsobiť iskrenie. 

Kovové skrútené šnúry Môžu spôsobiť iskrenie a môžu spôsobiť požiar v rúre. 
Papierové vrecko Môže spôsobiť požiar v rúre. 
Plastová pena Plastová pena sa môže roztaviť alebo kontaminovať tekutinu vo 

vnútri, keď je vystavená vysokej teplote. 
Drevo Pri použití v mikrovlnnej rúre drevo vyschne a môže sa 

rozštiepiť alebo popraskať. 
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NASTAVENIE RÚRY 
Názvy častí a príslušenstva rúry 
Vyberte rúru a všetky materiály z kartónu a z vnútra rúry. Vaša rúra je 
dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom: 
Sklenený podnos 1 
Zostava otočného taniera 1 
Návod na obsluhu 1 

 

 

Inštalácia otočného taniera 

 

Rozbočovač (spodná strana) 

Sklenený 
podnos 

Otočný hriadeľ 

a. Sklenený podnos nikdy neumiestňujte hore dnom. 
Sklenený podnos by nikdy nemal byť obmedzený. 

b. Počas varenia sa musí vždy používať sklenený 
podnos aj zostava otočného taniera. 

c. Všetky potraviny a nádoby s jedlom sú vždy 
umiestnené na sklenenom podnose na varenie. 

d. V prípade prasknutia alebo rozbitia skleneného 
podnosu alebo zostavy otočného taniera sa obráťte 
na najbližšie autorizované servisné stredisko. 

Zostava otočného taniera 

A) Ovládací panel 
B) Otočný hriadeľ 
C) Zostava otočného taniera 
D) Sklenený podnos 
E) Pozorovacie okienko 
F) Montáž dverí 
G) Bezpečnostný blokovací systém 
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Inštalácia a pripojenie 
1. Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti. 
2. Táto rúra je určená len ako vstavaný spotrebič. Nie je 

určený na použitie v kuchynskej linke alebo vo vnútri skrine. 
3. Dodržiavajte špeciálne inštalačné pokyny. 
4. Spotrebič je možné nainštalovať do skrine so šírkou 60 cm. 
5. Zariadenie je vybavené zástrčkou a je možné ho zapájať 

iba do riadne nainštalovanej uzemnenej zástrčky. 
6. Napätie musí zodpovedať hodnote na typovom štítku. 
7. Zásuvka musí byť nainštalovaná a pripojovací kábel smie 

vymeniť len kvalifikovaný elektrikár. Pokiaľ už zásuvka po 
inštalácii nie je prístupná, je treba na inštalačnú stranu 
nainštalovať odporovacie zariadenie všetkých pólov 
s kontaktnou medzerou 3 mm. 

8. Adaptéry, viaccestné pásy a predlžovanie káble sa 
nesmú používať. Preťaženie môže mať za následok 
nebezpečenstvo vzniku požiaru. 

Prístupný povrch môže byť 
počas prevádzky horúci. 
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Pokyny týkajúce sa inštalácie 
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte príručku 

Upozornenie 
Elektrické pripojenie 
Rúra je vybavená zástrčkou a je možné ju zapájať iba do riadne nainštalovanej 
uzemnenej zástrčky. Zásuvku môže inštalovať a pripojovací kábel vymeniť len 
kvalifikovaný elektrikár a v súlade s príslušnými predpismi. 
Pokiaľ už zásuvka po inštalácii nie je prístupná, je treba na inštalačnú stranu 
nainštalovať izolační spínač všetkých pólov s kontaktnou medzerou 3 mm 
Namontovaná skrinka nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. 
Medzi stenou a základňou vyššie uvedenej jednotky musí byť medzera. 
Na špecifickú veľkosť medzery by sa mohlo odkazovať v diagramoch. 
Minimálna výška montáže: 85 cm. 
Nezakrývajte vetracie otvory a sacie otvory. 

Poznámka: 
Na napájací kábel nestúpajte ani ho neohýbajte. 

 
  

Skrutka A 
Skrutka B 

Montážna doska 

Plastový kryt sady 
na orezávanie 
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A. Vstavaný nábytok 

 
  

min. 
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Poznámka: 
Montážna doska a šablóna spodnej skrinky sú potrebné pri montáži v oboch inštaláciách. 
  

min. 
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B. Pripravte skrinku 
Tento krok vynechajte, ak je hĺbka skrinky menšia ako 340 mm. 

1. Prečítajte si návod na ŠABLÓNE SPODNEJ SKRINKY, 
dajte šablónu na spodnú rovine skrine. 

 
2. Značky na spodnej rovine skrine urobte podľa značiek „a“ vzoru 

 
3. Odstráňte spodnú šablónu skrinky a upevnite montážnu dosku skrutkou A. 

 

Skrutka A 

Montážna doska 

Stredová čiara 
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C. Nainštalujte rúru 
4. Vložte rúru do skrine 

- Uistite sa, že zadná strana rúry je zaistená montážnou doskou, ak je táto 
k dispozícii. 

- Nezachytávajte ani nezaťahujte napájací kábel. 

 

5. Otvorte dvierka a pripevnite rúru ku skrinke skrutkou B v inštalačnom otvore. 
Potom pripevnite plastový kryt orezávacej sady k inštalačnému otvoru. 

 
  

Skrutka B 
Inštalačný otvor 

Montážna 
doska 
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PREVÁDZKA 
Pokyny na obsluhu ovládacieho panela a funkcií 

Výkon 

Časovač 

 

 

1. Ak chcete nastaviť výkon varenia, 
otočte gombík napájania na 
požadovanú úroveň. 

2. Ak chcete nastaviť čas varenia 
otočte gombík časovača na 
požadovaný čas podľa vášho 
sprievodcu varením jedla. 

3. Mikrovlnná rúra začne automaticky 
variť po nastavení úrovne výkonu 
a času. 

4. Po uplynutí času prípravy jedla sa 
zariadenie zastaví zvukovým 
znamením. 

5. 5. Ak sa prístroj nepoužíva, vždy 
nastavte čas na „0“. 

 

Funkcia/napájanie Výstup Aplikácia 
Nízka 17 % mikro. Zmäknutie zmrzliny 

M. Nízka 
(rozmrazovanie) 33 % mikro. 

Polievkový guláš, zmäknutie masla alebo 
rozmrazovanie 

Med 55 % mikro. Dusené, ryby 
M. Vysoká 77 % mikro. Ryža, ryby, kuracie mäso, mleté mäso 

Vysoký 100 % mikro. 
Opätovný ohrev, mlieko, prevarenie 
vody, zeleniny, nápojov. 

Poznámka: Pri vyberaní jedla z rúry skontrolujte, či je napájanie rúry vypnuté 
otočením spínača časovača na 0 (nula). 
Ak tak neurobíte, prevádzka mikrovlnnej rúry bez jedla môže mať za 
následok prehriatie a poškodenie magnetrónu. 
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Riešenie problémov 
Normálny 

Mikrovlnná rúra ruší TV príjem 

Pri prevádzke mikrovlnnej rúry môže byť rušený 
príjem rádia a televízora. Je to podobné ako rušenie 
malých elektrických spotrebičov, ako je mixér, 
vysávač a elektrický ventilátor. Je to normálne. 

Tmavé svetlo rúry 
Pri varení v mikrovlnnej rúre s nízkym výkonom sa 
svetlo rúry môže stmievať. Je to normálne. 

Para nahromadená na dverách, 
horúci vzduch z prieduchov 

Pri varení môže z jedla vychádzať para. 
Väčšina sa dostane von z prieduchov. Ale niektoré 
sa môžu hromadiť na chladnom mieste, ako sú 
dvere rúry. Je to normálne. 

Rúra sa spustila náhodne bez jedla. 
Je zakázané prevádzkovať jednotku bez 
akéhokoľvek jedla vo vnútri. Je to veľmi nebezpečné. 

 

Problémy Možná príčina Odstránenie 

Rúru nie je 
možné spustiť. 

(1) Napájací kábel nie je 
pevne zapojený. 

Odpojte ho. Potom po 
10 sekundách znova zapojte. 

(2) Vypálená poistka alebo 
istič funguje. 

Vymeňte poistku alebo 
resetujte istič (opravený 
odborným personálom našej 
spoločnosti) 

(3) Problémy so zásuvkou. 
Skúška zásuvky s inými 
elektrickými spotrebičmi. 

Rúra sa neohrieva. 
(4) Dvere nie sú dobre 

zatvorené. 
Správne zatvorte dvierka. 

PN: 16170000A74015 

 

Podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ) by sa mal OEEZ zbierať a spracovávať 
separovane. Ak budete niekedy v budúcnosti potrebovať 
tento výrobok zlikvidovať, nelikvidujte ho, prosím, s domovým 
odpadom. Tento produkt pošlite na zberné miesta OEEZ, ak 
sú k dispozícii. 
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