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MMiikkrroovvllnnnnáá  rrúúrraa      NNáávvoodd  nnaa  oobbsslluuhhuu  

Pred inštaláciou a použitím tejto mikrovlnnej rúry, si prosím pozorne prečítajte tento návod 

na obsluhu. 

Do nižšie uvedeného priestoru si poznačte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré nájdete na typovom 

štítku na vašej rúre a odložte si tieto informácie pre budúce použitie. 

SÉRIOVÉ ČÍSLO. 

 



1 

1. Nepokúšajte sa uviesť rúru do prevádzky s otvorenými dvierkami, pretože otvorenie 
dvierok môže spôsobiť to, že sa vystavíte škodlivej mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby 
ste nepoškodzovali ani nevyraďovali z prevádzky bezpečnostné prvky. 

2. Medzi prednú stenu rúry a dvierka nevkladajte žiadne predmety a nedovoľte, aby sa 
na tesniacich plochách nahromadili zvyšky nečistôt alebo čistiacich prvkov. 

Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Je mimoriadne dôležité, aby a dvierka rúry 
3. zatvárali správne a či nie je žiadna škoda na 

a. Dvierkach (ohnuté), 

b. Závesoch a západkách (zlomené alebo uvoľnené), 

c. Tesneniach dvierok a tesniacich plochách. 

4. Táto rúra nesmie byť upravovaná ani opravovaná nikým iným, len kvalifikovaným 
servisným zamestnancom. 
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Spotreba elektrickej energie: 
230 V~50 Hz, 1400 W (mikrovlny) 

1000 W (gril) 

Menovitý mikrovlnný výstup: 900 W 

Prevádzková frekvencia: 2450 MHz 

Vonkajšie rozmery: 483 mm(Š)×387 mm(H)×281 mm(V) 

Rozmery vnútorného priestoru: 340 mm(Š)×344 mm(H)×220 mm(V) 

Objem rúry:  25 litrov 

Jednotnosť prípravy: Systém otočného taniera 

Čistá hmotnosť:  Približne 14,5 kg 

 

 

V prípade, že rúra nefunguje: 

1. Uistite sa, či je rúra pripojená do elektrickej zásuvky. Ak tomu tak nie je, vytiahnite zástrčku zo 

zásuvky, počkajte 10 sekúnd a opäť ju pevne pripojte. 

2. Skontrolujte, či nie je vypálená poistka alebo vypnutý hlavný istič. Ak sú uvedené skutočnosti v 

poriadku, vyskúšajte elektrickú zásuvku pomocou iného spotrebiča. 

3. Uistite sa, či je správne naprogramovaný ovládací panel a nastavený časovač. 

4. Uistite sa, či sú dvierka bezpečne zatvorené so zapojením bezpečnostného systému dvierok. V 

opačnom prípade, nebude do rúry prúdiť mikrovlnná energia. 

AK ŽIADEN Z VYŠŠIE UVEDENÝCH KROKOV NEVYRIEŠI SITUÁCIU, POTOM SA OBRÁŤTE NA 

KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NESNAŽTE SA NASTAVOVAŤ ALEBO OPRAVOVAŤ RÚRU SAMI. 

 

 

 

 

1. Uistite sa, či sú všetky obalové materiály vybraté z vnútorného priestoru rúry. 

2. VAROVANIE: Skontrolujte, či na rúre nie sú žiadne škody, ako sú nevyrovnané alebo ohnuté 

dvierka, poškodené tesnenia dvierok a tesniaca plocha, zlomené alebo uvoľnené závesy dvierok a 

zámky a preliačiny vo vnútornom priestore rúry alebo na dvierkach. Ak existuje akékoľvek 

poškodenie, nepoužívajte rúru a obráťte sa na kvalifikovaného servisného zamestnanca.  

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

aj s vloženými potravinami, ktoré môžu byť pripravené v rúre.  

4. Neumiestňujte rúru na miesto, kde je vytvárané teplo alebo vysoká vlhkosť, alebo v blízkosti 

horľavých materiálov. 

5. Na zaistenie správneho fungovania, musí mať rúra dostatočný prietok vzduchu. Ponechajte 20 cm 

priestoru nad rúrou, 10 cm vzadu a 5 cm na oboch stranách rúry. Nezakrývajte ani neblokujte žiadne 

otvory na spotrebiči. Neodstraňujte nožičky rúry. 

SSKKÔÔRR  AAKKOO  ZZAAVVOOLLÁÁTTEE  SSEERRVVIISS  

IINNŠŠTTAALLÁÁCCIIAA  
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6. Nepoužívajte rúru bez skleneného taniera, otočného podstavca a hriadeľa v ich správnej polohe.  

7. Uistite sa, či je napájací kábel nepoškodený a nie je vedený popod rúru alebo cez nejaké horúce 

alebo ostré plochy. 

8. Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná, tak aby ju bolo možné v prípade núdze ľahko odpojiť. 

9. Nepoužívajte rúru vonku. 

 

Tento spotrebič musí byť uzemnený. Táto rúra je vybavená káblom, ktorý má uzemňovací vodič s  

uzemňovacou zástrčkou. Musí byť pripojený k správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. 

V prípade elektrického skratu, znižuje uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytne 

únikový vodič pre elektrický prúd. Odporúča sa zaistiť samostatný obvod slúžiaci len pre rúru. Použitie 

vysokého napätia je nebezpečné a môže viesť k vzniku požiaru alebo inému poškodeniu rúry. 

VAROVANIE Nesprávne použitie uzemňovacej zástrčky môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. 

Poznámka 
1. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa uzemnenia alebo pokynov k elektrickému pripojeniu, obráťte sa 

na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika. 

2. Výrobca ani predajca nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za škody na rúre alebo poranenie 

vyplývajúce z nedodržania postupov pri elektrickom pripojení. 

Vodiče v tomto kábli sú farebne odlíšené v súlade s nasledujúcim značením: 

Zelený a žltý vodič = UZEMNENIE  

Modrý vodič = NULÁK 

Hnedý vodič = ŽIVÝ 

 

 

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV alebo podobného zariadenia. 

Pokiaľ dochádza k rušeniu, môže byť znížené alebo odstránené dodržaním nasledujúcich opatrení: 

1. Vyčistite dvierka a tesniaci povrch rúry. 

2. Zmeňte orientáciu prijímacej antény rádia alebo televízora. 

3. Premiestnite mikrovlnnú rúru s ohľadom na prijímač. 

4. Premiestnite mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača. 

5. Pripojte mikrovlnnú rúru do inej zásuvky, aby bola mikrovlnná rúra a prijímač napájaná cez iný 

okruh. 

 

Pri používaní elektrických spotrebičov, je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, 

vrátane nasledujúcich: 

VAROVANIE: Na zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia osôb 

alebo vystavenia nadmernému pôsobeniu mikrovlnnej energie: 

PPOOKKYYNNYY  KK  UUZZEEMMNNEENNIIUU  

RRÁÁDDIIOOVVÉÉ  RRUUŠŠEENNIIEE  

DDÔÔLLEEŽŽIITTÉÉ  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTNNÉÉ  PPOOKKYYNNYY    
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1. Pred používaním spotrebiča si prečítajte všetky pokyny. 

2. Tento spotrebič používajte len na tie účely, na ktoré určený podľa tohto návodu na obsluhu. 

Nepoužívajte v tomto spotrebiči korozívne chemikálie alebo výpary. Tento typ rúry je špeciálne 

navrhnutý na ohrev, prípravu alebo sušenie potravín. Nie je určený na priemyselné alebo 

laboratórne účely. 

3. Nepoužívajte rúru vtedy, ak je prázdna. 

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

správne alebo ak je poškodený alebo spadol. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený 

výrobcom alebo jeho servisným technikom, či podobne kvalifikovanou osobou, aby s predišlo 

možnému nebezpečenstvu. 

5. Varovanie: Keď je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti by mali používať rúru len pod 

dohľadom dospelých osôb, z dôvodu vytváraných vysokých teplôt. 

6. VAROVANIE: Deti bez dozoru môžu používať mikrovlnnú rúru len vtedy, ak im boli poskytnuté 

adekvátne pokyny tak, aby bolo dieťa schopné používať rúru bezpečným spôsobom a pochopilo 

nebezpečenstvo vyplývajúce z jej nesprávneho používania. 

7. Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru v priestore rúry: 

a. Pri ohrievaní potravín v platových alebo papierových nádobách, dozerajte na rúru z dôvodu 

možného vznietenia; 

b. Odstráňte drôtiky z papierových alebo platových obalov predtým, ako ich vložíte do rúry. 

c. Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby sa 

plamene udusili. 

d. Nepoužívajte vnútorný priestor rúry na skladovacie účely. Nenechávajte papierové výrobky, 

kuchynské potreby alebo potraviny v priestore rúry vtedy, ak ju používate. 

8. VAROVANIE: Tekutiny alebo iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože 

sú náchylné k explózii. 

9. Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému varu, preto je potrebné venovať opatrnosť pri 

manipulácii s nádobkou. 

10. Nevyprážajte v rúre pokrmy. Horúci olej môže poškodiť časti rúry a riadu a dokonca viesť k 

popáleniu pokožky. 

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

pretože môžu explodovať aj po ukončení mikrovlnného ohrevu. 

12. Poprepichujte potraviny s pevnými šupkami, ako sú zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany skôr, 

ako ich budete variť. 

13. Obsah dojčenských fliaš a pohárov s detským pokrmom je potrebné premiešať alebo potriasť a pred 

podávaním by mala byť skontrolovaná teplota, aby nedošlo k popáleniu. 

14. Kuchynské potreby sa môžu zahriať teplom prenášaným z ohrievaných potravín. Na manipuláciu s 

nádobami môže byť potrebné použiť kuchynskú chňapku. 

15. Riad vždy skontrolujte, aby ste uistili, či je vhodný pre použitie v mikrovlnnej rúre. 

16. VAROVANIE: Je nebezpečné pre kohokoľvek iného ako skúsenú osobu, vykonávať akékoľvek 

servisné alebo opravné práce, ktoré zahŕňajú zloženie akéhokoľvek krytu, ktorý poskytuje ochranu 

pred vystavením sa mikrovlnnej energii. 

17. Tento produkt je ISM zariadenie skupiny 2 triedy B. Definícia skupiny 2, ktorá obsahuje všetky ISM 

(priemyselné, vedecké a medicínske) zariadenia, v ktorých je zámerne vytváraná vysokofrekvenčná 

energia a/alebo je používaná vo forme elektromagnetického žiarenia pre zariadenie na ošetrenie 

materiálu. V prípade zariadenia triedy B je zariadenie vhodné pre použitie v domácich podmienkach 

a v podmienkach priamo pripojených k sieti nízkeho napätia, ktorá napája budovy používané na 

domáce účely. 

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

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie 
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sú pod dohľadom alebo poučené ohľadom používania spotrebiča, osobou zodpovednou za ich 

bezpečnosť. 

19. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. 

20. Mikrovlnná rúra je používaná len ako samostatne stojaci spotrebič. 

21. VAROVANIE: Neinštalujte rúru nad horný panel sporáku alebo na iné teplo produkujúce zariadenie. 

V opačnom prípade, by mohlo dôjsť k poškodeniu a zrušeniu platnosti záruky.  

22. Dostupné povrchy spotrebiča môžu byť v priebehu prevádzky horúce. 

23. Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke.  

24. Dvierka alebo vonkajší povrch sa môže v priebehu používania spotrebiča zohriať. 

25. Teplota prístupných povrchov môže byť v priebehu používania spotrebiča vysoká. 

26. Spotrebič by mal byť umiestnený proti stene. 

27. Spotrebič nesmie byť používaný deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami, alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom 

alebo nie sú poučené. 

28. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom. 

29. VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, rúra nesmie byť používaná, pokiaľ 

nebude opravená kompetentnou osobou. 

30. V pokynoch je uvedené, že spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača 

alebo samostatného systému diaľkového ovládača. 

31. Mikrovlnná rúra je určená na použitie v domácnosti a nie na komerčné využitie.  

32. Nikdy neodstraňujte vymedzovací držiak na zadnej strane alebo na bokoch, pretože zabezpečuje 

minimálnu vzdialenosť od steny na zaistenie cirkulácie vzduchu.  

33. Pred premiestnením spotrebiča, prosím zaistite otočný tanier, aby za zabránilo škodám. 

34. Upozornenie: Je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu zariadenia inými osobami, ako sú 

špecialisti, pretože za týchto okolností musí byť zložený kryt, ktorý zaisťuje ochranu pred 

mikrovlnným žiarením. To platí aj pre výmenu napájacieho kábla ako aj osvetlenia. V týchto 

prípadoch, odošlite spotrebič do nášho servisného strediska. 

35. Mikrovlnná rúra je určená len na rozmrazovanie, prípravu a naparovanie potravín.  

36. V prípade, že budete vyberať akýkoľvek zohriaty pokrm, použite rukavice. 

37. Upozornenie! Pri otvorení veka alebo obalovej fólie, dôjde k úniku pary. 

38. Tento spotrebič môže byť použitý deťmi staršími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, 

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, ak sú pod 

dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. 

Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, 

pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. 

39. Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby 

sa zadusili plamene. 

 

 

 

 

1. Usporiadajte potraviny opatrne. Najhrubšie časti umiestnite smerom von z misky. 

2. Sledujte čas prípravy. Pripravujte na najkratšom možnom čase a v prípade potreby pridajte ďalší. 

Vážne prevarený pokrm môže začať dymiť alebo sa môže vznietiť. 

3. Počas prípravy pokrmu, ho zakryte. Kryty zabránia postriekaniu a pomôžu rovnomerne pripraviť 

ZZÁÁSSAADDYY  MMIIKKRROOVVLLNNNNÉÉHHOO  OOHHRREEVVUU  
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pokrm. 

4. Pokrm otočte viac ako raz v priebehu mikrovlnnej prípravy, na urýchlenie prípravy takých pokrmov, 

ako je kurča a hamburgery. Veľké kusy, ako sú pečienky, musia byť otočené minimálne jedenkrát. 

V polovici prípravy zmeňte usporiadanie pokrmov, ako sú mäsové guľky, zhora dole a od stredu nádoby 

k vonkajšiemu okraju. 

 

1. Ideálny materiál pre mikrovlnné nádoby, je priehľadný materiál vhodný pre mikrovlnné rúry, ktorý 

umožňuje energii prechádzať cez nádoby a zohrievať potraviny. 

2. Mikrovlny neprenikajú kovom, takže by ste nemali používať kovové nádoby alebo riad s kovovou 

obrubou. 

3. Pri mikrovlnnom ohreve nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera, pretože môžu obsahovať 

malé kovové úlomky, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo vznik požiaru. 

4. Odporúča sa použitie okrúhlych/oválnych nádob radšej ako štvorcových/podlhovastých nádob, 

pretože pokrm v rohoch má tendenciu sa prevariť. 

5. Úzke prúžky hliníkovej fólie môžu byť použité na zabránenie prevareniu odkrytých oblastí. Ale buďte 

opatrní, nepoužívajte veľké množstvo a udržiavajte vzdialenosť 2,54 cm medzi fóliou a vnútorným 

priestorom. 

Nižšie uvedený zoznam je všeobecný sprievodca, ktorý vám pomôže zvoliť správny riad. 

Riad Mikrovlny Gril Kombinácia * 

Žiaruvzdorné sklo Áno Áno Áno 

Nie žiaruvzdorné sklo Nie Nie Nie 

Žiaruvzdorná keramika Áno Áno Áno 

Plastová miska vhodná do 
mikrovlnnej rúry 

Áno Nie Nie 

Kuchynský papier Áno Nie Nie 

Kovový tanier Nie Áno Nie 

Kovový držiak Nie Áno Nie 

Hliníková fólia a nádoba z nej Nie Áno Nie 

 

 

 

 

 

 

KKUUCCHHYYNNSSKKÝÝ  RRIIAADD  

NNÁÁZZVVYY  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  ČČAASSTTÍÍ  
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1. Systém bezpečnostného zatvárania dvierok 

2. Okienko do rúry 

3. Otočný podstavec  

4. Hriadeľ  

5. Tlačidlo otvorenia dvierok  

6. Ovládací panel  

7. Vlnovod (Neodstraňujte prosím sľudovú tabuľku zakrývajúcu vlnovod)  

8. Sklenený tanier 

9. Ohrievač grilu 

10. Tanier na opečenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOVVLLÁÁDDAACCÍÍ  PPAANNEELL  
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(Pre podrobnejšie informácie, si prosím pozrite 
nasledujúce strany) 

 

DISPLEJ 

Zobrazuje čas varenia, výkon, indikátory a 
aktuálny čas.  

 

POWER LEVEL  

Stlačením zvolíte úroveň mikrovlnného výkonu. 

 

CLOCK  

Stlačením nastavíte hodiny alebo hmotnosť 
pokrmu. 

 

GRILL  

Stlačením nastavte program grilovania. 

 

MICRO+GRILL  

Stlačením nastavíte program kombinovanej 
prípravy. 

 

DEFROST  

Stlačením nastavíte program rozmrazovania. 

 

PRESET  

Slúži na nastavenie predvolenej funkcie. 

 

+ -  

Stláčaním nastavíte čas prípravy、hmotnosť 

alebo zvolíte automatické menu.  

 

START 

Stlačením spustíte program prípravy alebo 
nastavíte program rýchleho štartu. 

 

STOP 

Dotykom zastavíte program prípravy alebo 
vymažete všetky predchádzajúce nastavenia 
pred spustením prípravy.
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NASTAVENIE HODÍN 

Predpokladajme, že chcete nastaviť čas na 8:30. 

1. Stlačte a podržte CLOCK na 3 sekundy. 

2. Stláčajte tlačidlo “+ -” dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí údaj hodiny “8”. 

3. Stlačte tlačidlo CLOCK. 

4. Stláčajte tlačidlo “+ -” dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí “8:30”. 

5. Stlačte tlačidlo CLOCK na potvrdenie nastavenia.  

Poznámka: Ide o 12-hodinový a 24- hodinový formát času.  

 

RÝCHLY ŠTART 

Pomocou tejto funkcie naprogramujte pohodlne rúru na mikrovlnný ohrev pokrmu pri 100% výkone. 

V pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo START v rýchlom slede na nastavenie času prípravy. Môžete 

taktiež pridať čas prípravy v priebehu samotnej prípravy. Maximálny čas prípravy je 10 minút. Rúra 

začne pracovať automaticky.  

 

MIKROVLNNÉ VARENIE 

Mikrovlnné varenie vám umožňuje prispôsobiť výkon a čas prípravy. Najdlhší čas prípravy pokrmu je 95 

minút.  

1. Jedenkrát stlačte POWER LEVEL a opakovaným stláčaním tlačidla “+ -” zvoľte výkon prípravy. 

2. Stlačením tlačidla START potvrďte výkon. 

3. Stlačením tlačidla “+ -” zadajte čas prípravy pokrmu. 

4. Stlačte START. 

Poznámka: Stláčaním POWER LEVEL môžete kontrolovať úroveň výkonu v priebehu prípravy. 

 

GRILOVANIE 

Tento režim je taktiež vhodný pre prípravu horúcich sendvičov a gratinovaných pokrmov. Najdlhší čas 

prípravy pokrmu je 95 minút. 

Predpokladajme, že chcete naprogramovať grilovanie na 12 minút. 

1. Stlačte tlačidlo GRILL. 

2. Stláčaním tlačidla “+ -” nastavte 12:00. 

3. Stlačte START. 

 

MIKROVLNY+GRIL 

Táto funkcia vám umožňuje kombinovať gril a mikrovlnné varenie v dvoch rôznych nastaveniach. 

SSPPÔÔSSOOBB  NNAASSTTAAVVEENNIIAA  OOVVLLÁÁDDAAČČOOVV  RRÚÚRRYY  
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Najdlhší čas prípravy pokrmu je 95 minút. V priebehu prípravy pokrmu, môžete uvidieť 

naprogramované nastavenie stláčaním MICRO+GRILL.  

 

KOMBINÁCIA  

KOMBINÁCIA 1: 30% času pre mikrovlnné varenie, 70% pre grilovanie.  

KOMBINÁCIA 2: 55% času pre mikrovlnné varenie, 45% pre grilovanie.  

Predpokladajme, že chcete nastaviť kombináciu 2 varení na 12 minút. 

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo MICRO+GRILL. 

2. Stláčaním tlačidla “+ -” zvoľte kombináciu 2, na displeji sa zobrazí “Co-2%”. 

3. Stláčaním tlačidla “+ -” zadajte čas varenia. 

4. Stlačte START. 

 

RÝCHLE ROZMRAZOVANIE 

1. V pohotovostnom režime, jedenkrát stlačte tlačidlo DEFROST, na displeji sa zobrazí “0：00”.  

2. Stláčaním tlačidla “+ -” zadajte čas rozmrazovania. 

3. Stlačte START. 

 

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI 

1. V pohotovostnom režime, dvakrát stlačte tlačidlo DEFROST, na displeji sa zobrazí “0g”.  

2. Stláčaním tlačidla “+ -” zadajte čas rozmrazovania. 

3. Stlačte START. 

 

MENU PRÍPRAVY POKRMU 

Pre pokrm alebo nasledujúci režim prípravy, nie je potrebné naprogramovať čas a výkon prípravy 

pokrmu. Stačí uviesť typ pokrmu, ktorý chcete pripraviť, ako aj hmotnosť tohto pokrmu. 

1. V pohotovostnom režime, jedenkrát stlačte tlačidlo , na displeji sa zobrazí “A-01”.  

2. Stláčaním tlačidla “+ -” zvoľte požadované menu. 

3. Stlačte START. 

4. Stláčaním tlačidla “+ -” zvoľte požadované podmenu. 

5. Stlačte START. 

6. Stláčaním tlačidla “+ -” zadajte hmotnosť alebo počet porcií. 

7. Stlačte START. 
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Tabuľka automatickej prípravy 

Menu 
hmotnosť/k

us 
Výkon Čas 

A-1 PEČENIE      

b-1 Pikantný 
koláč 

400 g P80(MWO)+P0+P80(MWO) 08:00+5:00 +5:00 

b-2 Kvasnice 

500 g P10(MWO) 10:00 

1000 g P10(MWO) 15:00 

b-3 Chlieb  

500 g CO2+P100(Gril) 10:00+3:00 

1000 g CO2+P100(Gril) 14:00+3:00 

b-4 Celozrnná 
pizza 

400 g-450 g CO2+P80(Gril) 8:00+3:00 

A-2 RYBY      

b-1 Plátok mečúňa 

180 g-200 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
2:30+ zastavte a otočte 

+2:30+2:00 

360 g-400 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
3:30+ zastavte a otočte 

+3:30+3:00 

b-2 Filet z lososa 

180 g-200 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
2:30+ zastavte a otočte 

+2:30+2:00 

360 g-400 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
3:30+ zastavte a otočte 

+3:30+3:00 

b-3 Pleskáč 

250 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
3:00+ zastavte a otočte 

+3:00+2:00 

500 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
4:30+ zastavte a otočte 

+4:30+3:00 

b-4 Krevety 

200 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
1:30+ zastavte a otočte 

+1:30+2:00 

400 g CO2 +P0+CO2+P80(Gril) 
2:30+ zastavte a otočte 

+2:30+3:00 

A-3 ZELENINA      

b-1 Špenát 400 g P100(MWO) 4:00 

b-2 Nakrájaná 
mrkva 

200 g 

P100(MWO) 

3:00 

300 g 4:00 

400 g 5:00 

500 g 6:00 
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600 g 7:00 

b-3 Brokolica 

200 g 

P100(MWO) 

2:30 

300 g 3:30 

400 g 4:30 

500 g 5:30 

600 g 6:30 

b-4 Zeleninová 
polievka 

250 g P100(MWO)+P0+ P100(MWO) 
5:00+ zastavte a premiešajte 

+5:00 

500 g P100(MWO)+P0+ P100(MWO) 
6:00+ zastavte a premiešajte 

+6:00 

A-4 
MÄSO/VAJCIA 

     

b-1 Kuracie prsia 

200g 

P100(MWO) 

3:00 

400g 5:00 

600g 7:00 

b-2 Sviečkovica  500 g CO1+P0+CO2+P80(Gril) 
5:30+ zastavte a premiešajte 

+5:30+4:00 

b-3 Varené vajcia 1 ks P80(MWO) 1:00 

b-4 Praženica 2 - 4 sk 
P100(MWO)+P0+P60(MWO)+

P0+P60(MWO) 

0:40+ zastavte a premiešajte 
+0:30+ zastavte a 

premiešajte +0:20+ 
premiešajte 

A-5 ZDRAVÉ      

b-1 Prírodný 
jogurt 

1000 ml 
P40(MWO)+P0+P40(MWO)+P
0+P40(MWO)+P0+P40(MWO)

+P0 

4:00+86:00+4:00+86:00+4:0
0+86:00+4:00+86:00 

b-2 Namočené 
strukoviny 

500 g P100(MWO) 8:20 

b-3 Sušené 
potraviny 

100 g P80(MWO)+P0 6:00+15:00 

b-4 Ovsená kaša 
40 g+240 ml 

mlieka 
P100(MWO)+P0(signalizácia 
na premiešanie)+P80(MWO) 

2:00+ zastavte a premiešajte 
+1:00 

A-6 
CESTOVINY/CE 
REÁLIE 

     

b-1 Celozrnné 
cestoviny 

150 g+500 
g vody 

P100(MWO) 
5:00+zastavte a 

otočte+10:00 

b-2 Celozrnná 
ryža 

25 g 
ryže+75g 

vody 
P100(MWO)+P0+P80(MWO) 

20:00+ zastavte a 
premiešajte +6:00 
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50 g 
ryže+150 g 

vody 
P100(MWO)+P0+P80(MWO) 

20:00+ zastavte a zamiešajte 
+8:00 

75 g 
ryže+225 g 

vody 
P100(MWO)+P0+P80(MWO) 

20:00+ zastavte a zamiešajte 
+10:00 

100 g 
ryže+300 g 

vody 
P100(MWO)+P0+P80(MWO) 

20:00+ zastavte a zamiešajte 
+12:00 

b-3 Farro (perlato) 

25 g 
farro+75 g 

vody 
P100(MWO)+P0+P80(MWO) 

15:00+ zastavte a zamiešajte 
+2:00 

50 g farro 
+150 g vody 

P100(MWO)+P0+P80(MWO) 
15:00+ zastavte a zamiešajte 

+3:00 

    75 g 
farro+225 g   
vody 

P100(MWO)+P0+P80(MWO) 
15:00+ zastavte a zamiešajte 

+4:00 

100 g farro 
+300 g vody 

P100(MWO)+P0+P80(MWO) 
15:00+ zastavte a zamiešajte 

+5:00 

b-4 Quinoa 

50g quinoa 
+100g water 

P100(MWO)+P80(MWO) 4:00+3:00 

100 g quino 
+200 g vody 

P100(MWO)+P80(MWO) 4:00+4:00 

A-7 DEZERTY      

b-1 Koláč 1 šálka P80(MWO) 4:00 

b-2 Sušienky 200 g P80(MWO)+P0+P80(MWO) 3:00+0:30+1:30 

b-3 Muffiny 400 g P100(MWO) 3:00 

b-4 Džem 400 g P100(MWO)+P0 10:00+8:00 

A-8 
ZEMIAKY/KORE 
ŇOVÁ 
ZELENINA 

     

b-1 Pečené sladké 
zemiaky 

400 g 

C-2 

15:00 

（Mikrovlny+Gril kombi 2） 

b-2 Pečené 
zemiaky 

1 ks 

P100(MWO) 

5:00 

2 ks 8:00 

3 ks 12:00 

b-3 Varené 
zemiaky 

250 g P100(MWO)+P100(MWO) 6:00+3:30 

500 g P100(MWO)+P100(MWO) 6:00+5:00 
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b-4 Červená repa 

250 g+50 ml 
vody 

P100(MWO) 8:00 

500 g+70 ml 
vody 

P100(MWO) 9:30 

 

 

 

FUNKCIA PREDNASTAVENIA 

Táto funkcia vám umožňuje spustiť program prípravy pokrmu vo vami stanovenom čase. 

1. Nastavte program prípravy pokrmu.  

2. Stlačte tlačidlo . 

3. Stláčaním tlačidla “+ -” nastavte údaj hodín 

4. Stlačte tlačidlo CLOCK. 

5. Stláčaním tlačidla “+ -” nastavte údaj minút. 

6. Stlačte tlačidlo CLOCK na potvrdenie.  

Poznámka: Pred použitím tejto funkcie sa prosím uistite, čo je správne nastavený čas na rúre. V 

priebehu prednastavovania času, môžete skontrolovať stanovený čas stlačením tlačidla a zrušiť 

tento program stlačením tlačidla . Funkciu RÝCHLY ŠTART a ROZMRAZOVANIE nie je možné 

prednastaviť. 

 

ECO REŽIM 

Spôsob aktivácie: stlačte tlačidlo " ", zaznie zvuková signalizácia a displej zhasne. 

Spôsob deaktivácie: stlačte akékoľvek tlačidlo, zaznie zvuková signalizácia, systém obnoví pôvodné 

fungovanie. 

 

REŽIM TICHEJ PREVÁDZKY 

Spôsob aktivácie: V pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo " ", zaznie zvuková signalizácia a aktivuje 

sa funkcia stlmenia zvuku, pričom v tomto čase nebudú mať žiadne funkčné tlačidlá žiadnu zvukovú 

signalizáciu. 

Spôsob deaktivácie: stlačte tlačidlo " ", zaznie zvuková signalizácia, funkcia stlmenia bude 

deaktivovaná a systém obnoví pôvodné fungovanie.  

ĎĎAALLŠŠIIEE  PPRRAAKKTTIICCKKÉÉ  FFUUNNKKCCIIEE  
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DETSKÁ POISTKA 

Detská poistka zabraňuje nechcenej prevádzke malými deťmi.  

Nastavenie detskej poistky: V pohotovostnom režime, stlačte na 3 sekundy tlačidlo , následne zaznie 

zvuková signalizácia a rozsvieti sa indikátor. V stave zamknutia, budú všetky tlačidlá deaktivované. 

Zrušenie detskej poistky: Na 3 sekundy stlačte tlačidlo , následne zaznie zvuková signalizácia a 

indikátor zhasne. 

 

1. Stlačte tlačidlo STOP. 

  Prevádzku rúry môžete obnoviť stlačením tlačidla START. 

  Dvojnásobným stlačením STOP vymažete všetky inštrukcie. 

2. Otvorte dvierka. 

  Prevádzku rúry môžete obnoviť zatvorením dvierok a stlačením tlačidla START. 

POZNÁMKA: Rúra prestane fungovať vtedy, ak otvoríte dvierka. 

 

Keď sa systém dostane do stavu ochrany pred mimoriadne vysokými teplotami, na displeji sa zobrazí 

“E01” a zvuková signalizácia znie dovtedy, pokiaľ sa systém opäť nevráti do pôvodného stavu a 

následne stlačte “STOP”. 

 

 Umiestnením označenia  x  na tomto výrobku, prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, 

dodržiavanie všetkých európskych požiadaviek ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

stanovených legislatívou pre tento produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZAASSTTAAVVEENNIIEE  RRÚÚRRYY  VV  PPRRIIEEBBEEHHUU  JJEEJJ  PPRREEVVÁÁDDZZKKYY  

OOCCHHRRAANNAA  PPRROOTTII  PPRREEHHRRIIAATTIIUU  
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1. Pred čistením, vypnite rúru a odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. 

2. Udržiavajte vnútorný priestor rúry čistý. Ak sú steny rúry postriekané šťavami z pokrmov a tekutín, 

vyutierajte ich vlhkou handričkou. V prípade, že je rúra veľmi znečistená, môžete použiť jemný 

čistiaci prostriedok. Vyhnite sa používaniu spreja a iných drsných čistiacich prostriedkov, pretože tie 

by mohli zanechať škvrny, šmuhy alebo zmatniť povrch dvierok. 

3. Vonkajšie povrchy rúry by mali byť čistené vlhkou handričkou. Aby nedošlo k poškodeniu funkčných 

častí vo vnútri rúry, nemala by sa do vetracích otvorov dostať voda. 

4. Pravidelne utrite dvierka a priezor na dvierkach z oboch strán, tesnenie dvierok a priľahlé časti  

pomocou vlhkej handričky, aby ste odstránili prípadné škvrny alebo kvapky. Nepoužívajte abrazívne 

čistiace prostriedky. 

5. Pravidelne utrite dvierka a priezor na dvierkach z oboch strán, tesnenie dvierok a priľahlé časti  

pomocou vlhkej handričky, aby ste odstránili prípadné škvrny alebo kvapky. Nepoužívajte abrazívne 

čistiace prostriedky. 

6. Ak sa para nahromadí vo vnútri alebo okolo vonkajšej časti dvierok, utrite ju mäkkou utierkou. Táto 

situácia môže nastať vtedy, ak je mikrovlnná rúra používaná v podmienkach s vysokou vlhkosťou. A 

to je normálne. 

7. Občas je potrebné vybrať sklenený tanier na jeho vyčistenie. Umyte tento tanier v teplej mydlovej 

vode alebo v umývačke riadu. 

8. Otočný podstavec a dno rúry by malo byť čistené pravidelne, aby ste zabránili nadmernému hluku. 

Stačí utrieť povrch dna rúry jemným čistiacim prostriedkom. Otočný podstavec je možné umyť v 

miernom roztoku vody a čistiaceho prostriedku alebo v umývačke riadu. Keď vyberiete otočný 

podstavec z vnútorného priestoru rúry pre jeho čistenie, nezabudnite ho potom vrátiť späť do jeho 

pôvodnej polohy. 

9. Zápach z rúry odstránite tak, že zmiešate šálku vody so šťavou a kôrou  jedného citróna v hlbokej 

miske vhodnej do mikrovlnnej rúry a zohrejete na 5 minút. Dôkladne vyutierajte a vysušte pomocou 

mäkkej utierky. 

10. Ak je potrebné vymeniť svetlo v rúre, obráťte sa prosím na predajcu, aby vykonal túto výmenu. 

11. Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať všetky zvyšky potravín. Pri nedodržiavaní čistoty v 

rúre, môže dôjsť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a 

prípadne viesť k nebezpečným situáciám. 

12. Nelikvidujte prosím tento spotrebič v bežnom komunálnom odpade, ale odneste ho na likvidáciu do 

určeného recyklačného strediska, stanoveného miestnym zastupiteľstvom. 

13. Pri prvom použití mikrovlnnej rúry s funkciou grilu, môže dochádzať k vzniku mierneho dymu a 

zápachu. Ide o normálny jav, pretože rúra je vyrobená z oceľového plechu potiahnutého mazacím 

olejom a pri novej rúre bude dochádzať k výparom a zápachom spôsobeným spaľovaním 

mazacieho oleja. Tento jav zmizne po určitom čase používania. 

ČČIISSTTEENNIIEE  AA  ÚÚDDRRŽŽBBAA  


