
MIKROVLNNÁ RÚRA
NÁVOD NA OBSLUHU 

PMD 2501 BiX



Vážený zákazník
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte 
si všetky pokyny v tomto návode.
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ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

NÁVOD USCHOVAJTE PRE PRÍPAD ĎALŠEJ POTREBY.
  UPOZORNENIE: Na zabránenie úrazom elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo ožiareniu 

osôb zdraviu škodlivou mikrovlnnou energiou dodržujte nižšie uvedené opatrenia. Pri 
používaní rúry je, rovnako ako pri iných elektrických spotrebičoch, nutné dodržiavať určité 
pravidlá zaisťujúce správnu a bezpečnú funkciu rúry.

V žiadnom prípade nezapínajte rúru s otvorenými dvierkami – používanie rúry s otvorenými dvierkami môže 
mať za následok ožiarenie zdraviu škodlivou mikrovlnnou energiou. Nevyradzujte z činnosti a nemanipulujte 
s bezpečnostnými uzávermi dvierok rúry.
Pozor na vniknutie cudzích predmetov do priestoru medzi čelnými plochami rúry a dvierkami rúry. Pozor na 
znečistenie tohto priestoru zvyškami čistiacich prostriedkov, popr. pripravovaných potravín.

  UPOZORNENIE: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmie byť rúra v  činnosti, 
pokým nebude opravená preškolenou osobou. Pri kontrole rúry venujte pozornosť predovšetkým: 
(1) dvierkam (či nie sú poškodené, alebo ohnuté), (2) závesom a uzáverom dvierok (či nie sú 
poškodené, alebo uvoľnené) a (3) tesneniam dvierok a tesniacim plochám rúry.

  UPOZORNENIE: Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú než preškolenú, aby vykonávala akékoľvek 
opravy alebo údržbu vedúce k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zaisťuje ochranu pred žiarením 
mikrovlnnej energie.

  UPOZORNENIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože sú 
náchylné na explóziu.

  UPOZORNENIE: Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom 
alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám 
pri nesprávnom používaní. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú 
používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič 
a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí pod 8 rokov veku.

1. Pravidelne spotrebič čistite.
2. Inštalujte, popr. umiestnite spotrebič podľa inštrukcií uvedených v tomto návode na použitie.
3. Nepoužívajte ani neinštalujte spotrebič vonku. Nepoužívajte spotrebič blízko vody, vodnej nádrže bazéna 

ani iných podobných vodných plôch.
4. Spotrebič sa počas prevádzky môže zahrievať a dostupné časti môžu byť na dotyk horúce. Prívodný kábel 

uchovávajte v  dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch. V  žiadnom prípade nezakrývajte ventilačné 
otvory. Zabráňte deťom, aby sa dotýkali spotrebiča, zatiaľ čo je v prevádzke.

5. Nenechávajte prívodný kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
6. Neudržovanie rúry v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť 

životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
7. Spotrebič nie je určený na použitie pomocou diaľkového ovládania, externého časovača alebo iného 

zariadenia, ktoré by spustilo chod spotrebiča.
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8. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev 
ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích hubiek, vlhkého textilu a podobných vecí môže 
viesť k  nebezpečenstvu poranenia, vznietenia alebo požiaru. Mikrovlnná rúra je určená na použitie 
v domácnostiach. Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako zabudovaná.

9. Nezapínajte rúru bez vložených potravín – môže sa tak poškodiť.
10. Nepoužívajte rúru na ukladanie akýchkoľvek predmetov, ako sú napr. noviny, kuchárske prepisy, kuchynské 

potreby atď.
11. Nepoužívajte rúru bez riadne vloženého otočného taniera. Pred použitím rúry prekontrolujte riadne 

uloženie taniera v otočnej základni.
12. Pred ohrevom (prípravou) potravín uložených v uzavretých nádobách je z nádob nutné odstrániť viečka, 

zátky alebo kryty. Pred ohrevom (prípravou) potravín vyberte mäsové ihly, kovové rukoväti a pod. 
z potravín.

13. Pozor na vniknutie cudzích predmetov do priestoru medzi dvierkami a tesniacimi plochami čelnej strany 
rúry – riziko úniku zdraviu škodlivej mikrovlnnej energie z rúry.

14. Na prípravu potravín v rúre nepoužívajte riad (misky, tácky) vyrobený z recyklovaného papiera. Recyklovaný 
papier môže obsahovať drobné čiastočky kovu, ktoré môžu v rúre zapríčiniť iskrenie, event. aj vznietenie 
obsahu rúry.

15. Nepoužívajte rúru na praženie kukurice s výnimkou kukurice špeciálne balenej na praženie v mikrovlnnej 
rúre. Pri pražení kukurice v mikrovlnnej rúre je dosahovaná menšia výťažnosti než pri jej klasickom pražení 
(väčší počet neupražených zŕn). Na praženie kukurice nepoužívajte olej (ak jeho použitie nie je odporúčané 
jej výrobcom).

16. Nepripravujte v rúre potraviny majúce na povrchu šupku, blanku alebo škrupinu (zemiaky, údeniny, 
hydinová pečeň atď.) bez ich predchádzajúceho niekoľkonásobného prepichnutia (napr. vidličkou) – môžu 
v rúre vybuchnúť.

17. Pri pražení kukurice v rúre neprekračujte časy odporúčané výrobcom kukurice (všeobecne menej než 
3 minúty). Dlhým pražením sa nedosahuje zvýšenie jeho výťažnosti – kukurica je tak presušovaná a vzniká 
tak riziko požiaru. Dlhou prípravou kukurice v rúre hrozí riziko nadmerného zvýšenia teploty otočného 
taniera a jeho prasknutia.

18. Ak vzniká dym, vypnite spotrebič alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa 
zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.

19. Keď ohrievate pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, kontrolujte občas rúru, aby nedošlo k vznieteniu.
20. Obsah dojčenských fl iaš a detskej stravy musí byť premiešaný alebo pretrepaný a musí sa kontrolovať 

teplota pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
21. Pred podávaním potravín pripravovaných v rúre deťom alebo, naopak, seniorom musí byť bezpodmienečne 

prekontrolovaná ich teplota. Dôležitosť tohto pokynu vyplýva z toho, že zvyšovanie teploty potravín 
pripravovaných mikrovlnami nie je ukončené vypnutím rúry. Chladná nádoba môže mať horúci obsah.

22. Vajcia v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu 
aj po ukončení mikrovlnného ohrevu explodovať.

23. Udržujte vnútorný priestor rúry (predovšetkým kryt vlnovodu) v trvalej čistote. Po každom použití rúry 
vyčistite jej vnútorný priestor vlhkou utierkou. Ponechaním zvyškov tukov resp. štiav v rúre môžete 
vzniknúť dym alebo aj ich vzplanutie.

24. Nepoužívajte rúru na fritovanie – na rozdiel od fritovacieho hrnca nie je rúra vybavená termostatom 
– riziko prehriatia používaného tuku (oleja) a jeho vzplanutia.
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25. Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var (ohriatie kvapaliny na teplotu vyššiu, než je 
jej bod varu, bez jej obvyklých vonkajších príznakov varu, ako je napr. bublanie), s čím sa musí počítať 
pri  držaní nádoby. Pri akomkoľvek pohybe s nádobou obsahujúcou prehriatu kvapalinu je možné jej 
prekypenie – riziko úrazu. K PREKYPENIU MÔŽE DÔJSŤ AJ VTEDY, KEĎ DO NÁDOBY S VEĽMI HORÚCOU 
TEKUTINOU VLOŽÍTE LYŽIČKU ALEBO INÉ KUCHYNSKÉ NÁČINIE. Aby ste zabránili zraneniu:
a)  neprehrievajte tekutiny;
b) zamiešajte tekutinu vždy v polovici času ohrevu a na konci času ohrevu;
c) nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom;
d) po dokončení varenia nechajte nádobu chvíľu v mikrovlnnej rúre, než ju vyberiete;
e) dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vkladaní lyžičky alebo iného náčinia do nádoby.

26. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
27. Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
28. Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím sa musí počítať pri držaní nádoby.
29. Na čistenie nepoužívajte parné čističe.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Rušenie rádiových vĺn
Pri používaní rúry môže dôjsť k rušeniu rádia, televízora alebo podobných prijímačov. Ak dôjde k rušeniu, môže 
sa obmedziť nasledujúcimi opatreniami:
1.  udržiavaním dvierok a tesnenia povrchu mikrovlnnej rúry v čistote;
2.  presmerovaním prijímacej antény rádia alebo televízora;
3.  premiestnením mikrovlnnej rúry z dosahu prijímača;
4.  zapojením mikrovlnnej rúry do inej zásuvky, aby mikrovlnná rúra i prijímač zdieľali iný obvod.

Inštrukcie o uzemnení
Mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. Mikrovlnná rúra je vybavená prívodným káblom, ktorý má uzemňovací 
drôt s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená k sieťovej zásuvke, ktorá musí byť správne 
inštalovaná a uzemnená. V prípade vzniku skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom – 
elektrický prúd je pri skrate vedený cez uzemňovací drôt. Odporúčame, aby bola mikrovlnná rúra zapojená do 
samostatného elektrického obvodu. Použitie vysokého napätia je nebezpečné a môže dôjsť k vzniku požiaru 
alebo inej nehode, ktorá môže mať za následok poškodenie mikrovlnnej rúry.

VAROVANIE!
Nesprávne uzemnenie zásuvky môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom.

POZNÁMKA:
1.  Ak máte nejasnosti z hľadiska uzemnenia vašej sieťovej zásuvky, kontaktujte autorizovaný servis 

alebo kvalifi kovaného elektrikára.
2.  Ani výrobca ani predajca nie je zodpovedný za škody na majetku a zdraví, ak bola mikrovlnná rúra 

zapojená nesprávne a v rozpore s tu uvedenými odporúčaniami.
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ČASŤ 2: POPIS PRÍSTROJA

1.2.3.4.

5.6.7.
8.

1. Ovládací panel
2. Spojka
3. Otočný prstenec (kruh) 
4. Sklenený otočný tanier
5. Okienko mikrovlnnej rúry
6. Dvierka
7. Bezpečnostné uzatváranie dvierok
8. Grilovací rošt
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ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

1. Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály i reklamné štítky vnútri prístroja.
2. VAROVANIE: Skontrolujte, či nie je mikrovlnná rúra poškodená, či správne doliehajú dvierka alebo zámky 

dvierok, či nie je poškodené tesnenie, rozbité alebo uvoľnené závesy a zámky a či vnútorný priestor je 
v poriadku. Ak zaznamenáte poškodenie, kontaktujte autorizovaný servis.

3. Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovný, stabilný povrch, ktorý udrží jej hmotnosť aj s vloženými 
potravinami. 

4. Neinštalujte rúru do blízkosti zdrojov tepla, vlhka alebo vysokej vlhkosti alebo v blízkosti horľavých 
materiálov.

5. Pre správne ovládanie mikrovlnnej rúry je potrebné zaistiť dostatočnú ventiláciu vzduchu. Ponechajte 
voľný priestor 20 cm nad horným povrchom rúry, 10 cm za jej zadnou časťou a 5 cm po stranách. 
Nezakrývajte ani neblokujte otvory v prístroji. Neodstraňujte nohy mikrovlnnej rúry.

6. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru bez inštalovaného skleneného taniera, pohonného ústrojenstva a otočného 
prstenca. 

7. Uistite sa, že prívodný kábel nie je poškodený, nie je vedený pod rúrou ani cez horúci alebo ostrý povrch.
8. Sieťová zásuvka musí zostať voľne prístupná, aby ste mohli kedykoľvek mikrovlnnú rúru v prípade nutnosti 

odpojiť.
9. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku.
10. Spotrebič je možné použiť na vstavanie.

Postup inštalácie
Spotrebič zapájajte iba do riadne uzemnenej zásuvky.
Ak sieťová zásuvka nie je vhodná na pripojenie zástrčky prívodného kábla, musí byť vymenená vhodnou 
zásuvkou, a to kvalifi kovaným servisným pracovníkom podľa miestne platných právnych predpisov.
Skrinka, do ktorej bude spotrebič inštalovaný, by nemala mať inštalovanú zadnú stenu, aby bola 
zaistená maximálna cirkulácia vzduchu a odvetrávanie.
Minimálna výška inštalácie je 85 cm 
Nezakrývajte ventilačné otvory a vstupy.
Prívodné káble neohýbajte, nevystavujte nadmernému tlaku ani inak neničte.
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Uistite sa, že je miesto inštalácie dostatočné veľké pre inštaláciu rúry.

Na miesto inštalácie vložte šablónu a primontujte zarážku pomocou 2 skrutiek. Miesto zarážky je vyznačené 
na šablóne. 

Vložte mikrovlnnú rúru na miesto inštalácie. Uistite sa, že na pravej a ľavej strane je rovnaká vzdialenosť 
a zarážka sa nachádza v zadnej časti. 
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Po zaistení umiestnenia otvorte dvierka rúry a v  prednej časti vnútorného priestoru sa nachádza otvor 
pre zaisťovaciu skrutku. Vložte skrutku do tohto otvoru a zaskrutkujte. Uistite sa, že je správne utiahnutá. 
Na skrutku nasaďte krytku (ak je v príslušenstve). 

POZNÁMKA:
V  zadnej časti skrinky a po jej stranách je potrebné zaistiť aspoň 10 cm vzdialenosť od steny, príp. 
podlahy. 
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ČASŤ 4: ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNNEJ RÚRE

1. Potraviny starostlivo usporiadajte. Najhrubšie kúsky potravín umiestnite smerom od stredu taniera.
2. Správne nastavte čas varenia. Na varenie nastavte krátke časy, v prípade potreby ich predĺžte. Pri varení 

potravín pri vysokých teplotách môže dôjsť k vzniku dymu alebo vznieteniu.
3. Zakryte potraviny pri ohreve/varení. Zakrytie potravín zabráni rozstrekovaniu štiav a napomáha 

k rovnomernému ohriatiu/uvareniu.
4. Na urýchlenie ohrevu/varenia potravín, ako sú kurčatá a hamburgery, ich počas ohrevu/varenia raz obráťte. 

Veľké kusy potravín, ako je pečené mäso, sa musia najmenej raz obrátiť.
5. Pokrm s omáčkou je potrebné uprostred ohrevu premiešať, aby bola omáčka rovnomerne ohriata.

Sprievodca kuchynským riadom
1. Ideálnym typom nádoby na mikrovlnné varenie je priehľadná nádoba, ktorá dovoľuje prechod mikrovĺn 

dovnútra a zahrievanie potravín.
2. Mikrovlny neprechádzajú kovom, preto kovový riad alebo misy s kovovým okrajom, nie sú vhodné na 

použitie v mikrovlnnej rúre.
3. Nepoužívajte na mikrovlnné varenie recyklované papierové výrobky, ktoré môžu obsahovať malé kovové 

častice.
4. Okrúhle/oválne nádoby sú vhodnejšie než štvorcové/obdĺžnikové nádoby, keďže jedlo v rohoch sa môže 

prevariť.
5. Nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry by ste mali používať iba v súlade s pokynmi výrobcu.

Táto tabuľka vám pomôže vybrať správny riad.

Riad Mikrovlny
Teplovzdorné sklo Áno

Normálne sklo Nie
Teplovzdorná keramika Áno

Plastové nádoby na mikrovlnné varenie Áno
Kuchynský papier Áno

Kovová tácka/tanier Nie
Kovový stojan Nie

Hliníkové fólie a nádoby z fólie Nie
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ČASŤ 5: OVLÁDACÍ PANEL 

Ovládací panel

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

1. Displej
2. Tlačidlo Microwave
3. Tlačidlo Grill / Combi
4. Tlačidlo Weight / Time Defrost
5. Tlačidlo Kitchen Time / Clock
6. Tlačidlo Stop / Clear
7. Tlačidlo Start / +30SEC. / Confi rm
8. Otočený ovládač nastavenia
9. Tlačidlo otvorenia dvierok
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ČASŤ 6: POKYNY NA POUŽÍVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY 

Všeobecné použitie
1. Zapojte vidlicu prívodného kábla do sieťovej zásuvky s parametrami 230 V ~ 50 Hz.
2. Vložte potraviny do nádoby vhodnej na použitie v  mikrovlnnej rúre, otvorte dvierka. Uistite sa, že sú 

vodidlo a otočný tanier správne nainštalované. Na sklenený tanier položte nádobu. 
3. Zatvorte dvierka. Skontrolujte, či sú správne zatvorené. 
4. Dvierka mikrovlnnej rúry môžete kedykoľvek otvoriť, čím prevádzku rúry prerušíte. Na pokračovanie 

zavrite dvierka a stlačte tlačidlá START. 
5. Ak nenastavíte úroveň výkonu, bude mikrovlnná rúra ohrievať pri maximálnom výkone. 
6. Po zapojení do sieťovej zásuvky sa na displeji zobrazí „:0“. 
7. Ak stlačíte tlačidlo START a rúra sa nespustí, skontrolujte priestor medzi dvierkami a tesnením, 

či správnemu zatvoreniu nebráni žiadna prekážka. Uistite sa, že sú dvierka správne zatvorené. Mikrovlnná 
rúra sa nespustí, kým nebudú dvierka správne zatvorené alebo program nebude resetovaný. 

POZNÁMKA:
Uistite sa, že mikrovlnná rúra je správne inštalovaná a zapojená do sieťovej zásuvky.  

Nastavenie hodín
Po zapojení zástrčky do sieťovej zásuvky sa na displeji zobrazí „0:00“ a zaznie zvukový signál.

1.  Stlačte tlačidlo Kitchen Timer / Clock dvakrát a vyberte funkciu nastavenia hodín. Hodiny sa rozblikajú. 
2.  Otočným ovládačom nastavte hodiny v rozmedzí medzi 0 až 23.
3.  Stlačte tlačidlo Kitchen Timer / Clock raz a minúty sa rozblikajú.
4.  Otočným ovládačom nastavte minúty v rozmedzí od 0 do 59. 
5.  Stlačte tlačidlo Kitchen Timer / Clock raz na potvrdenie a uloženie do pamäte. Dvojbodka sa rozbliká. 

POZNÁMKA:
Ak nebudú hodiny nastavené, čas sa na displeji nezobrazí. 
Ak počas nastavenia hodín stlačíte tlačidlo Stop / Clear, rúra sa automaticky vráti do pôvodného stavu. 

Mikrovlnné varenie
1.  Stlačte tlačidlo Microwave a na displeji sa zobrazí „P100“.
2.  Otočným ovládačom nastavte výkon mikrovlnného varenia: P100, P80, P50, P30 alebo P10.
3.  Po výbere výkonu stlačte tlačidlo Start+30Sec. / Confi rm na potvrdenie.
4.  Otočným ovládačom nastavte čas mikrovlnného varenia od 0:05 do 95:00.
5.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec. / Confi rm na spustenie varenia. 



SK - 12

 05/2013Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Zobrazenie na displeji Mikrovlnný výkon
P100 900 W
P80 720 W
P50 450 W
P30 270 W
P10 90 W

Gril a kombinované varenie
1.  Stlačte tlačidlo Grill / Combi a na displeji sa zobrazí „G“.
2.  Opakovaným stlačením tlačidla Grill / Combi alebo otočným ovládačom môžete vybrať medzi: G (gril), C-1 

(kombinované varenie 1) alebo C-2 (kombinované varenie 2).
3.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec / Confi rm na potvrdenie nastavenia.
4.  Otočným ovládačom nastavte čas prípravy v rozmedzí od 0:05 do 95:00.
5.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec / Confi rm na potvrdenie nastavenia a rúra sa spustí.

Tabuľka grilu a kombinovaného varenia

Zobrazenie na displeji Mikrovlnný výkon Výkon grilu
G 0 % 100 %

C-1 55 % 45 %
C-2 36 % 64 %

POZNÁMKA:
V čase prechodu z mikrovlnného varenia na gril zaznie zvukový signál. Odporúčame potraviny otočiť, 
popr. zamiešať, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Start/+30Sec. / Confi rm na pokračovanie v príprave 
potravín. Ak tak neurobíte, rúra bude automaticky pokračovať ďalej v príprave.

Rýchly ohrev
Táto funkcia umožňuje spustiť mikrovlnnú rúru na maximálny výkon počas 30 sekúnd. 
Opakovaným stlačením tlačidla Start+30Sec/Confi rm nastavte čas rýchleho ohrevu. Maximálny čas je 
95 minút.

Časovač (bez prerušenia prípravy)
1.  Stlačte tlačidlo Kitchen Timer / Clock a na displeji sa zobrazí 00:00 a indikátor hodín sa rozsvieti.
2.  Otočným ovládačom nastavte čas časovača (maximálny čas je 95 minút).
3.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confi rm na potvrdenie nastavenia a indikátor hodín sa rozbliká.
4.  Hneď ako predtým nastavený čas uplynie, indikátor hodín zhasne. Zaznie 5-krát zvukový signál. Ak boli 

nastavené hodiny (24-hodinový režim), zobrazí sa na displeji aktuálny čas. 

POZNÁMKA:
Čas nastavený v režime časovača sa zobrazuje v inom formáte než nastavené hodiny. 
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Ukončenie procesu prípravy
Proces prípravy je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla Stop / Clear alebo otvorením dvierok. 
Na obnovu procesu prípravy zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confi rm.
Na zrušenie procesu prípravy stlačte tlačidlo Stop / Clear.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1.  Stlačte tlačidlo Weight / Time Defrost raz a na displeji sa zobrazí „dEF1“.
2.  Otočným ovládačom nastavte hmotnosť rozmrazovaných potravín v rozmedzí od 100 – 2000 g. 
3.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec. / Confi rm na spustenie procesu rozmrazovania.

Rozmrazovanie podľa času
1.  Stlačte tlačidlo Weight / Time Defrost dvakrát a na displeji sa zobrazí „dEF2“.
2.  Otočným ovládačom nastavte čas pre rozmrazovanie potravín (max. 95 min). 
3.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec. / Confi rm na spustenie procesu rozmrazovania.

Automatické varenie
Pre túto funkciu je potrebné vybrať typ potravín a hmotnosť, výkon a čas ohrevu bude nastavená automaticky. 
1.  Otočným ovládačom vyberte režim automatického varenia medzi A-1 až A-8 (viac informácií v tabuľke nižšie).
2.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confi rm.
3.  Otočným ovládačom nastavte hmotnosť podľa tabuľky nižšie.
4.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confi rm na spustenie automatického varenia. 

Tabuľka automatického varenia
Menu Hmotnosť Displej

A-1
Pizza – Dezert

200 g 200
400 g 400

A-2
Mäso

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-3
Zelenina

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-4
Pasta

50 g (s 450 ml studenej vody) 50
100 g (s 800 ml studenej vody 100

A-5
Zemiaky

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-6
Ryba

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-7
Teplé nápoje

1 hrnček (120 ml) 1
2 hrnčeky (240 ml) 2
3 hrnčeky (360 ml) 3

A-8
Popcorn

50 g 50
100 g 100
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Varenie vo fázach
Táto funkcia umožňuje prípravu potravín v dvoch rozdielnych typoch prípravy potravín.
Je potrebné nastaviť aspoň 2 fázy. Ak budete rozmrazovať, je potrebné, aby funkcia rozmrazovania bola vždy 
prvá. 
Dostupné sú nasledujúce kombinácie:
- Mikrovlnný ohrev + Gril/kombinované varenie
- Gril/kombinované varenie + Mikrovlnný ohrev
- Rozmrazovanie podľa času + Mikrovlnný ohrev
- Rozmrazovanie podľa času + Mikrovlnný ohrev
- Rozmrazovanie podľa času + Gril/kombinované varenie

Príklad: Potrebujete rozmrazovať počas 5 minút a potom variť pri 80 % výkone mikrovĺn počas 7 minút.
1.  Stlačte tlačidlo Weight / Time Defrost dvakrát a na displeji sa zobrazí „dEF2“.
2.  Otočným ovládačom nastavte 5:00.
3.  Stlačte tlačidlo Microwave raz a na displeji sa zobrazí „P100“. 
4.  Opakovaným stlačením tlačidla Microwave alebo otočným ovládačom nastavte úroveň výkonu 80 %.
5.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confi rm a na displeji sa zobrazí „P80“.
6.  Otočným tlačidlom nastavte čas ohrevu 7:00. 
7.  Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confi rm na spustenie prípravy. Zaznie zvukový signál a na displeji 

sa začne odpočítavať nastavený čas rozmrazovania. Po dokončení prvej fázy zaznie znovu zvukový signál 
a mikrovlnné varenie sa spustí. Po dokončení prípravy zaznie konečný zvukový signál. 

Zobrazenie informácií
1.  Počas mikrovlnného varenia, grilu alebo kombinovaného varenia stlačte tlačidlo Microwave na zobrazenie 

aktuálneho nastavenia výkonu na 3 sekundy. Po 3 sekundách sa displej vráti na pôvodné nastavenie. 
2.  Počas varenia stlačte tlačidlo Kitchen Timer / Clock na zobrazenie aktuálneho času na 3 sekundy. 

Detská zámka
Pre aktiváciu funkcie detskej zámky stlačte a podržte tlačidlo Stop / Clear na asi 3 sekundy. 
Na zrušenie funkcie detskej zámky stlačte a podržte tlačidlo Stop / Clear na asi 3 sekundy.
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ČASŤ 7: ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Vypnite mikrovlnnú rúru a odpojte od sieťovej zásuvky pred pravidelnou alebo mimoriadnou údržbou.
2. Udržujte vnútorný priestor čistý. Ak sú steny mikrovlnnej rúry postriekané šťavami z potravín, utrite 

ich vlhkou handričkou. Ak je mikrovlnná rúra silne znečistená, môžete použiť slabý roztok neutrálneho 
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky v spreji alebo iné hrubé prostriedky, keďže by 
mohli poškrabať, poškodiť alebo znehodnotiť povrch mikrovlnnej rúry.

3. Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou. Aby nedošlo k poškodeniu prevádzkových častí rúry, dbajte na 
to, aby voda nevnikla do ventilačných otvorov.

4. Pravidelne čistite obe strany dvierok a okienka, tesnenie dvierok a ďalšie časti pomocou navlhčenej 
handričky, aby ste odstránili kvapky alebo prípadné zvyšky potravín. Nepoužívajte čistiace prostriedky 
spôsobujúce oter.

5. Nevystavujte ovládací panel vlhkosti. Vyčistite ho pomocou jemnej vlhkej handričky. Ak čistíte ovládací 
panel, nechajte dvierka otvorené, aby ste rúru náhodou nespustili.

6. Ak sa vnútro rúry alebo okolo dvierok zahmlí parou z potravín, utrite ju suchou a čistou utierkou. Tento jav 
môže nastať, ak je rúra inštalovaná vo vlhkom prostredí. Ide o normálny jav.

7. Pravidelne čistite sklenený tanier. Tanier môžete umyť v teplej vode alebo v umývačke riadu.
8. Otočný kruh a spodná strana vnútorného priestoru rúry by sa mali pravidelne čistiť na zamedzenie 

zvýšeného hluku. Jednoducho vyčistite spodok vnútorného priestoru rúry slabým roztokom neutrálneho 
čistiaceho prostriedku. Otočný kruh môžete umyť v slabom roztoku neutrálneho čistiaceho prostriedku 
alebo v umývačke. Po vybratí otáčacieho kruhu ho nezabudnite správne inštalovať späť do mikrovlnnej 
rúry.

9. Nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry odstránite umiestnením pohára (uistite sa, že je vhodný na použitie 
v mikrovlnnej rúre) vody so šťavou a šupkou z jedného citróna a nechajte ju variť v mikrovlnnom režime 
5 minút. Vytrite dôkladne vnútorný priestor rúry do sucha jemnou handričkou.

10. Ak je potrebné vymeniť vnútorné osvetlenie, kontaktujte autorizovaný servis.
11. Pravidelne čistite rúru a odstraňujte zvyšky jedla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu 

rúry alebo ku skráteniu životnosti prístroja a možnému riziku vzniku nebezpečnej situácie.
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ČASŤ 8: PRED TÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Ak rúra nefunguje správne:
1. Skontrolujte, či je mikrovlnná rúra správne zapojená do sieťovej zásuvky. V opačnom prípade vyberte 

zástrčku prívodného kábla zo zásuvky, vyčkajte 10 sekúnd a potom znovu zapojte.
2. Skontrolujte, či nevyhorela alebo nebola odpojená poistka. Ak sa všetko zdá byť v poriadku, vyskúšajte iný 

spotrebič v rovnakej zásuvke.
3. Uistite sa, že ste na ovládacom paneli nastavili správne hodnoty.
4. Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené a či bezpečnostný systém dvierok funguje správne. 

V opačnom prípade nedôjde k tvorbe mikrovĺn.

Nasledujúce tabuľky vám pomôžu pri odstraňovaní bežných porúch.

Mikrovlnné rúry v prevádzke TV. Rádiový aj televízny príjem môže byť rušený, ak je mikrovlnná rúra 
v prevádzke. Podobne môžu rušiť aj iné malé domáce spotrebiče, ako sú 
mixér, vysávač, fén a pod. Ide o normálny jav. Odporúčame premiestniť 
mikrovlnnú rúru do väčšej vzdialenosti od TV alebo rádia.

Tlmené osvetlenie v mikrovlnnej 
rúre.

Ak je nastavený nízky mikrovlnný výkon, je normálne, že osvetlenie 
mikrovlnnej rúry bude tlmené.

Na dvierkach rúry sa akumulovala 
para, z ventilačných otvorov 
vychádza para.

Para môže unikať z pripravovaných potravín. A väčšina tejto pary uniká 
ventilačnými otvormi, avšak časť sa môže zrážať na dvierkach rúry. Ide 
o normálny jav.

Spustili ste rúru naprázdno. Nespúšťajte v  žiadnom prípade rúru bez vložených potravín. Môžete 
rúru poškodiť alebo zničiť. 

Problém Príčina Riešenie
Rúru nie je možné zapnúť. Prívodný kábel nie je pevne zapojený 

do sieťovej zásuvky.
Odpojte kábel, vyčkajte asi 
10 sekúnd a znovu zapojte.

Poistka vyhorela alebo elektrický istič 
nefunguje.

Nechajte vymeniť poistku 
alebo elektrický istič odborným 
pracovníkom autorizovaného servisu.

Problém so zásuvkou. Vyskúšajte v zásuvke iný spotrebič.
Rúra nehreje. Dvierka nie sú správne zatvorené. Zatvorte dvierka.
Otočný sklenený tanier 
vydáva nepríjemný zvuk.

Vodidlo, sklenený tanier alebo dno 
mikrovlnnej rúry sú zašpinené.

Vyčistite vnútorný priestor rúry 
– riaďte sa inštrukciami v časti „Údržba 
a čistenie“. 

AK VYŠŠIE UVEDENÉ KROKY NEPOMÔŽU, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS. NESNAŽTE SA UPRAVOVAŤ 
ALEBO OPRAVOVAŤ MIKROVLNNÚ RÚRU SAMI.
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ČASŤ 9: TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia 230 V ~ 
Menovitý kmitočet 50 Hz

Menovitý príkon 1450 W 
Mikrovlnný výkon 900 W

Gril 1000 W
Prevádzkový kmitočet 2 450 MHz

Hlučnosť 48/53 dB (A) (pri nábehu)
Objem 25 l

Vonkajšie rozmery (v × š × h) 410 × 594 × 388 mm
Vnútorné rozmery (v × š × h) 368 × 328 × 206 mm

Hmotnosť 18,4 kg
Počet úrovní výkonu 5

POZNÁMKA:
Vyššie uvedené údaje podliehajú zmenám.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 
predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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