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OPATRENIA NA ZABRÁNENIE 

MOŽNÉMU VYSTAVENIU 

NADMERNEJ MIKROVLNNEJ 

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

otvorenými dvierkami môže mať za následok škodlivé vystavenie mikrovlnnej 
energii. Je dôležité, aby ste nepoškodili bezpečnostné zámky ani s nimi 
nemanipulovali. 

2. Medzi čelnú plochu rúry a dvierka neumiestňujte žiadne predmety, ani nedovoľte, 
aby sa na tesniacich plochách nahromadila špina alebo zvyšky čistiaceho 
prostriedku. 

3. Ak je rúra poškodená, nepoužívajte ju. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry riadne 
zatvorili a aby nedošlo k poškodeniu 
a) Dvierka (vrátane akýchkoľvek ohnutých), 
b) Závesy a západky (zlomené alebo uvoľnené), 
c) Tesnenia dvierok a tesniace plochy. 

4. Rúra by mal nastavovať a opravovať len kvalifikovaný servisný personál. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ 

POKYNY 
Pri používaní elektrického spotrebiča sa majú dodržiavať základné bezpečnostné 
opatrenia vrátane: 
UPOZORNENIE! Na zníženie rizika popálenín, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, 
zranenia osôb alebo vystavenia nadmernej mikrovlnnej energii: 

1. Tento spotrebič používajte len na zamýšľané použitie, ako je opísané v 

návode. Na tento spotrebič nepoužívajte korozívne chemikálie ani výpary. 
Tento typ rúry je špeciálne navrhnutý na ohrev, varenie alebo sušenie 
potravín. Nie je určený na priemyselné alebo laboratórne použitie. 

2. Ak je rúra prázdna, nepoužívajte ju. 
3. Nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak 

nefunguje správne, alebo ak bol poškodený alebo spadol. Ak došlo k 
poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný 
zástupca alebo podobne spôsobilá osoba, aby nedošlo k nebezpečenstvu. 
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4. UPOZORNENIE! Deti môžu používať rúru bez dozoru len vtedy, ak im boli 
poskytnuté primerané pokyny na to, aby mohli používať rúru bezpečným 
spôsobom a pochopili nebezpečenstvo spojené s nesprávnym použitím. 

5. Aby sa znížilo riziko požiaru vo vnútri rúry: 
➢ Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte 

rúru kvôli možnosti vznietenia. 
➢ Pred vložením vrecka do rúry odstráňte drôtené spony z papierových 

alebo plastových vreciek. 
➢ Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka 

zatvorené, aby ste udusili všetok plameň. 
➢ Nepoužívajte vnútro rúry na skladovacie účely. Ak sa nepoužíva, 

nenechávajte vo vnútri papierové výrobky, kuchynské potreby ani jedlo. 
➢ Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín 

alebo odevov a ohrev otepľovacích podložiek, papúč, špongií, vlhkej 
handričky a podobne môže viesť k riziku poranenia, vznietenia alebo 
požiaru. 

6. UPOZORNENIE! Kvapalné alebo iné potraviny sa nesmú zahrievať v 
uzavretých nádobách, pretože by mohli vybuchnúť. 

7. Ohrievanie nápoja mikrovlnnou rúrou môže viesť k oneskorenému 
eruptívnemu varu, preto sa pri manipulácii s nádobou musí postupovať 
opatrne. 

8. Nesmažte jedlo v rúre. Horúci olej môže poškodiť časti rúry a príslušenstvo 

a dokonca spôsobiť popáleniny pokožky. 
9. Vajcia v škrupine a celé vajcia varené na tvrdo by sa nemali zahrievať v 

mikrovlnných rúrach, pretože môžu vybuchnúť aj po ukončení zahrievania v 
mikrovlnnej rúre. 

10. Potraviny s hrubou kožou, ako sú zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany, 
pred varením prepichnite. 

11. Obsah kŕmnych fliaš a detských pohárov by sa mal miešať alebo 
pretrepávať a pred podaním by sa mala skontrolovať teplota, aby sa 
zabránilo popáleninám. 

12. Kuchynské nádoby sa môžu zohriať v dôsledku tepla prenášaného z 

ohrievaných potravín. Na manipuláciu s nádobami môžu byť potrebné 
kuchynské chňapky. 

13. Nádoby by sa mali skontrolovať, aby sa zabezpečilo, že sú vhodné na 
použitie v mikrovlnnej rúre. 

14. UPOZORNENIE! Je nebezpečné, aby akúkoľvek servisnú alebo opravnú 
operáciu, ktorá zahŕňa odstránenie akéhokoľvek krytu, ktorý poskytuje 
ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii, vykonala osoba, ktorá nie je 
vyškolená. 

15. Táto mikrovlnná rúra je v súlade s normou EN 55011/CISPR 11, v tejto 
norme patrí do triedy B skupiny 2. Zariadenie skupiny 2: skupina 2 obsahuje 
všetky rádiofrekvenčné zariadenia ISM, v ktorých sa úmyselne vyrába a 
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používa rádiofrekvenčná energia vo frekvenčnom rozsahu 9 kHz až 400 
GHz alebo sa používa len lokálne vo forme elektromagnetického žiarenia, 
indukčného a/alebo kapacitného spojenia na úpravu materiálu, na účely 
inšpekcie/analýzy alebo na prenos elektromagnetickej energie. Zariadenie 
triedy B je zariadenie vhodné na používanie na miestach v obytných 
prostrediach a v zariadeniach priamo pripojených k sieti nízkonapäťového 
napájania, ktorou sú napájané budovy používané na bývanie. 

16. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so 

zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, alebo 
osobami bez žiadnej znalosti, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli vopred 
poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 

17. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so 

zariadením. 
18. Mikrovlnná rúra sa používa len ako voľne stojaca. 
19. UPOZORNENIE! Neinštalujte rúru nad hornú časť varnej dosky alebo iný 

tepelný spotrebič. Ak by ste ju tam inštalovali, mohlo by dôjsť k poškodeniu 
a záruka by sa ukončila. 

20. Mikrovlnná rúra sa nesmie umiestniť do skrine. 
21. VAROVANIE: spotrebič a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. 
22. UPOZORNENIE! Prístupné časti sa môžu počas používania zohriať. 

Malé deti by mali byť mimo dosahu. 
23. Spotrebič sa pri používaní zahrieva na vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby 

ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov platničky a na pečenie vo vnútri rúry. 
24. Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká. 
25. Spotrebič sa umiestni k stene. 
26. Spotrebič nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností 
a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo boli poučení. 

27. UPOZORNENIE! Ak sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, rúra 
nesmie byť v prevádzke, kým ju neopraví kompetentná osoba. 

28. 24. Spotrebiče nie sú určené na obsluhu pomocou externého časovača 
alebo samostatného systému diaľkového ovládania. 

29. Mikrovlnná rúra je určená len na použitie v domácnosti a nie na komerčné 
účely. 

30. Nikdy neodstraňujte dištančnú lištu vzadu alebo po stranách, pretože 
zabezpečuje minimálnu vzdialenosť od steny pre cirkuláciu vzduchu. 

31. Pred presunom spotrebiča zaistite otočný tanier, aby nedošlo k poškodeniu. 
32. UPOZORNENIE! Je nebezpečné, ak spotrebič opravuje alebo servisuje 

osoba, ktorá nie je špecialistom, pretože za týchto okolností je potrebné 
odstrániť kryt, ktorý zabezpečuje ochranu pred mikrovlnným žiarením. Platí 
to aj pre výmenu napájacieho kábla alebo osvetlenia. V týchto prípadoch 
pošlite spotrebič do nášho servisného strediska. 
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33. Mikrovlnná rúra je určená len na rozmrazovanie potravín, ich varenie a 
varenie v pare. 

34. Ak vyberáte akékoľvek zohriate jedlo, použite rukavice. 
35. Pozor! Pri otváraní viečok alebo baliacej fólie uniká para. 
36. Tento spotrebič môžu používať deti staršie než 8 rokov a osoby so 

zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo dostali 
pokyny o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak chápu 
nebezpečenstvá s ním súvisiace. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. 
Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie 
ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. 

37. Ak sa tvorí dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka 

zatvorené, aby ste udusili prípadný plameň. 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU 
1. Uistite sa, či sú zvnútra rúry odstránené všetky obalové materiály. 
2. UPOZORNENIE! Skontrolujte, či rúra nie je poškodená, ako sú nesprávne 

zarovnané alebo ohnuté dvierka, poškodené tesnenia dvierok a tesniaci 
povrch, poškodené alebo uvoľnené závesy dvierok a zámky a zuby vo vnútri 
rúry alebo na dvierkach. Ak dôjde k poškodeniu, rúru nepoužívajte a kontaktujte 
kvalifikovaný servisný personál. 

3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť na rovný, stabilný povrch, ktorý udrží 
jej hmotnosť a najťažšie jedlo, ktoré sa pravdepodobne bude pripravovať v 
rúre. 

4. Neumiestňujte rúru tam, kde vzniká teplo, vlhko alebo vysoká vlhkosť, alebo v 
blízkosti horľavých materiálov. 

5. Pre správnu prevádzku musí mať rúra dostatočný prietok vzduchu. Nad rúrou 
nechajte 20 cm priestoru, vzadu 10 cm a po oboch stranách 5 cm. Nezakrývajte 
ani neblokujte žiadne otvory na spotrebiči. Neodstraňujte nožičky. 

6. Nepoužívajte rúru bez skleneného taniera, valčekového prstenca a hriadeľa v 
ich správnej polohe. 

7. Uistite sa, či napájací kábel nie je poškodený a či neprechádza pod rúrou ani 
cez horúci alebo ostrý povrch. 

8. Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné spotrebič, v prípade 
nebezpečenstva, ľahko odpojiť od siete. 

9. Nepoužívajte rúru vonku. 
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POKYNY NA UZEMNENIE 
Tento spotrebič musí byť uzemnený. Táto rúra je vybavená káblom, ktorý má 
uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Musí byť zapojený do takej zásuvky, 
ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. V prípade elektrického skratu 
uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje 
elektrickému prúdu únikový vodič. Odporúča sa, aby bol k dispozícii samostatný 
okruh slúžiaci len pre rúru. Použitie vysokého napätia je nebezpečné a môže mať 
za následok požiar alebo inú nehodu spôsobujúcu poškodenie rúry. 
UPOZORNENIE! Nesprávne používanie uzemňovacej zástrčky môže spôsobiť 
riziko úrazu elektrickým prúdom. Poznámka: 
1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrických pokynov, 

poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom. 
2. Výrobca ani predajca nemôžu prevziať žiadnu zodpovednosť za poškodenie 

rúry alebo zranenie osôb v dôsledku nedodržania postupov elektrického 
pripojenia. 

Drôty v tomto káblovom vedení sú sfarbené v súlade s nasledujúcim kódom: 
Zelená a žltá = UZEMNENIE 
Modrá = NEUTRÁL 
Hnedá = FÁZA 

RÁDIOVÉ RUŠENIE 
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiového, televízneho alebo 
podobného zariadenia. Ak dôjde k rušeniu, môže sa znížiť alebo eliminovať 
nasledovnými opatreniami: 
1. Vyčistite dvierka a tesniaci povrch rúry. 
2. Presmerujte prijímaciu anténu rádia alebo televízie. 
3. Mikrovlnnú rúru premiestnite s ohľadom na prijímač. 
4. Presuňte mikrovlnnú rúru od prijímača. 
5. Zapojte mikrovlnnú rúru do inej zásuvky tak, aby boli mikrovlnná rúra a 

prijímač pripojené k rôznym vetvám obvodu. 

PRED VYŽIADANÍM SLUŽBY 
Pred vyžiadaním servisu skontrolujte každú položku nižšie: 
⚫ Skontrolujte, či je rúra bezpečne zapojená. Ak nie, vytiahnite zástrčku zo 

zásuvky, počkajte 10 sekúnd a znovu ju bezpečne zapojte. 
⚫ Skontrolujte, či nie je spálená poistka obvodu alebo vypnutý hlavný istič. Ak 

sa zdá, že tieto zariadenia fungujú správne, otestujte zásuvku iným 
spotrebičom. 
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⚫ Skontrolujte, či je ovládací panel správne naprogramovaný a časovač je 
nastavený. 

⚫ Skontrolujte, či sú dvierka bezpečne zatvorené s použitím systému 
zámku dvierok. Ak dvierka nie sú správne zatvorené, vo vnútri nebude 
prúdiť mikrovlnná energia. 

AK ŽIADNE Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OPATRENÍ NEVYRIEŠI PROBLÉM, 

KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NEPOKÚŠAJTE SA 
RÚRU NASTAVIŤ ANI OPRAVIŤ SAMI. 

TECHNIKY VARENIA 
1. Opatrne pripravte potraviny. Najhrubšie miesta umiestnite smerom von z 

taniera. 
2. Sledujte čas prípravy jedla. Varte čo najkratšie a podľa potreby ho predĺžte. 

Silne prehriate jedlo môže dymiť alebo sa môže vznietiť. 
3. Počas varenia zakryte potraviny. Kryty zabraňujú rozstreknutiu a pomáhajú 

rovnomernému vareniu potravín. 
4. Počas mikrovlnnej prípravy jedla jedenkrát otočte jedlo, aby ste urýchlili 

varenie takých potravín, ako sú kurča a hamburgery. Veľké kusy, ako sú 
pečienky, sa musia otočiť aspoň raz. 

5. Jedlo ako mäsové guľky uprostred varenia premiešajte tak, aby sa guľky 
zdola dostali nahor a guľky zo stredu taniera na okraj. 

SPRIEVODCA KUCHYNSKÝM 

NÁČINÍM 
1. Mikrovlny nemôžu preniknúť cez kov. Používajte len také nádoby, ktoré sú 

vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach. Kovové nádoby na potraviny a 
nápoje nie sú počas mikrovlnnej prípravy jedla povolené. Táto požiadavka 
sa neuplatňuje, ak výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových nádob 
vhodných na mikrovlnnú prípravu jedla. 

2. Mikrovlny nemôžu preniknúť cez kov, preto by sa nemali používať kovové 

nádoby alebo riady s kovovým lemovaním. 
3. Výrobky z recyklovaného papiera nepoužívajte pri mikrovlnnej príprave 

jedla, pretože môžu obsahovať malé kovové úlomky, ktoré môžu spôsobiť 
iskry a/alebo požiare. 

4. Odporúčame zvoliť radšej okrúhle alebo oválne nádoby, pretože v 
obdĺžnikových a štvorcových sa môže jedlo v rohoch prehrievať. 

5. Na zabránenie prehriatia exponovaných plôch sa môžu použiť úzke pásy 
hliníkovej fólie. Ale buďte opatrní, nepoužívajte jej príliš veľa a udržiavajte 
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vzdialenosť 2,54 cm medzi fóliou a stenou vnútra. 
Zoznam uvedený nižšie je všeobecným sprievodcom, ktorý vám pomôže 
vybrať správne nádoby. 

Hrnce Mikrovlnná príprava jedla 
Tepelne odolné sklo Áno 
Sklo, ktoré nie je odolné voči teplu Nie 
Keramika odolná voči teplu Áno 
Plastový riad bezpečný pre mikrovlnnú rúru Áno 
Kuchynský papier Áno 
Kovový tanier Nie 
Kovový stojan Nie 
Hliníkové fólie a fóliové obaly Nie 
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ŠPECIFIKÁCIE 
 

Príkon: 230 V/50 Hz, 1400 W (mikrovlnná rúra) 
Výstup 900 W 
Prevádzková frekvencia: 2450 MHz 
Vonkajšie rozmery 281 mm (V) × 483 mm (Š) × 389 mm (H) 
Rozmery vnútra rúry: 220 mm (V) × 340 mm (Š) × 320 mm (H) 
Objem rúry: Kompaktný 23 litrov 
Čistá hmotnosť: Približne 13,1 kg 

 

DIAGRAM PRODUKTU 
 

1. Systém bezpečnostného 
zámku dvierok 

2. Okienko rúry 
3. Hriadeľ 
4. Valčekový prstenec 
5. Ovládací panel 
6. Sprievodca vlnami 

(Neodstraňujte sľudovú 
dosku pokrývajúcu 
vlnovod) 

7. Sklenený tanier 
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OVLÁDACÍ PANEL 

 

⚫ DISPLEJ 
Zobrazuje sa čas varenia, výkon, 
indikátory a čas hodín. 

⚫ POWER  
Stlačením nastavíte úroveň výkonu 
mikrovlnnej prípravy jedla. 

⚫ NASTAVENIE VÁHY  
Stlačením tlačidla nastavíte hmotnosť 
potravín alebo porcií. 

⚫ RÝCHLOSTNÉ ODMRAZOVANIE 
 

Stlačením rozmrazíte potraviny podľa 
času. 

⚫ AUTOMATICKÉ 
ROZMRAZOVANIE 

Stlačením rozmrazíte potraviny podľa 
hmotnosti. 

⚫ PREDNASTAVENÉ  
Použite na nastavenie spustenia rúry 
na neskorší čas. 

⚫ CLOCK  
Stlačte pre nastavenie času hodín. 

⚫ MENU/ČAS (vytáčanie)  
Otáčaním voliča vyberte menu 
automatického varenia. 
Otáčaním ovládača nastavte čas. 

⚫ PAUZA/ZRUŠENIE  
Jedným stlačením dočasne ukončíte 
prípravu jedla alebo dvoma stlačeniami 
úplne zrušíte prípravu jedla. 

⚫ ŠTART/RÝCHLY ŠTART  
Stlačením spustíte programy varenia a 
rozmrazovania. 
Jednoducho ho niekoľkokrát stlačte, aby 
ste nastavili čas prípravy jedla a 
okamžite ho uvarili pri plnom výkone. 
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NÁVOD NA OBSLUHU 
➢ Pri prvom zapojení rúry zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí „ “ a 

„1:01“. 
➢ Počas nastavovania prerušeného na asi 25 sekúnd sa rúra vráti do 

pohotovostného režimu. 
➢ Ak počas varenia raz stlačíte tlačidlo PAUSE/CANCEL, program sa pozastaví, 

potom stlačením tlačidla START/QUICK START pokračujte. Ak však dvakrát 
stlačíte tlačidlo PAUSE/CANCEL, program sa zruší. 

➢ Po skončení varenia sa na displeji zobrazí End a každé dve minúty zaznie 
zvukový signál, kým používateľ nestlačí tlačidlo PAUSE/CANCEL alebo 
neotvorí dvierka. 

➢ Ak počas prevádzky stlačíte platné tlačidlo, bzučiak zazvoní raz, ale ak 
stlačíte neplatné tlačidlo, bzučiak zazvoní dvakrát. 

NASTAVENIE HODÍN 
 

Toto sú hodiny s 12- alebo 24- hodinovým formátom času. Stlačením tlačidla 
CLOCK v pohotovostnom režime môžete nastaviť 12- alebo 24-hodinový čas 
hodín. 
1. V pohotovostnom režime opakovaným stláčaním tlačidla CLOCK vyberte 12- 

alebo 24-hodinové hodiny. 
2. Otáčaním voliča MENU/ČAS nastavte číslicu hodiny. 
3. Stlačte raz tlačidlo CLOCK. 
4. Otáčaním voliča MENU/ČAS nastavte číslicu minúty. 
5. Stlačte tlačidlo CLOCK na potvrdenie. 
POZNÁMKA: Počas varenia môžete skontrolovať aktuálny čas stlačením tlačidla 
CLOCK. 

EXPRESNÉ VARENIE 
 

Túto funkciu použite na pohodlné naprogramovanie rúry na mikrovlnné ohrievanie 
jedla pri 100 % výkone. V pohotovostnom režime opakovaným stláčaním tlačidla 
START/QUICK START nastavte čas pečenia (každé stlačenie zvýši čas pečenia o 
30 sekúnd a až o 10 minút), rúra začne okamžite piecť na plný výkon. Počas varenia 
môžete pridať čas prípravy jedla stlačením tlačidla ŠTART/RÝCHLY ŠTART. 
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MIKROVLNNÁ PRÍPRAVA JEDLA 
 

1. V pohotovostnom režime opakovaným stláčaním tlačidla POWER vyberte 
úroveň výkonu. 

2. Otočením voliča MENU/ČAS nastavte čas varenia. Najdlhší čas je 95 minút. 
3. Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/RÝCHLY ŠTART. 
Stlačením tlačidla POWER vyberte úroveň výkonu. 
Stlačte tlačidlo 
POWER 

Výkon (displej) Stlačte tlačidlo 
POWER 

Výkon (displej) 

Raz 100 % (100) 7-krát 40 % (40) 
Dvakrát 90 % (90) 8-krát 30 % (30) 
3-krát 80 % (80) 9-krát 20 % (20) 
4-krát 70 % (70) 10-krát 10 % (10) 
5-krát 60 % (60) 11-krát 00 % (00) 
6-krát 50 % (50)   

POZNÁMKA: Počas varenia môžete skontrolovať aktuálny stupeň výkonu varenia 
stlačením tlačidla POWER. 

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE 
 

Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky po naprogramovaní 
hmotnosti potravín. Hmotnosť mrazených potravín sa pohybuje od 100 g do 1800 g. 
1. V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo AUTO DEFROST. 
2. Opakovaným stláčaním tlačidla WEIGHT ADJUST vyberte hmotnosť 

potraviny. 
3. Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/RÝCHLY ŠTART. 
POZNÁMKA: Počas rozmrazovania sa systém pozastaví a zvukovým signálom 
pripomenie používateľovi, aby potraviny obrátil, a potom stlačením tlačidla 
START/QUICK START pokračuje v rozmrazovaní. 

RÝCHLE ROZMRAZOVANIE 
 

1. V pohotovostnom režime raz stlačte tlačidlo RÝCHLE ROZMRAZOVANIE. 
2. Otočením voliča MENU/ČAS nastavte čas rozmrazovania. Najdlhší čas je 95 

minút. 
3. Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/RÝCHLY ŠTART. 
POZNÁMKA: Počas rozmrazovania sa systém pozastaví a zvukovým signálom 
pripomenie používateľovi, aby potraviny obrátil, a potom stlačením tlačidla 
START/QUICK START pokračuje v rozmrazovaní. 
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VIACSTUPŇOVÉ VARENIE 
 

Vašu rúru môžete naprogramovať až na 2 automatické sekvencie pečenia. 
Predpokladajme, že chcete nastaviť nasledujúci program varenia: 

Mikrovlnná príprava jedla 
↓ 

Mikrovlnná príprava jedla (s nižšou úrovňou výkonu) 
1. Zadajte prvý program mikrovlnnej prípravy jedla. Nestláčajte tlačidlo 

START/QUICK START. 
2. Zadajte druhý program mikrovlnnej prípravy jedla. 
3. Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/RÝCHLY ŠTART. 
POZNÁMKA: Ponuky expresného varenia, automatického rozmrazovania, 
rýchleho rozmrazovania a automatického varenia nie je možné nastaviť vo 
viacstupňovom varení. 
 

AUTOMATICKÉ ČISTENIE 
Do rúry vložte misku s 300 g vody a zatvorte dvierka. 
1. V pohotovostnom režime otočte raz volič MENU/TIME proti smeru hodinových 

ručičiek a potom otáčajte voličom, kým sa na displeji nezobrazí „CLE“ a „AUTO“. 
2. Stlačte raz tlačidlo WEIGHT ADJUST. 
3. Stlačte tlačidlo START/QUICK START na spustenie. 
POZNÁMKA: Čas čistenia je 10 minút. 

PREDVOLENÁ 
 

Funkcia predvoľby umožňuje, aby sa rúra spustila neskôr. 
1. Zadajte program varenia (okrem expresného varenia, rýchleho 

rozmrazovania a automatického rozmrazovania). 
2. Stlačte tlačidlo PRESET jedenkrát. 
3. Otáčaním voliča MENU/ČAS nastavte číslicu hodiny. 
4. Stlačte tlačidlo PRESET jedenkrát. 
5. Otáčaním voliča MENU/ČAS nastavte číslicu minúty. 
6. Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/RÝCHLY ŠTART. 
POZNÁMKA: Keď rúra zostane v prednastavenom stave, môžete skontrolovať 
prednastavený čas jedným stlačením tlačidla PRESET, ak stlačíte tlačidlo 
PAUSE/CANCEL, keď sa na displeji zobrazí čas, funkciu môžete zrušiť. 

DETSKÁ POISTKA 
 

Detská poistka zabraňuje deťom v práci bez dozoru. 
Zadanie detského zámku: V pohotovostnom režime, ak sa do jednej minúty 
nevykoná žiadna činnosť, rúra automaticky prejde do režimu detskej poistky a 
rozsvieti sa kontrolka poistky. V stave detskej poistky sú všetky tlačidlá 
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deaktivované. 
Zrušenie: V režime detskej poistky otvorte alebo zatvorte dvierka rúry, aby ste 
zrušili program a kontrolka poistky zmizne. 

 

AUTOMATICKÉ VARENIE 
 

Pre nasledujúce jedlo alebo režim varenia nie je potrebné programovať čas a výkon 
varenia. Stačí uviesť typ jedla, ktoré chcete uvariť, ako aj hmotnosť alebo porcie 
tohto jedla. 
1. V pohotovostnom režime otáčaním voliča MENU/TIME proti smeru hodinových 

ručičiek vyberte kód jedla. 
2. Opakovaným stláčaním tlačidla WEIGHT ADJUST nastavte hmotnosť potravín 

alebo porcií. 
3. Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/RÝCHLY ŠTART. 

 

Ponuky automatického varenia: 

Kód Jedlo Hmotnosť/ 
množstvo Poznámka 

- A - 
01 

Mlieko/káva/čaj  
(200 ml/šálka, 1-3 šálky) 

1 šálka Na displeji sa namiesto 
hmotnosti potravín zobrazí 
počet porcií 

2 šálky 
3 šálky 

A-02 Pizza 
150 kg 

 300 kg 
450 kg 

- A - 
03 Zemiak 

100 kg 
 200 kg 

300 kg 

A-04 Automatický opätovný 
ohrev 

200 kg 

 

300 kg 
400 kg 
500 kg 
600 kg 
700 kg 
800 kg 

A-05 Ryba 

200 kg 

 
300 kg 
400 kg 
500 kg 
600 kg 
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Kód Jedlo Hmotnosť/ 
množstvo Poznámka 

A-06 Pukance 100 kg  

A-07 polievka 
200 kg 

 400 kg 
600 kg 

A-08 Ovsená kaša 
50 kg 

 100 kg 
150 kg 

A-09 Čerstvá zelenina 

200 kg 

 
300 kg 
400 kg 
500 kg 
600 kg 

A-10 Mrazená zelenina 

200 kg 
 

300 kg 
400 kg 

 500 kg 
600 kg 

A-11 Ryža 

150 kg 

 
300 kg 
450 kg 
600 kg 

A-12 Špagety/cestoviny 
100 kg 

 200 kg 
300 kg 

A-13 Mrazená večera/jedlo 
250 kg 

 
500 kg 

A-14 Autoclean/(výkon by bol plný kvapky vody vo vnútri dutiny) 

Výsledok automatického varenia závisí od takých faktorov, ako je tvar a veľkosť jedla, 
vaša osobná preferencia, pokiaľ ide o prepečenie určitých jedál, a dokonca aj od toho, 
ako umiestnite jedlo v rúre. Ak zistíte, že výsledok nie je v žiadnom prípade úplne 
uspokojivý, jemne podľa toho upravte čas prípravy jedla. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA 
1. Vypnite rúru a pri čistení odpojte napájací kábel zo zásuvky. 
2. Udržujte vnútro rúry čisté. Keď sa rozstreknuté alebo rozliate tekutiny prilepia 

na steny rúry, utrite ich vlhkou handričkou. Ak sa rúra veľmi zašpiní, môžu sa 
použiť jemné čistiace prostriedky. Nepoužívajte spreje ani iné silné čistiace 
prostriedky. Môžu zanechať na povrchu dvierok škvrny, šmuhy alebo ho môžu 
zmatnieť. 

3. Vonkajší povrch rúry by sa mal čistiť vlhkou handričkou. Aby sa zabránilo 
poškodeniu obslužných častí vo vnútri rúry, voda nesmie presiaknuť do 
vetracích otvorov. 

4. Dvierka a okienko na oboch stranách, tesnenia dvierok a priľahlé časti často 
utierajte vlhkou handričkou, aby ste odstránili všetky rozliate alebo rozstreknuté 
tekutiny. Nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok. 

5. Parný čistič sa nepoužíva. 
6. Nedovoľte, aby sa ovládací panel namočil. Vyčistite ho mäkkou, vlhkou 

handričkou. Pri čistení ovládacieho panela nechajte dvierka rúry otvorené, aby 
sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry. 

7. Ak sa para nahromadí vo vnútri alebo okolo dvierok rúry, utrite ju mäkkou 
handričkou. Toto môže nastať, ak je mikrovlnná rúra v prevádzke pri vysokej 
vlhkosti. Je to bežný jav. 

8. Občas je potrebné vybrať sklenený tanier a očistiť ho. Umyte tanier v teplej 
mydlovej vode alebo v umývačke riadu. 

9. Valčekový prstenec a dno rúry by sa mali pravidelne čistiť, aby sa zabránilo 
nadmernému hluku. Jednoducho utrite dno rúry jemným čistiacim prostriedkom. 
Valčekový prstenec sa môže umývať v jemnej mydlovej vode alebo v umývačke 
riadu. Pri demontáži valčekového prstenca ho nezabudnite dať naspäť v 
správnej polohe. 

10. Zápach z rúry odstránite kombináciou šálky vody so šťavou a kožou jedného 
citrónu v miske do mikrovlnnej rúry. Zapnite mikrovlnnú rúru na 5 minút. 
Dôkladne ju utrite a vysušte mäkkou handričkou. 

11. Ak sa vypáli žiarovka, požiadajte zákaznícky servis o jej výmenu. 
12. Rúra by sa mala pravidelne čistiť a všetky usadeniny potravín by sa mali 

odstrániť. Neudržiavanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, 
ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a spôsobiť 
nebezpečenstvo. 

13. Tento spotrebič nevyhadzujte do domáceho odpadu. Mal by byť zlikvidovaný v 
špeciálnom zbernom dvore, ktorý zriadila obec. 
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Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o 
predpisoch o odpade z elektrických a elektronických zariadení z roku 2013 
týkajúcich sa elektrických a elektronických spotrebičov (OEEZ). OEEZ sa zaoberá 
znečisťujúcimi látkami (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a 
základnými prvkami (ktoré sa môžu znovu použiť). Je dôležité, aby OEEZ 
podstúpili osobitné úpravy na správne odstránenie a likvidáciu znečisťujúcich 

látok a obnovu všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrávať dôležitú rolu pri 
zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal problém životného prostredia; potrebné je 
dodržiavať niekoľko základných pravidiel: 

- s OEEZ sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom; 
- OEEZ sa musia odvážať do vyhradených zberných oblastí spravovaných mestskou 

radou alebo registrovanou spoločnosťou. 
V mnohých krajinách môžu byť k dispozícii pre veľké OEEZ strediská zberu domového odpadu. 
Keď si kúpite nový spotrebič, starý spotrebič sa môže vrátiť dodávateľovi, ktorý ho musí prijať 
bezplatne ako jednorazovú záležitosť, pokiaľ je spotrebič ekvivalentného typu a má rovnaké 
funkcie ako zakúpený spotrebič. 


