STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA
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DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tento displej obsahuje 24hodinové hodiny a
symboly indikátorů.

TLAČÍTKO GRILL

Slouží k výběru funkce Grill.

MAX 39

OVLÁDACÍ PANEL
TLAČÍTKO HODIN
Slouží k používání 24hodinových hodin.

TLAČÍKO CRISP
Slouží k výběru funkce Crisp.

TLAČÍTKO MIKROVLN
Slouží k nastavení
požadovaného mikrovlnného výkonu.
TLAČÍTKO STOP
Stisknutím zastavíte nebo
resetujete veškeré funkce
trouby.

TLAČÍTKO JET START
Slouží k zahájení vaření nebo k
zobrazení funkce Jet Start.

TLAČÍTKO -/+
Slouží ke zvýšení/snížení doby vaření
nebo hmotnosti potravin.

TLAČÍTKO GRILU COMBI
Slouží k výběru funkce Grill Combi.

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ
PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:
POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO
OBRÁTIT, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy
se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 5 minut
nezmění.
CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:
ZAVŘETE DVÍŘKA a jednou stiskněte tlačítko
START. Proces tepelné úpravy se obnoví
od okamžiku, kdy byl přerušen.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT se doba
prodlouží o 30 vteřin.
JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:
VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY, zavřete dvířka a
stiskněte tlačítko STOP.
POZNÁMKA : Po skončení vaření osvětlení trouby
stále svítí, dokud nestisknete tlačítko STOP; to je
normální.
ZVUKOVÝ SIGNÁL bude po ukončení
tepelné úpravy znít jednou za minutu
po dobu 10 minut. Chcete-li signál
zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.
POZNÁMKA : Pokud po skončení tepelné úpravy
dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty
se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

DĚTSKÝ ZÁMEK/ZÁMEK
DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK
TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE
MINUTU PO přepnutí trouby do pohotovostního stavu.V tomto režimu jsou dvířka a
dotyková tlačítka uzamčena.
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE otevřením a
zavřením dvířek, např. při vložení jídla do
trouby. Jinak se na displeji zobrazí “DOOR“ (dvířka).

TLAČÍTKO JET DEFROST
Slouží k výběru funkce Jet
Defrost.

TLAČÍTKO STEAM
Slouží k výběru funkce Steam a k
výběru třídy potravin.

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI
TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání
zeleniny, ryb, brambor a masa.
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STISKNĚTE TLAČÍTKO VÝKONK NASTAVENÍ VÝKONU.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte délku vaření.
STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových
krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Pro úpravu
času můžete rovněž stisknutím tlačítka +/- zvýšit
nebo snížit čas.
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STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA se trouba automaticky
zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30
vteřin. Po spuštění této funkce můžete rovněž
změnit čas stisknutím tlačítka +/- pro prodloužení
nebo zkrácení času.
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Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 1,5 kg.
JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.
ZMRAZENÉ POTRAVINY:
JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA:
S
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Postupujte podle pokynů v části "Vaření a
w STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte hmotnost po- ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování
travin.
zvolte 160 W.
S
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e TISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.
hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte
UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ se trouba zastaví a vyzve
nižší váhu jídla.
vás k obrácení jídla TURN FOOD.
MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubo Otevřete dvířka.
kozmrazených potravin (-18°C),
 Obraťte jídlo.
zvolte vyšší
 Zavřete dvířka a znovu troubu
váhu jídla.
zapněte stiskem tlačítka Start.
POZNÁMKA : Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se
automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba
rozmrazování bude v tomto případě delší.
POUZE MIKROVLNY
DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ, vody, řídkých polévek,
kávy, čaje nebo jiných potravin s
JET
(700 W) vysokým obsahem vody. Obsahuje-li
jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší
výkon.
ŠETRNĚJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s
vysokým
bílkovin, sýra a
500 W vaječnýchobsahem
jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W DUŠENÍ MASA, rozpouštění másla.
VÝKON

160 W

ROZMRAZOVÁNÍ. Změknutí másla, sýrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE
NAPĚTÍ V SÍTI
JMENOVITÝ PŘÍKON
POJISTKA
MIKROVLNNÝ VÝKON
GRILL
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V X ŠX H)
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V X Š X H)

230 V/50 HZ
1500 W
10 A
700 W
650 W
360 X 392 X 350
149 X 290 X 290
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HODINY

ČASOVAČ
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TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potř
k přesnému odměření času např. při vaření vajec,
těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.
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STISKNĚTE TLAČÍTKO HODIN.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- NASTAVTE ČAS pro měření.
STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

BLIKAJÍCÍ DVOJTEČKA signalizuje uplývání času.
PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.
JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA HODIN se zobrazí, kolik času
zbývá na časovém spínači. Zbývající čas se ukáže
na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba tepelné
úpravy (jestliže právě vaříte).
CHCETE-LI MINUTKU VYPNOUT, a je-li v činnosti ještě
další funkce, je třeba nejprve zobrazit minutku
stiskem tlačítka hodin a pak ji zastavit stisknutím
tlačítka Stop.
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STISKNĚTE
Ě TLAČÍTKO
ČÍ
HODINY ((na 3 vteřiny)
t ři ) ažž
začne levá číslice (hodiny) blikat.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte hodiny.
ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY. (Blikají dvě
číslice vpravo - minuty).
STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte minuty.
ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY.

HODINY JSOU NAŘÍZENÉ a jsou v chodu.
PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN JE OPĚT SMAZAT z
displeje, stačí znovu stisknout tlačítko Hodiny na
3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop.
HODINY PAK MŮŽETE OPĚT OBNOVIT výše popsaným
postupem.
POZNÁMKA : PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA
TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin pak máte
5 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60
vteřin.
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STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte délku

vaření.
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STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

V PRŮBĚHU VAŘENÍ LZE upravit dobu vaření
stisknutím tlačítka +/- button.

PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT NEBO ZAPÍNAT
A VYPÍNAT výkonový stupe ň nebo gril.
V PRŮBĚHU VAŘENÍ lze upravit dobu vaření stisknutím tlačítka +/- button.
TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a
grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto
způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo
začne hnědnout a získá křupavou kůrku.
POUŽÍVEJTE JEN talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na
trhu, nezaručí při použití této funkce
optimální výsledek.

HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která
nesnáší vysoké teploty.
BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za
topným tělesem grilu.
PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP
VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY

nebo přiložený speciální držák crisp.

PAŘÁK

STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte délku vaření.
STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.
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OVĚŘTE SI, zda je talíř crisp správně umístěný
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S TOUTO FUNKCÍ VŽDY POUŽIJTE DODÁVANÝ PAŘÁK.
q STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO FITNESS k volbě
kategorie potravin (viz tabulku).
w STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte hmotnost potravin.

KOMBINOVANÝ GRIL

GRILL

MAX 39
CRISP

STISKNĚTE TLAČÍTKO COMBI k nastavení výkonu.

V PRŮBĚHU VAŘENÍ lze mikrovlnný výkon kdykoli
změnit stisknutím tlačítka „Combi“ a lze upravit
dobu vaření stisknutím tlačítka +/-.
KOMBINOVANÝ GRIL
VÝKON
DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 - 500 W PEČENÍ drůbeže a lasagní
PEČENÍ ryb a mražených za160 - 350 W
pékaných jídel
160 W
PEČENÍ masa
ZHNĚDNUTÍ jen během pečení
0W

PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.
PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo
papíru také není vhodné.

JÍDL
ÍÍDLO
DLO
Op
položte
ollož
ožte
žte na síto
í pařáku.
pař

²
¬

PŘILIJTE 100 ml (1dl) vody do dolní části
pařáku.

²

ZAKRYJTE pokličkou.

STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.
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BRAMBORY / KOŘENOVÁ ZELENINA 150G - 500G VAŘTE STEJNÉ KOUSKY.
Zeleninu pokrájejte na stejně velké kousky.
MĚKKÁ ZELENINA
150G - 500G Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.
MRAŽENÁ ZELENINA

150G - 500G PO VAŘENÍ NECHTE ještě 1-2 minuty dojít.
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RYBÍ FILETY

150G - 500G

FILETY ROVNOMĚRNĚ rozložte na síto pařáku. Slabé části
proložte. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.

Pařák je určený pouze k používání s mikrovlnami.
NIKDY HO nepoužívejte s jinou funkcí.
POUŽITÍ PAŘÁKU s jinou funkcí by pařák poškodilo.
PŘED ZAPNUTÍM TROUBY SE vždy ujistěte, že se otočný talíř může
volně otáčet.
PAŘÁK VŽDY POLOŽTE na skleněný otočný talíř.
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