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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA
ZABRÁNENIE PÔSOBENIU VYSOKEJ
ÚROVNE MIKROVLNNEJ ENERGIE
1. Nemanipulujte s rúrou, ak sú jej dvierka otvorené,
pretože by ste sa tým mohli vystaviť škodlivému
mikrovlnnému žiareniu. Nezasahujte do systému
bezpečnostného blokovania.

3. Rúru nepoužívajte, ak je poškodená. Je
mimoriadne dôležité, aby sa dvierka správne
zatvárali a aby neboli poškodené
a. dvierka (ohnutie),
b. závesy a západky (zlomené alebo uvoľnené),
c. tesnenia dvierok a tesniace povrchy.

2. Medzi čelo rúry a dvierka neklaďte žiaden
predmet a nedovoľte, aby sa škvrny alebo zvyšky
čistiaceho prostriedku usadili na povrchu
tesnenia.

4. Rúru môže upravovať alebo opravovať iba
kvalifikovaní pracovníci servisu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie

230 V~50 Hz

Elektrický príkon (Mikrovlny)

1200 W

Elektrický príkon (Gril)

1000 W

Mikrovlnný výkon

800 W

Prevádzková frekvencia

2450 MHz

Vonkajšie rozmery

316 mm (v) × 464 mm (š) × 340 mm (d)

Rozmery vnútra rúry

219 mm (v) × 298 mm(š) × 325 mm (d)

Objem rúry

20 l

Rovnomernosť ohrevu

Systém s otočným tanierom

Čistá hmotnosť

Približne 13,6 kg

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÚ
SLUŽBU
Ak rúra nefunguje:

4. Skontrolujte, či sú dvierka bezpečne zatvorené a
či sa zapol bezpečnostný systém dvierok. V
opačnom prípade mikrovlnná energia nebude
vstupovať do rúry.

1. Skontrolujte, či rúra je bezpečne pripojená do
elektrickej siete. Ak nie, vyberte vidlicu zo
zásuvky, počkajte 10 sekúnd a znovu ju
bezpečne zapojte.

AK VYŠŠIE UVEDENÉ OPATRENIA NEPOVEDÚ K
NÁPRAVE, POTOM SA OBRÁŤTE NA
KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NEPOKÚŠAJTE
SA RÚRU SAMI NASTAVIŤ ALEBO OPRAVIŤ.

2. Skontrolujte, či nie je vypálená poistka alebo či
nie je vypnutý hlavný sieťový istič. Ak poistky a
istič fungujú správne, vyskúšajte, či zásuvka
funguje aj po zapojení iného spotrebiča.
3. Skontrolujte, či je ovládací panel správne
naprogramovaný a či je správne nastavený
časomer.
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INŠTALÁCIA
1. Uistite sa, že ste z vnútornej strany dvierok
vybrali všetky obalové materiály.
2.
VÝSTRAHA: Skontrolujte, či rúra nie je
poškodená, či dvierka nie sú zle nasadené, či nie
sú ohnuté, či nie sú poškodené tesnenia dvierok
a tesniace povrchy, či nie sú zlomené alebo
uvoľnené závesy dvierok, západky a či nie sú
preliačené miesta vnútri rúry alebo na dvierkach.
V prípade poškodenia rúru nepoužívajte a obráťte
sa na kvalifikovaných pracovníkov servisu.
3. Mikrovlnnú rúru umiestnite na plochý a pevný
podklad, ktorý udrží jej hmotnosť vrátane
najťažšieho jedla, aké sa v rúre môže
pripravovať.
4. Rúru neumiestňujte na miesta, kde pôsobí teplo
alebo vysoká vlhkosť, ani do blízkosti horľavých
materiálov.

5. Aby rúra mohla správne fungovať, musí byť okolo
nej zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
Nad rúrou ponechajte priestor 20 cm, na zadnej
strane 10 cm a po 5 cm na oboch stranách.
Nezakrývajte, ani neupchávajte žiadne otvory na
rúre. Nevyberajte nožičky rúry.
6. Rúru neprevádzkujte, ak sklenený tanier, otočný
podstavec a hriadeľ nie sú uložené v správnej
polohe.
7. Uistite sa, že prívodný elektrický kábel nie je
poškodený a neprechádza pod rúrou, ani nad
žiadnym horúcim povrchom alebo povrchom s
ostrými hranami.
8. Elektrická sieťová zásuvka musí byť prístupná,
aby sa v prípade núdze z nej dal jednoducho
vytiahnuť napájací kábel.
9. Rúru nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

POKYNY NA UZEMNENIE
Tento spotrebič musí byť uzemnený Táto rúra je
vybavená napájacím káblom so zemniacim vodičom
a uzemňovacou vidlicou. Kábel musí byť zapojený
do riadne nainštalovanej a uzemnenej sieťovej
elektrickej zásuvky. V prípade elektrického skratu
uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom a
umožňuje, aby elektrický prúd bol odvedený
elektrickým vodičom. Odporúčame používať
samostatný okruh, ktorý bude slúžiť iba pre činnosť
rúry. Používanie vysokého elektrického napätia je
nebezpečné a môže spôsobiť požiar, alebo inú
nehodu a rúra sa pritom môže poškodiť.

Poznámka
1. S prípadnými otázkami o uzemnení alebo
pokynoch na elektroinštaláciu sa obráťte na
kvalifikovaného elektrikára alebo servisného
technika.
2. Výrobca ani predajca nemôžu znášať
zodpovednosť za žiadne poškodenie rúry alebo
za zranenia osôb spôsobené nedodržaním
postupu elektrického zapojenia.

VÝSTRAHA Pri nesprávnom používaní
uzemňovacej vidlice hrozí riziko úrazu elektrickým
prúdom.

Modrý

= NEUTRÁL

Hnedá

= ŽIVÝ

Farebné označenie vodičov v tomto kábli:
Zeleno a žltý = UZEMNENIE

RÁDIOVÉ RUŠENIE
3. Premiestnite mikrovlnnú rúru na iné miesto.

Činnosť mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie
príjmu v rozhlasovom, televíznom prijímači alebo v
podobnom zariadení.
Prípadné rušenie možno obmedziť alebo úplne
potlačiť týmito opatreniami:

4. Mikrovlnnú rúru premiestnite ďalej od prijímača.
5. Mikrovlnnú rúru zapojte do inej sieťovej zásuvky
tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli zapojené
do iných vetiev elektrických okruhov.

1. Očistite dvierka a tesnenia rúry na pečenie.
2. Presmerujte anténu rozhlasového alebo
televízneho prijímača.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických spotrebičov je nevyhnutné vždy dodržiavať tieto základné bezpečnostné opatrenia:
VÝSTRAHA: Na zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb alebo
pôsobenia vysokej úrovne mikrovlnnej energie:
1.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.

2.

Spotrebič používajte výhradne na určené účely podľa popisu v tomto návode V tomto spotrebiči
nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Tento typ rúry je špeciálne určený na ohrievanie, varenie
alebo rozmrazovanie potravín. Rúra nie je určená na priemyselné ani na laboratórne použitie.

3.

Rúru nezapínajte, ak je prázdna

4.

Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený jeho napájací elektrický kábel, vidlica kábla, ak spotrebič
nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ak spadol na zem. Ak je poškodený napájací elektrický kábel,
musíte ho dať vymeniť u výrobcu alebo v určenej prevádzke servisu alebo ho musí vymeniť kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

5.

VÝSTRAHA: Pri používaní spotrebiča v kombinovanom režime smú deti používať rúru iba pod
dohľadom dospelej osoby, pretože teplota dosahuje vysoké hodnoty.

6.

VÝSTRAHA: Bez dozoru môžu deti rúru používať iba po dôkladnom poučení o bezpečnom
používaní. Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.

7.

Ako znížiť riziko požiaru vnútri rúry:
a. Dávajte pozor pri ohrievaní jedál v plastových alebo papierových nádobách, ktoré sa môžu vznietiť.
b. Pred vložením do rúry odstráňte z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.
c. Ak spozorujete dym, rúru vypnite alebo ju odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené,
aby sa uhasili prípadné plamene
d. Vnútro rúry nepoužívajte na skladovanie. Keď rúru nepoužívate, nenechávajte v nej papierové
predmety, kuchynské pomôcky, ani potraviny

8.

VÝSTRAHA: Kvapaliny, ani iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by
mohli vybuchnúť.

9.

Nápoje ohrievané mikrovlnami môžu oneskorene zovrieť, preto s nádobou naplnenou nápojom
zaobchádzajte opatrne.

10. V rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry a riad, a hrozí aj nebezpečenstvo
popálenia.
11. V rúre neohrievajte vajíčka v škrupine, ani celé vajcia uvarené na tvrdo, pretože môžu prasknúť, a to aj
po ukončení mikrovlnného ohrevu.
12. Jedlá s hrubou kožou alebo blanou, ako sú zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany, pred prípravou
poprepichujte.
13. Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním premiešajte alebo potraste a
skontrolujte ich teplotu.
14. Riad môže byť horúci v dôsledku prenosu tepla z ohrievaného jedla. Na manipuláciu s riadom možno
bude treba používať držiaky.
15. Riad treba otestovať, aby ste si boli istí, že je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre.
16.

VÝSTRAHA: Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej
energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.

17. Tento výrobok patrí medzi zariadenia skupiny 2 a triedy B ISM. Skupina 2 obsahuje všetky zariadenia ISM
(priemyselné, vedecké a medicínske), v ktorých sa zámerne vytvára rádiofrekvenčná energia a/alebo v
ktorých sa táto energia používa vo forme elektromagnetického žiarenia, ktoré pôsobí na materiál. Táto
skupina obsahuje aj zariadenia na elektroiskrové obrábanie. Zariadenie triedy B je vhodné na používanie
v domácnostiach a v prevádzkach priamo pripojených k elektrickej sieti s nízkym napätím, ktoré slúži na
napájanie budov a na použitie v domácnostiach.
18. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je
zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
19. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
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PRAVIDLÁ PRI VARENÍ MIKROVLNAMI
1. Jedlo opatrne uložte. Najhrubšie oblasti
umiestnite smerom k vonkajšiemu okraju riadu.

4. Počas pôsobenia mikrovĺn jedlá raz obráťte, aby
ste urýchlili prípravu jedál, ako sú kurence alebo
hamburgery. Väčšie jedlá, ako napríklad kusy
mäsa, sa musia aspoň raz obrátiť.

2. Sledujte čas prípravy jedla. Jedlo pripravujte s
najkratším uvedeným časom a v prípade potreby
čas predĺžte. Príliš prevarené jedlo môže dymiť
alebo sa môže vznietiť.

5. Jedlá, ako napríklad mäsové guľôčky, v polovici
prípravy obráťte z vrchnej na spodnú stranu a
presuňte ich zo stredu taniera k vonkajšiemu
okraju.

3. Počas prípravy jedlo prikryte. Zakrytie pomáha
zabrániť rozstrekovaniu a jedlo sa uvarí
rovnomernejšie.

SPRIEVODCA POUŽÍVANÍM RIADU
1. Ideálny riad na používanie v mikrovlnnej rúre umožňuje prestup mikrovlnnej energie a ohrev jedla.
2. Mikrovlny neprenikajú cez kov, preto sa nesmie používať kovový riad alebo riad s kovovými prúžkami.
3. Pri príprave mikrovlnami nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera, ktoré môžu obsahovať malé
kovové čiastočky a tie môžu spôsobiť tvorbu iskier a/alebo požiar.
4. Odporúča sa používať okrúhly/oválny riad a nie štvorcový/pozdĺžny riad, keďže jedlo v rohoch sa potom
prehrieva.
5. Odkryté plochy môžete zakryť úzkymi pásikmi hliníkovej fólie, aby ste predišli prehrievaniu odkrytých
plôch. Buďte však opatrní a dodržujte vzdialenosť 1 palec (2,54 cm) medzi fóliou a vnútornými stenami
rúry.
Nižšie uvedený zoznam vám poslúži ako všeobecná pomôcka pri výbere správneho riadu a pomôcok.
RIAD POUŽITÝ V RÚRE

MIKROVLNY

GRIL

KOMBINÁCIA

Teplovzdorné sklo

Áno

Áno

Áno

Sklo, ktoré nie je teplovzdorné

Nie

Nie

Nie

Teplovzdorná keramika

Áno

Áno

Áno

Plastový riad určený na používanie v mikrovlnnej rúre

Áno

Nie

Nie

Kuchynské papierové utierky

Áno

Nie

Nie

Kovový tanier

Nie

Áno

Nie

Kovový rošt

Nie

Áno

Nie

Hliníková fólia & Nádoby z fólie

Nie

Áno

Nie
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NÁZVY DIELCOV
1.

Bezpečnostný blokovací systém dvierok

2.

Okienko rúry

3.

Otočný tanier

4.

Hriadeľ

5.

Tlačidlo na uvoľnenie dvierok

6.

Ovládací panel

7.

Vlnovod (prosíme nevyberajte metalický panel,
ktorý zakrýva vlnovod.)

8.

Sklenený tanier

9.

Ohrievací článok na grilovanie

10. Kovový rošt

OVLÁDACÍ PANEL
DISPLEJ PONUKY
Tu sa zobrazuje doba prípravy, úroveň výkonu, indikátory činnosti, hmotnosť alebo porcia, a čas na hodinách.
MIKROVLNY
Niekoľkokrát sa dotknite tohto tlačidla a nastavte úroveň
mikrovlnného výkonu.
ROZMRAZOVANIE
Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete časový režim
rozmrazovania jedla.
Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete hmotnostný režim
rozmrazovania jedla.
NÁPOJE
Dotknutím tohto tlačidla zapnete ohrev nápojov.
GRIL/KOMBI
Dotknutím tohto tlačidla nastavíte kombináciu grilovania a
mikrovlnného ohrevu.
HODINY
Používa sa na nastavenie času.
MENU
Používa sa na prípravu 7 bežných druhov jedla so zadaním
hmotnosti alebo veľkosti porcie.
STOP
Stlačením tohto tlačidla zrušte nastavenie alebo reštartujte
rúru a potom nastavte program prípravy jedla.
Jedným stlačením dočasne zastavte prípravu,
dvojnásobným stlačením úplne zrušíte program.
Používa sa aj na nastavenie detskej poistky.
ŠTART/EXPRES
Používa sa na spustenie programu alebo na
naprogramovanie funkcie rýchleho štartu.
ČAS/HMOTNOSŤ
Otočením zadajte čas prípravy, hmotnosť alebo veľkosť
porcie jedla.
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AKO NASTAVIŤ OVLÁDACIE PRVKY RÚRY
•
•
•
•
•

Po prvom zapnutí rúry sa ozve zvukový signál "DE" a zobrazí sa nápis "CLOCK" (Hodiny) a "1:01".
Po každom stlačení tlačidla sa ozve pípnutie, ktoré potvrdí stlačenie. Dve pípnutia znamenajú, že rúra
neakceptovala príkaz.
Ak programy počas nastavovania musia byť prerušené na 20 s, systém sa vráti do pohotovostného stavu.
Po ukončení programu zaznie bzučiak a zobrazí sa nápis "End" (Koniec). Táto situácia sa bude opakovať
vždy po 2 minútach dovtedy, kým nestlačíte niektoré tlačidlo alebo neotvoríte dvierka.
Prebiehajúci cyklus prípravy jedla môžete zastaviť jedným stlačením tlačidla STOP. Cyklus obnovíte
stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES. Cyklus zrušíte dvojnásobným stlačením tlačidlo STOP.

Nastavenie digitálnych hodín
Keď je rúra pripravená na zadanie pokynov, stlačte tlačidlo HODINY jeden alebo dvakrát, čím nastavíte
hodiny na cyklus 12 alebo 24 hodín.
PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete nastaviť čas na hodinách na 8:30.
1. Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo HODINY.
2. Otočením ovládača ČAS/HMOTNOSŤ nastavte číslicu hodín 8.
3. Stlačte raz tlačidlo HODINY.
4. Otočením ovládača ČAS/HMOTNOSŤ nastavte číslice minút tak, aby sa na displeji zobrazilo 8: 30.
5. Stlačením tlačidla HODINY potvrdíte nastavenie.
Poznámka: Ak chcete skontrolovať čas na hodinách počas prípravy jedla, raz stlačte tlačidlo HODINY a na 3
sekundy sa zobrazí čas.
Varenie mikrovlnami
Ak chcete použiť funkciu varenia iba pomocou mikrovlnného výkonu, opakovane stláčajte tlačidlo
MIKROVLNY, čím si nastavíte úroveň mikrovlnného ohrevu a potom ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte
požadovanú dobu prípravy. Maximálna doba prípravy je 95 minút.
Predpokladajme, že chcete nastaviť dobu prípravy na 1 minútu pri 60 % mikrovlnného výkonu.
1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Trikrát stlačte tlačidlo MIKROVLNY.
STLAČTE TLAČIDLO MIKROVLNY

MIKROVLNNÝ VÝKON

Raz

100%

Dvakrát

80%

Trikrát

60%

Štyrikrát

40%

Päťkrát

20%

Šesťkrát

00%

1. Otočte ovládač ČAS/HMOTNOSŤ doprava a nastavte hodnotu 1:00.
2. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Poznámka: Aktuálnu úroveň výkonu môžete skontrolovať jedným stlačením tlačidla MIKROVLNY.
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Gril
Príprava grilovaním je mimoriadne vhodná pri pečení tenkých plátkov mäsa, stejkov, kotliet, kebabov,
klobások alebo kúskov kuraťa. Táto funkcia je vhodná aj na prípravu teplých sendvičov a gratinovaných jedál.
Predpokladajme, že chcete grilovať 12 minút.
1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte raz tlačidlo GRIL/KOMBI.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hodnotu 12:00.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Poznámka: Na spotrebiči sa dá nastaviť najdlhší čas 95 minút.
Kombinácia 1
Maximálna doba prípravy je 95 minút.
30 % na varenie mikrovlnami, 70 % na grilovanie. Použite na ryby, zemiaky alebo gratinované jedlá.
PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete použiť kombináciu 1 a čas prípravy 25 minút.
1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte dvakrát tlačidlo GRIL/KOMBI.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hodnotu 25:00.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Kombinácia 2
Maximálna doba prípravy je 95 minút.
55 % na prípravu mikrovlnami, 45 % na grilovanie. Používa sa na nákypy, omelety, pečené zemiaky a
prípravu hydiny.
PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete použiť kombináciu 2 a čas prípravy 12 minút.
1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Trikrát stlačte tlačidlo GRIL/KOMBI.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hodnotu 12:00.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Poznámka: Aktuálnu úroveň výkonu v kombinácii môžete skontrolovať stlačením tlačidla GRIL/KOMBI
Tlačidlo.
Rýchle rozmrazovanie
Na spotrebiči sa dá nastaviť najdlhší čas 95 minút.
PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete rozmrazovať hovädzie mäso.
1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte raz tlačidlo ROZMRAZOVANIE.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovaný čas rozmrazovania.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Poznámka: V polovici času prípravy systém preruší prípravu a zaznie zvukový signál, ktorý pripomína, že
jedlo treba obrátiť. Zvukový signál bude zaznievať, kým nestlačíte tlačidlo ŠTART/EXPRES, ktorým sa spustí
ďalšia fáza rozmrazovania.
Rozmrazovanie nastavením hmotnosti
Rúra umožňuje rozmrazenie mäsa, hydiny a morských plodov. Čas a úroveň rozmrazovania sa nastavujú
automaticky po naprogramovaní hmotnosti. Rozsah hmotnosti zmrazených jedál možno nastaviť od 100 do 1
800 g.
PRÍKLAD: Predpokladajme, že chcete rozmrazovať ustrice.
1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Dvakrát stlačte tlačidlo ROZMRAZOVANIE.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovanú hmotnosť jedla.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Poznámka: V polovici času prípravy systém preruší prípravu a zaznie zvukový signál, ktorý pripomína, že
jedlo treba obrátiť. Zvukový signál bude zaznievať, kým nestlačíte tlačidlo ŠTART/EXPRES, ktorým sa spustí
ďalšia fáza rozmrazovania.
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Nápoje
Rúra vykoná program s nastavenou dobou trvania, stačí vložiť nápoj (obsah 200 ml/šálku). Naraz môžete
vložiť 3 porcie nápojov.
PRÍKLAD: Ak si používateľ chce zohriať šálku kávy.
1. Nápoj vložte do rúry a zatvorte dvierka.
2. Stlačte raz tlačidlo NÁPOJ.
3. Otočte ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ (alebo opakovane stláčajte tlačidlo NÁPOJ) a zvoľte požadované
množstvo.
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Viacstupňová príprava jedál
Táto funkcia umožňuje používať maximálne dvojstupňové programy prípravy jedla.
PRÍKLAD: Chcete nastaviť tento program:
1 - Príprava mikrovlnami
2 - Grilovanie
1. Jedlo umiestnite do rúry a zatvorte dvierka.
2. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo MIKROVLNY a nastavte požadovanú úroveň výkonu.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovaný čas prípravy jedla.
4. Stlačte raz tlačidlo GRIL/KOMBI.
5. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte požadovaný čas prípravy jedla.
6. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Poznámka : U tejto funkcie možno nastaviť iba prípravu mikrovlnami alebo grilovanie.
Detská poistka
Zabraňuje tomu, aby malé deti používali rúru bez dozoru.
Nastavenie DETSKEJ POISTKY:
V pohotovostnom režime zavrite dvierka na 1 minútu, DETSKÁ POISTKA sa sama aktivuje, zaznie pípnutie a
rozsvieti sa kontrolka ZÁMOK.
Program prípravy jedla trval 10 minút, ubehla ďalšia minúta, DETSKÁ POISTKA sa sama aktivuje, zaznie
pípnutie a rozsvieti sa kontrolka ZÁMOK.
Rúra sa teraz nedá používať.
Zrušenie DETSKEJ POISTKY:
Počas programu Detská poistka, raz stlačte tlačidlo ŠTART/EXPRES, na 10 sekúnd sa zobrazí nápis "door"
(dvierka), ktorý pripomína aktuálny stav.
Raz otvorte dvierka rúry a DETSKÁ POISTKA sa zruší. Rúra sa vráti do pohotovostného režimu.
Rýchly štart
Táto funkcia vám umožní rýchlo spustiť činnosť rúry.
Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka. Niekoľkonásobným stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES nastavte dobu
prípravy jedla. Maximálna doba je 10 minút. Rúra okamžite začne fungovať s maximálnym výkonom. Čas
prípravy jedla môžete predĺžiť ďalším stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES už počas činnosti rúry.
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Automatická príprava
Počas prípravy jedla v nasledujúcom režime nie je potrebné naprogramovať trvanie programu a výkon. Stačí
označiť typ a hmotnosť jedla, ktoré chcete pripraviť.
PRÍKLAD: Varenie 200 g ryže.
1. Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka.
2. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo MENU a nastavte požadované jedlo v ponuke.
3. Ovládačom ČAS/HMOTNOSŤ nastavte hmotnosť (alebo porciu).
4. Stlačením tlačidla ŠTART/EXPRES voľbu potvrdíte.
Ponuka Automatická príprava
Kód

Jedlo/režim prípravy

A-1

Ryža (g)

A-2

Špagety (g)*

A-3

Zemiaky (po 230 g)

A-4

Ohrev (g)

A-5

Ryby (g)

A-6

Grilované kura (g)

A-7

Grilované hovädzie mäso (g)

1. Výsledok automatickej prípravy závisí od faktorov, ako je
tvar a veľkosť jedla, vašich osobných preferencií, ako je
stupeň prípravy niektorých jedál a aj od umiestnenia jedla
v rúre. Ak nie ste spokojní s výsledkom prípravy, príslušne
upravte dobu prípravy.
2. *Pred začiatkom prípravy pridajte vriacu vodu.
3. Ponuky A-6 a A-7: Počas prestávky v programoch treba
jedlo v rúre obrátiť.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
1.

Pred čistením rúru vypnite a vyberte vidlicu zo sieťovej zásuvky.

2.

Udržiavajte vnútro rúry čisté. Zaschnuté zvyšky jedál alebo rozliatych kvapalín na stenách rúry poutierajte
vlhkou handričkou. Ak je rúra veľmi znečistená, možno použiť šetrný čistiaci prípravok. Vyhýbajte sa
používaniu sprejov a iných agresívnych čistiacich prostriedkov, pretože môžu na povrchu dvierok
zanechať škvrny alebo matné plochy.

3.

Vonkajšie plochy utrite vlhkou handrou. Aby ste predišli poškodeniu funkčných častí rúry, nedovoľte, aby
do vetracích otvorov vnikla voda

4.

Často utierajte dvierka a okno z oboch strán, ako aj tesnenie dvierok a vedľajšie plochy a odstráňte
prípadné zvyšky jedál a kvapalín. Nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok.

5.

Ovládací panel nesmie zostať mokrý. Očistite ho mäkkou, vlhkou handrou. Pri čistení ovládacieho panela
nechajte otvorené dvierka, aby sa rúra náhodou nespustila.

6.

Ak sa na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok rúry nahromadila para, utrite ju mäkkou handričkou.
Dochádza k tomu vtedy, ak sa mikrovlnná rúra používa v miestnosti s vysokou vlhkosťou. Tento jav je
normálny.

7.

V niektorých prípadoch treba vybrať sklenený podnos a vyčistiť ho. Podnos umyte v teplej vode alebo v
umývačke riadu.

8.

Otočný podstavec a dno rúry treba pravidelne čistiť, aby nevznikal nadmerný hluk. Dno rúry vyčistite
šetrným čistiacim prostriedkom. Otočný podstavec možno umyť v mydlovej vode alebo v umývačke riadu.
Po vybratí a očistení otočného podstavca ho zase nasaďte do správnej polohy.

9.

Nepríjemné pachy v rúre odstráňte tak, že do hlbokej misy určenej pre mikrovlnné rúry nalejte pohár
vody, šťavu a kôru z jedného citróna. Ohrievajte mikrovlnami počas 5 minút. Vnútro rúry dôkladne
poutierajte a vysušte mäkkou handrou

10. V prípade potreby sa obráťte na predajcu, ktorý vám pomôže pri výmene žiarovky v rúre.
11. Rúru treba pravidelne čistiť od všetkých zvyškov jedla. Nedostatočné čistenie rúry môže viesť k
poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať životnosť spotrebiča a spôsobiť vznik nebezpečnej
situácie.
12. Prosíme, neodhadzujte tento spotrebič do odpadkového koša. Spotrebič treba zlikvidovať v centre
likvidácie odpadu, ktoré zriaďujú obce.
13. Počas prvého použitia mikrovlnnej rúry s funkciou grilovania môže z rúry unikať slabý dym a zápach. Ide
o normálny jav, pretože rúra je vyrobená z oceľového plechu potretého mastiacim olejom a pri spaľovaní
oleja vznikajú výpary a zápach. Tento jav po krátkom používaní ustane.
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