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INSTALACE
PŘED PŘIPOJENÍM

PO PŘIPOJENÍ

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku
odpovídá napětíve vaší domácnosti.

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka
správně zavřená.

Před instalací se přesvědčte, že je trouba
prázdná.
Zkontrolujte, zda spotřebič není
poškozený. Zkontrolujte, zda dveře dobře
přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění
dveří není poškozeno. Z trouby odstraňte
všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým
vlhkým hadříkem.
Troubu nezapínejte, pokud je poškozená
přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud
spotřebič nefunguje správně, nebo když došlo
k jeho poškození či pádu. Přívodní síťovou
šňůru nebo zástrčku neponořujte do vody.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké
plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví
a majetku.

Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost
za zranění osob a zvířat nebo za škody na
majetku, pokud tento požadavek nebyl
dodržen.
V případě stálého připojení musí troubu
připojit kvaliﬁkovaný technik.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy
způsobené nedodržením těchto pokynů
uživatelem.

Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými
přiloženými instalačními pokyny.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ
Neohřívejte a nepoužívejte hořlavé
materiály uvnitř mikrovlnné trouby nebo v její
blízkosti. Výpary mohou způsobit požár nebo
výbuch.
Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči
korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ
mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo
vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo
laboratorní účely.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení
oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů,
ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo
by dojít k požáru.

Pokud by se uvnitř nebo vně mikrovlnné
trouby něco vzňalo, neotevírejte dvířka a
troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťovou
šňůru ze zásuvky nebo vypněte proud na
panelu pojistek nebo jističů.

UPOZORNĚNÍ!
Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu
bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud
jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny
používat troubu bezpečně a chápaly možná
nebezpečí.
Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat
tuto troubu bez dohledu. Na malé děti je třeba
dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným
režimem, při kterém dosahuje vysokých teplot,
smí děti troubu používat pouze za dozoru
dospělých.

UPOZORNĚNÍ!
Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro
tepelnou úpravu jídel nebo
nápojů v hermeticky uzavřených
nádobách. Zvýšení tlaku by
mohlo způsobit škody při
otevření nebo výbuch.

UPOZORNĚNÍ!
Jídla nepřehřívejte.Mohlo by dojít k požáru.

Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez
dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě
používáte papír, umělé hmoty nebo jiné
hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo
shořet, a některé umělé hmoty použité při
ohřívání jídel se mohou roztavit.

Pravidelně sledujte, zda není poškozeno
těsnění dvířek nebo přilehlé plochy.
V případě poškození mikrovlnnou troubu
nepoužívejte, dokud ji kvaliﬁkovaný technik
neopraví.
VEJCE
Mikrovlnnou troubu
nepoužívejte na vaření
nebo ohřívání celých vajec se
skořápkou nebo bez ní, protože
vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné
úpravy.
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DŮLEŽITÉ RADY
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Tento spotřebič je určen výhradně k
domácímu použití!
V mikrovlnném režimu se trouba nesmí zapínat
bez potravin.. Mohla by se tím poškodit.
Jestliže se cvičíte v ovládání trouby, vložte
dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou
energii a trouba se nepoškodí.
NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných
předmětů.
Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné
na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní
kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.
Odstraňte drátěné uzávěry z
plastových nebo papírových sáčků
ještě před vložením do mikrovlnné
trouby.
SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI
Mikrovlnnou troubu
nepoužívejte k fritování v
olejové lázni, protože teplotu
oleje není možné regulovat.
Abyste se nepopálili, používejte k manipulaci
s nádobami a dotyku částí trouby vždy
kuchyňské chňapky.

TEKUTINY
Např. nápoje nebo vodase
v mikrovlnné troubě mohou
přehřát za bod varu, aniž by
se objevily bubliny. Vroucí
tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.
Abyste tomu předešli, postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a
úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do
mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v
ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu, a
pak ji před opatrným vytažením nádoby z
mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR
V mikrovlnné kuchařce (není součástí
vybavení) si vždy vyhledejte další podrobné
údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete
jídla obsahující alkohol.
Po ohřátí jídla nebo nápojů
pro děti musíte pokrm nebo
tekutinu protřepat a před
podáváním zkontrolovat
teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a
vyhnete se riziku opaření nebo popálení.
Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve
víčko a dudlík.
TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE
Ovladače této trouby jsou při dodání z
výroby v jedné rovině s tlačítky panelu.
Ovladače se po stisknutí vysunou
a umožní volbu různých funkcí. Při
provozu nemusí být z ovládacího panelu
vysunuté. Po nastavení je zasuňte
zpět do panelu a pokračujte v práci
s troubou.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Na trhu je mnoho různých druhů
příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte,
že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.
Nádoby, které se používají v mikrovlnné
troubě, musí být pro ni vhodné a musí být
z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně
procházet.
Když vkládáte nádoby s jídlem do
mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají
vnitřního prostoru trouby. To je důležité
zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými
částmi.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE
Skleněný otočný talíř pokládejte
na držák otočného talíře. Na držák
otočného talíře nepokládejte žádné
jiné nádoby.
* Držák otočného talíře nasaďte do trouby.
SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ
Skleněný otočný talíř
používejte při všech způsobech
úpravy jídel. Zachycuje
veškeré odkapávající šťávy
a odpadávající kousky jídel, které by jinak
potřísnily a znečistily vnitřek trouby.
* Skleněný otočný talíř umístěte na držák
otočného talíře.
VÍKO

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních
stěn trouby, když je trouba právě v činnosti,
vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se
otočný talíř může volně otáčet.

Víko se používá k zakrytí jídla
pouze při vaření a ohřívání
s mikrovlnami; zabraňuje
vystříknutí pokrmu, udržuje jeho
vlhkost a zkracuje dobu přípravy.
Víko používejte pro dvouúrovňové ohřívání.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné
troubě, musí být pro ni vhodné a musí být
z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně
procházet.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
DRŽÁK TALÍŘE CRISP
K vytažení horkého talíře
crisp z trouby vždy používejte
přiložený speciální držák talíře crisp.
TALÍŘ CRISP
Jídlo položte rovnou na talíř
crisp. Talíř crisp vždy pokládejte
na skleněný otočný talíř.
Na talíř crisp nepokládejte
žádné nádobí, protože talíř crisp
se rychle rozpálí a může nádobí
poškodit.
Talíř crisp můžete před použitím
předehřát (max. 3 min.). Při
předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci
Crisp.

MŘÍŽKA
Mřížku používejte při
přípravě jídla s funkcí grilu.

PAŘÁK
Pařák se sítem používejte pro
potraviny jako ryby, zelenina a
brambory.
Pařák bez síta používejte pro
potraviny jako rýže, těstoviny a bílé
fazole.
Pařák vždy položte na skleněný otočný talíř.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA
Tato automatická bezpečnostní funkce
se zapne jednu minutu po přepnutí trouby
do”klidového stavu”.

Aby se bezpečnostní pojistka uvolnila,
musíte dvířka při vložení jídla otevřít a
znovu zavřít. Jinak se na displeji zobrazí “door”
(dvířka).

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 10 minut nezmění.
Chcete-li v tepelné úpravě
pokračovat:
Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start JEDNOU. Proces tepelné úpravy se obnoví
od okamžiku, kdy byl přerušen.
Stisknutím tlačítka Start DVAKRÁT se doba
prodlouží o 30 vteřin.
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Jestliže už nechcete pokračovat:
Vyjměte jídlo z trouby, zavřete dvířka
a stiskněte tlačítko STOP.
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.

HODINY
Při nastavování hodinnechte dvířka
trouby otevřená. Na nastavení hodin pak
máte 10 minut času. Jinak máte na každý
krok jen 60 vteřin.

F

(c)

2
1(a)

4

6

3

5

1(a). Přepínač funkcí nastavte do nulové
polohy.
2(b). Stiskněte tlačítko voliče (na 3 vteřiny), až
začne blikat levá číslice (hodiny).
3. Otáčením ovladače +/- nastavte čas.
4. Znovu stiskněte tlačítko voliče (Blikají dvě
číslice vpravo - minuty).
5. Otočte ovladačem +/- k nastavení minut.
6. Znovu stiskněte tlačítko voliče
Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.

Poznámka: Když se spotřebič připojí k síti
poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej
prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude
displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte
dobu vaření.
Chcete-li odstranit hodiny z displeje po
jejich nastavení, řiďte se kroky (a) a (b) a
stiskněte tlačítko Stop (c).
Hodiny můžete opět nastavit výše
popsaným postupem.

KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ
Časovač použijte, potřebujete-li přesně
odměřit čas např. při vaření vajec, těstovin
nebo k vykynutí těsta před pečením.
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1. Přepínač funkcí nastavte do nulové polohy.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení
požadovaného času.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový
signál.

Časovač začne automaticky odpočítávat čas
po 1 vteřině.
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VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI
Tuto funkci použijte k běžnému vaření
a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb,
brambor a masa.
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1. Přepínač funkcí otočte do polohy mikrovln.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času
přípravy.
3. Stiskněte tlačítko voliče k výběru
výkonového stupně.
4. Otočte ovladačem +/- k nastavení
oblíbeného výkonového stupně.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových
krocích stisknutím tlačítka Start. Každým
stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Čas se
také dá prodlužovat nebo zkracovat otáčením
ovladače +/-.
Stiskem tlačítka voliče můžete přepínat mezi
dobou vaření a výkonovým stupněm. Obě
hodnoty můžete po nastavení během vaření
měnit pomocí ovladače +/- .

JET START
Tato funkce rychlého startu se používá
k rychlému ohřevu potravin s vysokým
obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy
nebo čaje.
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1. Přepínač funkcí otočte do polohy mikrovln.
2. Stiskněte tlačítko Start.
Stisknutím tohoto tlačítka se trouba
automaticky zapne na plný výkon s dobou
tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin.
Každým dalším stisknutím se doba tepelné
úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění
funkce se dá čas také prodlužovat nebo
zkracovat otáčením ovladače +/-.
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S touto funkcí nepoužívejte.

GRIL
Tuto funkci používejte k rychlému
osmáhnutí jídla dozlatova.
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1. Přepínač funkcí otočte do polohy grilu.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času
grilování.
3. Stiskněte tlačítko Start.

S touto funkcí nepoužívejte.
Potraviny jako sýr, toasty, steaky a párky
položte na mřížku.

Nenechávejte dvířka trouby při zapnutém
grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř
trouby příliš neklesla.

DŮLEŽITÉ!
Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda
je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.
Při grilování nepoužívejte plastové náčiní.
Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také
není vhodné.

Poznámka: Jestliže je doba pečení nastavená
na více než 90 minut, na displeji se objeví
“CONT” a trouba bude nepřetržitě zapnutá
tak dlouho, dokud ji nevypnete.

KOMBINOVANÝ GRIL
Tuto funkci používejte k přípravě
zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a
pečených brambor.
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1. Přepínač funkcí otočte do polohy nízkého
nebo vysokého grilu.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času
grilování.
4. Stiskněte tlačítko voliče k výběru
mikrovlnného výkonového stupně.
5. Otočte ovladačem +/- k nastavení
výkonového stupně.
6. Stiskněte tlačítko Start.

5
S touto funkcí nepoužívejte.

S použitím přepínače funkcí můžete zvolit
dva různé výkonové stupně grilu. Silný gril
využívá 80 % (2) plného výkonu a slabý gril
využívá 60 % (1) plného výkonu.
Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při
použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.
9

CRISP
Tuto funkci používejte k ohřívání a
pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se
také ke smažení vajec se slaninou, uzenin,
hamburgerů apod.
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1. Přepínač funkcí otočte do polohy crisp.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času grilování.
3. Stiskněte tlačítko Start.
Trouba automatickyreguluje 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.

S touto funkcí nepoužívejte.
Při použití funkce Crisp není možné měnit
nebo zapínat a vypínat výkonový stupeň
nebo gril.

DŮLEŽITÉ!
Ověřte si, zda je talíř crisp správně umístěný
uprostřed skleněného otočného talíře.
Trouba a talíř crisp se při použití této funkce
zahřejí na velmi vysokou teplotu.
Horký talíř crisp nepokládejte na plochu, která
nesnáší vysoké teploty.
Buďte opatrní a nedotýkejte se stropu nad
topným tělesem grilu.
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Při vyjímání jídla vždy používejte
kuchyňské chňapky nebo přiložený
speciální držák crisp.
Používejte jen talíř crisp, který
je součástí vybavení. Jiné
talíře crisp, které jsou na
trhu, nezaručí při použití této
funkce optimální výsledek.

JET DEFROST
Funkci rychlého rozmrazování Jet
Defrost používejte k rozmrazování masa,
drůbeže, zeleniny a chleba.
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1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované
automatické funkce.
3. Otočte ovladačem +/- k volbě požadované
kategorie potravin.
4. Stiskněte tlačítko voliče (zobrazí se výchozí váha).
5. Otočte ovladačem +/- k nastavení váhy potravin.
6. Stiskněte tlačítko Start.
Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a
vyzve vás k obrácení jídla “TURN food”.
— Otevřete dířka.
— Obraťte jídlo.
— Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem
tlačítka Start.
Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se
automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba
rozmrazování bude v tomto případě delší.

S touto funkcí nepoužívejte.
Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný
talíř.
U této funkce musí trouba zjistit čistou
váhu potravin. Trouba pak automaticky
vypočítá potřebný čas k dokončení
rozmrazování nebo tepelné úpravy jídla.
Zmrazené potraviny:
Má-li jídlo vyšší teplotu, než je
teplota hlubokozmrazených
potravin, (-18°C), zvolte nižší váhu
jídla.
Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota
hlubokozmrazených potravin (-18° C),
zvolte vyšší váhu jídla.

DOPORUČENÁ VÁHA
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami”a pro
rozmrazování zvolte 160 W.
1 MASO (100 g - 2 kg)

Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.

2 DRŮBEŽ (100 g - 3 kg)

Celé kuře, kousky nebo řízky.

3 RYBY (100 g - 2 kg)

Celé ryby, řízky nebo ﬁlé.

4 ZELENINA (100 g - 2 kg)

Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.

5 CHLÉB (100 g - 2 kg)

Bochník, housky, žemle.
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OHŘEV SE 6. SMYSLEM
Tuto funkci používejte k ohřevu
hotových mražených a chlazených jídel,
nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.
Jídlo ve vhodném žáruvzdorném talíři
nebo míse vložte do mikrovlnné trouby.

F

1

3

2

1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované
automatické funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start.
Nastavení stupně vaření
Při použití této funkce můžete také osobně
nastavit konečný výsledek pomocí funkce
Upravit doneness. Tato funkce umožňuje
nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty,
nebo delšího či kratšího času. Normálním
nastavením dosáhnete obvykle nejlepších
výsledků.
Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám
bude připadat příliš horké k okamžitému
podávání. Pomocí této funkce můžete příště
teplotu snadno upravit.
Úprava se provádí volbou vysokého (Hi) nebo
nízkého (Low) stupně pomocí ovladače +/-.

+

-

Zvyšuje konečnou
teplotu.
Snižuje konečnou
teplotu.

Poznámka:
Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo
změnit pouze během prvních 20 vteřin po
nastavení, když je na displeji “
“.
Program by se neměl přerušovat, je-li na
displeji “
“.
Program je možné přerušit, je-li na displeji
zobrazený čas.
Jestliže ukládáte jídlo do chladničky,nebopř
ipravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a
hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo
méně hutné kousky dejte doprostřed.

12

S touto funkcí nepoužívejte.
Tenké plátky masa položte na sebe nebo je
proložte.
Silnější plátky jako např.
karbanátky nebo párky, položte
těsně vedle sebe.
Doba dojití
Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy
dosáhnete lepšího výsledku, zejména u
zmrazených jídel.
S touto funkcí vždy používejte
dodávané víko s výjimkou ohřevu
zchlazených polévek, kdy použití
víka není nutné! Jestliže je jídlo zabalené tak,
že víko nemůžete použít, nařízněte na 2-3
místech obal, aby mohl při ohřívání unikat
nadbytečný tlak.
Uvolnění tlaku
Plastovou fólii propíchněte vidličkou nebo
napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil
tlak a obal tlakem vzniklé páry nepraskl.
Čistá váha musí být při použití této funkce
250 - 600 g. Jestliže má jídlo jinou váhu,
použijte k dosažení lepšího výsledku funkci s
ručním nastavením.
Před použitím této funkce zkontrolujte, zda
má trouba pokojovou teplotu, abyste dosáhli
lepších výsledků.

CRISP SE 6. SMYSLEM
Tuto funkci používejte k rychlému
ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na
podávací teplotu. Tato funkce se používá
pouze pro zmrazená hotová jídla.

F

1

3

2

1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované
automatické funkce.
3. Otočte ovladačem +/- k volbě požadované
kategorie potravin.
Krok”a” a “b” proveďte jen tehdy, když jste
zvolili kategorii jídla #5.
(a). Stiskněte tlačítko voliče (zobrazí se
výchozí váha).
(b). Otočte ovladačem +/- k nastavení váhy
potravin.
4. Stiskněte tlačítko Start.
Nastavení stupně vaření
Při použití éto funkce můžete také osobně
nastavit konečný výsledek pomocí funkce
Upravit doneness. Tato funkce umožňuje
nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty,
nebo delšího či kratšího času. Normálním
nastavením dosáhnete obvykle nejlepších
výsledků.
Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám
bude připadat příliš horké k okamžitému
podávání. Pomocí této funkce můžete příště
teplotu snadno upravit.
Úprava se provádí volbou vysokého (Hi) nebo
nízkého (Low) stupně pomocí ovladače +/-.

+

-

4

S touto funkcí nepoužívejte.
Poznámka:
Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo
změnit pouze během prvních 20 vteřin po
nastavení, když je na displeji “
“.
Program by se neměl přerušovat, je-li na
displeji “
“
Program je možné přerušit, je-li na displeji
zobrazený čas.
Během ohřevu se trouba může zastavit
(podle programu)a vyzvat vás k otočení jídla
“TURN food”.
— Otevřete dířka.
— Obraťte jídlo.
— Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte
stiskem tlačítka Start.
Poznámka:Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba
se automaticky po 1 minutě znovu zapne.
Doba ohřevu bude v tomto případě delší.
Používejte jen talíř crisp, který
je součástí vybavení. Jiné talíře
crisp, které jsou na trhu, nezaručí
při použití této funkce optimální
výsledek.

Zvyšuje konečnou
teplotu.

DŮLEŽITÉ!

Snižuje konečnou
teplotu.

Na talíř crisp nepokládejtežádné nádoby nebo
obaly!
Na talíř crisp patří pouze jídlo.
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CRISP SE 6. SMYSLEM
DOPORUČENÁ VÁHA
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než
doporučená váha, postupujte podle pokynů pro funkci Crisp s ručním nastavením.
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1 HRANOLKY (250 - 600 g)

Hranolky nasypte do rovnoměrné vrstvy
na talíř crisp. Pokud chcete, aby hranolky
byly více křupavé, můžete je osolit.

2 PIZZA, slabé těsto (250 - 500 g)

Pro pizzy se slabým těstem.

3 PIZZA, silné těsto (300 - 800 g)

Pro pizzy se silným těstem.

4 KUŘECÍ KŘÍDLA (250 g - 600 g)

Kuřecí křídla položte do rovnoměrné
vrstvy na talíř crisp.

5 RYBÍ PRSTY (200 g - 600 g)

Talíř crisp s trochou oleje nebo másla
nejprve předehřejte. Rybí prsty vložte do
trouby, když se trouba zastaví a vyzve vás
k přidání jídla - “Add Food”. Po zaznění
signálu trouby rybí prsty obraťte.

VAŘENÍ V PÁŘE SE 6. SMYSLEM
F

1

2

3

4

Tuto funkci použijte k přípravě zeleniny,
ryb, rýže a těstovin.
Funkce má 2 fáze.
* V první fázi se jídlo rychle uvede na
teplotu varu.
* V druhé fázi se automaticky udržuje na
mírném varu, aby se jídlo nepřevařilo.

1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované
automatické funkce.
3. Otočte ovladačem +/- k nastavení času
přípravy.
4. Stiskněte tlačítko Start.
Jídlo vždy přikryjte pokličkou. Před
použitím nádoby i víka si ověřte, zda jsou
vhodné do mikrovlnné trouby. Jestliže nemáte
vhodné víko, můžete nádobu zakrýt i talířem.
Talíř položte na nádobu dnem dolů.
K zakrývání nepoužívejte plastové nebo
hliníkové obaly.
Nádoby naplňujte pouze do poloviny.
Chcete-li vařit velké množství, vyberte tak
velkou nádobu, aby mohla být naplněná jen
do poloviny. Nesmí dojít k přetečení,
Vaření zeleniny
Zeleninu vložte do pařáku, do spodní části
přilijte 50-100 ml vody. Zakryjte víkem a
nastavte čas.
Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžadují
2-3 minuty vaření.
Tvrdší zelenina jako mrkev a brambory
vyžadují 4-5 minut vaření.

S touto funkcí nepoužívejte.

UPOZORNĚNÍ!
Pařák je určenýpouze 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.

Vaření rýže
Při vaření se řiďte pokyny uvedenými na
obalu k době vaření, množství vody a rýže.
Přísady vložte do spodní části, zakryjte víkem a
nastavte čas.
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle
nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba
odpojena od elektrické zásuvky.
Nebudete-li troubu udržovatv čistém stavu,
může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení
životnosti spotřebiče a případně i vytvoření
nebezpečné situace.
Na vnitřek trouby nepoužívejte
kovové drátěnky. Mohly by
poškrábat povrch trouby.
V pravidelných intervalech, zvláště pokud
došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř,
držák otočného talíře a vytřete dočista dno
trouby.
Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen
s řádně usazeným otočným talířem.
Nezapínejtemikrovlnnou troubu, jestliže jste
vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

VHODNÉ DO MYČKY:
Držák otočného talíře
Skleněný otočný talíř

Víko
Držák talíře crisp
Mřížka

Pařák
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K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější
části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální
čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.
Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky
jídla kolem dvířek.
V případě odolných skvrnnechte v
mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po
dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem
páry změkne.
Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit
tak, že do šálku vody přidáte trochu
citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na
otočný talíř a necháte vřít několik minut.
Čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové
drátěnky, hadříky s čisticí drtí a podobné
abrazivní prostředky mohou poškodit ovládací
panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu
namočenou do neutrálního čisticího prostředku
nebo papírový ubrousek s aerosolovým
prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí
prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový
ubrousek.
Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

OPATRNÉ ČIŠTĚNÍ:
Talíř crisp byste měli mýt ve vlažné vodě s
mycím prostředkem. Velmi znečištěné části
můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a
jemným čisticím prostředkem.
Před čištěním vždy nechte talíř
crisp vychladnout.
Nenamáčejte, ani neoplachujte talíř crisp ve
vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho
mohlo poškodit.
Nepoužívejte drátěnky.
Mohly by povrch talíře
poškrábat.

JAK ODSTRANIT PORUCHU
Pokud trouba nefunguje,nevolejte hned do
servisu, ale proveďte tyto kontroly:
* Otočný talíř a držák otočného talíře jsou
řádně usazeny na svém místě.
* Zástrčka je řádně zasunuta do síťové
zásuvky.
* Dvířka jsou správně zavřena.
* Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není
vypnutý elektrický proud.
* Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné
větrání.
* Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu
zapněte.
* Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a
zavřít.
* Při zapnutí některých funkcí se na displeji
může objevit symbol “
“. Nejde o
závadu, ale znamená to, že trouba provádí
výpočty k dosažení dobrého konečného
výsledku.
Předejdete tím zbytečným zásahům servisu,
které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy
uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou
uvedeny na servisním štítku). Další pokyny
najdete v záručním listě.

Důležité:
Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za
originální přívodní kabel, který je k dostání
v servisním středisku. Výměnu přívodního
kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní
technik.

UPOZORNĚNÍ!
Opravy smí provádět výlučně odborně
vyškolený technik. Provádění oprav nebo
úprav, u kterých je nutné sejmout
kryty chránící před mikrovlnami,
je nebezpečné - tyto činnosti smí
provést pouze odborně vyškolený
technik.
Neodstraňujte žádné kryty.
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RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jak dokládá recyklační symbol, krabici,
v níž je výrobek zabalen, lze beze
zbytku recyklovat. Řiďte se platnými
pokyny pro odstraňování odpadu.
Balicí materiál (plastové sáčky,
polystyrén apod.) uschovejte jakožto možný
zdroj nebezpečí z dosahu dětí.
Tento spotřebič je označen v souladu s
evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci
elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku.
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Symbol na výrobku nebo na dokumentech
přiložených k výrobku udává,
že tento spotřebič nepatří do
domácího odpadu. Je nutné ho
odvézt k recyklaci do příslušného
sběrného dvora elektrických a
elektronických zařízení.
Likvidace musí být provedena
v souladu s místními předpisy
o ochraně životního prostředí,
které se týkají likvidace
odpadu.
Podrobnější informace o zpracování,
rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte
u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.
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ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA:
Po skončení funkcese trouba automaticky
ochlazuje. To je normální jev.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne.
Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli
poškození trouby otevřením dvířek.

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ A TEPELNÝ VÝKON

Podle normy IEC 60705.
Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného
výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test

Množství

Přibliž. čas

Stupeň výkonu

12.3.1

1000 g

11 min

750 W

Pyrex 3.227

Nádoba

12.3.2

475 g

5 min

750 W

Pyrex 3.827

12.3.3

900 g

15 min

750 W

Pyrex 3.838

12.3.4

1100 g

20 - 22 min

Gril 2 + 650 W

Pyrex 3.827

12.3.6

1000 g

23 - 25 min

Crisp

13.3

500 g

2 min 12 s

Jet defrost
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Talíř crisp

