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Mikrovlná rúra

NÁVOD NA OBSLUHU
MODEL: MIC 256 EX

Pred tým ako použijete mikrovlnnú rúru si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a 
starostlivo ho uschovajte.
Pokiaľ budete postupovať podľa týchto pokynov, rúra vám bude slúžiť mnoho rokov.

TENTO NÁVOD DOBRE USCHOVAJTE
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OPATRENIE PRE ZABRÁNENIE PRÍPADNÉMU VYSTAVENIU  
SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

 (a) Nepokúšajte sa spúšťať túto rúru s otvorenými dierkami, pretože by to mohlo mať za  
 následok nebezpečné vystavenie se mikrovlnnej energii. Je dôležité nerozbíjať či inak  
 narúšať bezpečnostné zámky.

 (b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stenu rúry a dvere a nedovoľte, aby sa  
 na povrchu tesnenia hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.

 (c) UPOZORNENIE: Pokiaľ dôjde k poškodeniu tesnenia dvierok, rúra nesmie byť používaná,  
 pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Pokiaľ zariadenie nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený a môže to mať 
dopad na životnosť prístroja a viesť k potenciálnym nebezpečným situáciám.

Technické údaje

Model: MIC 256 EX

Menovité napätie: 230 V ~ 50 Hz

Menovité napätie: Menovitý príkon (mikrovlnné varenie): 1450 W

Menovitý výkon (mikrovlnné varenie): 900 W

Menovitý príkon (gril): 1100 W

Kapacita rúry: 25 l

Priemer otočného kruhu: Ø 315 mm

Vonkajšie rozmery (D x Š x V): 594 x 465 x 460 mm

Netto hmotnosť: cca 23.5 kg
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
UPOZORNENIE
      Pre zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zraneniu osôb  
      alebo vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energii pri používaní vášho  
      spotrebiča dodržujte základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. Upozornenie: Tekutiny a iné potraviny nesmú byť 
ohrievané v utesnených nádobách, pretože majú 
tendenciu explodovať.

2. Upozornenie: Pre inú ako kompetentnú osobu 
je nebezpečné odstraňovať kryt, ktorý poskytuje 
ochranu proti vystaveniu sa mikrovlnnej energii.

3. Upozornenie: Deťom dovoľte používať rúru 
iba pod dohľadom a po poskytnutí príslušných 
inštrukcií, aby dieťa bolo schopné používať rúru 
bezpečne a chápalo riziká spojené s nesprávnym 
používaním.

4. Upozornenie: Keď je spotrebič prevádzkovaný  
v kombinovanom režime, deti by mali rúru 
používať iba pod dozorom dospelej osoby, pretože 
dochádza k vytváraniu vysokej teploty (iba pre 
rady s grilom)

5. Používajte iba kuchynské potreby vhodné pre 
použitie v mikrovlnnej rúre.

6. Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek 
zvyšky jedla musia byť odstránené.

7. Preštudujte si a dodržujte špecifické: „OPATRENIA 
PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA 
NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII”.

8. Pokiaľ ohrievate jedlo v plastových alebo 
papierových nádobách, rúru neustále kontrolujte  
s ohľadom na možnost vznietenia sa.

9. Pokiaľ sa objaví oheň, spotrebič vypnite alebo 
odpojte od zdroja a dvere nechajte zavtvorené, 
aby sa uhasili prípadné plamene.

10. Jedlo nevarte príliš dlho.
11. Vnútornú čásť rúry nepoužívajte na účely 

skladovania. Vo vnútri rúry neskladujte žiadne veci, 
ako napr. chlieb, sušienky atď. 

12. Odstráňte drôtiky a kovové držadlá z papieru alebo 
plastových nádob/sáčkov, akôr ako ich umiestnite 
do rúry.

13. Túto rúru inštalujte alebo umiestňujte iba v súlade 
 s poskytnutými inštalačnými pokynmi.

14. Vajcia v škrupine a celé na tvrdo uvarené vajcia by 
nemali byť ohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože 
môžu explodovať, i po ukončení ohrievania v 
mikrovlnnej rúre.

15. Spotrebič používajte iba pre účel, na ktorý je 
určený, ako je popísané v manuáli. V tomto 
spotrebiči nepoužívajte korozívne chemikálie 
alebo výpary. Táto rúra je navrhnutá špeciálne pre 
ohrievanie. Nie je určená pre priemyselné alebo 
laboratorne použitie.

16. Pokiaľ dôjde k poškodeniu prívodného kábla, bude 
musieť byť vymenený výrobcom, jeho servisným 
zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou,
aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.

17 Spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
18. Rúru nepoužívajte v blízkosti vody, vo vlhkom 

suteréne alebo blízko bazénu.
19. Teplota prístupného povrchu môže byť pri 

prevádzke spotrebiča vysoká. Kábel veďte 
mimo zahrievaný povrch a nezakrývajte žiadne 
ventilačné otvory na rúre.

20. Nenechajte kábel visieť cez hranu stola alebo 
pultu.

21. Neschopnosť udržať rúru v čistom stave by mohla 
viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo by mohlo mať 
negatívny dopad na životnosť spotrebiča  
a prípadne spôsobovať nebezpečné situácie.

22. Obsah kojeneckých fliaš a fliaš s jedlom pre deti je 
nutné premiešať či pretrepať a pred konzumáciou 
je nutné skontrolovať teplotu, aby nedošlo  
k popáleniu.

23. Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať 
za následok oneskorené eruptívne ohrievanie, 
preto pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.

24. Nesmie byť používáný parný čistič.
25. Pri používaní sa spotrebič zahrieva. Je potrebné 

postupovať opatrne, aby sa zabránilo dotknutiu sa 
ohrievajúcich telies vo vnútri rúry.

26. Prístupné časti sa môžu pri používaní zahrievať. 
Malé deti je nutné udržiavať z dosahu spotrebiča.

27. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré 
kovové drôtenky, pretože môže dôjsť  
k poškrábániu povrchu, čo môže mať za následok 
rozbitie.
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Pre zníženie rizika zranenia 
osôb Inštalácia uzemnenia

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Dotknutie sa niektorých vnútorných súčástí
môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Spotrebič 
nikdy nerozmontovávajte.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za 
následok úraz elektrickým prúdom.
Nezapínajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ
nebude správne nainštalovaný a uzemnený.

ČISTENIE
Uistite sa, že ste rúra odpojili od prívodu
energie.
1. Po použití vnútro rúry vyčistite navlhčenou 
handrou.
2. Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom  
v mydlovej vode.
3. Pokiaľ sú špinavé, rám dvierok, tesnenie a 
susedné časti, musia byť starostlivo vyčistené 
vlhkou handrou.

Zástrčka s dvoma guľatými kolíkmi

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického 
skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom 
tým, že zaisťuje vodič pre odvedenie elektrického prúdu. 
Tento spotrebič je vybavený prívodným káblom, ktorý má 
uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí 
býť zapojená do vývodu, ktorý je poriadne nainštalovaný a 
uzemnený.

Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného
technika, pokiaľ pokyny pre uzemnenie úplne nechápete 
alebo pokiaľ existujú pochynostiy, či je spotrebič poriadne 
uzemnený. Pokiaľ je nutné použiť predlžovací kábel, 
používajte iba predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym prívodným káblom, aby 
sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do 
dlhšieho prívodného kábla alebo zakopnutiu oň

2. Pokiaľ sa používa dlhý prívodný kábel alebo 
predlžovací kábel:

1) Vyznačený elektrický výkon prívodného 
káblu alebo predlžovacieho káblu by mal byť 
minimálne rovnako veľký, ako je elektrický 
výkon spotrebiča.

2) Predlžovací kábel musí býť uzemneného 
typu s 3 vodičmi.

3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel 
cez plochu pultu alebo stola, kde by oň mohli 
zatiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo 
nechtiac zakopnúť.
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KUCHYNSKÉ POTREBY

POZOR
Nebezpečenstvo zranenia.
Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný ako
kompetentná osoba prevádzal akýkoľvek servis 
alebo opravu, ktorá vyžaduje zloženie krytu, ktorý 
poskytuje ochranu proti vystaveniu sa mikrovlnnej 
energii.

Viď pokyny ohľadne „Materiálov, ktoré môžete používať v 
mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané  
v mikrovlnnej rúre.”

Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré 
nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Pokiaľ 
máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete 
otestovať
na základe nížšie uvedeného postupu.

Test kuchynských potrieb:
1. Naplňte nádobu pre použitie v mikrovlnnej rúre  

1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu  
s testovanou kuchynskou potrebou.

2. Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
3. Opatrne siahnite na testovanú kuchynskú potrebu.

Pokiaľ je teplá, nepoužívajte ju pre varenie  
v mikrovlnnej rúre.

4. Neprekračujte dobu varenia v dĺžke 1 minúty.

Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre
Kuchynské potreby Poznámky

Hliníková fólia Iba odtienenie. Malé hladké kusy je možné použiť pre zakrytie tenkých plátkov mäsa alebo 
hydiny, aby sa zabránilo prevareniu. Môže dochádzať k iskreniu, pokiaľ je fólia príliš blízko ku 
stenám rúry. Fólia by mala byť minimálne 1 palec (2,5 cm) od steny rúry.

Nádoba na vyprážanie Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno nádoby na vyprážanie musí byť minimálne 3/16 
palca (5 mm) nad otočným kruhom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie 
otočného kruhu.

Stolový riad Iba riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. 
Nepoužívajte prasknutý alebo opráskaný riad.

Poháre Vždy zložte viečko. Používajte iba pre ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná 
a môže prasknuť.

Sklenené nádoby Iba tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, že nemajú žiadne kovové prvky. 
Nepoužívajte prasknuté alebo opráskané riady.

Sáčky na varenie v rúre Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezavierať kovovú sponkou. Prerezať otvory, aby mohla 
odchádzať para.

Papierové taniere a šálky Používať iba pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávať pri varení bez dohľadu.

Papierové servítky Používať pre zakrytie jedla pri ohrievání a pre absorbovanie tuku. Používať pod dohľadom a 
iba pre krátkodobé varenie.

Pergamenový papier Používať na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.

Plast  Iba riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Plast 
by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby 
mäknú, keď sa jedlo vo vnútri ohrieva. „Varné sáčky“ a pevne uzavrené plastové sáčky by mali 
byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale

Plastová fólia  Iba riady bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používať pre zakrývánie jedla pri varení 
pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby se plastová fólia dotýkala jedla.

Teplomery Iba teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso  
a cukrovinky).

Voskový papier Používať pre prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržania vlhkosti.
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Materiály, ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre
Kuchynské potreby Poznámky

Hliníkový podnos Môžete spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie  
v mikrovlnnej rúre.

Potravinový kartón s kovovým 
držadlom

Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie  
v mikrovlnnej rúre.

Kovové potreby alebo potreby s 
kovovými časťami

Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie  
v mikrovlnnej rúre.

Kovové svorky Môžu spôsobiť iskrenie a otvorený oheň v rúre.

Papierové sáčky Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.

Pórovitý plast Pórovitý plast sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, pokiaľ bude  
vystavený vysokej teplote.

Drevo  Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže se štiepiť alebo práskať.

NASTAVENIE VAŠEJ RÚRY
Názvy súčastí rúry a príslušenstva
Vybertete rúru a všetky materiály z lepenkovej krabice a vnútra rúry.
Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:
Glass tray    1
Jednotka otočného kruhu 1
Návod na obsluhu   1

F

G

A

C BE D

A) Kontrólny panel 
B) Hriadeľ otočného kruhu 
C) Jednotka otočného kruhu 
D) Sklenený podnos 
E) Okienko priehľadu 
F) Jednotka dverí 
G) Systém bezpečnostného zámku    

Grilovacia mriežka (iba pre rady s funkciou grilu)

Pokiaľ dôjde k otvoreniu dverí za chodu, vypnite prívod energie.
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Inštalácia otočného kruhu

St�ed (spodní strana) 

Sklen�ný podnos 

H�ídel oto�ného kruhu

a. Sklenený podnos nikdy neumiestňujte otočene. 
Sklenenému podnosu by nikdy nič nemalo brániť  
v otáčaní.

b. Pri varení sa vždy musí používať sklenený podnos 
i jednotka otočnéhokruhu.

c. Všetké jedlo a nádoby s jedlem sa pri varení vždy 
umiestňujú na sklenený podnos.

d. Pokiaľ dôjde k prasknutiu alebo rozbitiu skleneného 
podnosu alebo otočného stola, skontaktujte 
svoje najbližšie autorizované servisné stredisko.

Stred (spodná strana)

Sklenený podnos

Hriadeľ otočného kruhu

Jednotka otočného kruhu

Inštalácia a pripojenie
1. Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie.
2. Táto rúra je určená pre použitie iba ako vstavaný spotrebič. Nie je určená pre používanie na linke 

alebo vo vnútri skrinky.
3. Dodržujte prosím špeciálne pokyny pre inštaláciu.
4. Spotrebič môže byť nainštalováný v 60 cm širokej nástennej skrinke (minimálne 55 cm hlbokej a 85 

cm od podlahy).
5. Spotrebič je vybavený zástrčkou a je možné ho pripojiť iba do poriadne nainštalovanej uzemnenej 

zásuvky.
6. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výkonostnom štítku.
7. Zásuvku musí inštalovať a prívodný kábel môže vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár. Pokiaľ

zásuvka nebude po inštalácii už prístupná, musí byť na mieste inštalácie pólové odpojovacie 
zariadenie s kontaktnou medzerou minimálne 3 mm.

8. Nesmú byť používané adaptéry, rozdeľovačky a predlžováky. Preťaženie môže mať za následok 
riziko požiaru.

         

Prístupný povrch môže byť
pri prevádzke horúci
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Návod na obsluhu

Tato mikrovlnná rúra využívá moderú elektronickú reguláciu pre nastavenie parametrov varenia tak, 
aby lepšie zodpovedalivaším potrebám pre varenie.

1. Nastavenie hodín
Keď je mikrovlnná rúra pripojená ku zdroju energie, zobrazí sa „0:00” a zaznie jeden signál.

1) Stlačiť “

p p j

" pro“ pre výber 12-hodinového alebo 24-hodinového cyklu.

2) Otáčajte regulátorom “ "  “ pre nastavenie údaja hodín, zadaný čas musí byť medzi 0-23 (24 

hodinový),

3) Stlačte “

p p j

" pro“, začnú blikať minúty.

4) Otáčajte regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby v minutách, vložená doba by mala byť  

v rozmedzí 0-59.

5) Pre dokončenie nastavenia hodín stlačte “

p p j

" pro“. “:” rozsvieti sa.

Poznámka: 1) Pokiaľ hodiny nebudú nastavené, nebudú pri zapnutí prívodu energie fungovať.

     2) Pokiaľ pri procese nastavovania hodín stlačite “

". ":" rozsvítí se

nebudou p�i zapnutí p�ív

ete " ", t“, rúra prejde  

     automaticky späť do predchádzajúceho stavu.

2. Mikrovlnné varenie
1) Jedenkrát stlačiť tlačidlo “

ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“a zobrazí sa “P100”.

2) Stlačiť opakovane “

ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“ alebo otáčať regulátorom “ "  “ pre výber výkonu 

mikrovlnnej

rúry od 100% do 10%. Zobrazí sa “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10” v tomto poradí.

3) Pre potvrdenie stlačte “ " ".“.

4) Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby varenia. (Nastaviteľná doba musí byť 0:05  

a 95:00.)

5) Stlačte “ " ".“ pre zahájenie varenia.

Poznámka: Veľkosť kroku pre nastavenie času kódovacieho tlačidla sú nasledujúce:
0---1 min : 5 sekúnd
1---5 min : 10 sekúnd
5---10 min : 30 sekúnd
10---30 min : 1 minút

30---95 min : 5 minút

Tabuľka výkonu mikrovlnnej rúry

Stlačiť Jedenkrát Dvakrát Trikrát Štyrikrát Päťkrát

Mikrovlnný výkon 100% 80% 50% 30% 10%
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3. Grilovanie
1) Jedenkrát stlačiť tlačidlo “

ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“ a zobrazí sa “ P100”

2) Stlačiť opakovane “
ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“ alebo otáčať regulátorom “ "  “ pre výber výkonu 

grilovania. Prestaňte otáčať, až keď sa objaví “G-1”.

3) Pre potvdenie stlačte “ " ".“.

4) Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby varenia. (Nastaviteľná doba musí býť 

0:05 a 95:00.)

5) Stlačte “ " ".“ pre zahájenie varenia.

Poznámka: Keď uplynie polovica času grilovania, ozve sa dvakrát signál rúry ako upozornenie na to, 
že je tpotrebné jedlo obrátiť.
Môžete rúru nechať grilovať ďalej. Aby ste však dosiahli lepšie výsledky grilovania, mali by ste jedlo 
obrátiť, zavrieť dvierka a potom stlačiť “ " ".“ pre pokračovanie varenia.  
Pokiaľ nebude nič prevedené, rúra bude pokračovať automaticky a ozve sa jedenkrát signál.

4. Kombinované varenie
1) Jedenkrát stlačte tlačidlo “

ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“ a zobrazí sa “ P100”

2) Stlačiť opakovane “

ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“ alebo otáčať regulátorom “ "  “ pre výber výkonu 

grilovania.
Prestaňte otáčať, keď sa zobrazí “C-1”,”C-2”,”C-3” alebo “C-4”.

3) Pre potvrdenie stlačte “ " ".“.

4) Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby varenia. (Nastaviteľná doba musí býť 0:05  

a 95:00.)

5) Stlačte “ " ".“ pre zahájenie varenia.

Poznámka: Pokyny pre kombinačné varenie
Pokyny Displej Mikrovlnné varenie Gril Konvekčné varenie

1 C-1
ovlnné v ovlnné v

2 C-2
ovlnné v ovlnné v

3 C-3
ovlnné v ovlnné v

4 C-4
ovlnné v ovlnné v ovlnné v

5. Konvekčné varenie (s funkciou predhrievania)
Konvekčné varenie vám umožňuje variť jedlo ako v bežnej rúre. Mikrovlnné varenie sa nepoužívá. 

Doporučuje sa predhriať rúru na príslušnú teplotu pred umiestnením jedla do rúry.
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1) Stlačte jedenkrát tlačidlo “CONVECTION“, začne blikať “140”.

2) Opakovane stlačiť “CONVECTION“ alebo otáčať regulátorom “ "  “ pre výber konvekčnej funkcie.

Poznámka: teplotu je možné zvoliť od 140 stupňov do 230 stupňov.

3) Stlačte tlačídlo “ " ".“ pre potvrenie teploty.

4) Stlačte “ " ".“ pre predhriatie rúry. Po dosiahnutí teploty predhriatia dvakrát 

zaznie signál ako upozornenie, že máte dáť jedlo do rúry. Teplota predhriatia rúry sa zobrazí a bude 
blikať.

5) Dajte jedlo do rúry a zavrite dvierka.

Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby varenia. (Maximálna nastaviteľná doba varenia je  

95 minút.)

6 ) Stlačiť tlačidlo “ " ".“ pre zahájenie varenia.

Poznámka:   a.Čas varenia nie je možné nastaviť, pokiaľ nebude dosiahnutá teplota predhriatia.
      Po dosiahnutí teploty predhriatia je nutné otvoriť dvierks pre nastavenie doby varenia.
      b. Pokiaľ predhrievanie rúry trvá dlhšie ako 30 minút a teplota nie je dosiahnutá, dvakrát  
      sa ozve signál ako upozornenie na to, že je potrebné nastaviť dobu varenia. Pokiaľ doba  
      nebude zadána do 5 minut, rúra sa prestane predhrievať. Signál sa ozve päťkrát a rúra   
      sa vráti do stavu čakania.

6. Konvekčné varenie (bez funkcie predhrievania)
1) Stlačte jedenkrát tlčidlo “CONVECTION“, začne blikať “140”.

2) Opakovane stlačiť “CONVECTION“ alebo otáčať regulátorom “ "  “ pre výber konvekčnej funkcie.

Poznámka: teplotu je možné zvoliť od 140 stupňov do 230 stupňov.

3) Stlačte tlačidlo “ " ".“ pre potvrdenie teploty.

4) Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby varenia. (Maximálne nastaviteľná doba varenia je  

95 minút.)

5) Stlačiť tlačidlo “ " ".“ pre zahájenie varenia.

7.Varenie vo viacerých fázach
Je možné nastaviť maximálne tri fázy. Pokiaľ je jednou z týchto fáz rozmrazovanie, malo by byť 
nastavené ako prvná fáza. Po každej fáze sa ozve jeden signál a začne následujúca fáza.
Poznámka: Ako jednu z týchto fáz nie je možné nastaviť automatické menu a predhrievanie.

Príklad: ak chcete rozmrazovať jedlo počas 5 minút a potom variť na 80 % výkon mikrovlnnej rúry 
počas 7. Potom postupujte nasledovne:

1) Stlačiť dvakrát “DEFROST BY W.T./TIME“, na displeji sa zobrazí “dEF2”;

2) Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby rozmrazovania na 5 minút;

3) Stlačiť jedenkrát “
ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“;

4) Otáčať regulátorom “ "  “ pre výber 80 % výkonu mikrovlnnej rúry, pokiaľ sa nezobrazí “P80”;
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5) Pre potvrdenie stlačte “ " ".“;

6) Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby varenia na 7 minút;

7) Stlačte “ " ".“ pre zahájene varenia.

8. Funkcia prednastavenia
1) Najprv nastavte hodiny. (Postupujte podľa návodu na nastavenie hodín.)
2) Vložte program varenia. Je možné nastaviť maximálne tri fázy. Vo funkcii prednastavenia nieje 
možné nastaviť rozmrazovanie. Automatické menu je možné nastaviť iba s jednou fázou.
Príklad: ak chcete variť na 80 % výkonu mikrovlnnej rúry počas 7 minút, postupujte nasledovne.

a. Stlačiť jedenkrát “
ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“;

b. Otáčať regulátorom “ "  “ pre výber 80 % výkonu mikrovlnnej rúry, pokiaľ sa nezobrazí “P80”;

c. Pre potvrdenie stlačte “ " ".“;

d. Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie doby varenia na 7 minút;
Po prevedení vyššie uvedených krokov prosím nestláčajte tlačidlo “ " ".“. 
Potom postupujtenasledovne:

3) Stlačiť “
ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“, zobrazí sa aktuálny čas a začne blikať hodnota udávajúca 

hodiny.

4) Otáčať regulátorom “ "  “ pre nastavenie hodnoty hodín, vložená doba by mala byť medzi  

0--23 (24-hodinový cyklus) alebo 1—12 (12-hodinový cyklus).

5) Stlačte “

p p j

" pro“, začnú blikať minúty.

6) Otáčajte regulátorm “ "  “ pre nastavenie doby v minutách, vložená doba by mala byť v rozmedzí 

0-59.

7) Stlačte “ " ".“ pre dokončenie nastavenia. “:” rozsvieti sa, dvakrát sa ozve 

signál, keď príde
nastavená doba, a potom sa automaticky spustí varenie.

Poznámka: nejprv je nutné nastaviť hodiny. Inak funkcia prednastavenia nebude fungovať.

9. Automatické menu
1) V stave čakania otáčať regulátorom “ "  “ doprava pre výber požadovanej funkcie a zobrazí se 

“A1”,”A2”,”A3”....”A10”.

2) Pre potvrdenie potrebného menu stlačiť “ “.

3) Otáčat regulátorom “ "  “ pre výber hmotnosti menu a rozsvieti sa indikátor “g”.

4) Stlačte “ " ".“ pre zahájenie varenia.

Poznámka: Menu pre torty je pod konvekčným varením s funkciou rozohriatia na 180°C. Najprv by ste 
mali rúru predhriať v automatickom menu, keď rúra dosiahne príslušnú teplotu, zastaví sa a ozve sa 
signál ako upozornenie, že máte otvoriť dvierka a vložiť tortu, potom stlačte “ “ pro zahájenie varenia.
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Tabuľka automatického menu
Menu Váha (g) Displej Výkon

A1
Ohriať

150 150 100 %

250 250

350 350

450 450

600 600

A2
Zemiaky

1 (cca 230 g) 1 100 %

2 (cca 460g) 2

3 (cca 690g) 3

A3
Mäso

150 150 100 %

300 300

450 450

600 600

A4 
Zelenina 

150 150 100 %

350 350

500 500

A5
Ryba

150 150 80 %

250 250

350 350

450 450

650 650

A6
Cestoviny

50 (s vodou 450 g) 50 80 %

100 (s vodou 800g) 100

150 (s vodou 1 200g) 150

A7
Polievka

200 200 100 %

400 400 

600 600

A8  Koláče 475 475 Predhriať na 180 stupňou

A9
Pizza

200 200 C-4

300 300 

400 400

A10
Kurča

500 500 C-4

750 750

1000 1000

1200 1200
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10. Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1) Stlačte “DEFROST BY W.T./TIME“ jedenkrát, na rúre se zobrazí “dEF1”.

2) Otáčať regulátorom “ "  “ peo výber hmotnosti jedla. Zároveň sa rozsvieti “g“.

Hmotnosť by mala byť 100-2000 g.

3) Pre spustenie rozmrazovania stlačte tlačidlo “ " ".“.

11. Rozmrazovanie podľa času
1) Stlačte “DEFROST BY W.T./TIME“ dvakrát, na rúre se zobrazí “dEF2”.

2) Otáčať regulátorom “ "  “ pre výber doby varenia. Maximálna nastaviteľná doba varenia je 95 

minút.

3) Pre spustenie rozmrazovania stlačte tlačidlo “ " ".“.

12. Rýchle varenie.
1) V stave čakania stlačiť tlačidlo “ " ".“ pre varenie na 100 % výkon počas 30 

sekúnd. Pri každom stlačení rovnakého tlačidla je možné zvýšiť dobu varenia od 30 sekúnd. Max-
imálna doba varenia je 95 minút.
2) V stave mikrovlnného varenia, grilovanie, konvekčného varenia a kombinovaného varenia stlačte 
tlačidlo “ " ".“ pre varenie na 100 % výkonu počas 30 sekúnd. Pri každom 
stlačení rovnakého tlačidla je možné zvýšiť dobu varenia od 30 sekúnd.
Poznámka: táto funkcia nemôže byť používaná pod režimom rozmrazovania, automatickým 
menu a varením vo viacerých fázach.

13. Rýchle mikrovlnné varenie
V stave čekania otáčať regulátorom “ "  “ doľava pre priamy výber doby varenia, potom stlačiť 

tlačidlo “ " ".“ pre spustenie varenia na 100 % výkon mikrovlnnej rúry.

Tento program môže byťt nastavený ako jedna časť varenia vo viacerých fázach.

14. Funkcia zisťovania údajov
(1) V stave varenia stlačiť “

ní

a�ítko " "a zob

n� " " nebo otá

“ alebo “CONVECTION“, počas 2-3 minút sa 

zobrazí aktuálny čas.

(2) V stave prednastavenia stlačiť “

p p j

" pro“ pre zistenie doby odloženia začiatku varenia.
Prednastavená doba bude blikať 2-3 sekundy, potom sa rúra vráti späť do zobrazenia hodín.

(3) Pri varení stlačiť “

p p j

" pro“ pre kontrolu aktuálneho času. Čas sa zobrazí na 2-3 sekundy.
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15. Funkcia detského zámku
Zámok: V stave čakania stlačiť “ut " " n“ na 3 sekundy. Ozve se dlhé pípnutie oznamujúce, že bol 

aktivovanýdetský zámok a rozsvieti se indikátor “
stavu stiskn�te  

r "  ".“. Displej zobrazí aktuálny čas alebo 0:00.

Zrušenie zámku: V zamknutom stave stlačte “ut " " n“ počas 3 sekúnd, ozve sa dlhé pípnutie 

označujúcezrušenie zámku, a zmizne indikátor “
stavu stiskn�te  

r "  ".“.

16. Technické údaje
(1) Ozve sa jedenkrát signál, keď na začiatku otočíte regulátorom;

(2) “ " ".“Je nutné stlačiť pre pokračovanie varenia, pokiaľ budú pri varení 

otvorené dvierka;

(3) Akonáhle bol nastavený program varenia, tlačidlo “ " ".“ sa nesmie stlačiť 

do 5 minút. Zobrazísa aktuálny čas. Nastavenie bude zrušené.

(4) Po dôkladnom stlačení sa ozve signál jedenkrát, v prípade nedostatočného stlačenia nebude 

žiadna reakcia.
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Odstraňovanie závad
Pokiaľ budete prevádzať odstraňovanie závad, pred vyhľadaním pomoci najprv preveďte nasledujúce 
kontroly.

Normálna situácia
Mikrovlnná rúra narušuje 
príjem TV.

Príjem rozhlasu a televízie môže byť pri prevádzke mikrovlnnej rúry narušený. 
Jeto podobné, ako v prípade interferencie s malými elektrickými spotrebičmi, 
ako napr. mixér, vysávač a elektrický vetrák. Je to normálne.

Tlmené svetlo rúry. Pri chladení mikrovlnnej rúry na nízkom výkone môže byť svetlo rúry tlmené.
Je to normálne.

ara hromadiaca sa na dverách,
horúci vzduch vychádzajúci z 
ventilačných otvorov.

Pri varení sa v jedle môže vytvárať pára. Vätšina pary odíde z rúry ventilačnými 
otvormi. Určitá časť pary sa však môže sústrediť na chladnom mieste, ako 
napríklad na dverách rúry. Je to normálne.

Rúra bola náhodou spustená 
bez jedla.

Je zakázané používať jednotku bez jedla.
Je to veľmi nebezpečné.

Problém Možná príčina Odstráneieí
Rúra sa nedá zapnúť. (1) Prívodný kábel nie je pevne 

zapojený.
Kábel odpojte. Potom znovu zapojte 
po 10 sekundách

(2) Spálená poistka alebo istič. Vymeňte poistku alebo znovu nas-
tavte istič (opravujú odborníci z
našej spoločnosti)

(3) Problém s výstupom.  Vyskúšajte výstup s iným ele-
ktrickým spotrebičom.

Rúra nehreje  (4) Dvere nie sú dobre zatvorené. Dvere dobre zatvorené.

Sklenená otočná doska vydáva pri 
prevádzke mikrovlnnej rúry hluk

(5) Špinavé opery valčekov alebo 
spodná časť rúry.

Viď „Údržba mikrovlnnej rúry“ pre 
vyčistenie špinavých častí.

ASISTENČNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM
Pokiaľ nemôžete zistiť příčinu prevádzkovej anomálie: spotrebič vypnite (nevyvíjajte hrubú silu) a skontaktujte 
Asistenčnú službu.
VÝROBNÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde je možné ho nájsť? Je dôležité, aby ste povedali Asistenčnej službe kód vášho 
výrobku a jeho výrobné číslo (kód so 16 znakmi, ktorý začína číslom 3). Toto číslo je možné nájsť na záručnom 
liste alebo na štítku s údajmi umiestnenom na spotrebiči.
Tým se vyvarujete zbytočných návštev u technika, a tiež (čo je dôležitejšie) ušetríte príslušné náklady  
na konzultáciu technikov.
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Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2002/96/EC  
o elektrickom a elektronickom odpade (WEEE). Zaistením správnej 
likvidácie tohoto výrobku pomôžete brániť negatívnym následkom  
na životnom prostredí a ľudské zdravie, ktoré by mohlo spôsobiť nesprávne 
zaobchádzanie s odpadom tohoto výrobku.
Symbol na výrobku naznačuje, že tento výrobok nesmie byť spracovaný 
ako domácí odpad. Namiesto toho bude odovzdaný do príslušného 
zberného bodu k recyklácii elektrického a elektronického zariadenia. 
Likvidácia musí byť prevedená v súlade s miestnymi ekologickými 
predpismi pre likvidáciu odpadu.
Pre podrobnejšie informácie o spracovaní, obnove a recyklácii tohoto 
produktu laskavo kontaktujte vaše miestne mestské úrady, vašu službu  
pre likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.


