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Dear customer:

Thank you for purchasing this device. To ensure that you get the best results from your 
new appliance, read the simple instructions in this brochure

Please ensure that the packing material is disposed of in accordance with the current 
environmental requirements.

When disposing of any equipment please contact your local waste disposal 
department for advice on safe disposal.

This appliance must be only used for its intended purpose. This appliance is intended 
to be used in household.
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PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO 

EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

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

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

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

ADDENDUM

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

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or 
exposure to excessive microwave oven energy when using your 
appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall no t play with the appliance . Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

2.  Read and follow the specific:“PRE- CAUTIONS TO AVOID 
POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY“.

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

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.( For appliance with type Y attachment)

5. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent 
person to carry out any service or repair operation that 
involves the removal of a cover which gives protection against 
exposure to microwave energy.

6. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in 
sealed containers since they are liable to explode.
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7. This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall no t play with 
the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children without supervision unless they are aged 
from 8 years and above and supervised.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye 
on the oven due to the possibility of ignition.

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and 

keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive 

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

12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall 
be stirred or shaken and the temperature checked before 
consumption, in order to avoid burns.

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

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

15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to 
deterioration of the surface that could adversely affect the life 
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

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

17. The microwave oven must be operated with the decorative 
door open. (for ovens with a decorative door.)
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18. This appliance is intended to be used in household and similar 
applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working 

environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type 

environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.

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

20. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner .
21. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before 

replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
22. WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young 

children should be kept away.
23. Steam cleaner is not to be used.
24. The microwave oven is intended for heating food and 

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

25. Surface of a storage drawer can get hot.
26. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot 

during use. Care should be taken to avoid touching heating 
elements. Children less than 8 years of age shall be kept away 
unless continuously supervised.

27. During use the appliance becomes hot. Care should be taken 
to avoid touching heating elements inside the oven.

28. Metallic containers for food and beverages are not allowed 
during microwave cooking.
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29. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to 
clean th e oven door glass since they can scratch the surface, 
which may result in shattering of the glass.

30. The appliance is intended to be used built-in.
31. The applia nce must no t be installed behind a decorative 

door in order to avoid overheating. (This is not applicable for 
appliances with decorative door.)

32. WARNING: When the appliance is operated in the combination 
mode, children should only use the oven under adult 
supervision due to the temperatures generated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

���������������� ��	�����

��
����� �������� ��������
������ �������� � �����

�������� ��������
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Causes of damage

Caution!

oven walls and the inside of the door. Sparks could irreparably damage the glass on 
the inside of the door.

compartment. This will cause steam. The temperature change can cause damage.

periods.
 Do not use the appliance to store food. This can lead to corrosion.

with the door closed. Do not trap anything in the appliance door. Even if the door is 
only slightly ajar, the fronts of adjacent units may be damaged over time.

properly during operation. The fronts of adjacent units could be damaged. Always 
keep the seal clean.

the cooking compartment may lead to overloading. Never switch on the appliance 
unless there is food in the cooking compartment. An exception to this rule is a short 
crockery test (see the section "Microwave, suitable crockery").

 Do not stand or place anything on the open appliance door. Do not place ovenware 
or accessories on the appliance door.

The door handle cannot support the weight of the appliance and could break.

 Use a power setting no higher than 600 watts. Always place the popcorn bag on a 
glass plate. The disc may jump if overloaded.

into the interior of the appliance. Monitor the cooking process. Choose a shorter 
cooking time initially, and increase the cooking time as required.

may explode, even after microwave heating has ended.

surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a 
hazardous situation.
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INSTALLATION

Fitted units

cupboard.

panel of the unit above.

achieve this, cut back the base panel or fit a ventilation grille.

accordance with these installation instructions.

 Installation height not less than 850mm.

Installation dimensions

Ventilation 
openings 
behind, min. 
250 cm2

Back panels 
open

Vedntilation grid Cupboard feet

Back panels 
open

Ventilation area 
in the base min. 
250 cm2

Ventilation area 
in the base min. 
250 cm2

min 
550

min 
550

600 
560

450+2

460+2

560+2

min 6

Note: There should be gap above the oven.
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Building in

the weight of the appliance and may break off.
1. Carefully push the microwave into the box, making sure that it is in the centre.
2. Open the door and fasten the microwave with the screws that were supplied.

��

��

� Fully insert the appliance and centre it.
� Do not kink the connecting cable.
� Screw the appliance into place.
� The gap between the worktop and the appliance must not be closed by additional 

battens.

Important information
Electrical connection
The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed 
earthed socket.
Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may 
install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible 
following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation 
side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the 
installation.
Fuse protection: see instructions for use-technical data.
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YOUR NEW APPLIANCE

Use this section to familiarise yourself with your new appliance. explained. You will 
find information on the cooking compartment The control panel and the individual 
operating controls are and the accessories.

Control panel

Touch keys and display
The touch keys are used to set the various
additional functions.
On the display, you can read the values 
that you have set.

Symbol Function

Cancel

Microwave

Kitchen Timer/Childproof 
Lock

Pre-set

Preheat

F Function

Parameter adjustment

Slider control bar

A Auto Menu

Clock/ Temperature

Weight

Light bulb

Start/Pause

Function and screen display
Use the function keys to set the type of 
cooking.

Function Use

 
Conventional

The top and bottom 
elements work together 
to provide conventional 
cooking. The oven needs to 
be preheated to the required 
temperature: ideal for slow 
cooking dishes such as 
casseroles and stews.

Convection

For baking on several 
levels(e.g. baking trays of 
chocolate chip cookies).

Conventional 
+ Fan

Convenient and time 
savings, up to 4 dishes can 
be cooked simultaneously 
on different shelves without 
mixing of taste or smell.

Radiant 
Grilling

Best results can be obtained 
from using the top shelf 
for small items and lower 
shelves for larger items.

Double 
Grill+Fan

For gratin dishes and 
finishing roasted vegetables.
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Function Use

Double 
Grilling

The inside radiant elements 
and outside
top element work 
simultaneously
giving a rapid and even 
grilling heat,
therefore effectively 
browning the top surface of 
the food.

Pizza

Pizza is perfectly cooked with 
extra heat from both bottom 
and sides of the oven, 
guaranteening pizza bases 
are crispy. 

Lower 

Element

This is ideal for slow cooking 
dishes such as casseroles, 
stews.

Microwave
Defrost, reheat and cooking.

�

MW + 
Convection

For reducing large portions‘ 
cooking time with browning 
finish.

�

MW + 
Double Grill 
+ Fan

This function is suitable 
where quick browning 
is required; will cook the 
ingredients down to the core.

�

MW+Pizza

This function is suitable 
where quick
under browning is required; 
will cook
the ingredients down to the 
core.

Defrost

3 defrosting programmes

A
Auto-
programs

13 cooking programmes The 
type of heating and cooking 
time are set by weight .

Parameter adjustment
Use the adjusting keys to set the 
parameters.
 

Parameter Function

Auto menu Select 13 automatic 
programmes.
From P 01 to P 13.

Temperature Select the temperature of 
cooking(°C )

� ����	
�
�

�
� ����	��
� ��

� ���	
�
����	
� �

�
�

�

� �

��

� ���	��
� ���	
�

���	��

���	���

���	��

�	
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Weight Set the weight of cooking.

Time Set the time of cooking.

Microwave Select microwave 
power.100W, 300W 500W, 
700W and 900W
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Cooling fan
Your appliance has a cooling fan. The cooling fan switches on during operation. The hot 
air escapes above the door.
The cooling fan continues to run for a certain time after operation. 

Caution!
Do not cover the ventilation slots. Otherwise, the appliance will overheat.

Notes
� The appliance remains cool during microwave operation. The cooling fan will still 

switch on. The fan may run on even when microwave operation has ended.
� Condensation may appear on the door window, interior walls and floor. This 

is normal and does not adversely affect microwave operation. Wipe away the 
condensation after cooking.

ACCESSORIES

Note:
Type and quantity of accessories is subject to actual demand.

Grill rack

For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread.

Baking tray
For safety reasons, the baking tray should be placed on the side hanger instead of 
being placed directly on the bottom board of the cavity.

Baking tray- Enamel tray

For making cake roll and roasting whole chicken.
� When cooking with microwave function, the use of enamel tray is 

prohibited.

Baking tray- Glass tray
� When cooking with microwave function, please use the glass tray.
� Used for catching liquids, such as water and grease when food is 

baked.
� In order to ensure the best cooking effect, the glass tray should be 

placed in the bottom of the side hanger, as shown in the figures 
below. The glass tray should be pushed along the lowest guide rails of 
the side hanger in place.
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Once the oven has been lifted into place inside the appliance housing, locate the two 
holes in the casing of the oven and fix it into place using [09], [10] and [11].
Caution: Do not over tighten the screws [09] to avoid damage to the oven or appliance 
housing - use a screwdriver only!
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INSTALLATION OF THE CERAMIC CLIPS AND SIDE RAILS
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Left side rail installation [05]
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Right side rail installation [06]
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BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

for the first time. First read the section on Safety information.

Setting the clock
1. In waiting state, touch the ���� key to enter clock setting mode. „00:00“ will display and 

the hour figures will flash.
2. Touch — or + or slide the  to set the hour figures. The input time should 

be within 0--23.
3. Touch ���� to confirm, the minute figures will flash.
4. Touch — or + or slide the  to set the minute figures. The input time 

should be within 0--59.
5. Touch ���� to finish clock setting, „:“ will flash.
The time is set. And the appliance will enter waiting state.

Cleaning the accessories
Before you use the accessories for the first time, clean them thoroughly with hot soapy 
water and a soft dish cloth.

Heating up the oven
To remove the new cooker smell, heat up the oven when it is empty and closed. One 
hour with  Convection at 250 °C is ideal. Ensure that no packaging remnants have 
been left in the cooking compartment.
1. In waiting state, touch F key once.  and the default temperature will light in the 

screen.
2. Touch F key repeatedly till  lights. The default temperature of convection will 

display.
3. Touch — or + or slide the  to set the temperature to 250°C.
4. Touch ���� to enter cooking time setting mode. „00:00“ will flash.
5. Touch — or + or slide the   to set the cooking time to 60 minutes.
6. Touch the  key. The oven begins to heat up.



20

SETTING THE OVEN

can select the desired type of heating and temperature or grill setting. You can also 
select the oven cooking time for your dish. Please refer to the section on Setting the 
timesetting options.

Setting the type of heating and temperature
Example:  Radiant Grilling at 200 °C for 25 minutes.
1. In waiting state, touch F key once.  and the default temperature will light in the 

screen.
2. Touch F key repeatedly till  lights. The default temperature of radiant grilling will 

display.
3. Touch — or + or slide the  to set the temperature to 200°C.
4. Touch  to enter cooking time setting mode. „00:00“ will flash.
5. Touch — or + or slide the  to set the cooking time to 25 minutes.
6. Touch the  key. The oven begins to heat up.

Opening the oven door during operation
Operation is suspended. After closing the door, touch the  key. Operation continues.

Pausing operation
Touch the  key to pause operation. Then touch the  key to continue operation.

Changing the cooking time
This can be done at any time. Touch the ���� key repeatedly till the cooking time flashes, 
and then touch — or + or slide the  to set the cooking time.

Changing the temperature
This can be done at any time.
Touch — or +or slide the  to set the temperature.

Cancelling operation
This can be done at any time. Touch the  key to enter into the waiting state.
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Rapid Preheating
With rapid preheating, your oven reaches the set temperature particularly quickly.
Rapid Preheating is available for the following types of heating

 Conventional  Double Grill+Fan

 Convection  Double Grilling

 Conventional + Fan  Pizza

 Radiant Grilling

To ensure an oven cooking result, only put your food in the cooking compartment 
when the preheating phase is complete.
1. Setting the type of heating and temperature.
2. Touch the  key.
 The  symbol lights up in the display.

The oven begins to heat up.
The preheating process is complete
A signal sounds. The  symbol in the display blinks. Put your dish in the oven.

Cancelling rapid preheating
During setting the rapid preheating function, touch the  key can cancel the function.
During rapid preheating, touch the  can cancel the function.

Note: Only when you can hear alarm and preheating icon is blinking you can open the 
door and put food inside.
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THE MICROWAVE

Microwaves are converted to heat in foodstuffs. The microwave can be used solo, i.e. 
on its own, or in combination with a different type of heating. You will find information 
about ovenware and how to set the microwave.
Note:
The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:
0-1 min : 5seconds
1-3 min : 10seconds
3-15 min : 30seconds
15-60 min : 1minute
Over 60 min : 5minutes

Notes regarding ovenware
Suitable ovenware

Suitable dishes are heat-resistant ovenware made of glass, glass ceramic, porcelain, 
ceramic or heat-resistant plastic. These materials allow microwaves to pass through.
You can also use serving dishes. This saves you having to transfer food from one dish 
to another. You should only use ovenware with decorative gold or silver trim if the 
manufacturer guarantees that they are suitable for use in microwaves.

Unsuitable ovenware
Metal ovenware is unsuitable. Metal does not allow microwaves to pass through. Food 
in covered metal containers will remain cold.

Caution!
Creation of sparks: metal - e.g. a spoon in a glass - must be kept at least 2cm from the 
oven walls and the inside of the door. Sparks could destroy the glass on the inside of 
the door.

Ovenware test
Do not switch on the microwave unless there is food inside. The following ovenware 
test is the only exception to this rule.
Perform the following test if you are unsure whether your ovenware is suitable for use 
in the microwave:

2. Check the temperature occasionally during that time.

The ovenware should still be cold or warm to the touch.
The ovenware is unsuitable if it becomes hot or sparks are generated.
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Microwave power settings
Use the  key to set the desired microwave power.

100W - Defrosting sensitive/delicate foods
- Defrosting irregularly-shaped foods 
- Softening ice cream
- Allowing dough to rise

300 W - Defrosting
- Melting chocolate and butter

500 W - cooking rice , soup

700 W - Reheating
- cooking mushrooms,shell fish
- cooking dishes containing eggs and cheese

900 W - Boiling water, reheating 
-cooking chicken, fish, vegetables

Notes
� When you touch a key, the selected power lights up.
� The microwave power can be set to 900 watts for a maximum of 30 minutes. With all 

other power settings a maximum cooking time of 1 hour 30 minutes is possible.

Setting the microwave
Example: Set microwave power to 300 W and cooking time to 17 minutes.
1. In waiting state, touch the  key to enter microwave function. The default 

microwave power 900W will appear. And the default cooking time wil l flash.
2. Touch — or + or slide the  to set the cooking time to 17 minutes.
3. Touch the  key to activate the microwave power. Then touch — or + or slide the 

 to set the microwave power to 300W.
4. Touch the  key.
Operation begins. The cooking time starts counting down in the display.

The cooking time has elapsed
A signal sounds. Microwave operation has finished.

Opening the oven door during operation

Operation is suspended. After closing the door, touch the  key. Operation continues.
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Changing the cooking time
This can be done at any time. Touch — or + or slide the  to set the cooking 
time.

Changing the microwave power setting
This can be done at any time. Touch the  key and then touch — or + or slide the 

 to set the microwave power.

Pausing operation
Touch the  key briefly. The oven is paused. Touch the  key again to continue 
operation.

Cancelling operation
This can be done at any time. Touch the  key to enter into the waiting state.
Notes
� If you open the appliance door during cooking, the fan may continue to run.

MICROCOMBI OPERATION

This involves simultaneous operation of the grill and the microwave. Using the 
microwave makes your dishes ready more quickly, but they are still nicely browned.
You can switch on all microwave power settings.
Exception: 700 and 900 watts

Setting Microwave Combi operation
Example:  +  MW+Pizza function with 500 W and 190°C for 17 minutes.
1. In waiting state, touch key, and then touch F repeatedly to set MicroCombi mode. 

Stop touching when  and  display in the screen. The default microwave power 
will display and the default temperature will flash.

2. Touch — or + or slide the  to set the temperature to 190°C.
3. Touch the  key to confirm the temperature. The default cooking time will flash, and 

touch — or + or slide the  to set the cooking time to 17 minutes.
4. Touch the  key. The default power will blink. Then touch — or + or slide the 

 to set the microwave power to 500W.
5. Touch the  key. The oven begins to heat up.
Appliance operation begins. The cooking time starts counting down.
The cooking time has elapsed 
A signal sounds. Combination mode has finished.
Opening the oven door during cooking
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Operation is suspended. After closing the door, touch the  key briefly. The programme 
will then continue.

Pausing operation
Touch the  key briefly. The oven is paused. Touch the  key again to continue 
operation.

Changing the cooking time
This can be done at any time. Touch the ���� key repeatedly till the cooking time flashes, 
and then touch — or + or slide the  to set the cooking time.

Changing the microwave power setting
This can be done at any time. Touch the s key and then touch — or + or slide the 

 to set the microwave power.

Changing the temperature
This can be done at any time.
Touch — or + or slide the  to set the temperature.

Cancelling operation
This can be done at any time. Touch the  key to enter into the waiting state.

AUTOMATIC PROGRAMMES

The automatic programmes enable you to prepare food very easily. You select the 
programme and enter the weight of your food. The automatic programme makes the 
optimum setting. You can choose from 13 programmes.
Always place the food in the cold cooking compartment.

Setting a programme

1. In waiting state, touch A key twice to enter the Auto menu function. Thefirst 
programme number blinks in the screen.

2. Touch — or + or slide the  to select the programme number.
3. Touch the - key.
4. Touch — or + or slide the  to set the weight, cooking time will shown.
5. Touch the  key. The programme starts. You can see the cooking time is counting 

down .
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Auto Menu

Programme no. Item Weight(g) Accessory layer and accessory

P 01** Fresh 
vegetables

200 1st layer, glass tray

400

600

P 02** Potatoes 
peeled/cooked

240 1st layer, glass tray

480

720

P 03 Baked 
potatoes

450 3rd layer, grill rack

1000

P 04 Chicken 
pieces(frozen

450 3rd layer, grill rack

P 05* Cake 400 2nd layer, grill rack

500

600

P 06* Apple pie 2400 2nd layer, grill rack

P 07* Quiche 1000 3rd layer, grill rack

P 08** Reheat soup 200 1st layer, glass tray

400

600

P 09** Reheat plate 250 1st layer, glass tray

P 10 ** Reheat sauce/
stew

100 1st layer, glass tray

200

300

P 11 Frozen Pizza 200 3rd layer, grill rack

400

600

P 12* Frozen oven 
chips

300 3rd layer,enamel tray

P 13 Lasagna 1600 3rd layer, grill rack

From the bottom to the top, the number of layers is from the first to the fourth.
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Notes
� The programmes with a * are preheated. During preheating, the cooking time 

pauses and the preheating symbol is on. After preheating,you will hear an alarm and 
the preheating symbol will blink.

� The programmes with ** only use the microwave function.

Programme has ended
A signal sounds. The oven stops heating.

Changing the programme
Once you have started the programme, the programme number and weight cannot be 
changed.

Cancelling the programme
Touch the  key to cancel operation.

Changing the cooking time
If using automatic programmes, you cannot change the cooking time .

DEFROSTING PROGRAMMES

You can use the 3 defrosting programmes to defrost meat, poultry and bread.
1. In waiting state, touch A key once to enter the Defrost function.
 The first programme number blinks in the screen.
2. Touch — or + or slide the  to select the programme number.
3. Touch the o key.
4. Touch — or + or slide the  to set the weight, cooking time will shown.
5. Touch the  key. The programme starts. You can see the cooking time is counting 

down.

Notes
� Preparing food
 Use food that has been frozen at -18 °C and stored in portionsized quantities that are 

as thin as possible.
 Take the food to be defrosted out of all packaging and weigh it. You need to know 

the weight to set the programme.
� Liquid will be produced when defrosting meat or poultry. Drain off this liquid when 

turning meat and poultry and under no circumstances use it for other purposes or 
allow it to come into contact with other foods.
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�  Liquid will be produced when defrosting meat or poultry. Drain off this liquid when 
turning meat and poultry and under no circumstances use it for other purposes or 
allow it to come into contact with other foods.

� Ovenware
 Place the food in a microwaveable shallow dish, e.g. a china or glass plate, but do not 

cover.
� When defrosting chicken and chicken portions (d 01), an audible signal will sound 

on two occasions to indicate that the food should be turned.
� Resting time
 The defrosted food should be left to stand for an additional 10 to 30 minutes until it 

reaches an even temperature. Large pieces of meat require a longer standing time 
than smaller pieces. Flat pieces of meat and items made from minced meat should 
be separated from each other before leaving to stand.

 After this time, you can continue to prepare the food, even though thick pieces of 
meat may still be frozen in the middle. The giblets can be removed from poultry at 
this point.

Programme no. Defrost Weight range in kg

d 01* meat 0,10 - 1,50

d 02* poultry 0,10 - 1,50

d 03* fish 0,10 - 0,80

* During defrosting,place the food on the glass tray.
* If you hear 3 beeps, turn the food over.
 Then touch start key to continue defrosting.

SETTING THE PRE-SET COOKING

More flexibility and convenience: The appliance can be programmed to preset the 
cooking end time and duration.
1. In waiting state, touch the  key. The  symbol lights up in the display and the hour 

figures will flash.
2. Touch — or + or slide the  to set the hour figures. The input time 

shouldbe within 0--23.
3. Touch  to confirm, the minute figures will flash.
4. Touch — or + or slide the  to set the minute figures. The input time 

should be within 0--59.
5. Touch  to finish the pre-set time setting.
6. Setting the type of heating and temperature.
7. Touch  to finish the setting.
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The pre-set time has elapsed
An audible signal sounds. The oven starts cooking.

Specifications
Before setting the pre-set cooking, the clock must has been set. Kitchen Timer can not 
be set after the pre-set cooking setting.

SETTING THE TIME-SETTING OPTIONS

Your oven has various time-setting options. You can use the ���� key to call up the menu 
and switch between the individual functions. A time-setting option that has already 
been set can be changed directly with the parameter knob .

SETTING THE COOKING TIME

The cooking time for your meal can be set on the oven. When the cooking time has 
elapsed, the oven switches itself off automatically. This means that you do not have to 
interrupt other work to switch off the oven. The cooking time cannot be accidentally 
exceeded.

The oven starts. The cooking time counts down in the display.

The cooking time has elapsed
An audible signal sounds. The oven stops heating.

Setting the clock
Refer to Before using the appliance for the first time.

Changing the clock

Repeat the steps of setting the clock.

Setting the timer
You can use the timer as a kitchen timer. It runs independently of the oven. The timer 
has its own audible signal. In this way, you can tell whether it is the timer or a cooking 
time which has elapsed.
1. In waiting state. Touch  key to enter kitchen timer.
 „00:00min „ will flash.
2. Touch — or + or slide the  to set the timer time.
3. Touch  key to start timer.
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CHILDPROOF LOCK

The oven has a childproof lock to prevent children switching it on accidentally.

The oven will not react to any settings. The timer and clock can also be set when the 
childproof lock has been switched on.

Switching on the childproof lock
In waiting state, touch and hold the  key for approx. 3 seconds. 
There will be a long beep and the ���� symbol appears in the display. The childproof lock 
is activated.

Switching off the childproof lock
In locked state, touch and hold the  key for approx. 3 seconds.
There will be a long beep and the ���� symbol goes out in the display. The childproof lock 
isdeactivated.

CARE AND CLEANING

With careful care and cleaning your microwave oven will retain its looks and remain 
good order. We will explain here how you should care for and clean your appliance 
correctly.

 Risk of electric shock.!
Penetrating moisture may cause an electric shock. Do not use any high-pressure 
cleaners or steam cleaners.

 Risk of burns!
Never clean the appliance immediately after switching off. Let the appliance cool down.

 Risk of serious damage to health!
Microwave energy may escape if the cooking compartment door or the door seal is 
damaged. Never use the appliance if the cooking compartment door or the door seal is 
damaged. Contact the after-sales service.

Notes
� Slight differences in colour on the front of the appliance are caused by the use of 

different materials, such as glass, plastic and metal.
� Shadows on the door panel which look like streaks, are caused by reflections made 

by the oven light.
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� Unpleasant odours, e.g.after fish has been prepared, can be removed very easily. 
Add a few drops of lemon juice to a cup of water. Place a spoon into the container 

microwave power.

Cleaning agents
To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning 
agent, observe the information in the table. Do not use
� sharp or abrasive cleaning agents,
� metal or glass scrapers to clean the glass in the appliance door.
� metal or glass scrapers to clean the door seal,
� hard scouring pads and sponges,
� cleaning agents with high concentrations of alcohol.
Wash new sponge cloths thoroughly before use.
Allow all surfaces to dry thoroughly before using the appliance again.

Area Cleaning agents
Appliance front

Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Do not use glass cleaners or 
metal or glass scrapers for cleaning.

Appliance front 
with stainless 
steel

Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Remove flecks of limescale, 
grease, starch and albumin (e.g. egg white) immediately. Corrosion can form 
under such residues. Special stainless steel cleaning agents can be obtained 
from the after-sales service or from specialist shops. Do not use glass cleaners 
or metal or glass scrapers for cleaning.

Cooking 
compartment soft cloth.

If the oven is very dirty: Do not use oven spray or other aggressive oven 
cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan 
cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the 
interior surfaces to dry thoroughly.

Recess in 
cooking 
compartment

Damp cloth:
Ensure that no water seeps through the turntable drive into the appliance 
interior.

Wire racks
Clean using stainless steel cleaning agent or in the dishwasher.

Door panels Glass cleaner:
Clean with a dish cloth. Do not use a glass scraper.

Seal
Clean with a dish cloth, do not scour. Do not use a metal or glass scraper for 
cleaning.
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TECHNICAL DATA

Rated Voltage

Maximum Power 3000 W

Rated Output Power(Microwave) 900 W

MALFUNCTION TABLE

Malfunction table
Malfunctions often have simple explanations. Please refer to the malfunction table 
before calling the after-sales service.

If a meal does not turn out exactly as you wanted, refer to the Expert Cooking Guide 
section, where you will find plenty of cooking tips and tricks.

 Risk of electric shock!
Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained 
after-sales engineers.

Malfunction table

Problem Possible cause Remedy/information

The appliance does not 
work.

Faulty circuit breaker. Look in the fuse box and 
check that the circuit 
breaker for the appliance is 
in working order.

Plug not plugged in. Plug in the plug.

Power cut Check whether the kitchen 
light works.

The appliance does not 
work. a appears in the 
display panel.

Childproof lock is active. Deactivate the childproof 
lock (see section: 
Childproof lock).

Deactivate the childproof 
lock (see section: 
Childproof lock).

Door not fully closed. Check whether food 
residue or debris is 
trapped in the door.
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It takes longer than before 
for the food to heat up in 
the microwave

The selected microwave 
power level is too low.

Select a higher power 
level.

A larger amount than 
usual has been placed in 
the appliance.

Double the amount = 
almost double the cooking 
time.

The food was colder than 
usual.

Stir or turn the food during 
cooking.

A particular operating 
mode or power level 
cannot be set.

The temperature, power 
level or combined setting 
is not possible for this 
operating mode.

Choose permitted settings.

���� appears in the 
display panel.

The thermal safety switch-
off function has been 
activated.

Call the after-sales service.

����
display panel.

The thermal safety switch-
off function has been 
activated.

Call the after-sales service.

���� appears in the 
display panel.

Rapid heating has failed. Call the after-sales service.

ACRYLAMIDE IN FOODSTUFFS

Which foods are affected?
Acrylamide is mainly produced in grain and potato products that are heated to high 
temperatures, such as potato crisps, chips, toast, bread rolls, bread, fine baked goods 
(biscuits, gingerbread, cookies).

Tips for keeping acrylamide to a minimum when preparing food

General Keep cooking times to a minimum. Cook meals until they are 
golden brown, but not too dark. Large, thick pieces of food 
contain less acrylamide.

Baking biscuits
Oven chips

Max. 200°C in Top/bottom heating or max. 180°C in 3D hot air or 
hot air mode. Max. 190° C in Top/bottom heating or max. 170 °C 
in 3D hot air or hot air mode. Egg white and egg yolk reduce the 
formation of acrylamide. Distribute thinly and evenly over the 
baking tray. Cook at least 400 g at once on a baking tray so that 
the chips do not dry out.
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ENERGY AND ENVIRONMENT TIPS

dispose of your appliance properly.

Saving energy
� Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in the operating instruction 

tables.
� Use dark, black lacquered or enamelled baking tins. They absorb the heat 

particularly well.
� Open the oven door as infrequently as possible while you are cooking, baking or 

roasting.
� It is best to bake several cakes one after the other. The oven is still warm. This 

reduces the baking time for the second cake.
 You can also place two loaf tins next to each other.
� For longer cooking times, you can switch the oven off 10 minutes before the end of 

the cooking time and use the residual heat to finish cooking.

Environmentally-friendly disposal
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.
This appliance complies with European Directive 2012/ 19/EC on Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The directive gives a framework 
for the collection and recycling of old appliances, which is valid across the 
EU.

 Risk of scalding!
There is a possibility of delayed boiling when a liquid is heated.
This means that the liquid reaches boiling temperature without the usual steam 
bubbles rising to the surface. Even if the container only moves a little, the hot liquid 
can suddenly boil over and spatter. When heating liquids, always place a spoon in the 
container. This will prevent delayed boiling.
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Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil tento spotřebič. Aby Vám tento spotřebič co nejlépe 
sloužil, přečtěte si pokyny v tomto návodu k obsluze.

Zajistěte, aby byl obalový materiál zlikvidován v souladu s platnými předpisy a s 
ohledem na životní prostředí.

Při likvidaci spotřebiče kontaktujte místní oddělení pro likvidaci odpadu, kde získáte 
informace o bezpečné likvidaci.

Tento spotřebič je možné používat pouze k určenému účelu. Spotřebič je určen pouze 
pro použití v domácnosti.
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PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ NA ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU 

VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII

(a) Nepokoušejte se používat tuto troubu s otevřenými dvířky, 
protože to může způsobit škodlivé vystavení se mikrovlnné 
energii. Je důležité, abyste neporušili bezpečnostní zámky a 
nemanipulovali s nimi.

(b) Mezi přední stranu trouby a dvířka neumísťujte žádné 
předměty, ani zbytky nečistot nebo čisticího prostředku, které 
by se mohly nahromadit na těsnících plochách.

(c) VAROVÁNÍ: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozeny, 
trouba nesmí být v provozu, dokud ji neopraví kompetentní 
osoba.

DODATEK

Pokud nebude spotřebič udržován v dobrém stavu čistoty, jeho 
povrch by se mohl poškodit a ovlivnit životnost spotřebiče a vést k 
nebezpečné situaci.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, poranění 
osob nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné trouby při 
používání vašeho spotřebiče, dodržujte základní opatření včetně 
těchto:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší 
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se 
bezpečného používání spotřebiče a rozumějí s tím souvisejícím 
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a 
uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

2. Přečtěte si a dodržujte: „PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ NA ZABRÁNĚNÍ 
MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII“.

3. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 
8 let.

4. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, 
jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby 
se předešlo nebezpečí. (U spotřebičů s připojením typu Y)

5. VAROVÁNÍ: Pro někoho jiného než kompetentní osobu, je 
nebezpečné provádět jakékoliv servisní nebo opravné činnosti, 
které zahrnují sejmutí krytu, který chrání před vystavením se 
mikrovlnné energii.

6. VAROVÁNÍ: Tekutiny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v 
uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.



39

7. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší 
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se 
bezpečného používání spotřebiče a rozumějí s tím souvisejícím 
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a 
uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách 
dejte pozor na troubu, protože se může vznítit.

9. Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v 
mikrovlnné troubě.

10. V případě kouře vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte 
dvířka zavřená, aby se uhasily všechny plameny.

11. Ohřev nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek 
opožděné erupční vaření, proto je třeba při manipulaci s 
nádobou postupovat opatrně.

12. Obsah kojeneckých láhví a sklenic na dětskou výživu před 
konzumací promíchejte nebo protřepejte a zkontrolujte 
teplotu, aby se zabránilo popálení.

13. Vejce ve skořápce a celá natvrdo uvařená vejce by neměla 
ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat, a to i 
po ukončení mikrovlnného ohřevu.

14. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky 
jídla.

15. Neudržování trouby v čistém stavu by mohlo vést ke zhoršení 
povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče 
a popřípadě vést k nebezpečné situaci.

16. Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto 
troubu. (Pro trouby vybavené zařízením pro používání sondy 
snímací teplotu.)

17. Mikrovlnnou troubu je třeba používat s otevřenými ozdobnými 
dvířky. (Pro trouby s ozdobnými dvířky.)
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18. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a 
podobných prostředích, jako jsou:
- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, 

kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích 

ubytovacího typu;
- na farmách;
- v prostředí penzionů.

19. Při vyjímání nádob ze spotřebiče dávejte pozor, abyste 
nevybrali otočný talíř. (U pevných spotřebičů a vestavěných 
spotřebičů, které se používají nejméně 900 mm nad podlahou 
a mají odnímatelné otočné talíře. To však neplatí pro 
spotřebiče s horizontálními spodními sklopnými dvířky.)

20. Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
21. VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, zda je spotřebič 

vypnutý, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
22. VAROVÁNÍ: Přístupné části se mohou během používání zahřát. 

Malé děti by měly být drženy mimo.
23. Parní čistič se nesmí používat.
24. Mikrovlnnou trouba je určena pro ohřev jídel a nápojů. Sušení 

jídla nebo oblečení a zahřívání ohřívacích podložek, pantoflů, 
houbiček, vlhké utěrky a podobně může vést ke zranění, 
vznícení nebo požáru.

25. Povrch úložné zásuvky se může zahřát.
26. VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během 

používání zahřívají. Je třeba dbát na to, abyste se nedotkli 
topných těles. Děti mladší 8 let by měly být drženy mimo 
dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

27. Během používání se spotřebič zahřívá. Dávejte pozor, abyste se 
nedotkli topných těles uvnitř trouby.

28. Při vaření v mikrovlnné troubě nejsou povoleny kovové 
nádoby na potraviny a nápoje.
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29. Na čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní 
čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože mohou 
poškrábat povrch, což může způsobit rozbití skla.

30. Spotřebič je určen k použití jako vestavěný.
31. Spotřebič nesmí být instalován za ozdobnými dvířky, aby se 

zabránilo přehřátí. (To neplatí pro spotřebiče s ozdobnými 
dvířky.)

32. VAROVÁNÍ: Když je spotřebič provozován v kombinovaném 
režimu, děti by z důvodu používaných teplot měly troubu 
používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POUŽITÍ V 
BUDOUCNOSTI

���������������� ��	�����
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Příčiny poškození

Upozornění!

trouby a vnitřní strany dvířek. Jiskry by mohly nenapravitelně poškodit sklo na 
vnitřní straně dvířek.

To způsobí tvorbu páry. Změna teploty může způsobit poškození.

dobu.
 Nepoužívejte spotřebič na skladování potravin. Může to vést ke korozi.

zavřenými dvířky. Dávejte pozor, aby se nic nezachytilo ve dvířkách spotřebiče. I když 
jsou dvířka pootevřená jen mírně, přední části sousedních spotřebičů se mohou 
časem poškodit.

během provozu přestanou správně zavírat. Mohlo by dojít k poškození předních 
částí sousedních spotřebičů. Těsnění udržujte vždy čisté.

může vést k přetížení. Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud se ve varném prostoru 
nenacházejí potraviny. Výjimkou z tohoto pravidla je krátkodobý test nádobí (viz část 
„Mikrovlnná trouba, vhodné nádobí“).

 Nestůjte ani nic nepokládejte na otevřená dvířka spotřebiče. Na dvířka spotřebiče 
nepokládejte nádobí ani příslušenství.

dvířek nemůže unést hmotnost spotřebiče a může se zlomit.

velmi vysoko. Použijte nastavení výkonu maximálně 600 W. Sáček s popcornem vždy 
položte na skleněný talíř. Při přetížení může disk vyskočit.

spotřebiče. Sledujte proces vaření. Na začátku zvolte kratší čas vaření a podle 
potřeby jej prodlužte.

explodovat, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu.

nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
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INSTALACE

Vestavěné jednotky

skříňky.

zachována mezera nejméně 45 mm.

odřízněte základní panel nebo namontujte větrací mřížku.

nainstalován v souladu s těmito pokyny k instalaci.

Instalační výška není menší než 850 mm.

Instalační rozměry

Větrací 
otvory vzadu, 
min. 250 cm2

Otvory v 
zadním 
panelu

Větrací mřížka Nohy skříňky

Otvory v 
zadním 
panelu

Větrací plocha 
v základně  250 
cm2

Větrací plocha 
v základně min. 
250 cm2

min 
550

min 
550

600 
560

450+2

460+2

560+2

min 6

Poznámka: Nad troubou by měl být prostor.
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Vestavění

hmotnost spotřebiče a může se zlomit.
1. Opatrně zatlačte mikrovlnnou troubu do skříňky a zkontrolujte, zda je ve středu.
2. Otevřete dvířka a připevněte mikrovlnnou troubu pomocí dodaných šroubů.

��

��

� Spotřebič úplně vložte a vycentrujte.
� Připojovací kabel nelamte.
� Zašroubujte spotřebič na své místo.
� Mezera mezi pracovní plochou a spotřebičem nesmí být uzavřena dalšími lištami.

Důležité informace

Elektrické připojení
Spotřebič je vybaven zástrčkou a musí být připojen pouze do řádně nainstalované 
uzemněné zásuvky.
Instalaci zásuvky nebo výměnu napájecího kabelu může provádět pouze kvalifikovaný 
elektrikář, který zohledňuje příslušné předpisy. Pokud po instalaci již není zástrčka 
přístupná, musí být na straně instalace přítomen vícepólový oddělovací spínač s 
kontaktní mezerou nejméně 3 mm. Instalace musí zajistit ochranu kontaktů.
Pojistková ochrana: Viz návod k obsluze – Technické údaje.
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VÁŠ NOVÝ SPOTŘEBIČ

V této části se seznámíte s novým spotřebičem. Zde naleznete informace o varném 
prostoru, ovládacím panelu a jednotlivých ovládacích prvcích a příslušenství.

Ovládací panel

Dotyková tlačítka a displej
Dotyková tlačítka slouží k nastavení 
různých dodatečných funkcí.
Na displeji můžete vidět hodnoty, které 
jste nastavili.

Symbol Funkce

Zrušit

Mikrovlnný ohřev

Kuchyňský časovač/dětská 
pojistka

Přednastavené

Předehřívání

F Funkce

Úprava parametrů

Posuvný ovladač

A Automatické menu

Hodiny/Teplota

Hmotnost

Žárovka

Start/Pozastavit

Funkce a zobrazení na displeji
Pomocí funkčních kláves nastavte
typ pečení.

Funkce Použití

 
Konvenční 
pečení

Horní a spodní těleso 
spolupracují při poskytování 
konvenčního vaření. 
Troubu je třeba předehřát 
na požadovanou teplotu: 
ideální pro pomalu vařená 
jídla, jako je dušené maso.

Konvenční 
pečení

Na pečení na několika 
úrovních (např. plechy s 
čokoládovými sušenkami).

Konvenční 
pečení + 
Ventilátor

Konvenční pečení a úspora 
času umožňuje přípravu až 4 
pokrmů současně na různých 
úrovních bez míchání chuti 
a vůně.

Sálavé 
grilování

Nejlepších výsledků lze 
dosáhnout použitím horní 
úrovně na malé položky a 
spodních úrovní na větší 
položky.

Dvojitý 
gril+Ventilátor

Na gratinované pokrmy a 
konečnou úpravu pečené 
zeleniny.
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Funkce Použití

Dvojité 
grilování

Vnitřní sálavá tělesa a vnější 
horní tělesa
pracují současně a poskytují 
rychlé a rovnoměrné teplo 
při grilování, čímž účinně 
grilují horní povrch jídla.

Pizza

Pizza je dokonale upečená se 
zvýšeným teplem ze spodní 
i boční strany trouby, což 
zaručuje, že okraje pizzy jsou 
křupavé.

Spodní 
ohřev

Je to ideální pro pomalu 
připravované pokrmy, jako je 
dušené maso.

Mikrovlnný 
ohřev

Rozmrazování, ohřívání a 
pečení.

�

Mikrovlny + 
Konvenční

Na zkrácení doby pečení 
velkých porcí s dopečením.

�

Mikrovlny + 
Dvojitý gril + 
Ventilátor

Tato funkce je vhodná tam, 
kde je třeba rychlé zapečení; 
tepelně upraví suroviny až do 
středu.

�

Mikrovlny + 
Pizza

Tato funkce je vhodná tam, 
kde je třeba rychlé zapečení; 
tepelně upraví suroviny až do 
středu.

Rozmrazování

3 programy rozmrazování

A
Automatické 
programy

13 programů přípravy
Typ ohřevu a čas přípravy se 
nastavují podle hmotnosti. 

Úprava parametrů
Na úpravu parametrů použijte 
nastavovací tlačítka.
 

Parametr Funkce

Automatické 
menu

Vyberte z 13 automatických 
programů.
Od P 01 do P 13.

Teplota

� ����	
�
�

�
� ����	��
� ��

� ���	
�
����	
� �

�
�

�

� �

��

� ���	��
� ���	
�

���	��

���	���

���	��

�	


���	��

Hmotnost Nastavte hmotnost přípravy. 

Čas Nastavte čas přípravy.

Mikrovlny Zvolte mikrovlnný výkon. 
100 W, 300 W 500 W, 700 W 
a 900 W
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Chladicí ventilátor
Váš spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem. Chladicí ventilátor se během provozu 
zapne. Horký vzduch uniká přes dvířka.
Chladicí ventilátor pokračuje v provozu určitý čas po provozu.

Upozornění!
Nezakrývejte větrací otvory. V opačném případě se spotřebič přehřívá.

Poznámky:
� Během provozu mikrovlnné trouby zůstává spotřebič chladný. Chladicí ventilátor se 

stále zapíná. Ventilátor může pracovat, i když mikrovlnná trouba skončila provoz.
� Na okně dvířek, vnitřních stěnách a podlaze se může vyskytnout kondenzace 

vlhkosti. Je to normální a nemá to nepříznivý vliv na provoz mikrovlnné trouby. Po 
uvaření otřete zkondenzovanou vlhkost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámka:
Typ a množství příslušenství závisí na skutečném spotřebiči. 

Grilovací podnos

Na grilování, např. steaky, párky a na opékání chleba.

Plech na pečení
Z bezpečnostních důvodů by měl být pečicí plech umístěn na bočních držácích, místo 
aby byl umístěn přímo na spodku vnitřního prostoru.

Smaltovaný plech na pečení

Na přípravu koláčů a pečení celého kuřete.
� Při vaření s mikrovlnnou troubou je zakázáno používat smaltovaný 

plech.

Skleněný podnos na pečení

� Při vaření s mikrovlnnou troubou používejte skleněný talíř.
� Používá se na zachycování tekutin, jako je voda a tuk při pečení jídla.
� Aby byl zajištěn nejlepší efekt vaření, skleněný podnos by měl 

být umístěn ve spodní části bočních držáků, jak je znázorněno na 
obrázcích níže. Skleněný podnos by měl být zatlačen podél nejnižších 
vodicích lišt bočních držáků.
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Když je trouba zvednuta na místo v krytu spotřebiče, vyhledejte dva otvory v krytu 
trouby a zajistěte je na místě pomocí [09], [10] a [11].
Upozornění: Šrouby [09] příliš nedotahujte, abyste nepoškodili kryt trouby nebo 
spotřebiče – používejte pouze šroubovák!
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INSTALACE KERAMICKÝCH SPON A BOČNÍCH 

KOLEJNIČEK 
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Instalace kolejničky na levé straně [05]
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Instalace kolejničky na pravé straně [06]
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Zde najdete vše, co musíte udělat před prvním použitím trouby pro přípravu jídla. 
Nejprve si přečtěte část o bezpečnostních informacích.

Nastavení hodin
1. Ve stavu čekání stiskněte ���� abyste aktivovali režim nastavení hodin. Zobrazí se 

„00:00“ a hodiny budou blikat.
2. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte číslice hodin. 

Vstupní čas by měl být v rozsahu 0–23.
3. Dotykem tlačítka ���� potvrďte nastavení a číslice minut začnou blikat.
4. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte číslice minut. 

Vstupní čas by měl být v rozsahu 0–59.
5. Dotykem tlačítka ���� dokončíte nastavení času a začne blikat „:“. 
Čas je nastaven. A spotřebič přejde do stavu čekání.

Čištění příslušenství
Před prvním použitím příslušenství důkladně vyčistěte horkou mýdlovou vodou a 
jemnou utěrkou.

Zahřívání trouby
Chcete-li odstranit zápach z nového sporáku, zahřejte troubu, když je prázdná a 
zavřená. Ideální je jedna hodina s nastavením 
varném prostoru nezůstaly žádné zbytky obalu.
1. Ve stavu čekání jedenkrát stiskněte tlačítko F. Na displeji se zobrazí  a počáteční 

teplota.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko F, dokud se nerozsvítí . Zobrazí se počáteční teplota 

konvenčního ohřevu.
3. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím 
4. Dotykem tlačítka ���� aktivujte režim nastavení pečeni. Začne blikat „00:00“.
5. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte čas pečení na 60 

minut.
6. Dotkněte se tlačítka . Trouba se začne zahřívat.
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NASTAVENÍ TROUBY

Troubu můžete nastavit různými způsoby. Zde vysvětlíme, jak můžete zvolit 
požadovaný typ ohřevu a teplotu nebo nastavení grilu. Můžete si také zvolit čas pečení 
v troubě.
Viz část „Nastavení možností časového nastavení“.

Nastavení typu ohřevu a teploty
Příklad: 
1. Ve stavu čekání jedenkrát stiskněte tlačítko F. Na displeji se zobrazí  a počáteční 

teplota.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko F, dokud se neobjeví . Zobrazí se počáteční teplota 

sálavého grilování.
3. Dotykem na — nebo + nebo posunutím 
4. Dotkněte se tlačítka  na aktivaci režimu nastavení času přípravy. Začne blikat 

„00:00“.
5. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte čas přípravy na 25 

minut.
6. Dotkněte se tlačítka . Trouba se začne zahřívat.

Otevírání dvířek trouby během provozu
Provoz se pozastaví. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko . Provoz bude pokračovat.

Pozastavení provozu
Stisknutím tlačítka  pozastavíte provoz. Následným stisknutím tlačítka pokračujete v 
provozu.

Změna času vaření
To je možné provést kdykoliv. Opakovaně stiskněte tlačítko ���� , dokud nezačne blikat 
čas vaření a následným stisknutím tlačítka — nebo + nebo posunutím  
nastavte čas vaření.

Změna teploty
To je možné provést kdykoliv.
 Stisknutím tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte teplotu.

Zrušení provozu
Je možné provést kdykoliv. Stiskněte tlačítko  na aktivaci stavu čekání.
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Rychlé předehřátí
Díky rychlému předehřátí dosáhne vaše trouba nastavené teploty obzvlášť rychle. 
Rychlé předehřátí je k dispozici pro následující druhy ohřevu:

 Konvenční pečení  Dvojitý gril + Ventilátor 

 Konvenční pečení  Dvojité grilování

 Konvenční pečení + Ventilátor  Pizza

 Sálavé grilování  Spodní ohřev

Abyste zajistili dobrý výsledek pečení v troubě, vložte své jídlo do varného prostoru 
pouze tehdy, když je fáze předehřívání dokončena.
1. Nastavení typu ohřevu a teploty.
2. Dotkněte se tlačítka .
 Na displeji se rozsvítí symbol .

Trouba se začne zahřívat.
Proces předehřívání je dokončen.
 Zazní zvukový signál. Na displeji bude blikat symbol . Vložte svůj pokrm do trouby.

Zrušení rychlého předehřátí
Během nastavování funkce rychlého předehřátí můžete funkci zrušit dotykem tlačítka .
Během rychlého předehřátí můžete funkci zrušit dotykem tlačítka .

Poznámka: Pouze tehdy, když uslyšíte zvukový signál a bude blikat ikona předehřívání, 
můžete otevřít dvířka a vložit dovnitř pokrm.
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MIKROVLNNÝ OHŘEV

Mikrovlny se v potravinách přeměňují na teplo. Mikrovlnný ohřev je možné používat 
samostatně, tj. samostatně nebo v kombinaci s jiným typem ohřevu. Najdete zde 
informace o nádobí a způsobu nastavení mikrovlnné trouby.
Poznámka:
Kroková množství pro čas nastavení kódovacího spínače jsou následující:
0-1 min : 5 sekund
1-3 min : 10 sekund
3-15 min : 30 sekund
15-60 min : 1 minuta
Více než 60 min : 5 minut

Poznámky týkající se nádobí
Vhodné nádobí

Vhodným nádobím je žáruvzdorné nádobí ze skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky 
nebo žáruvzdorného plastu. Tyto materiály umožňují průchod mikrovln.
Můžete také použít servírovací misky. Díky tomu budete muset přenášet jídlo z jednoho 
jídla na druhé. Nádobí s ozdobným zlatým nebo stříbrným lemováním byste měli 
používat pouze tehdy, pokud výrobce zaručuje, že je vhodné pro použití v mikrovlnné 
troubě.

Nevhodné nádobí
Kovové nádobí je nevhodné. Kov neumožňuje průchod mikrovln. Jídlo v krytých 
kovových nádobách zůstane studené.

Upozornění!
Tvorba jisker: kov – např. lžíce ve sklenici – musí být umístěna nejméně 2 cm od stěn 
trouby a vnitřní strany dvířek. Jiskry by mohly zničit sklo na vnitřní straně dvířek.

Test nádobí
Mikrovlnnou troubu nezapínejte, pokud uvnitř nejsou potraviny. Následující test 
kuchyňského nádobí je jedinou výjimkou z tohoto pravidla.
Pokud si nejste jisti, zda je vaše nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě, 
proveďte následující test:

1. Prázdné nádobí zahřívejte na maximální výkon ½ až 1 minutu.
2. Během této doby občas zkontrolujte teplotu.

Nádobí by mělo být stále studené nebo teplé na dotek.
Nádobí je nevhodné, pokud je horké nebo se v něm tvoří jiskry.
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Nastavení mikrovlnného výkonu
Pomocí tlačítka  nastavte požadovaný mikrovlnný výkon.

100 W - Rozmrazování křehkých/jemných potravin
- Rozmrazování potravin nepravidelného tvaru
- Mírné roztátí zmrzliny
- Umožnění kynutí těsta

300 W - Rozmrazování
- Roztopení čokolády a másla

500 W - Vaření rýze, polévky

700 W - Přihřívání
- Vaření hub, měkkýšů
- Vaření pokrmů obsahujících vejce a sýr

900 W - Vření vody, přihřívání
- Příprava kuřete, ryb, zeleniny

Poznámky
� Když se dotknete tlačítka, rozsvítí se zvolený výkon.
� Mikrovlnný výkon lze nastavit na 900 W na maximálně 30 minut. U všech ostatních 

nastaveních výkonu je maximální doba přípravy 1 hodina 30 minut.

Nastavení mikrovlnného ohřevu
Příklad: Nastavte mikrovlnný výkon na 300 W a čas vaření na 17 minut.
1. Ve stavu čekání se dotkněte tlačítka , čímž aktivujete funkci mikrovlnného ohřevu. 

Zobrazí se počáteční mikrovlnný výkon 900 W. A počáteční čas přípravy bude blikat.
2. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte čas přípravy na 17 

minut.
3. Dotykem tlačítka  aktivujete mikrovlnný výkon. Následným stisknutím tlačítka — 

nebo + nebo posunutím  nastavte mikrovlnný výkon na 300 W.
4. Dotkněte se tlačítka .
Spustí se provoz. Na displeji se začne odpočítávat čas tepelné přípravy.

Čas vaření uplynul
Zazní zvukový signál. Provoz mikrovlnné trouby skončil.

Otevření dvířek trouby během provozu

Provoz je pozastaven. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko . Provoz bude pokračovat.
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Změna času přípravy
To je možné provést kdykoliv. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  
nastavte čas tepelné přípravy.

Změna nastavení mikrovlnného výkonu
To je možné provést kdykoliv. Dotkněte se tlačítka  a následným dotykem tlačítka
— nebo + nebo posunutím  nastavte mikrovlnný výkon.

Pozastavení provozu
Krátce se dotkněte tlačítka . Trouba je pozastavena. Chcete-li pokračovat v provozu, 
znovu stiskněte tlačítko. .

Zrušení provozu
To je možné provést kdykoliv. Dotykem tlačítka  aktivujete stav čekání. 
Poznámka
� Pokud během vaření otevřete dvířka spotřebiče, ventilátor může pokračovat v 

provozu.

KOMBINOVANÝ MIKROVLNNÝ PROVOZ

To zahrnuje současný provoz grilu a mikrovlnné trouby. Díky použití mikrovlnné trouby 
budou vaše pokrmy rychleji připravené, ale stále budou pěkně opečené.
Můžete zapnout všechna nastavení mikrovlnného výkonu. Výjimka: 700 a 900 W

Nastavení kombinovaného mikrovlnného provozu
Příklad:  + 
1. Ve stavu čekání se dotkněte tlačítka a následným opakovaným dotykem tlačítka F 

nastavte režim kombinovaného mikrovlnného provozu. Přestaňte se dotýkat, když 
se na displeji zobrazí  a . Zobrazí se počáteční mikrovlnný výkon a počáteční 
teplota bude blikat.

2. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím 
3. Dotykem tlačítka  potvrďte teplotu. Začne blikat počáteční čas vaření a dotykem 

tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte čas vaření na 17 minut.
4. Dotkněte se tlačítka . Začne blikat přednastavený výkon. Následným dotykem 

tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte mikrovlnný výkon na 500 W.
5. Dotkněte se tlačítka . Trouba se začne zahřívat.
Spustí se provoz. Na displeji se začne odpočítávat čas tepelné přípravy. Čas vaření 
uplynul
Zazní zvukový signál. Kombinovaný režim skončil. 
Otevření dvířek trouby během provozu.
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Provoz je pozastaven. Po zavření dvířek se dotkněte tlačítka . Provoz bude pokračovat.

Pozastavení provozu
Krátce se dotkněte tlačítka . Trouba je pozastavena. Chcete-li pokračovat v provozu, 
znovu se dotkněte tlačítka .

Změna času přípravy
To je možné provést kdykoliv. Opakovaně se dotýkejte tlačítka ����, dokud nezačne 
blikat čas vaření a následným dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  
nastavte čas pečení.

Změna nastavení mikrovlnného výkonu
To je možné provést kdykoliv. Dotkněte se tlačítka  a následným dotykem tlačítka
— nebo + nebo posunutím
  nastavte mikrovlnný výkon.

Změna teploty
To je možné provést kdykoliv.
Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte teplotu.

Zrušení provozu
To je možné provést kdykoliv. Dotykem tlačítka  aktivujete stav čekání.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Automatické programy vám umožní velmi jednoduše připravit pokrm. Zvolíte si 
program a zadáte hmotnost svého pokrmu. Optimální nastavení provede automatický 
program. Můžete si vybrat z 13 programů.
Pokrm vždy vložte do studeného varného prostoru.

Nastavení programu

1. Ve stavu čekání dvakrát stiskněte tlačítko A, čímž aktivujete funkci automatického 
menu. Na displeji bude blikat číslo prvního programu.

2. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  zvolte číslo programu.
3. Dotkněte se tlačítka -.
4. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte hmotnost a 

zobrazí se čas trvání vaření.
5. Dotkněte se tlačítka . Program se spustí. Můžete vidět, že čas vaření se odpočítává.
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Automatické menu

Č. programu Položka Hmotnost 
(g)

Vrstva příslušenství a 
příslušenství

P 01** Čerstvá 
zelenina

200 1. vrstva, skleněný podnos

400

600

P 02** Brambory 
oloupané/
uvařené

240 1. vrstva, skleněný podnos

480

720

P 03 Pečené 
brambory

450 3. vrstva, grilovací podnos

1000

P 04 Kuřecí kousky 
(mrazené)

450 3. vrstva, grilovací podnos

P 05* Koláč 400 2. vrstva, grilovací podnos

500

600

P 06* Jablkový koláč 2400 2. vrstva, grilovací podnos

P 07* Slaný koláč 1000 3. vrstva, grilovací podnos

P 08** Ohřev polévky 200 1. vrstva, skleněný podnos

400

600

P 09** Ohřev talíře 250 1. vrstva, skleněný podnos

P 10 ** Ohřev omáčky/ 
dušení 

100 1. vrstva, skleněný podnos

200

300

P 11 Mrazená pizza 200 3. vrstva, grilovací podnos

400

600

P 12* Mrazené 
lupínky

300 3. vrstva, smaltovaný plech

P 13 Lasagne 1600 3. vrstva, grilovací podnos

Od spodní části k horní části je počet vrstev od první po čtvrtou.
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Poznámky
� Programy s * představují předehřátí. Během předehřívání se čas vaření pozastaví 

a rozsvítí se symbol předehřívání. Po předehřátí uslyšíte zvukový signál a symbol 
předehřátí bude blikat.

� Programy s ** používají pouze funkci mikrovlnného ohřevu

Program skončil
Zazní zvukový signál. Trouba přestane hřát.

Změna programu
Jakmile spustíte program, není možné změnit číslo programu ani hmotnost.

Zrušení programu
Operaci zrušíte dotykem tlačítka .

Změna času vaření
Pokud používáte automatické programy, nemůžete změnit čas vaření.

PROGRAMY ROZMRAZOVÁNÍ

Můžete použít 3 programy rozmrazování k rozmrazování masa, drůbeže a chleba.
1. Ve stavu čekání jedním stisknutím tlačítka A aktivujete funkci rozmrazování. Na 

displeji bude blikat první číslo programu.
2. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  zvolte číslo programu.
3. Dotkněte se tlačítka .
4. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte hmotnost a 

zobrazí se čas rozmrazování.
5. Dotkněte se tlačítka . Program se spustí. Můžete vidět, že čas vaření se odpočítává.

Poznámky
� Příprava pokrmu

množstvích, která jsou co nejtenčí.
 Vyjměte potraviny určené k rozmrazování ze všech obalů a zvžte je. Pro nastavení 

programu potřebujete znát hmotnost.
� Při rozmrazování masa nebo drůbeže se bude vytvářet tekutina. Při obracení masa a 

drůbeže vylijte tuto tekutinu a za žádných okolností ji nepoužívejte pro jiné účely ani 
nedovolte, aby přišla do styku s jinými potravinami.
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� Nádobí
 Pokrm vložte do mělké misky vhodné do mikrovlnné trouby, např. porcelánový nebo 

skleněný talíř, ale nezakrývejte ho.
� Při rozmrazování kuřecího masa a kuřecích porcí (d 01) zazní dvakrát zvukový signál, 

který naznačuje, že pokrm je třeba obrátit.
� Čas odpočinku
 Rozmrazené potraviny nechte odstát dalších 10 až 30 minut, dokud nedosáhnou 

rovnoměrné teploty. Velké kusy masa vyžadují delší dobu stání než menší kusy. 
Ploché kusy masa a pokrmy vyrobené z mletého masa byste před odstavením měli 
navzájem oddělit.

 Po uplynutí této doby můžete pokračovat v přípravě pokrmu, ačkoliv hrubé kousky 
masa mohou být ve středu stále zmrazeny. V tomto místě je možné vyjmout 
vnitřnosti z drůbeže.

Č. programu Rozmrazování Rozsah hmotnosti v kg

d 01* maso 0,10 - 1,50

d 02* drůbež 0,10 - 1,50

d 03* ryby 0,10 - 0,80

* Během rozmrazování položte potraviny na skleněný podnos.
* Pokud uslyšíte 3 zvukové signály, jídlo otočte.
 Potom pokračujte v rozmrazování dotykem tlačítka Start.

NASTAVENÍ PŘEDNASTAVENÉHO VAŘENÍ

Větší flexibilita a pohodlí: Spotřebič lze naprogramovat tak, aby přednastavil čas konce 
a trvání vaření/pečení.
1. Ve stavu čekání stiskněte tlačítko . Na displeji se rozsvítí symbol a začnou blikat 

číslice hodin.
2. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte číslice hodin. 

Vstupní čas by měl být v rozsahu 0-23.
3. Dotkněte se tlačítka  na potvrzení volby a začnou blikat číslice minut.
4. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte číslice minut. 

Vstupní čas by měl být v rozsahu 0-59.
5. Dotykem tlačítka  dokončíte předvolené nastavení času.
6. Nastavení typu ohřevu a teploty.
7. Dotykem tlačítka  dokončíte nastavení.
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Přednastavený čas uplynul
Zazní zvukový signál. Trouba spustí vaření/pečení.

Specifikace
Před nastavením přednastaveného vaření/pečení musí být nastaveny hodiny. 
Kuchyňskou minutku nelze nastavit po přednastaveném nastavení vaření/pečení.

NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ ČASU

Vaše trouba má různé možnosti nastavení času. Pomocí tlačítka ���� můžete vyvolat 
menu a přepínat mezi jednotlivými funkcemi. Už nastavenou možnost nastavení času 
je možné změnit přímo pomocí ovladače parametrů.

NASTAVENÍ ČASU VAŘENÍ/PEČENÍ

Čas vaření/pečení vašeho pokrmu lze nastavit na troubě. Po uplynutí doby vaření/
pečení se trouba automaticky vypne. To znamená, že k vypnutí trouby nemusíte 
přerušovat jiné práce. Čas vaření/pečení nemůže být náhodně překročen.

Trouba se spustí. Čas vaření/pečení se odečítá na displeji. 

Čas vaření/pečení uplynul

Zazní zvukový signál. Trouba přestane hřát.

Nastavení hodin
Viz část Před prvním použitím spotřebiče.

Změna nastavení hodin 

Zopakujte kroky nastavení hodin.

Nastavení časovače
Časovač můžete použít jako kuchyňskou minutku. Funguje nezávisle na troubě. 
Časovač má vlastní zvukový signál. Takovým způsobem zjistíte, zda uplynul časovač 
nebo čas vaření/pečení.
1. Ve stavu čekání dotykem tlačítka  aktivujte kuchyňský časovač. Začne blikat 

„00:00min“.
2. Dotykem tlačítka — nebo + nebo posunutím  nastavte čas časovače.
3. Dotykem tlačítka  spustíte časovač.
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DĚTSKÁ POJISTKA

Trouba je vybavena dětskou pojistkou, aby se zabránilo jejímu k náhodnému zapnutí 
dětmi.

Trouba nebude reagovat na žádné nastavení. Časovač a hodiny lze nastavit i tehdy, 
když je zapnutá dětská pojistka.

Zapnutí dětské pojistky
Ve stavu čekání se dotkněte tlačítka  a podržte ho stisknuté na přibližně 3 sekundy. 
Ozve se dlouhé pípnutí a na displeji se zobrazí symbol ����. Aktivuje se dětská pojistka.

Vypnutí dětské pojistky
V uzamknutém stavu se dotkněte tlačítka  a podržte ho stisknuté na přibližně 3 
sekundy.
Ozve se dlouhé pípnutí a symbol ���� zmizí z displeje. Dětská pojistka je deaktivována.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Díky pozorné péči a čištění si vaše mikrovlnná trouba zachová svůj vzhled a zůstane v 
dobrém stavu. Zde vysvětlíme, jak byste se měli o svůj spotřebič správně starat a čistit 
ho.

 Riziko zásahu elektrickým proudem!
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte žádné 
vysokotlaké ani parní čističe.

 Riziko popálení!
Nikdy nečistěte spotřebič bezprostředně po vypnutí. Nechte spotřebič vychladnout.

 Nebezpečí vážného poškození zdraví!
Pokud jsou poškozená dvířka varného prostoru nebo těsnění dvířek, může energie 
mikrovlnné trouby unikat. Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou poškozená dvířka 
varného prostoru nebo těsnění dvířek. Kontaktujte servisní středisko.

Poznámky
� Mírné barevné rozdíly na přední straně spotřebiče jsou způsobeny použitím různých 

materiálů, jako je sklo, plast a kov.
� Stíny na panelu dvířek, které vypadají jako pruhy, jsou způsobeny odrazy světla 

trouby.
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� Nepříjemné pachy, například po přípravě ryb, je možné velmi snadno odstranit.
 Přidejte několik kapek citrónové šťávy do šálku vody. Do nádoby vložte i lžíci, abyste 

zabránili opožděnému varu. Vodu zahřívejte 1 až 2 minuty na maximální mikrovlnný 
výkon.

Čisticí prostředky
Dodržujte informace v tabulce, abyste zajistili, že se různé povrchy nepoškodí 
nesprávným čisticím prostředkem. Nepoužívejte:
� ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
� kovové nebo skleněné škrabky na čištění skla dvířek spotřebiče.
� kovové nebo skleněné škrabky na čištění těsnění dvířek,
� tvrdé čistící podložky a houby,
� čisticí prostředky s vysokou koncentrací alkoholu. 
Nové houbové utěrky před použitím důkladně vyperte.

Před dalším použitím spotřebiče nechte všechny povrchy důkladně vyschnout.

Oblast Čisticí prostředky
Přední strana 
spotřebiče

Horká mýdlová voda: Vyčistěte hadříkem a osušte měkkou utěrkou. K čištění 
nepoužívejte čisticí prostředky na sklo ani škrabky na kov nebo sklo.

Přední část 
spotřebiče z 
nerezavějící 
ocele

Horká mýdlová voda: Vyčistěte hadříkem a osušte měkkou utěrkou. 
Okamžitě odstraňte skvrny vodního kamene, mastnotu, škrob a albumin 
(např. vaječný bílek). U takových zbytků může dojít ke korozi. Speciální čisticí 
prostředky na nerezovou ocel je možné získat v poprodejním servisu nebo ve 
specializovaných prodejnách. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky na sklo 
ani škrabky na kov nebo sklo.

Prostor na 
vaření/pečení

Horká mýdlová voda nebo roztok octa: Očistěte hadříkem a vysušte
měkkou utěrkou.
Pokud je trouba velmi znečištěná: Nepoužívejte sprej na pečicí trouby ani jiné 
agresivní čisticí prostředky na trouby nebo drsné materiály. Nevhodné jsou 
také čisticí podložky, drsné houby a čističe pánví. Tyto položky poškrábou 
povrch. Vnitřní povrchy nechte pořádně vyschnout.

Zapuštěné 
části ve varném 
prostoru

Vlhká utěrka:
Zajistěte, aby přes pohon otočného talíře nevnikla voda dovnitř spotřebiče.

Kovové rošty Horká mýdlová voda:
Čistěte pomocí čisticího prostředku na nerezovou ocel nebo v myčce nádobí.

Panely dvířek Čistič skla:
Vyčistěte utěrkou. Nepoužívejte škrabku na sklo.

Těsnění Horká mýdlová voda:
Vyčistěte hadříkem, nedrhněte. K čištění nepoužívejte škrabky na kov nebo 
sklo.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 230 V ~ , 50 Hz

Maximální výkon 3000 W

Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlnná 
trouba)

900 W

TABULKA PORUCH

Tabulka poruch
Poruchy mají často jednoduché vysvětlení. Před zavoláním do servisního střediska si 
pozorně přečtěte tabulku poruch.

Pokud vám jídlo nevyjde úplně podle vašich představ, viz Expertní průvodce vařením, 
kde najdete množství tipů a triků na vaření.

 Riziko zásahu elektrickým proudem!
Nesprávné opravy jsou nebezpečné. Opravy může provádět pouze jeden z našich 
vyškolených servisních techniků.

Tabulka poruch

Problém Možná příčina Odstranění/informace

Spotřebič nefunguje. Chybný jistič. Podívejte se do pojistkové 
skříňky a zkontrolujte, zda 
je vypínač spotřebiče v 
provozuschopném stavu.

Zástrčka není zapojena. Připojte zástrčku.

Výpadek dodávky 
elektrické energie.

Zkontrolujte, zda funguje 
kuchyňské světlo.

Spotřebič nefunguje. Na 
displeji se zobrazí ����.

Je aktivní dětská pojistka. Deaktivujte dětskou 
pojistku (viz část: Dětská 
pojistka).

Mikrovlnná trouba se 
nezapne.

Dvířka nejsou zcela 
zavřená.

Zkontrolujte, zda ve 
dvířkách nejsou zachyceny 
zbytky jídla nebo nečistoty.
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Zahřívání jídla v 
mikrovlnné troubě trvá 
déle než dříve.

Zvolený stupeň 
mikrovlnného výkonu je 
velmi nízký.

Zvolte vyšší stupeň 
výkonu.

Do spotřebiče bylo 
vloženo větší množství než 
obvykle.

Dvojnásobné množství = 
téměř dvojnásobný čas 
vaření.

Jídlo bylo chladnější než 
obvykle.

Během vaření jídlo 
promíchejte nebo otočte.

Nelze nastavit konkrétní 
provozní režim nebo 
úroveň výkonu.

Teplota, výkon nebo 
kombinované nastavení 
nejsou v tomto provozním 
režimu možné.

Zvolte povolená nastavení.

Na displeji se zobrazí 
����.

Byla aktivována funkce 
tepelného bezpečnostního 
vypnutí.

Kontaktujte servisní 
středisko.

Na displeji se zobrazí 
����.

Byla aktivována funkce 
tepelného bezpečnostního 
vypnutí.

Kontaktujte servisní 
středisko.

Na displeji se zobrazí 
����.

Rychlé zahřátí selhalo. Kontaktujte servisní 
středisko.

AKRYLAMID V POTRAVINÁCH

Jaké potraviny jsou ovlivněny?
Akrylamid se vytváří hlavně v obilných a bramborových výrobcích, které se zahřívají na 
vysoké teploty, jako jsou bramborové lupínky, hranolky, toasty, rohlíky, chléb, pečivo 
(sušenky, perníky, sušenky).

Tipy, jak udržet akrylamid na minimu při přípravě pokrmu

Obecně Čas přípravy omezte na minimum. Pečte jídla, dokud nejsou 
zlatohnědá, ale ne velmi tmavá. Velké, hrubé kusy jídla obsahují 
méně akrylamidu.

Pečení sušenek 
V troubě pečené 
lupínky

vzduch nebo horký vzduch. Vaječný bílek a žloutek omezují 
tvorbu akrylamidu. Rozložte tence a rovnoměrně na plech. Na 
plechu na pečení pečte nejméně 400 g najednou, aby lupínky 
nevyschly.



68

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE A OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Zde najdete tipy na to, jak ušetřit energii při pečení a opékání a jak správně zlikvidovat 
váš spotřebič.

Úspora energie
� Troubu předehřívejte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách 

s návodem k obsluze.
� Používejte tmavé, černé lakované nebo smaltované formy na pečení. Zvláště dobře 

absorbují teplo.
� Během vaření, pečení nebo opékání otvírejte dvířka trouby co nejméně často.
� Nejlepší je upéct několik koláčů po sobě. Trouba je ještě teplá. Tím se zkracuje doba 

pečení druhého koláče.
 Můžete také položit dvě bochníková formy vedle sebe.
� U delších časů pečení můžete troubu vypnout 10 minut před koncem doby pečení a 

na dokončení pečení využít zbytkové teplo.

Ekologická likvidace
Obaly zlikvidujte ekologicky.
Tento spotřebič vyhovuje evropské směrnici 2012/19/ES o odpadu z 
elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Směrnice poskytuje rámec pro 
sběr a recyklaci starých spotřebičů, který je platný v celé EU.

Ohřívání jídla
 Riziko popálení!

Při zahřívání kapaliny existuje možnost opožděného varu.
To znamená, že kapalina dosáhne teploty varu, aniž by obvyklé parní bubliny stoupaly 
na povrch. I když se nádoba pohne jen málo, horká tekutina může najednou vřít 
a rozstříknout se. Při ohřívání tekutin vždy vložte do nádoby lžíci. Tím se zabrání 
opožděnému varu.
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Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tento spotrebič. Aby Vám tento spotrebič čo najlepšie 
slúžil, prečítajte si pokyny v tomto návode na obsluhu.

Zaistite, aby bol obalový materiál zlikvidovaný v súlade s platnými predpismi a s 
ohľadom na životné prostredie.

Pri likvidácii spotrebiča kontaktujte miestne oddelenie na likvidáciu odpadu, kde 
získate informácie o bezpečnej likvidácii.

Tento spotrebič je možné používať len na určený účel. Spotrebič je určený len na 
použitie v domácnosti.
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PREDBEŽNÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNÉMU 

VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

(a) Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, 
pretože to môže spôsobiť škodlivé vystavenie sa mikrovlnnej 
energii. Je dôležité, aby ste neporušili bezpečnostné zámky a 
nemanipulovali s nimi.

(b) Medzi prednú stranu rúry a dvierka neumiestňujte žiadne 
predmety, ani zvyšky nečistôt alebo čistiaceho prostriedku, 
ktoré by sa mohli nahromadiť na tesniacich plochách.

(c) VAROVANIE: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, 
rúra nesmie byť v prevádzke, pokiaľ ju neopraví kompetentná 
osoba.

DODATOK

Ak nebude spotrebič udržiavaný v dobrom stave čistoty, jeho 
povrch by sa mohol poškodiť a ovplyvniť životnosť spotrebiča a 
viesť k nebezpečnej situácii.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

VAROVANIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poranenia 
osôb alebo vystavenia nadmernej energii mikrovlnnej rúry pri 
používaní vášho spotrebiča, dodržujte základné opatrenia vrátane 
týchto:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a 
staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a 
znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce 
sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú s tým 
súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti 
bez dozoru.

2.  Prečítajte si a dodržiavajte: „PREDBEŽNÉ OPATRENIA NA 
ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ 
MIKROVLNNEJ ENERGII“.

3. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí 
mladších ako 8 rokov.

4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, 
jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, 
aby sa predišlo nebezpečenstvu. (Pri spotrebičoch s pripojením 
typu Y)

5. VAROVANIE: Pre niekoho iného ako kompetentnú osobu je 
nebezpečné vykonávať akékoľvek servisné alebo opravné 
činnosti, ktoré zahŕňajú zloženie krytu, ktorý chráni pred 
vystavením mikrovlnnej energii.

6. VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v 
uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
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7. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a 
staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a 
znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce 
sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú s tým 
súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti 
bez dozoru.

8. Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových 
nádobách dajte pozor na rúru, pretože sa môže vznietiť.

9. Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnnej 
rúre.

10. V prípade dymu vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte 
dvierka zatvorené, aby sa zahasili všetky plamene.

11. Ohrev nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok 
oneskorené erupčné varenie, preto je potrebné pri manipulácii 
s nádobou postupovať opatrne.

12. Obsah dojčenských fliaš a pohárov na detskú výživu pred 
konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontrolujte 
teplotu, aby sa zabránilo popáleniu.

13. Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia by sa nemali 
ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať a to aj 
po ukončení mikrovlnného ohrevu.

14. Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať všetky zvyšky 
jedla.

15. Neudržiavanie rúry v čistom stave by mohlo viesť k zhoršeniu 
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť 
spotrebiča a poprípade viesť k nebezpečnej situácii.

16. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. (Pre 
rúry vybavené zariadením na používanie sondy snímajúcej 
teplotu.)

17. Mikrovlnnú rúru je potrebné používať s otvorenými ozdobnými 
dvierkami. (pre rúry s ozdobnými dvierkami.)
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18. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a 
podobných prostrediach, ako sú:
- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, 

kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
- klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach 

ubytovacieho typu;
- na farmách;
- v prostredí penziónov.

19. Pri vyberaní nádob zo spotrebiča dávajte pozor, aby ste 
nevybrali otočný tanier. (Pri pevných spotrebičoch a 
vstavaných spotrebičoch, ktoré sa používajú najmenej 900 
mm nad podlahou a majú odnímateľné otočné taniere. To však 
neplatí pre spotrebiče s horizontálnymi spodnými sklopnými 
dvierkami.)

20. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
21. VAROVANIE: Pred výmenou žiarovky sa uistite, či je spotrebič 

vypnutý, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
22. VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. 

Malé deti by mali byť držané mimo.
23. Parný čistič sa nesmie používať.
24. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie 

jedla alebo oblečenia a zahrievanie ohrievacích podložiek, 
papúč, špongií, vlhkej utierky a podobne môže viesť k 
zraneniu, vznieteniu alebo požiaru.

25. Povrch úložnej zásuvky sa môže zahriať.
26. VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas 

používania zahrievajú. Je potrebné dbať na to, aby ste sa 
nedotkli vyhrievacích telies. Deti mladšie ako 8 rokov by 
mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym 
dohľadom.

27. Počas používania sa spotrebič zahrieva. Dávajte pozor, aby ste 
sa nedotkli vyhrievacích telies vo vnútri rúry.

28. Pri varení v mikrovlnnej rúre nie sú povolené kovové nádoby 
na potraviny a nápoje.
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29. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne 
čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu 
poškriabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

30. Spotrebič je určený na použitie vstavaný.
31. Spotrebič nesmie byť inštalovaný za ozdobnými dvierkami, aby 

sa zabránilo prehriatiu. (To neplatí pre spotrebiče s ozdobnými 
dvierkami.)

32. VAROVANIE: Keď je spotrebič prevádzkovaný v kombinovanom 
režime, deti by z dôvodu používaných teplôt mali rúru 
používať iba pod dohľadom dospelej osoby.

POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE V 
BUDÚCNOSTI

���������������� ��	�����
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Príčiny poškodenia

Upozornenie!

rúry a vnútornej strany dvierok. Iskry by mohli nenapraviteľne poškodiť sklo na 
vnútornej strane dvierok.

priestoru. To spôsobí tvorbu pary. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

čas.
 Nepoužívajte spotrebič na skladovanie potravín. Môže to viesť ku korózii.

iba so zatvorenými dvierkami. Dávajte pozor, aby sa nič nezachytilo v dvierkach 
spotrebiča. Aj keď sú dvierka pootvorené len mierne, predné časti susedných 
spotrebičov sa môžu časom poškodiť.

v priebehu prevádzky prestanú správne zatvárať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu 
predných častí susedných spotrebičov. Tesnenie udržiavajte vždy čisté.

priestore môže viesť k preťaženiu. Nikdy nezapínajte spotrebič, pokiaľ sa vo varnom 
priestore nenachádzajú potraviny. Výnimkou z tohto pravidla je krátkodobý test 
riadu (pozrite si časť „Mikrovlnná rúra, vhodný riad“).

 Nestojte ani nič neklaďte na otvorené dvierka spotrebiča. Na dvierka spotrebiča 
neklaďte riad ani príslušenstvo.

dvierok nemôže uniesť hmotnosť spotrebiča a môže sa zlomiť.

vysoko. Použite nastavenie výkonu maximálne 600 W. Vrecko s popcornom vždy 
položte na sklenený tanier. Pri preťažení môže disk vyskočiť.

spotrebiča. Sledujte proces varenia. Na začiatku zvoľte kratší čas varenia a podľa 
potreby ho predĺžte.

explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne viesť k nebezpečnej situácii.
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INŠTALÁCIA

Vstavané jednotky

skrinky.

byť zachovaná medzera najmenej 45 mm.
2. Aby ste to dosiahli, odrežte 

základný panel alebo namontujte vetraciu mriežku.

nainštalovaný v súlade s týmito pokynmi na inštaláciu.

 Inštalačná výška nie je menšia ako 850 mm.

Inštalačné rozmery

Vetracie 
otvory vzadu, 
min. 250 cm2

Otvory v 
zadnom 
paneli

Vetracia mriežka Nohy skrinky

Otvory v 
zadnom 
paneli

Vetracia plocha 
v základni min. 
250 cm2

Vetracia plocha 
v základni min. 
250 cm2

min 
550

min 
550

600 
560

450+2

460+2

560+2

min 6

Poznámka: Nad rúrou by mal byť priestor.
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Vstavanie

udržať hmotnosť spotrebiča a môže sa zlomiť.
1. Opatrne zatlačte mikrovlnnú rúru do skrinky a uistite sa, či je v strede.
2. Otvorte dvierka a pripevnite mikrovlnnú rúru pomocou dodaných skrutiek.

��

��

� Spotrebič úplne vložte a vycentrujte.
� Pripájací kábel nelámte.
� Zaskrutkujte spotrebič na svoje miesto.
� Medzera medzi pracovnou plochou a spotrebičom nesmie byť uzavretá ďalšími 

lištami.

Dôležité informácie

Elektrické pripojenie
Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba do riadne nainštalovanej 
uzemnenej zásuvky.
Inštaláciu zásuvky alebo výmenu napájacieho kábla môže vykonávať iba kvalifikovaný 
elektrikár, ktorý zohľadňuje príslušné predpisy. Ak po inštalácii už nie je zástrčka 
prístupná, musí byť na strane inštalácie prítomný viacpólový oddeľovací spínač s 
kontaktnou medzerou najmenej 3 mm. Inštalácia musí zaistiť ochranu kontaktov.
Poistková ochrana: Pozrite si návod na obsluhu - Technické údaje.
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VÁŠ NOVÝ SPOTREBIČ

V tejto časti sa zoznámite s novým spotrebičom. Tu nájdete informácie o varnom 
priestore, ovládacom paneli a jednotlivých ovládacích prvkoch a príslušenstve.

Ovládací panel

Dotykové tlačidlá a displej
Dotykové tlačidlá slúžia na nastavenie 
rôznych dodatočných funkcií.
Na displeji môžete vidieť hodnoty, ktoré 
ste nastavili.

Symbol Funkcia

Zrušiť

Mikrovlnný ohrev

Kuchynský časovač/detská 
poistka

Prednastavené

Predhrievanie

F Funkcia

Úprava parametrov

Posuvný ovládač

A Automatické menu

Hodiny/Teplota

Hmotnosť

Žiarovka

Štart/Pozastaviť

Funkcia a zobrazenie na 

displeji
Pomocou funkčných klávesov nastavte 
typ pečenia.

Funkcia Použitie

 
Konvenčné 
pečenie

Horné a spodné teleso 
spolupracujú pri poskytovaní 
konvenčného varenia. Rúru 
je potrebné predhriať na 
požadovanú teplotu: ideálna 
pre pomaly varené jedlá, ako 

Konvenčné 
pečenie

Na pečenie na niekoľkých 
úrovniach (napr. plechy na 
pečenie s čokoládovými 
sušienkami).

Konvenčné 
pečenie + 
Ventilátor

Konvenčné pečenie a úspora 
času umožňuje prípravu až 4 
pokrmov súčasne na rôznych 
úrovniach bez miešania chuti 
a vône.

Sálavé 
grilovanie

Najlepšie výsledky môžete 
dosiahnuť použitím hornej 
úrovne na malé položky a 

položky.

Dvojitý 
gril+Ventilátor

Na gratinované pokrmy a 
konečnú úpravu pečenej 
zeleniny.
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Funkcia Použitie

Dvojité 
grilovanie

Vnútorné sálavé telesá 
a vonkajšie horné telesá 
pracujú súčasne a poskytujú 
rýchle a rovnomerné teplo 
pri grilovaní, čím účinne 
grilujú horný povrch jedla.

Pizza

Pizza je dokonale upečená so 
zvýšeným teplom zo spodnej 
aj bočnej strany rúry, čo 
zaručuje, že okraje pizze sú 
chrumkavé.

Spodný 
ohrev

Je to ideálne pre pomaly 
pripravované pokrmy, ako je 

Mikrovlnný 
ohrev

Rozmrazovanie, zohrievanie 
a pečenie.

�

Mikrovlny + 
Konvenčné

Na skrátenie doby pečenia 
veľkých porcií s dopečením.

�

Mikrovlny + 
Dvojitý gril + 
Ventilátor

Táto funkcia je vhodná 
tam, kde je potrebné rýchle 
zapečenie; tepelne upraví 
suroviny až do stredu.

�

Mikrovlny + 
Pizza

Táto funkcia je vhodná 
tam, kde je potrebné rýchle 
zapečenie; tepelne upraví 
suroviny až do stredu.

Rozmrazovanie

3 programy rozmrazovania

A
Automatické 
programy

13 programov prípravy
Typ ohrevu a čas prípravy sa 
nastavujú podľa hmotnosti.

Úprava parametrov
Na úpravu parametrov použite 
nastavovacie tlačidlá.
 

Parameter Funkcia

Automatické 
menu

Vyberte z 13 automatických 
programov.
Od P 01 do P 13.

Teplota
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Hmotnosť Nastavte hmotnosť prípravy.

Čas Nastavte čas prípravy.

Mikrovlny Zvoľte mikrovlnný výkon.
100 W, 300 W 500 W, 700 W 
a 900 W
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Chladiaci ventilátor
Váš spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom. Chladiaci ventilátor sa počas 
prevádzky zapne. Horúci vzduch uniká ponad dvierka.
Chladiaci ventilátor pokračuje v prevádzke určitý čas po prevádzke.

Upozornenie!
Nezakrývajte vetracie otvory. V opačnom prípade sa spotrebič prehrieva.

Poznámky:
� Počas prevádzky mikrovlnnej rúry zostáva spotrebič chladný. Chladiaci ventilátor 

sa stále zapína. Ventilátor môže pracovať, aj keď sa mikrovlnná rúra skončila s 
prevádzkou.

� Na okne dvierok, vnútorných stenách a podlahe sa môže vyskytnúť kondenzácia 
vlhkosti. Je to normálne a nemá to nepriaznivý vplyv na prevádzku mikrovlnnej rúry. 
Po uvarení utrite skondenzovanú vlhkosť.

PRÍSLUŠENSTVO

Poznámka:
Typ a množstvo príslušenstva závisí od skutočného spotrebiča.

Grilovací podnos

Na grilovanie, napr. steaky, párky a na opekanie chleba.

Plech na pečenie
Z bezpečnostných dôvodov by mal byť plech na pečenie umiestnený na bočných 
držiakoch namiesto toho, aby bol umiestnený priamo na spodku vnútorného priestoru.

Smaltovaný plech na pečenie

Na prípravu koláčov a pečenie celého kurčaťa.
� Pri varení s mikrovlnnou rúrou je zakázané používať smaltovaný plech.

Sklenený podnos na pečenie
� Pri varení s mikrovlnnou rúrou používajte sklenený tanier.
� Používa sa na zachytávanie tekutín, ako je voda a tuk pri pečení jedla.
� Aby bol zaistený najlepší efekt varenia, sklenený podnos by mal byť 

umiestnený v spodnej časti bočných držiakov, ako je znázornené 
na obrázkoch nižšie. Sklenený podnos by mal byť zatlačený pozdĺž 
najnižších vodiacich líšt bočných držiakov.
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Keď je rúra zdvihnutá na miesto v kryte spotrebiča, vyhľadajte dva otvory v kryte rúry a 
zaistite ich na mieste pomocou [09], [10] a [11].
Upozornenie: Skrutky [09] veľmi nedoťahujte, aby ste nepoškodili kryt rúry alebo 
spotrebiča - používajte iba skrutkovač!
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INŠTALÁCIA KERAMICKÝCH SPÔN A BOČNÝCH 

KOĽAJNIČIEK
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Inštalácia koľajničky na ľavej strane [05]
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Inštalácia koľajničky na pravej strane [06]
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PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Tu nájdete všetko, čo musíte urobiť pred prvým použitím rúry na prípravu jedla. Najprv 
si prečítajte časť o bezpečnostných informáciách.

Nastavenie hodín
1. V stave čakania sa dotknite tlačidla ���� aby ste aktivovali režim nastavenia hodín. 

Zobrazí sa „00:00“ a a hodiny budú blikať.
2. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte číslice hodín. 

Vstupný čas by mal byť v rozsahu 0-23.
3. Dotykom tlačidla ���� potvrďte nastavenie a číslice minút začnú blikať.
4. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte číslice minút. 

Vstupný čas by mal byť v rozsahu 0 - 59.
5. Dotykom tlačidla ���� dokončíte nastavenie času a začne blikať „:“.
Čas je nastavený. A spotrebič prejde do stavu čakania.

Čistenie príslušenstva
Pred prvým použitím príslušenstvo dôkladne vyčistite horúcou mydlovou vodou a 
jemnou utierkou.

Zahrievanie rúry
Ak chcete odstrániť zápach z nového sporáka, zohrejte rúru, keď je prázdna a zatvorená. 
ideálna je jedna hodina s nastavením 
priestore nezostali žiadne zvyšky obalu.
1. V stave čakania jedenkrát stlačte tlačilo F. Na displeji sa zobrazí  a počiatočná 

teplota.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo F dovtedy, pokiaľ sa nerozsvieti . Zobratí sa 

počiatočná teplota konvenčného ohrevu.
3. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím 
4. Dotykom tlačidla ���� aktivujte režim nastavenia pečenia. Začne blikať „00:00“.
5. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte čas pečenia na 60 

minút.
6. Dotknite sa tlačidla . Rúra sa začne zahrievať.
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NASTAVENIE RÚRY

Rúru môžete nastaviť rôznymi spôsobmi. Tu vysvetlíme, ako môžete zvoliť požadovaný 
typ ohrevu a teplotu alebo nastavenie grilu. Môžete si tiež zvoliť čas pečenia v rúre. 
Pozrite si časť „Nastavenie možností časového nastavenia“.

Nastavenie typu ohrevu a teploty
Príklad: 
1. V stave čakania jedenkrát stlačte tlačidlo F. Na displeji sa zobrazí  a počiatočná 

teplota.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo F, pokiaľ sa nezobrazí . Zobrazí sa počiatočná teplota 

sálavého grilovania.
3. Dotykom na — alebo + alebo posunutím 
4. Dotknite sa tlačidla  na aktiváciu režimu nastavenia času prípravy. Začne blikať 

„00:00“.
5. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte čas prípravy na 

25 minút.
6. Dotknite sa tlačidla . Rúra sa začne zahrievať.

Otváranie dvierok rúry počas prevádzky
Prevádzka sa pozastaví. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo . Prevádzka bude 
pokračovať.

Pozastavenie prevádzky
Stlačením tlačidla  pozastavíte prevádzku. Následným stlačením tlačidla  
pokračujete v prevádzke.

Zmena času varenia
To je možné vykonať kedykoľvek. Opakovane stláčajte tlačidlo ���� dovtedy, pokiaľ 
nezačne blikať čas varenia a následným stlačením tlačidla — alebo + alebo posunutím 

 nastavte čas varenia.

Zmena teploty
To je možné vykonať kedykoľvek.
Stlačením tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte teplotu.

Zrušenie prevádzky
Je možné vykonať kedykoľvek. Stlačte tlačidlo  na aktiváciu stavu čakania.
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Rýchle predhriatie
Vďaka rýchlemu predhriatiu dosiahne vaša rúra nastavenú teplotu obzvlášť rýchlo.
Rýchle predhriatie je k dispozícii pre nasledujúce druhy ohrevu:

 Konvenčné pečenie  Dvojitý gril + Ventilátor

 Konvenčné pečenie  Dvojité grilovanie

 Konvenčné pečenie + Ventilátor  Pizza

 Sálavé grilovanie  Spodný ohrev

Aby ste zaistili dobrý výsledok pečenia v rúre, vložte svoje jedlo do varného priestoru 
iba vtedy, keď je fáza predhrievania dokončená.
1. Nastavenie typu ohrevu a teploty.
2. Dotknite sa tlačidla .
 Na displeji sa rozsvieti symbol .

Rúra sa začne zahrievať.
Proces predhrievania je dokončený
Zaznie zvukový signál. Na displeji bude blikať symbol . Vložte svoj pokrm do rúry.

Zrušenie rýchleho predhriatia
Počas nastavovania funkcie rýchleho predhriatia môžete funkciu zrušiť dotykom 
tlačidla .
Počas rýchleho predhriatia môžete funkciu zrušiť dotykom tlačidla .

Poznámka: Iba vtedy, keď budete počuť zvukový signál a bude blikať ikona 
predhrievania, môžete otvoriť dvierka a vložiť dovnútra pokrm.
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MIKROVLNNÝ OHREV

Mikrovlny sa v potravinách premieňajú na teplo. Mikrovlnný ohrev je možné používať 
samostatne, t.j. samostatne alebo v kombinácii s iným typom ohrevu. Nájdete tu 
informácie o riade a spôsobe nastavenia mikrovlnnej rúry.
Poznámka:
Krokové množstvá pre čas nastavenia kódovacieho spínača sú nasledujúce:
0-1 min : 5 sekúnd
1-3 min : 10 sekúnd
3-15 min : 30 sekúnd
15-60 min : 1 minúta
Viac ako 60 min : 5 minút

Poznámky týkajúce sa riadu
Vhodný riad

Vhodným riadom je žiaruvzdorný riad zo skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky alebo 
žiaruvzdorného plastu. Tieto materiály umožňujú prechod mikrovĺn.
Môžete taktiež použiť servírovacie misky. Vďaka tomu budete musieť prenášať jedlo z 
jedného jedla na druhé. Riad s ozdobným zlatým alebo strieborným lemovaním by ste 
mali používať iba vtedy, ak výrobca zaručuje, že je vhodný na použitie v mikrovlnnej 
rúre.

Nevhodný riad
Kovový riad je nevhodný. Kov neumožňuje prechod mikrovĺn. Jedlo v krytých kovových 
nádobách zostane studené.

Upozornenie!
Tvorba iskier: kov - napr. lyžica v pohári - musí byť umiestnená najmenej 2 cm od stien 
rúry a vnútornej strany dvierok. Iskry by mohli zničiť sklo na vnútornej strane dvierok.

Test riadu
Mikrovlnnú rúru nezapínajte, pokiaľ vnútri nie sú potraviny. Nasledujúci test 
kuchynského riadu je jedinou výnimkou z tohto pravidla.
Ak si nie ste istí, či je váš riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre, vykonajte 
nasledujúci test:

1. Prázdny riad zohrievajte na maximálny výkon ½ až 1 minútu.
2. Počas tejto doby občas skontrolujte teplotu.

Riad by mal byť stále studený alebo teplý na dotyk.
Riad je nevhodný, ak je horúci alebo sa v ňom tvoria iskry.
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Nastavenia mikrovlnného výkonu
Pomocou tlačidla  nastavte požadovaný mikrovlnný výkon.

100 W - Rozmrazovanie krehkých/jemných potravín
- Rozmrazovanie potravín nepravidelného tvaru
- Mierne roztopenie zmrzliny
- Umožnenie kysnutia cesta

300 W - Rozmrazovanie
- Roztopenie čokolády a masla

500 W - Varenie ryže, polievky

700 W - Prihrievanie

- Varenie pokrmov obsahujúcich vajcia a syr

900 W - Zovretie vody, prihrievanie
- Príprava kurčaťa, rýb, zeleniny

Poznámky
� Keď sa dotknete tlačidla, rozsvieti sa zvolený výkon.
� Mikrovlnný výkon je možné nastaviť na 900 W na maximálne 30 minút. Pri všetkých 

ostatných nastaveniach výkonu je maximálny čas prípravy 1 hodina 30 minút.

Nastavenie mikrovlnného ohrevu
Príklad: Nastavte mikrovlnný výkon na 300 W a čas varenia na 17 minút.
1. V stave čakania sa dotknite tlačidla , čím aktivujete funkciu mikrovlnného ohrevu. 

Zobrazí sa počiatočný mikrovlnný výkon 900 W. A počiatočný čas prípravy bude 
blikať.

2. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte čas prípravy na 
17 minút.

3. Dotykom tlačidla  aktivujete mikrovlnný výkon. Následným stlačením tlačidla — 
alebo + alebo posunutím  nastavte mikrovlnný výkon na 300 W.

4. Dotknite sa tlačidla .
Spustí sa prevádzka. Na displeji sa začne odpočítavať čas tepelnej prípravy.

Čas varenia uplynul
Zaznie zvukový signál. Prevádzka mikrovlnnej rúry sa skončila.

Otvorenie dvierok rúry v priebehu prevádzky

Prevádzka je pozastavená. Po zatvorení dvierok sa dotknite tlačidla . Prevádzka bude 
pokračovať.
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Zmena času prípravy
To je možné vykonať kedykoľvek. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím 

 nastavte čas tepelnej prípravy.

Zmena nastavenia mikrovlnného výkonu
To je možné vykonať kedykoľvek. Dotknite sa tlačidla  a následným dotykom tlačidla 
— alebo + alebo posunutím  nastavte mikrovlnný výkon.

Pozastavenie prevádzky
Krátko sa dotknite tlačidla . Rúra je pozastavená. Ak chcete pokračovať v prevádzke, 
znova sa dotknite tlačidla .

Zrušenie prevádzky
To je možné vykonať kedykoľvek. Dotykom tlačidla  aktivujete stav čakania.
Poznámka
� Ak počas varenia otvoríte dvierka spotrebiča, ventilátor môže pokračovať v 

prevádzke.

KOMBINOVANÁ MIKROVLNNÁ PREVÁDZKA

To zahŕňa súčasnú prevádzku grilu a mikrovlnnej rúry. Vďaka použitiu mikrovlnnej rúry 
budú vaše pokrmy rýchlejšie pripravené, ale stále budú pekne opečené.
Môžete zapnúť všetky nastavenia mikrovlnného výkonu.
Výnimka: 700 a 900 W

Nastavenie kombinovanej mikrovlnnej prevádzky
Príklad:  + 
1. V stave čakania sa dotknite tlačidla a následným opakovaným dotykom tlačidla F 

nastavte režim kombinovanej mikrovlnnej prevádzky. Prestaňte sa dotýkať, keď sa 
na displeji zobrazí  a . Zobrazí sa počiatočný mikrovlnný výkon a počiatočná 
teplota bude blikať.

2. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím 
3. Dotykom tlačidla  potvrďte teplotu. Začne blikať počiatočný čas varenia a dotykom 

tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte čas varenia na 17 minút.
4. Dotknite sa tlačidla . Začne blikať prednastavený výkon. Následným dotykom 

tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte mikrovlnný výkon na 500 W.
5. Dotknite sa tlačidla . Rúra sa začne zahrievať.
Spustí sa prevádzka. Na displeji sa začne odpočítavať čas tepelnej prípravy.
Čas varenia uplynul
Zaznie zvukový signál. Kombinovaný režim sa skončil.
Otvorenie dvierok rúry v priebehu prevádzky



93

Prevádzka je pozastavená. Po zatvorení dvierok sa dotknite tlačidla . Prevádzka bude 
pokračovať.

Pozastavenie prevádzky
Krátko sa dotknite tlačidla . Rúra je pozastavená. Ak chcete pokračovať v prevádzke, 
znova sa dotknite tlačidla .

Zmena času prípravy
To je možné vykonať kedykoľvek. Opakovane sa dotýkajte tlačidla ����, pokiaľ nezačne 
blikať čas varenia a následným dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím 

 nastavte čas pečenia.

Zmena nastavenia mikrovlnného výkonu
To je možné vykonať kedykoľvek. Dotknite sa tlačidla  a následným dotykom tlačidla 
— alebo + alebo posunutím  nastavte mikrovlnný výkon.

Zmena teploty
To je možné vykonať kedykoľvek.
Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte teplotu.

Zrušenie prevádzky
To je možné vykonať kedykoľvek. Dotykom tlačidla  aktivujete stav čakania.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Automatické programy vám umožnia veľmi jednoducho pripraviť pokrm. Zvolíte si 
program a zadáte hmotnosť svojho pokrmu. Optimálne nastavenie vykoná automatický 
program. Môžete si vybrať z 13 programov.
Pokrm vždy vložte do studeného varného priestoru.

Nastavenie programu

1. V stave čakania dvakrát stlačte tlačidlo A, čím aktivujete funkciu automatického 
menu. Na displeji bude blikať číslo prvého programu.

2. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  zvoľte číslo programu.
3. Dotknite sa tlačidla -.
4. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte hmotnosť a 

zobrazí sa čas trvania varenia.
5. Dotknite sa tlačidla . Program sa spustí. Môžete vidieť, že čas varenia sa odpočítava.
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Automatické menu

Č. programu Položka Hmotnosť(g) Vrstva príslušenstva a 
príslušenstvo

P 01** Čerstvá 
zelenina

200 1. vrstva, sklenený podnos

400

600

P 02** Zemiaky 
ošúpané/
uvarené

240 1. vrstva, sklenený podnos

480

720

P 03 Pečené 
zemiaky

450 3. vrstva, grilovací podnos

1000

P 04 Kuracie kúsky 
(mrazené)

450 3. vrstva, grilovací podnos

P 05* Koláč 400 2. vrstva, grilovací podnos

500

600

P 06* Jablkový koláč 2400 2. vrstva, grilovací podnos

P 07* Slaný koláč 1000 3. vrstva, grilovací podnos

P 08** Ohrev polievky 200 1. vrstva, sklenený podnos

400

600

P 09** Ohrev taniera 250 1. vrstva, sklenený podnos

P 10 ** Ohrev omáčky/
dusenie

100 1. vrstva, sklenený podnos

200

300

P 11 Mrazená pizza 200 3. vrstva, grilovací podnos

400

600

P 12* Mrazené 
lupienky

300 3. vrstva, smaltovaný plech

P 13 Lasagne 1600 3. vrstva, grilovací podnos

Od spodnej časti k hornej časti je počet vrstiev od prvej po štvrtú.
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Poznámky
� Programy s * predstavujú predhriate. Počas predhrievania sa čas varenia pozastaví 

a rozsvieti sa symbol predhrievania. Po predhriatí budete počuť zvukový signál a 
symbol predhriatia bude blikať.

� Programy s ** používajú iba funkciu mikrovlnného ohrevu.

Program sa skončil
Zaznie zvukový signál. Rúra prestane hriať.

Zmena programu
Hneď ako spustíte program, nie je možné zmeniť číslo programu ani hmotnosť.

Zrušenie programu
Operáciu zrušíte dotykom tlačidla .

Zmena času varenia
Ak používate automatické programy, nemôžete zmeniť čas varenia.

PROGRAMY ROZMRAZOVANIA

1. V stave čakania jedným stlačením tlačidla A aktivujete funkciu rozmrazovania.
 Na displeji bude blikať prvé číslo programu.
2. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  zvoľte číslo programu.
3. Dotknite sa tlačidla .
4. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte hmotnosť a 

zobrazí sa čas rozmrazovania.
5. Dotknite sa tlačidla . Program sa spustí. Môžete vidieť, že čas varenia sa odpočítava.

Poznámky
� Príprava pokrmu

množstvách, ktoré sú čo najtenšie.
 Vyberte potraviny určené na rozmrazovanie zo všetkých obalov a odvážte ich. Na 

nastavenie programu potrebujete poznať hmotnosť.
�

hydiny vylejte túto tekutinu a za žiadnych okolností ju nepoužívajte na iné účely ani 
nedovoľte, aby prišla do styku s inými potravinami.
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� Riad
 Pokrm vložte do plytkej misky vhodnej do mikrovlnnej rúry, napr. porcelánový alebo 

sklenený tanier, ale nezakrývajte ho.
�

signál, ktorý naznačuje, že pokrm treba obrátiť.
� Čas odpočinku
 Rozmrazené potraviny nechajte odstáť ďalších 10 až 30 minút, kým nedosiahnu 

navzájom oddeliť.
 Po uplynutí tohto času môžete pokračovať v príprave pokrmu, aj keď hrubé kúsky 

z hydiny.

Č. programu Rozmrazovanie Rozsah hmotnosti v kg

d 01* 0,10 - 1,50

d 02* hydina 0,10 - 1,50

d 03* ryby 0,10 - 0,80

* Počas rozmrazovania položte potraviny na sklenený podnos.
* Ak začujete 3 zvukové signály, jedlo otočte.
 Potom pokračujte v rozmrazovaní dotykom tlačidla Štart.

NASTAVENIE PREDNASTAVENÉHO VARENIA

čas konca a trvanie varenia/pečenia.
1. V stave čakania sa dotknite tlačidla . Na displeji sa rozsvieti symbol  a začnú blikať 

číslice hodín.
2. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte číslice hodín. 

Vstupný čas by mal byť v rozsahu 0-23.
3. Dotknite sa tlačidla  na potvrdenie voľby a začnú blikať číslice minút.
4. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte číslice minút. 

Vstupný čas by mal byť v rozsahu 0-59.
5. Dotykom tlačidla  dokončíte predvolené nastavenie času.
6. Nastavenie typu ohrevu a teploty.
7. Dotykom tlačidla  dokončíte nastavenie.
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Prednastavený čas uplynul
Zaznie zvukový signál. Rúra začne spustí varenie/pečenie.

Špecifikácie
Pred nastavením prednastaveného varenia/pečenia musia byť nastavené hodiny. 
Kuchynskú minútku  nie je možné nastaviť po prednastavenom nastavení varenia/
pečenia.

NASTAVENIE MOŽNOSTÍ NASTAVENIA ČASU

Vaša rúra má rôzne možnosti nastavenia času. Pomocou tlačidla ���� môžete vyvolať 
menu a prepínať medzi jednotlivými funkciami. Už nastavenú možnosť nastavenia času 
je možné zmeniť priamo pomocou ovládača parametrov.

NASTAVENIE ČASU VARENIA/PEČENIA

Čas varenia/pečenia vášho pokrmu je možné nastaviť na rúre. Po uplynutí času 
varenia/pečenia sa rúra automaticky vypne. To znamená, že na vypnutie rúry nemusíte 
prerušovať iné práce. Čas varenia/pečenia nemôže byť náhodne prekročený.

Rúra sa spustí. Čas varenia/pečenia sa odpočítava na displeji.

Čas varenia/pečenia uplynul
Zaznie zvukový signál. Rúra prestane hriať.

Nastavenie hodín
Pozrite si časť Pred prvým použitím spotrebiča.

Zmena nastavenia hodín

Zopakujte kroky nastavenia hodín.

Nastavenie časovača
Časovač môžete použiť ako kuchynskú minútku. Funguje nezávisle od rúry. Časovač má 
vlastný zvukový signál. Takýmto spôsobom zistíte, či uplynul časovač alebo čas varenia/
pečenia.
1. V stave čakania dotykom tlačidla  aktivujte kuchynský časovač.
 Začne blikať „00:00min“.
2. Dotykom tlačidla — alebo + alebo posunutím  nastavte čas časovača.
3. Dotykom tlačidla  spustíte časovač.
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DETSKÁ POISTKA

Rúra je vybavená detskou poistkou, aby sa zabránilo jej náhodnému zapnutiu deťmi.

Rúra nebude reagovať na žiadne nastavenia. Časovač a hodiny je možné nastaviť aj 
vtedy, keď je zapnutá detská poistka.

Zapnutie detskej poistky
V stave čakania sa dotknite tlačidla  a podržte ho stlačené na približne 3 sekundy. 
Ozve sa dlhé pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol ����. Aktivuje sa detská poistka.

Vypnutie detskej poistky
V uzamknutom stave sa dotknite tlačidla  a podržte ho stlačené na približne 3 
sekundy. 
Ozve sa dlhé pípnutie a symbol ���� zmizne z displeja. Detská poistka je deaktivovaná.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Vďaka pozornej starostlivosti a čisteniu si vaša mikrovlnná rúra zachová svoj vzhľad 
a zostane v dobrom stave. Tu vysvetlíme, ako by ste sa mali o svoj spotrebič správne 
starať a čistiť ho.

 Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Prenikajúca vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte žiadne 
vysokotlakové ani parné čističe.

 Riziko popálenia!
Nikdy nečistite spotrebič bezprostredne po vypnutí. Nechajte spotrebič vychladnúť.

 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia!
Ak sú poškodené dvierka varného priestoru alebo tesnenie dvierok, môže energia 
mikrovlnnej rúry unikať. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka 
varného priestoru alebo tesnenie dvierok. Kontaktujte servisné stredisko.

Poznámky
� Mierne farebné rozdiely na prednej strane spotrebiča sú spôsobené použitím 

rôznych materiálov, ako je sklo, plast a kov.
� Tiene na paneli dvierok, ktoré vyzerajú ako pruhy, sú spôsobené odrazmi svetla rúry.
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� Nepríjemné pachy, napríklad po príprave rýb, je možné veľmi ľahko odstrániť. 
Pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy do šálky vody. Do nádoby vložte aj lyžicu, 
aby ste zabránili oneskorenému varu. Vodu zohrievajte 1 až 2 minúty na maximálny 
mikrovlnný výkon.

Čistiace prostriedky
Dodržujte informácie v tabuľke, aby ste zaistili, že sa rôzne povrchy nepoškodia 
nesprávnym čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte:
� ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky,
� kovové alebo sklenené škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča.
� kovové alebo sklenené škrabky na čistenie tesnenia dvierok,
� tvrdé čistiace podložky a špongie,
� čistiace prostriedky s vysokou koncentráciou alkoholu.
Nové špongiové utierky pred použitím dôkladne vyperte.
Pred ďalším použitím spotrebiča nechajte všetky povrchy dôkladne vyschnúť.

Oblasť Čistiace prostriedky
Predná strana 
spotrebiča

Horúca mydlová voda:

čistiace prostriedky na sklo ani škrabky na kov alebo sklo.
Predná časť 
spotrebiča z 
nehrdzavejúcej 
ocele

Horúca mydlová voda:

vodného kameňa, mastnotu, škrob a albumín (napr. vaječný bielok). Pri 
takýchto zvyškoch môže dôjsť k korózii. Špeciálne čistiace prostriedky 
na nehrdzavejúcu oceľ je možné získať v popredajnom servise alebo v 
špecializovaných predajniach. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky 
na sklo ani škrabky na kov alebo sklo.

Priestor na 
varenie/pečenie

Horúca mydlová voda alebo roztok octu: Očistite handričkou a vysušte 

Ak je rúra veľmi znečistená: Nepoužívajte sprej na rúry na pečenie ani iné 
agresívne čistiace prostriedky na rúry alebo drsné materiály. Nevhodné 
sú taktiež čistiace podložky, drsné špongie a čističe panvíc. Tieto položky 
poškriabu povrch. Vnútorné povrchy nechajte poriadne vyschnúť.

Zapustené časti 
vo varnom 
priestore

Vlhká utierka:
Zaistite, aby cez pohon otočného taniera nevnikla voda dovnútra spotrebiča.

Kovové rošty Horúca mydlová voda:
Čistite pomocou čistiaceho prostriedku na nehrdzavejúcu oceľ alebo v 
umývačke riadu.

Panely dvierok Čistič skla:
Vyčistite utierkou. Nepoužívajte škrabku na sklo.

Tesnenie Horúca mydlová voda:
Vyčistite handričkou, nedrhnite. Na čistenie nepoužívajte škrabky na kov 
alebo sklo.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

230 V ~ , 50 Hz

Maximálny výkon 3000 W

Menovitý výstupný výkon (mikrovlnná 
rúra)

900 W

TABUĽKA PORÚCH

Tabuľka porúch
Poruchy majú často jednoduché vysvetlenia. Pred zavolaním do servisného strediska si 
prečítajte tabuľku porúch.

Ak vám jedlo nevyjde úplne podľa vašich predstáv, pozrite si časť Expertný sprievodca 
varením, kde nájdete množstvo tipov a trikov na varenie.

 Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Nesprávne opravy sú nebezpečné. Opravy môže vykonávať iba jeden z našich 
vyškolených servisných technikov.

Tabuľka porúch

Problém Možná príčina Odstránenie/informácie

Spotrebič nefunguje. Chybný istič. Pozrite sa do poistkovej 
skrinky a skontrolujte, 
či je vypínač spotrebiča 
v prevádzkyschopnom 
stave.

Zástrčka nie je zapojená. Pripojte zástrčku.

Výpadok dodávky 
elektrickej energie.

Skontrolujte, či funguje 
kuchynské svetlo.

Spotrebič nefunguje. Na 
displeji sa zobrazí ����.

Je aktívna detská poistka. Deaktivujte detskú 
poistku (pozri časť: Detská 
poistka).

Mikrovlnná rúra sa 
nezapne.

Dvierka nie sú úplne 
zatvorené.

Skontrolujte, či vo 
dvierkach nie sú zachytené 
zvyšky jedla alebo 
nečistoty.
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Zahrievanie jedla v 
mikrovlnnej rúre trvá 
dlhšie ako predtým.

Zvolený stupeň 
mikrovlnného výkonu je 
veľmi nízky.

Zvoľte vyšší stupeň 
výkonu.

Do spotrebiča bolo 

ako obvykle.

Dvojnásobné množstvo = 
takmer dvojnásobný čas 
varenia.

Jedlo bolo chladnejšie ako 
obvykle.

Počas varenia jedlo 
premiešajte alebo otočte.

Nie je možné nastaviť 
konkrétny prevádzkový 
režim alebo úroveň 
výkonu.

Teplota, výkon alebo 
kombinované nastavenie 
nie sú v tomto 
prevádzkovom režime 
možné.

Zvoľte povolené 
nastavenia.

Na displeji sa zobrazí 
����.

Bola aktivovaná 
funkcia tepelného 
bezpečnostného vypnutia.

Kontaktujte servisné 
stredisko.

Na displeji sa zobrazí 
����.

Bola aktivovaná 
funkcia tepelného 
bezpečnostného vypnutia.

Kontaktujte servisné 
stredisko.

Na displeji sa zobrazí 
����.

Rýchle zahriatie zlyhalo. Kontaktujte servisné 
stredisko.

AKRYLAMID V POTRAVINÁCH

Aké potraviny sú ovplyvnené?
Akrylamid sa vytvára hlavne v obilných a zemiakových výrobkoch, ktoré sa zahrievajú 
na vysoké teploty, ako sú zemiakové lupienky, hranolčeky, toasty, rožky, chlieb, jemné 
pečivo (sušienky, perníky, sušienky).

Tipy, ako udržať akrylamid na minime pri príprave pokrmu

Všeobecne Čas prípravy obmedzte na minimum. Pečte jedlá, kým nie 
sú zlatohnedé, ale nie veľmi tmavé. Veľké, hrubé kusy jedla 
obsahujú menej akrylamidu.

Pečenie sušienok
V rúre pečené 
lupienky

vzduch alebo horúci vzduch. Vaječný bielok a žĺtok obmedzujú 
tvorbu akrylamidu. Rozložte tenko a rovnomerne na plech. Na 
plechu na pečenie pečte najmenej 400 g naraz, aby lupienky 
nevyschli.
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TIPY NA ÚSPORU ENERGIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA

Tu nájdete tipy na to, ako ušetriť energiu pri pečení a opekaní a ako správne zlikvidovať 
váš spotrebič.

Úspora energie
� Rúru predhrievajte iba vtedy, ak je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách s 

návodom na obsluhu.
� Používajte tmavé, čierne lakované alebo smaltované formy na pečenie. Zvlášť dobre 

absorbujú teplo.
� Počas varenia, pečenia alebo opekania otvárajte dvierka rúry čo najmenej často.
� Najlepšie je upiecť niekoľko koláčov po sebe. Rúra je ešte teplá. Tým sa skracuje čas 

pečenia druhého koláča.
 Môžete tiež položiť dve bochníkové formy vedľa seba.
� Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť 10 minút pred koncom doby pečenia 

a na dokončenie pečenia využiť zvyškové teplo.

Ekologická likvidácia
Opaly zlikvidujte ekologicky.
Tento spotrebič vyhovuje európskej smernici 2012/19/ES o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Smernica poskytuje rámec 
pre zber a recykláciu starých spotrebičov, ktorý je platný v celej EÚ.

Ohrievanie jedla
 Riziko popálenia!

Pri zahrievaní kvapaliny existuje možnosť oneskoreného varu.
To znamená, že kvapalina dosiahne teplotu varu bez toho, aby obvyklé parné bubliny 
stúpali na povrch. Aj keď sa nádoba pohne len málo, horúca tekutina môže zrazu 
vrieť a rozstreknúť. Pri ohrievaní tekutín vždy vložte do nádoby lyžicu. Tým sa zabráni 
oneskorenému varu.
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LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstraße 17

76229 Karlsruhe
Deutschland

info@lord.eu
www.lord.eu Ch
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Nymphenburger Strasse 4
80335 München
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