MICROWAVE OVEN
USER'S MANUAL

PMD 2501 BiX

Dear customer,
Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read
all the instructions in this user's manual.
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PART 1: SAFETY PRECAUTIONS
Important safety instructions
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE USE.
ATTENTION: To prevent injury by electrical shock, fire hazards or irradiation of persons by
health damaging microwave energy radiation, please adhere to the precautions provided
below. When using the oven, it is necessary, as with other electrical appliances, to adhere to
certain rules ensuring the safe and proper operation of the oven.
Under no circumstances should you turn on the oven with the door open - using the oven with an open
door may result in irradiation by health-damaging microwave energy radiation. Do not disable or tamper with
the safety locks on the oven door.
Take care not to allow foreign objects to enter into the area between the front surfaces of the oven and the
oven door. Take care not to soil this area with remains of cleaning agents or food remains.
ATTENTION: If the door or the door gasket seal is damaged then the oven must not be used until
repaired by a qualified person. When inspecting the oven, pay special attention to: (1) the door
(whether it is damaged or bent), (2) door hinges and locks (check for damage or looseness) and (3)
door gasket seals and the oven's sealing surfaces.
ATTENTION: It is dangerous for anybody other than a qualified person to carry out any repairs
or maintenance whatsoever that leads to the removal of any cover providing protection from
microwave energy radiation.
ATTENTION: Liquids and other foods must not be heated in closed containers because they could
explode.
ATTENTION: This appliance may be used by children older than 8 years of age and by persons
with physical or mental impairments or by inexperienced persons, if they are properly
supervised or have been informed about how to use of the product in a safe manner and
understand the potential dangers arising from its incorrect use. Children must not play with
the appliance. Cleaning and maintenance performed by the user must not be performed by
children unless they are older than 8 years of age and under supervision. Keep the appliance
and its power cord out of reach of children younger than 8 years of age.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Regularly clean the appliance.
Install or locate the appliance according to the instructions in this user's manual.
Do not use or install the appliance outdoors. Do not use the appliance in the vicinity of water, swimming
pools, water tanks or any other similar water sources.
The appliance my heat up during operation and accessible parts may be hot to touch. Keep the power
cord at a sufficient distance from hot surfaces. Under no circumstances should you cover the ventilation
openings. Prevent children from touching the appliance while it is in operation.
Do not leave the power cord hanging over the edge of a table or a work bench.
Failure to keep the oven clean could lead to surface damage, which could adversely affect the lifetime
of the appliance and could lead to a dangerous situation.
The appliance is not designed to be operated by means of a remote control, external timer or another
device that puts the appliance into operation.
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

The microwave oven is designed for heating food and beverages. Dehydrating food or drying clothes and
heating up heating cushions, home footwear, washing sponges, damp textiles and similar items may lead
to an injury hazard, ignition or fire or sterilisation. This microwave oven is designed for household use. This
microwave oven is designed to be used as built-in.
Do not turn on the oven without having food inside – this may damage it.
Do not use the oven to store any types of items such as, for example, newspapers, recipes, kitchen utensils,
etc.
Do not use the oven without the rotating plate being properly inserted. Check again that the plate is
correctly seated in the turning base before using the oven.
Before heating (cooking) food packed in closed containers, it is necessary to remove the lid, plug or cover
from the container. Before heating (cooking) food, remove meat skewers, metal handles, etc. from the
food.
Take care not to allow foreign items to enter the space between the door and the sealing surfaces on the
front side of the oven - risk that health-damaging microwave energy may escape from the oven.
Do not use cookware (bowls, plates) made from recycled paper for cooking food in the oven. Recycled
paper may contain fine metal particles, which may cause sparking inside the oven or may lead to the
contents inside the oven catching on fire.
Do not use the oven for making popcorn with the exception of corn specially packed for popping in
a microwave oven. When popping corn in a microwave oven a lower yield is achieved than during the
standard popping method (higher amount of unpopped kernels). Do not use oil when making popcorn
(unless its use is recommended by its manufacturer).
Do not prepare food in the oven that has a surface with a peel, film or shell (potatoes, smoked goods,
poultry livers, etc.) without first penetrating it multiple times (e.g. with a fork) - it could explode inside the
oven.
When making popcorn in the oven, do not exceed the times recommended by the manufacturer of the
popcorn (generally less than 3 minutes). Heating it for a long time does not increase the yield, however
the corn is then excessively dried out, thus creating a fire hazard. Heating popcorn for too long in the oven
risks excessively raising the temperature of the rotating plate and cracking it.
If smoke is created, turn off the appliance or pull the plug out of the socket and leave the door closed to
prevent any fire from spreading.
When heating a meal in plastic or paper cookware, regularly check the oven to prevent it from catching
on fire.
The contents of baby bottles and baby food must be stirred or shaken and the temperature must be
checked before it is consumed to prevent causing burns.
Before giving food prepared in the oven to children or seniors, the temperature must be unconditionally
checked again. The importance of this instruction is based on the fact that the increase in temperature
of food heated by microwaves is not halted by turning of the oven. A cold container may contain hot
contents.
Eggs in their shells and whole hard boiled eggs must not be heated in the microwave oven because they
could explode even after the microwave heating process has finished.
Keep the inside of the oven clean at all times (especially the waveguide). Clean out the interior of the oven
with a damp wiping cloth after every use. Leaving fat remains or juices inside the oven may result in smoke
or they may catch on fire.
Do not use the oven for deep frying - unlike deep fryers the oven is not equipped with a thermostat - risk
of the used shortening (oil) overheating and catching on fire.
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25. Heating beverages in the microwave may result in a delayed boil (heating a liquid to a temperature that
is higher than its boiling point without the usual external indications of a boil, e.g. bubbling), which
one needs to keep in mind when holding the container. Whenever moving a container containing an
overheated liquid there is a danger of it overflowing - risk of injury. AN OVERFLOW MAY OCCUR EVEN
WHEN YOU PLACE A SPOON OR ANOTHER KITCHEN UTENSIL INTO A CONTAINER WITH A VERY HOT LIQUID.
To prevent injury:
a) do not overheat liquids.
b) always stir liquids half way through the heating process and at the end of the heating process.
c) do not use containers with straight walls and a narrow bottle neck,
d) after heating is finished, leave the container in the microwave oven for a few moments before taking it out.
e) pay increased attention when placing a spoon or another utensil into the container.
26. Children must be supervised to ensure that they do not play with the product.
27. Use only cookware suitable for use in microwave ovens.
28. Heating liquids in a microwave may result in a delayed boil, which one needs to keep in mind when
holding the container.
29. Do not use steam cleaners to clean the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND STORE FOR FUTURE USE

Radio wave interference
The use of the oven may cause interference to a radio, television or similar receivers. If interference occurs,
it may be limited by the following measures:
1. keeping the door and the surface of the oven seals clean;
2. redirecting the radio or television signal reception antenna;
3. moving the microwave oven further away from the receiver;
4. connecting the microwave oven to a different power socket so that the microwave oven and the receiver
do not share the same circuit.

Grounding instructions
This microwave oven must be grounded. The microwave oven is equipped with a power cord, which has
a ground wire with a grounding power plug. The power plug must be connected to a mains socket outlet that
is correctly installed and grounded. This reduces the risk of injury by electric shock if a short circuit occurs – in
such an event the electric current goes through the grounding wire. We recommend that the microwave oven
be connected to an independent electrical circuit. The use of high voltage is dangerous and may lead to a fire
or another accident that can damage the microwave oven.
WARNING!
An incorrectly grounded power socket may present a danger of electric shock.
NOTE:
1. If you are uncertain about the grounding of your mains power socket, contact an authorised service
centre or a qualified electrician.
2. Neither the manufacturer nor the vendor is responsible for damages to property and health if the
microwave oven is connected incorrectly and not in accordance with the presented recommendations.
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PART 2: DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

4.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.

5.

3.

2.

1.

8.

Control panel
Connecting piece
Rotating ring
Rotating glass plate
Microwave oven window
Door
Safety door lock
Grill rack
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PART 3: INSTALLATION
1.
2.

Make sure that you have removed all packaging materials and advertising labels from inside the appliance.
WARNING: Check that the microwave oven is not damaged and that the door and the locks fit well, that
the gasket seal is not damaged, that the hinges and locks are not destroyed or loosened and that the
inside area is in order. If you discover any damage, please contact an authorised service centre.
3. This microwave oven must be placed on an even, stable surface, that can bear its weight even with food
inserted.
4. Do not install the oven in the vicinity of heat sources, moisture or high humidity, or near flammable
materials.
5. For proper operation of the microwave oven it is necessary to provide sufficient air ventilation. Allow free
space of 20 cm above the top surface of the oven, 10 cm from behind and 5 cm on the sides. Do not cover
or block the openings in the appliance. Do not remove the feet of the microwave oven.
6. Do not use the microwave oven without the glass turning plate, drive assembly and the rotating ring
installed.
7. Make sure that the power cord is not damaged and is not led under the oven or over a hot or sharp surface.
8. The power socket must be freely accessible so that you can disconnect the microwave oven at any time
if necessary.
9. Do not use the microwave oven outdoors.
10. This appliance may be built-in.

Installation procedure
Connect the appliance only to a properly grounded power socket.
If the power socket is not suitable for connecting the plug on the power cord, then it must be replaced
with a suitable power socket by a qualified service technician according to valid local legal codes.
The cabinet into which the appliance is to be installed should not have the rear wall attached in order to
ensure maximum possible air circulation and ventilation.
The minimum installation height is 85 cm
Do not cover the ventilation outlets and inlets.
Do not bend the power cord, do not expose it to excessive pressure and do not damage it in any way.
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Check that the installation location is large enough for the installation of the oven.

Place the template in to the installation location and attach the stopper using 2 screws. The location of the
stopper is marked out on the template.

Insert the microwave into the installation location. Check that the distance on the right and left side is the same
and that the stopper is in the back part.
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After placement, open the oven door and in the front part of the interior of the oven there is a hole for
the fastening screw. Insert the screw into this hole and screw it in. Check that it is properly tightened. Place
the cover over the screw (if included in the accessories).

NOTE:
In the back part of the cabinet and along its sides, it is necessary to provide for at least a 10 cm distance
from the wall or floor.
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PART 4: THE BASICS OF COOKING IN A MICROWAVE OVEN
1.
2.
3.
4.
5.

Carefully organise the food. Place the largest food pieces towards the centre of the plate.
Set the correct cooking time. Use short time periods for cooking, if necessary extend them. When cooking
food at high temperatures smoke may be created or a fire may start.
Cover food when heating or cooking it. Covering the food will prevent juices from squirting and will help
to achieve even heating/cooking.
To speed up the heating/cooking of food, such as chickens or hamburgers, turn them over once during
the heating/cooking process. Large pieces of food such as roasts must be turned over at least once.
Meals with sauces need to be stirred in the centre so that the sauce is heated evenly.

Guide to kitchen cookware
1.
2.
3.
4.
5.

The ideal type of cookware for cooking in the microwave oven is a transparent container, which permits
the penetration of microwaves inside for the heating of food.
Microwaves do not travel through metal and so metal dishes or bowls with metal rims are not suitable
for use in a microwave oven.
Do not use recycled paper products that may contain small metal particles for cooking in the microwave.
Round/oval containers are better than square/rectangular containers as food in the corners may overcook.
You should use containers suitable for microwave ovens only in accordance with the instructions
of the manufacturer.

This table will help you select the right type of cookware.
Cookware
Heat resistant glass
Normal glass
Heat resistant ceramics
Plastic containers for microwave cooking
Kitchen paper
Metal platter/plate
Metal stand
Aluminium foil and containers from foil

Microwaves
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
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PART 5: CONTROL PANEL
Control panel

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Display
Microwave button
Grill / Combi button
Weight / time defrost button
Kitchen Time / Clock button
Stop / Clear button
Start / +30SEC. / Confirm button
Settings control dial
Door open button
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PART 6: OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE MICROWAVE
OVEN
General use
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Connect the power plug to a power socket with a rating of 230 V ~ 50 Hz.
Place the food into a container suitable for use in a microwave oven, open the door. Check that the guide
and the rotating plate are correctly installed. Place the container on to the glass plate.
Close the door. Check that it is closed properly.
You can open the microwave oven door at any time and this will pause the operation of the oven.
To continue, close the door and press the START button.
If you do not set the power level, the microwave oven will heat at the maximum power level.
":0" will appear on the display after it is connected to a power socket.
If you press the START button and the oven does not start, check the space between the door and the seal
for any obstacles preventing it from closing. Check that the door is closed properly. The microwave oven
will not start until the door is properly closed or the program will be reset.

NOTE:
Check that the microwave oven is properly installed and connected to the power socket.

Setting the clock
After connecting the plug to the power socket, "0:00" will appear on the display and a sound will be made.
1.
2.
3.
4.
5.

Press the Kitchen Timer / Clock button twice and select the clock setting function. The hours will start
flashing.
Use the control dial to set the hours in the range from 0 to 23.
Press the Kitchen Timer / Clock button once and the minutes will start flashing.
Use the control dial to set the minutes in the range from 0 to 59.
Press the Kitchen Timer / Clock button once to confirm and save the setting to memory. The semi-colon
will start flashing.

NOTE:
If the clock is not set, the time will not appear on the display.
If while setting the clock you press the Stop / Clear button, the oven will automatically return to the
original state.

Cooking using a microwave
1.
2.
3.
4.
5.

Press the Microwave button and "P100" will appear on the display.
Use the control dial to set the microwave cooking power: P100, P80, P50, P30 or P10.
After selecting the power level, press the Start+30Sec. / Confirm button to confirm.
Use the control dial to set the microwave cooking time from 0:05 to 95:00.
Press the Start+30Sec. / Confirm button to start cooking.
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Table of microwave power output
Shown on the display
P100
P80
P50
P30
P10

Microwave power output
900 W
720 W
450 W
270 W
90 W

Grill and combination cooking
1.
2.
3.
4.
5.

Press the Grill / Combi button and "G" will appear on the display.
Repeatedly press the Grill / Combi button or use the control dial to select from: G (grill), C-1 (combination
cooking 1) or C-2 (combination cooking 2).
Press the Start+30Sec. / Confirm button to confirm the setting.
Use the control dial to set the cooking time in the range from 0:05 to 95:00.
Press the Start+30Sec. / Confirm button to confirm the setting and the oven will start.

Table for the grill and combination cooking
Shown on the display
G
C-1
C-2

Microwave power output
0%
55 %
36 %

Grill power output
100 %
45 %
64 %

NOTE:
A sound will be made during the transition from microwave cooking to the grill. We recommend turning
the food over or to stir it if appropriate, close the door and press the Start/+30Sec. / Confirm button to
continue the cooking process. If you do not do this, the oven will automatically continue cooking.

Quick heat
This function makes it possible to turn on the microwave oven at maximum power for 30 seconds.
Repeatedly press the Start+30Sec/Confirm button to set the quick heat time. The maximum time
is 95 minutes.

Timer (without stopping cooking)
1.
2.
3.
4.

Press the Kitchen Timer / Clock button and 00:00 will appear on the display and the clock indicator will be lit.
Use the turn dial to set the time on the timer (maximum time is 95 minutes).
Press the Start+30Sec. / Confirm button to confirm the setting and the clock indicator will start flashing.
As soon as the preceding set time passes, the clock indicator will turn off. A sound will be made 5 times.
If the clock was set (24-hour mode), the current time will appear on the display.

NOTE:
The time set in the timer mode is shown in a different format than the set clock.
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Ending the cooking process
The cooking process can be ended at any time by pressing the Stop / Clear button or by opening the door.
To renew the cooking process, close the door and press the Start+30Sec./Confirm button.
To end the cooking process press the Stop / Clear button.

Defrosting based on weight
1.
2.
3.

Press the Weight / Time Defrost button once and "dEF1" will appear on the display.
Use the turn dial to set the weight of the food to be defrosted in the range from 100 - 2000 g.
Press the Start/+30Sec. / Confirm button to start the defrosting process.

Defrosting based on time
1.
2.
3.

Press the Weight / Time Defrost button twice and "dEF2" will appear on the display.
Use the turn dial to set the food defrosting time (max. 95 min).
Press the Start+30Sec. / Confirm button to start the defrosting process.

Automatic cooking
For this function it is necessary to select a type of food and its weight, after which the power and heating time
will be set automatically.
1. Use the turn dial to select an automatic cooking mode between A-1 and A-8 (see the table below for more
information).
2. Press the Start/+30Sec. / Confirm button.
3. Use the turn dial to set the weight according to the table below.
4. Press the Start+30Sec. / Confirm button to start automatic cooking.
Automatic cooking table
Menu
Weight
A-1
200 g
Pizza – Dessert
400 g
250 g
A-2
350 g
Meat
450 g
200 g
A-3
300 g
Vegetables
400 g
50 g (with 450 ml of cold water)
A-4
Pasta
100 g (with 800 ml of cold water)
200 g
A-5
400 g
Potatoes
600 g
250 g
A-6
350 g
Fish
450 g
1 cup (120 ml)
A-7
2 cups (240 ml)
Hot beverages
3 cups (360 ml)
50 g
A-8
100 g
Popcorn

Display
200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
100
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Cooking in stages
This function makes it possible to prepare food in two different cooking modes.
It is necessary to set at least 2 stages. If you are going to defrost, it is necessary for the defrost function to always
be first.
The following combinations are available:
- Microwave heating + Grill/combination cooking
- Grill/combination cooking + microwave heating
- Defrosting based on duration + Microwave heating
- Defrosting based on time + Microwave heating
- Defrosting based on time + Grill/combination cooking
Example: You need to defrost for 5 minutes and then cook at 80% microwave power for 7 minutes.
1. Press the Weight / Time Defrost button twice and "dEF2" will appear on the display.
2. Use the turn dial to set 5:00.
3. Press the Microwave button once and "P100" will appear on the display.
4. Repeatedly press the Microwave button or use the turn dial to set the power level to 80%.
5. Press the Start+30Sec./Confirm button and "P80" will appear on the display.
6. Use the control dial to set the cooking time to 7:00.
7. Press the Start+30Sec./Confirm button to start cooking. A sound will be made and the display
will start to countdown the set defrosting time. After completing the first stage, a sound will again be made
and microwave cooking will start. After the cooking process is finished the end signal sound will be made.

Showing information
1.

2.

During the microwave cooking process, grilling or combination cooking, press the Microwave button
to show the current power level setting for 3 seconds. After 3 seconds the display will switch back to
the initial setting.
During the cooking process, press the Kitchen Timer / Clock button to show the current time for 3 seconds.

Child safety lock
To activate the child safety lock function press and hold the Stop / Clear button for approx. 3 seconds.
To cancel the child safety lock function press and hold the Stop / Clear button for approx. 3 seconds.
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PART 7: MAINTENANCE AND CLEANING
1.

Turn off the microwave oven and disconnect it from the power socket before performing regular
or exceptional maintenance.
2. Keep the inside area clean. If the walls of the microwave oven are splattered with food juices then wipe
them away using a damp cloth. If the microwave oven is heavily soiled, you can use a weak solution
of a neutral cleaning agent. Do not use cleaning agents in a spray or other coarse agents as they could
scratch, damage or degrade the surface of the microwave oven.
3. Wipe the exterior surface with a damp cloth. To prevent damaging the operating parts of the oven, make
sure that water does not enter the ventilation openings.
4. Regularly clean both sides of the door and window, door gasket seal and other parts using a damp cloth so
as to remove drops or food remains. Do not use cleaning agents causing abrasion.
5. Do not expose the control panel to moisture. Clean it using a fine damp cloth. Leave the door open when
cleaning the control panel so as not to accidentally start the oven.
6. If the inside of the oven or around the door fogs up with steam from food, wipe it off with a clean dry
wiping cloth. This condition may arise if the oven is installed in a humid environment. This is a normal
event.
7. Regularly clean the glass plate. You can clean the plate in warm water or in a dishwasher.
8. The rotating ring and the underside of the inside area of the oven should be regularly cleaned to prevent
excessive noise. Simply clean out the underside of the interior of the oven using a weak neutral detergent
solution. You may wash the rotating ring in a weak neutral cleaning agent solution or in a dishwasher.
Do not forget to correctly return the rotating ring back into the microwave oven after taking it out.
9. To remove unpleasant odours from the oven, place a glass (check that it is suitable for use in a microwave oven)
of water with juice and peel from one lemon into the microwave oven and allow it to cook in the microwave mode
for 5 minutes. Thoroughly wipe out the inside area of the oven until dry with a fine cloth.
10. If the interior light needs to be replaced, please contact an authorised service centre.
11. Regularly clean the oven and remove food remains. Otherwise, the surface of the oven may be damaged
or its lifetime may be reduced or there may be a risk of a hazardous situation arising.
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PART 8: BEFORE YOU CALL THE SERVICE CENTRE
If the oven is not working properly:
1. Check that the microwave oven is correctly connected to the power socket. If not, take the power plug out
of the power socket, wait 10 seconds and then reinsert it.
2. Check whether a fuse has burned or a circuit breaker has been disconnected. If everything appears to be
in order, try a different appliance in the same power socket.
3. Check that you have set the proper values on the control panel.
4. Check that the door is properly closed and that the door safety system is working properly.
Otherwise microwaves will not be produced in the oven.
The following tables will help you in troubleshooting the most common defects.
Microwave oven and TV operation. Radio and television reception may be interfered with while the
microwave oven is running. Similarly, other small household appliances
may cause interference, such as mixers, vacuum cleaners, fans, etc. This
is normal. We recommend that you move the microwave oven further
away from the TV or radio.
Dimmed lighting inside the
If a low microwave power level is set, it is normal for the lighting inside
microwave oven.
the microwave oven to be dimmed.
Steam may be emitted from food that is being cooked. And most of this
Steam has accumulated on the
oven door, steam is coming out of steam escapes through the ventilation outlets, nonetheless some of it
the ventilation outlets.
may condense on the oven door. This is a normal event.
You have started the oven when
Under no condition should you start the oven when it is empty. This
it is empty.
could damage or destroy the oven.
Problem
It is not possible to turn
the oven on.

Cause
The power cord is not firmly
connected
to the power socket.
The fuse is blown or the electrical
circuit breaker is not working.
Problem with the power socket.

The oven is not heating.
The rotating glass plate
is making an unpleasant
sound.

The door is not closed properly.
The guide, the glass plate or the
bottom of the microwave oven
is soiled.

Solution
Disconnect the power cord, wait
approx.
10 seconds and then reconnect it.
Have the fuse or circuit breaker
replaced by a qualified worker from
an authorised service centre.
Try using a different appliance
in the power socket.
Close the door.
Clean out the interior of the oven
– follow the instructions in the part
"Maintenance and cleaning".

IF THE ABOVE MENTIONED STEPS DO NOT HELP, CONTACT AN AUTHORISED SERVICE CENTRE. DO NOT ATTEMPT
TO MODIFY OR REPAIR THE MICROWAVE OVEN YOURSELF.
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PART 9: TECHNICAL SPECIFICATIONS
Nominal voltage range
Nominal frequency
Rated power input
Microwave power output
Grill
Operating frequency
Noise level
Volume
External dimensions (h x w x d)
Internal dimensions (h x w x d)
Weight
Number of power levels

230 V ~
50 Hz
1450 W
900 W
1000 W
2,450 MHz
48/53 dB (A) (at start up)
25 l
410 x 594 x 388 mm
368 x 328 x 206 mm
18.4 kg
5

NOTE:
All the here provided data is subject to change.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this
product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some
states of the European Union or other European states you may return your products to your local
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment
and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask
your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal
of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.
For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.
Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.
This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.
Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
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MIKROVLNNÁ TROUBA
NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2501 BiX

Vážený zákazníku
Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte
si všechny pokyny v tomto návodu.
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ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Důležité bezpečnostní instrukce
NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY.
UPOZORNĚNÍ: Pro zabránění úrazům elektrickým proudem, vzniku požáru nebo ozáření osob
zdraví škodlivou mikrovlnnou energií dodržujte níže uvedená opatření. Při používání trouby
je stejně jako u jiných elektrických spotřebičů nutno dodržovat určitá pravidla, zajišťující
správnou a bezpečnou funkci trouby.
V žádném případě nezapínejte troubu s otevřenými dvířky - používání trouby s otevřenými dvířky
může mít za následek ozáření zdraví škodlivou mikrovlnnou energií. Nevyřazujte z činnosti a nemanipulujte
s bezpečnostními uzávěry dvířek trouby.
Pozor na vniknutí cizích předmětů do prostoru mezi čelními plochami trouby a dvířky trouby. Pozor na
znečištění tohoto prostoru zbytky čisticích prostředků, popř. připravovaných potravin.
UPOZORNĚNÍ: Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být trouba v činnosti, dokud
nebude opravena proškolenou osobou. Při kontrole trouby věnujte pozornost především: (1)
dvířkům (zda nejsou poškozena nebo ohnuta), (2) závěsům a uzávěrům dvířek (zda nejsou
poškozeny nebo uvolněny) a (3) těsněním dvířek a těsnicím plochám trouby.
UPOZORNĚNÍ: Je nebezpečné pro jakoukoli osobu jinou než proškolenou, aby prováděla jakékoli
opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením
mikrovlnné energie.
UPOZORNĚNÍ: Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou
náchylné k explozi.
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím
při nesprávném používání. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič
a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí pod 8 let věku.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Pravidelně spotřebič čistěte.
Instalujte, popř. umístěte spotřebič podle instrukcí uvedených v tomto návodu k použití.
Nepoužívejte ani neinstalujte spotřebič venku. Nepoužívejte spotřebič blízko vody, vodní nádrže bazénu
ani jiných podobných vodních ploch.
Spotřebič se během provozu může zahřívat a dostupné části mohou být na dotek horké. Přívodní kabel
uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od horkých ploch. V žádném případě nezakrývejte ventilační otvory.
Zabraňte dětem, aby se dotýkaly spotřebiče, zatímco je v provozu.
Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit
životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.
Spotřebič není určen pro použití pomocí dálkového ovládání, externího časovače nebo jiného zařízení,
které by spustilo chod spotřebiče.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřev ohřívacích
podušek, domácí obuvi, mycích hub, vlhkého textilu a podobných věcí může vést k nebezpečí poranění,
vznícení nebo požáru, popř. pro sterilizaci. Mikrovlnná trouba je určena pro použití v domácnostech.
Mikrovlnná trouba je určena pro používání jako vestavěná.
Nezapínejte troubu bez vložených potravin – může tak být poškozena.
Nepoužívejte troubu pro ukládání jakýchkoliv předmětů, jako jsou např. noviny, kuchařské přepisy,
kuchyňské potřeby atd.
Nepoužívejte troubu bez řádně vloženého otočného talíře. Před použitím trouby překontrolujte řádné
uložení talíře v otočné základně.
Před ohřevem (přípravou) potravin uložených v uzavřených nádobách je z nádob nutno sejmout víčka,
zátky nebo kryty. Před ohřevem (přípravou) potravin vyjměte masové jehly, kovové rukojeti apod. z potravin.
Pozor na vniknutí cizích předmětů do prostoru mezi dvířky a těsnicími plochami čelní strany trouby - riziko
úniku zdraví škodlivé mikrovlnné energie z trouby.
Pro přípravu potravin v troubě nepoužívejte nádobí (misky, tácky) vyrobené z recyklovaného papíru.
Recyklovaný papír může obsahovat drobné částečky kovu, které mohou v troubě zapříčinit jiskření, event.
i vznícení obsahu trouby.
Nepoužívejte troubu pro pražení kukuřice s výjimkou kukuřice speciálně balené pro pražení v mikrovlnné
troubě. Při pražení kukuřice v mikrovlnné troubě je dosahováno menší výtěžnosti než při jejím klasickém
pražení (větší počet neupražených zrn). Pro pražení kukuřice nepoužívejte olej (pokud jeho použití není
doporučeno jejím výrobcem).
Nepřipravujte v troubě potraviny opatřené na povrchu slupkou, blankou nebo skořápkou (brambory,
uzeniny, drůbeží játra atd.) bez jejich předchozího několikerého propíchnutí (např. vidličkou) - mohou
v troubě vybuchnout.
Při pražení kukuřice v troubě nepřekračujte časy doporučené výrobcem kukuřice (obecně méně než
3 minuty). Dlouhým pražením není dosahováno zvýšením jeho výtěžnosti - kukuřice je tak přesušována
a vzniká tak riziko požáru. Dlouhou přípravou kukuřice v troubě hrozí riziko nadměrného zvýšení teploty
otočného talíře a jeho prasknutí.
Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte dvířka zavřena, aby se
zabránilo rozšíření případného ohně.
Když ohříváte pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, kontrolujte občas troubu, aby nedošlo ke vznícení.
Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být promíchán nebo protřepán a musí se kontrolovat
teplota před konzumací, aby se zabránilo popálení.
Před podáváním potravin připravovaných v troubě dětem nebo naopak seniorům musí být bezpodmínečně
překontrolována jejich teplota. Důležitost tohoto pokynu vyplývá z toho, že zvyšování teploty potravin
připravovaných mikrovlnami není ukončeno vypnutím trouby. Chladná nádoba může mít horký obsah.
Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože
mohou i po ukončení mikrovlnného ohřevu explodovat.
Udržujte vnitřní prostor trouby (především kryt vlnovodu) v trvalé čistotě. Po každém použití trouby
vyčistěte její vnitřní prostor vlhkou utěrkou. Ponecháním zbytků tuků resp. šťáv v troubě můžete vzniknout
dým nebo i jejich vzplanutí.
Nepoužívejte troubu pro fritování - na rozdíl od fritovacího hrnce není trouba vybavena termostatem
- riziko přehřátí používaného tuku (oleje) a jeho vzplanutí.
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25. Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var (ohřátí kapaliny na teplotu vyšší, než je její bod
varu bez jeho obvyklých vnějších příznaků varu, jako je např. bublání), s čímž se musí počítat při držení
nádoby. Při jakémkoliv pohybu s nádobou obsahující přehřátou kapalinu je možné její překypění - riziko
úrazu. K PŘEKYPĚNÍ MŮŽE DOJÍT, I POKUD DO NÁDOBY S VELMI HORKOU TEKUTINOU VLOŽÍTE LŽIČKU
NEBOU JINÉ KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ. Abyste zabránili zranění:
a) nepřehřívejte tekutiny.
b) zamíchejte tekutinu vždy v polovině doby ohřevu a na konci doby ohřevu.
c) nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem,
d) po dokončení vaření nechte nádobu několik okamžiků v mikrovlnně troubě, než ji vyndáte.
e) dbejte zvýšené opatrnosti při vkládání lžičky nebo jiného náčiní do nádoby.
26. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
27. Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
28. Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, s čímž se musí počítat při držení nádoby.
29. K čištění nepoužívejte parní čističe.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Rušení rádiových vln
Při používání trouby může dojít k rušení rádia, televizoru nebo podobných přijímačů. Pokud dojde k rušení,
může být omezeno následujícími opatřeními:
1. udržováním dvířek a těsnění povrchu mikrovlnné trouby v čistotě;
2. přesměrováním přijímací antény rádia nebo televizoru;
3. přemístěním mikrovlnné trouby z dosahu přijímače;
4. zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby mikrovlnná trouba i přijímač sdílely jiný obvod.

Instrukce o uzemnění
Mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena přívodním kabelem, který má
uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena k síťové zásuvce, která musí být
správně instalována a uzemněna. V případě vzniku zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem
– elektrický proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby byla mikrovlnná trouba
zapojena do samostatného elektrického obvodu. Použití vysokého napětí je nebezpečné a může dojít ke
vzniku požáru nebo jiné nehodě, která může mít za následek poškození mikrovlnné trouby.
VAROVÁNÍ!
Nesprávné uzemnění zásuvky může způsobit riziko zásahu elektrickým proudem.
POZNÁMKA:
1. Pokud máte nejasnosti ohledně uzemnění vaší síťové zásuvky, kontaktujte autorizovaný servis nebo
kvalifikovaného elektrikáře.
2. Ani výrobce ani prodejce není odpovědný za škody na majetku a zdraví, pokud byla mikrovlnná
trouba zapojena nesprávně a v rozporu se zde uvedenými doporučeními.
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ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE

4.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.

5.

3.

2.

1.

8.

Ovládací panel
Spojka
Otočný prstenec (kruh)
Otočný skleněný talíř
Okénko mikrovlnné trouby
Dvířka
Bezpečnostní uzavírání dvířek
Grilovací rošt
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ČÁST 3: INSTALACE
1.
2.

Ujistěte se, že jste odstranili všechny obalové materiály i reklamní štítky uvnitř přístroje.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda není mikrovlnná trouba poškozená, zda správně doléhají dvířka nebo
zámky dvířek, zda není poškozené těsnění, rozbité nebo uvolněné závěsy a zámky a zda vnitřní prostor je
v pořádku. Pokud zaznamenáte poškození, kontaktujte autorizovaný servis.
3. Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovný, stabilní povrch, který udrží její váhu i s vloženými
potravinami.
4. Neinstalujte troubu do blízkosti zdrojů tepla, vlhka nebo vysoké vlhkosti, nebo poblíž hořlavých matriálů.
5. Pro správné ovládání mikrovlnné trouby je třeba zajistit dostatečnou ventilaci vzduchu. Ponechte volný
prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní částí a 5 cm po stranách. Nezakrývejte ani
neblokujte otvory v přístroji. Neodstraňujte nohy mikrovlnné trouby.
6. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu bez instalovaného skleněného talíře, pohonného ústrojí a otočného
prstence.
7. Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozen, není veden pod troubou ani přes horký nebo ostrý povrch.
8. Síťová zásuvka musí zůstat volně přístupná, abyste mohli kdykoliv mikrovlnnou troubu v případě nutnosti
odpojit.
9. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku.
10. Spotřebič je možné použít pro vestavbu.

Postup instalace
Spotřebič zapojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky.
Pokud síťová zásuvka není vhodná pro připojení zástrčky přívodní kabelu, musí být vyměněna vhodnou
zásuvkou, a to kvalifikovaným servisním pracovníkem podle místně platných právních předpisů.
Skříňka, do které bude spotřebič instalován, by neměla mít instalovanou zadní stěnu, aby byla zajištěna
maximální cirkulace vzduchu a odvětrávání.
Minimální výška instalace je 85 cm
Nezakrývejte ventilační otvory a vstupy.
Přívodní kabely neohýbejte, nevystavujte nadměrnému tlaku ani jinak neničte.
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Ujistěte se, že je místo instalace dostatečné veliké k instalaci trouby.

Na místo instalace vložte šablonu a přimontujte zarážku pomocí 2 šroubů. Místo zarážky je vyznačeno na
šabloně.

Vložte mikrovlnku na místo instalace. Ujistěte se, že na pravé a levé straně je stejná vzdálenost a zarážka se
nachází v zadní části.
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Po zajištění umístění otevřete dvířka trouby a v přední části vnitřního prostoru se nachází otvor pro zajišťovací
šroub. Vložte šroub do tohoto otvoru a zašroubujte. Ujistěte se, že je správně utažen. Na šroub nasaďte krytku
(pokud je v příslušenství).

POZNÁMKA:
V zadní části skříňky a po jejích stranách je třeba zajistit alespoň 10 cm vzdálenost od zdi, popř. podlahy.
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ČÁST 4: ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ
1.
2.
3.
4.
5.

Potraviny pečlivě uspořádejte. Nejsilnější kousky potravin umístěte směrem od středu talíře.
Správně nastavte čas vaření. K vaření použijte krátké časy, v případě potřeby je prodlužte. Při vaření
potravin za vysokých teplot může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.
Zakryjte potraviny při ohřevu/vaření. Zakrytí potravin zabrání rozstřikování šťáv a napomáhá
k rovnoměrnému ohřevu/uvaření.
K urychlení ohřevu/vaření potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, je během ohřevu/vaření jednou
obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečeně, musí být obráceny nejméně jednou.
Pokrm s omáčkou je třeba uprostřed ohřevu promíchat, aby byla omáčka rovnoměrně ohřátá.

Průvodce kuchyňskými nádobami
1.
2.
3.
4.
5.

Ideálním typem nádoby pro mikrovlnné vaření je průhledná nádoba, která dovoluje průchod mikrovln
dovnitř a zahřívání potravin.
Mikrovlny neprochází kovem, proto kovové nádobí nebo mísy s kovovým okrajem, nejsou vhodné pro
použití v mikrovlnné troubě.
Nepoužívejte pro mikrovlnné vaření recyklované papírové výrobky, které mohou obsahovat malé kovové
částice.
Kulaté / oválné nádoby jsou vhodnější než čtvercové/obdélníkové nádoby, jelikož jídlo v rozích se může
převařit.
Nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby byste měli používat pouze v souladu s pokyny výrobce.

Tato tabulka vám pomůže vybrat správné nádobí.
Nádobí
Teplovzdurné sklo
Normální sklo
Teplovzdurná keramika
Plastové nádoby pro mikrovlnné vaření
Kuchyňský papír
Kovový tác/talíř
Kovový stojan
Hliníková fólie a nádoby z fólie

Mikrovlny
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
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ČÁST 5: OVLÁDACÍ PANEL
Ovládací panel

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Displej
Tlačítko Microwave
Tlačítko Grill / Combi
Tlačítko Weight / Time Defrost
Tlačítko Kitchen Time / Clock
Tlačítko Stop / Clear
Tlačítko Start / +30SEC. / Confirm
Otočený ovladač nastavení
Tlačítko otevření dvířek
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ČÁST 6: POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Obecné použití
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapojte vidlici přívodní kabelu do síťové zásuvky o parametrech 230 V ~ 50 Hz.
Vložte potravin do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě, otevřete dvířka. Ujistěte se, že jsou
vodítko a otočný talíř správně nainstalovány. Na skleněný talíř položte nádobu.
Zavřete dvířka. Zkontrolujte, že jsou správně zavřena.
Dvířka mikrovlnné trouby můžete kdykoliv otevřít, čímž provoz trouby přerušíte. Pro pokračování zavřete
dvířka a stiskněte tlačítka START.
Pokud nenastavíte úroveň výkonu, bude mikrovlnná trouba ohřívat při maximálním výkonu.
Po zapojení do síťové zásuvky se na displeji zobrazí „:0“.
Pokud stiskněte tlačítko START a trouba se nespustí, zkontrolujte prostor mezi dvířky a těsněním, zda ve
správném zavření nebrání žádná překážka. Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřena. Mikrovlnná trouba
se nespustí, dokud nebudou dvířka správně zavřena nebo program nebude resetován.

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že mikrovlnná trouba správně instalována a zapojena do síťové zásuvky.

Nastavení hodin
Po zapojení zástrčky do síťové zásuvky se na displeji zobrazí „0:00“ a zazní zvukový signál.
1.
2.
3.
4.
5.

Stiskněte tlačítko Kitchen Timer / Clock dvakrát a vyberte funkci nastavení hodin. Hodiny se rozblikají.
Otočným ovladačem nastavte hodiny v rozmezí mezi 0 až 23.
Stiskněte tlačítko Kitchen Timer / Clock jednou a minuty se rozblikají.
Otočným ovladačem nastavte minuty v rozmezí od 0 do 59.
Stiskněte tlačítko Kitchen Timer / Clock jednou pro potvrzení a uložení do paměti. Dvojtečka se rozbliká.

POZNÁMKA:
Pokud nebudou hodiny nastaveny, čas se na displeje nezobrazí.
Pokud během nastavení hodin stisknete tlačítko Stop / Clear, trouba se automaticky vrátí do původního
stavu.

Mikrovlnné vaření
1.
2.
3.
4.
5.

Stiskněte tlačítko Microwave a na displeji se zobrazí „P100“.
Otočným ovladačem nastavte výkon mikrovlnného vaření: P100, P80, P50, P30 nebo P10.
Po výběru výkonu stiskněte tlačítko Start+30Sec. / Confirm pro potvrzení.
Otočným ovladačem nastavte dobu mikrovlnného vaření od 0:05 do 95:00.
Stiskněte tlačítko Start+30Sec. / Confirm pro spuštění vaření.
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Tabulka mikrovlnného výkonu
Zobrazení na displeji
P100
P80
P50
P30
P10

Mikrovlnný výkon
900 W
720 W
450 W
270 W
90 W

Gril a kombinované vaření
1.
2.
3.
4.
5.

Stiskněte tlačítko Grill / Combi a na displeji se zobrazí „G“.
Opakovaným stisknutím tlačítka Grill / Combi nebo otočným ovladačem můžete vybrat mezi: G (gril), C-1
(kombinované vaření 1) nebo C-2 (kombinované vaření 2).
Stiskněte tlačítko Start+30Sec / Confirm pro potvrzení nastavení.
Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy v rozmezí od 0:05 do 95:00.
Stiskněte tlačítko Start+30Sec / Confirm pro potvrzení nastavení a trouba se spustí.

Tabulka grilu a kombinovaného vaření
Zobrazení na displeji
G
C-1
C-2

Mikrovlnný výkon
0%
55 %
36 %

Výkon grilu
100 %
45 %
64 %

POZNÁMKA:
V době přechodu z mikrovlnného vaření na gril zazní zvukový signál. Doporučujeme potraviny otočit,
popř. zamíchat, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/+30Sec. / Confirm pro pokračování v přípravě
potravin. Pokud tak neučiníte, trouba bude automaticky pokračovat dál v přípravě.

Rychlý ohřev
Tato funkce umožňuje spustit mikrovlnnou troubu na maximální výkon po dobu 30 sekund.
Opakovaným stisknutím tlačítka Start+30Sec/Confirm nastavte dobu rychlého ohřevu. Maximální doba je
95 minut.

Časovač (bez přerušení přípravy)
1.
2.
3.
4.

Stiskněte tlačítko Kitchen Timer / Clock a na displeji se zobrazí 00:00 a indikátor hodin se rozsvítí.
Otočným ovladačem nastavte dobu časovače (maximální doba je 95 minut).
Stiskněte tlačítko Start+30Sec./Confirm pro potvrzení nastavení a indikátor hodin se rozbliká.
Jakmile čas předtím nastavený uplyne, indikátor hodin zhasne. Zazní 5krát zvukový signál. Pokud byly
nastaveny hodiny (24hodinový režim), zobrazí se na displeji aktuální čas.

POZNÁMKA:
Čas nastavený v režimu časovače se zobrazuje v jiném formátu než nastavené hodiny.
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Ukončení procesu přípravy
Proces přípravy je možné kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka Stop / Clear nebo otevřením dvířek.
Pro obnovu procesu přípravy zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start+30Sec./Confirm.
Pro zrušení procesu přípravy stiskněte tlačítko Stop / Clear.

Rozmrazování podle hmotnosti
1.
2.
3.

Stiskněte tlačítko Weight / Time Defrost jednou a na displeji se zobrazí „dEF1“.
Otočným ovladačem nastavte hmotnost rozmrazovaných potravin v rozmezí od 100 – 2000 g.
Stiskněte tlačítko Start+30Sec. / Confirm pro spuštění procesu rozmrazování.

Rozmrazování podle času
1.
2.
3.

Stiskněte tlačítko Weight / Time Defrost dvakrát a na displeji se zobrazí „dEF2“.
Otočným ovladačem nastavte dobu pro rozmrazovaní potravin (max. 95 min).
Stiskněte tlačítko Start+30Sec. / Confirm pro spuštění procesu rozmrazování.

Automatické vaření
Pro tuto funkci je třeba vybrat typ potravin a hmotnosti, výkon a doba ohřevu bude nastavena automaticky.
1. Otočným ovladačem vyberte režim automatického vaření mezi A-1 až A-8 (více informací v tabulce níže).
2. Stiskněte tlačítko Start+30Sec./Confirm.
3. Otočným ovladačem nastavte hmotnost dle tabulky níže.
4. Stiskněte tlačítko Start+30Sec./Confirm pro spuštění automatického vaření.
Tabulka automatického vaření
Menu
Hmotnost
200 g
A-1
Pizza – Dezert
400 g
250 g
A-2
350 g
Maso
450 g
200 g
A-3
300 g
Zelenina
400 g
50 g (s 450 ml studené vody)
A-4
Pasta
100 g (s 800 ml studené vody
200 g
A-5
400 g
Brambory
600 g
250 g
A-6
350 g
Ryba
450 g
1 hrnek (120 ml)
A-7
2 hrnky (240 ml)
Horké nápoje
3 hrnky (360 ml)
50 g
A-8
Popcorn
100 g

Displej
200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
100
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Vaření ve fázích
Tato funkce umožňuje přípravu potravin ve dvou rozdílných typech přípravy potravin.
Je třeba nastavit alespoň 2 fáze. Pokud budete rozmrazovat, je třeba, aby funkce rozmrazování byla vždy první.
Dostupné jsou následující kombinace:
- Mikrovlnný ohřev + Gril/kombinované vaření
- Gril/kombinované vaření + Mikrovlnný ohřev
- Rozmrazování podle doby + Mikrovlnný ohřev
- Rozmrazování podle času + Mikrovlnný ohřev
- Rozmrazování podle času + Gril/kombinované vaření
Příklad: Potřebujete rozmrazovat po dobu 5 minut a poté vařit při 80% výkon mikrovln po dobu 7 minut.
1. Stiskněte tlačítko Weight / Time Defrost dvakrát a na displeji se zobrazí „dEF2“.
2. Otočným ovladačem nastavte 5:00.
3. Stiskněte tlačítko Microwave jednou a na displeji se zobrazí „P100“.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka Microwave nebo otočným ovladačem nastavte úroveň výkonu 80 %.
5. Stiskněte tlačítko Start+30Sec./Confirm a na displeji se zobrazí „P80“.
6. Otočným tlačítkem nastavte dobu ohřevu 7:00.
7. Stiskněte tlačítko Start+30Sec./Confirm pro spuštění přípravy. Zazní zvukový signál a na displeji
se začne odpočítávat nastavená doba rozmrazování. Po dokončení první fáze zazní znovu zvukový signál
a mikrovlnné vaření se spustí. Po dokončení přípravy zazní konečný zvukový signál.

Zobrazení informací
1.
2.

Během mikrovlnného vaření, grilu nebo kombinovaného vaření stiskněte tlačítko Microwave pro zobrazení
aktuálního nastavení výkonu po dobu 3 sekund. Po 3 sekundách se displej vrátí na původní nastavení.
Během vaření stiskněte tlačítko Kitchen Timer / Clock pro zobrazení aktuálního času po dobu 3 sekund.

Dětský zámek
Pro aktivaci funkce dětského zámku stiskněte a podržte tlačítko Stop / Clear po dobu asi 3 sekund.
Pro zrušení funkce dětského zámku stiskněte a podržte tlačítko Stop / Clear po dobu asi 3 sekund.
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ČÁST 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
1.
2.

Vypněte mikrovlnnou troubu a odpojte od síťové zásuvky před pravidelnou nebo mimořádnou údržbou.
Udržujte vnitřní prostor čistý. Jsou-li stěny mikrovlnné trouby potřísněny šťávami z potravin, otřete je
vlhkým hadříkem. Pokud je mikrovlnná trouba silně znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního
čisticího prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji nebo jiné hrubé prostředky, jelikož by mohly
poškrábat, poškodit nebo znehodnotit povrch mikrovlnné trouby.
3. Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí trouby, dbejte na to, aby
voda nevnikla do ventilačních otvorů.
4. Pravidelně čistěte obě strany dvířek a okénka, těsnění dvířek a dalších částí pomocí navlhčeného hadříku,
abyste odstranili kapky nebo případné zbytky potravin. Nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr.
5. Nevystavujte ovládací panel vlhku. Vyčistěte ho pomocí jemného vlhkého hadříku. Pokud čistíte ovládací
panel, nechte dvířka otevřená, abyste troubu náhodou nespustili.
6. Pokud se vnitřek trouby nebo okolo dvířek zamlží párou z potravin, otřete ji suchou a čistou utěrkou. Tento
jev se může stát, pokud je trouba instalována ve vlhkém prostředí. Jedná se o normální jev.
7. Pravidelně čistěte skleněný talíř. Talíř můžete umýt v teplé vodě nebo v myčce nádobí.
8. Otáčecí kruh a spodní strana vnitřního prostoru trouby by měla být pravidelně čištěna k zamezení zvýšeného
hluku. Jednoduše vyčistěte spodní stranu vnitřního prostoru trouby slabým roztokem neutrálního čisticího
prostředku. Otočný kruh můžete umýt ve slabém roztoku neutrálního čisticího prostředku nebo v myčce.
Po vyjmutí otáčecího kruhu ho nezapomeňte správně instalovat zpět do mikrovlnné trouby.
9. Nepříjemný zápach z mikrovlnné trouby odstraníte umístněním sklenice (ujistěte se, že je vhodná k použití
v mikrovlnné troubě) vody se šťávou a slupkou z jednoho citronu a nechte ji vařit v mikrovlnném režimu
5 minut. Vytřete důkladně vnitřní prostor trouby do sucha jemným hadříkem.
10. Pokud je potřeba vyměnit vnitřní osvětlení, kontaktujte autorizovaný servis.
11. Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla. V opačném případě může dojít k poškození povrchu
trouby nebo ke zkrácení životnosti přístroje a možnému riziku vzniku nebezpečné situace.
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ČÁST 8: PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
Pokud trouba nefunguje správně:
1. Zkontrolujte, zda je mikrovlnná trouba správně zapojena do síťové zásuvky. V opačném případě vyjměte
zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky, vyčkejte 10 sekund a pak znovu zapojte.
2. Zkontrolujte, zda nevyhořela nebo nebyla odpojena pojistka. Pokud se vše zdá v pořádku, vyzkoušejte jiný
spotřebič ve stejné zásuvce.
3. Ujistěte se, že jste na ovládacím panelu nastavili správné hodnoty.
4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena a zda bezpečnostní systém dvířek funguje správně.
V opačném případě nedojde k produkci mikrovln.
Následující tabulky vám pomohou při odstraňování běžných závad.
Mikrovlnná trouby v provozu TV.

Tlumené osvětlení v mikrovlnné
troubě.
Na dvířkách trouby se
akumulovala pára, z ventilačních
otvorů vychází pára.
Spustili jste troubu naprázdno.

Problém
Troubu není možné
zapnout.

Trouba nehřeje.
Otočný skleněný talíř
vydává nepříjemný zvuk.

Rádiový i televizní příjem může být rušen, pokud je mikrovlnná trouba
v provozu. Podobně mohou rušit i jiné malé domácí spotřebiče, jako
jsou mixér, vysavač, fén apod. Jedná se o normální jev. Doporučujeme
přemístit mikrovlnnou troubu do větší vzdálenosti od TV nebo rádia.
Pokud je nastaven nízký mikrovlnný výkon, je normální, že osvětlení
mikrovlnné trouby bude tlumeno.
Pára může unikat z připravovaných potravin. A většina této páry uniká
ventilačními otvory, nicméně část se může srážet na dvířkách trouby.
Jedná se o normální jev.
Nespouštějte v žádném případě troubu bez vložených potravin. Můžete
troubu poškodit nebo zničit.

Příčina
Přívodní kabel není pevně zapojen
do síťové zásuvky.
Pojistka vyhořela nebo elektrický jistič
nefunguje.
Problém se zásuvkou.
Dvířka nejsou správně zavřena.
Vodítko, skleněný talíř nebo dno
mikrovlnné trouby jsou zašpiněny.

Řešení
Odpojte kabel, vyčkejte asi
10 sekund a znovu zapojte.
Nechte vyměnit pojistku nebo
elektrický jistič odborným
pracovníkem autorizovaného servisu.
Vyzkoušejte v zásuvce jiný spotřebič.
Zavřete dvířka.
Vyčistěte vnitřní prostor trouby
– řiďte se instrukcemi v části „Údržba
a čištění“.

JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÉ KROKY NEPOMOHOU, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS. NESNAŽTE SE
UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.
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ČÁST 9: TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý rozsah napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý příkon
Mikrovlnný výkon
Gril
Provozní kmitočet
Hlučnost
Objem
Vnější rozměry (vxšxh)
Vnitřní rozměry (vxšxh)
Hmotnost
Počet úrovní výkonu

230 V ~
50 Hz
1450 W
900 W
1000 W
2 450 MHz
48/53 dB (A) (při náběhu)
25 l
410 x 594 x 388 mm
368 x 328 x 206 mm
18,4 kg
5

POZNÁMKA:
Výše uvedená data podléhají změnám.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné
likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky
místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě
a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Pravidelne spotrebič čistite.
Inštalujte, popr. umiestnite spotrebič podľa inštrukcií uvedených v tomto návode na použitie.
Nepoužívajte ani neinštalujte spotrebič vonku. Nepoužívajte spotrebič blízko vody, vodnej nádrže bazéna
ani iných podobných vodných plôch.
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.
Nenechávajte prívodný kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
Neudržovanie rúry v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
Spotrebič nie je určený na použitie pomocou diaľkového ovládania, externého časovača alebo iného
zariadenia, ktoré by spustilo chod spotrebiča.
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

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.
Nezapínajte rúru bez vložených potravín – môže sa tak poškodiť.
Nepoužívajte rúru na ukladanie akýchkoľvek predmetov, ako sú napr. noviny, kuchárske prepisy, kuchynské
potreby atď.
Nepoužívajte rúru bez riadne vloženého otočného taniera. Pred použitím rúry prekontrolujte riadne
uloženie taniera v otočnej základni.
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.
Pozor na vniknutie cudzích predmetov do priestoru medzi dvierkami a tesniacimi plochami čelnej strany
rúry – riziko úniku zdraviu škodlivej mikrovlnnej energie z rúry.
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.
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).
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.
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.
Ak vzniká dym, vypnite spotrebič alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa
zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
Keď ohrievate pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, kontrolujte občas rúru, aby nedošlo k vznieteniu.
Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy musí byť premiešaný alebo pretrepaný a musí sa kontrolovať
teplota pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
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.
Vajcia v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu
aj po ukončení mikrovlnného ohrevu explodovať.
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.
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 kvalifikovaného 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

4.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.

5.

3.

2.

1.

8.

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

Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály i reklamné štítky vnútri prístroja.
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 kvalifikovaným 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.

SK - 6
Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

05/2013

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.
2.
3.
4.
5.

Potraviny starostlivo usporiadajte. Najhrubšie kúsky potravín umiestnite smerom od stredu taniera.
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.
Zakryte potraviny pri ohreve/varení. Zakrytie potravín zabráni rozstrekovaniu štiav a napomáha
k rovnomernému ohriatiu/uvareniu.
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.
Pokrm s omáčkou je potrebné uprostred ohrevu premiešať, aby bola omáčka rovnomerne ohriata.

Sprievodca kuchynským riadom
1.
2.
3.
4.
5.

Ideálnym typom nádoby na mikrovlnné varenie je priehľadná nádoba, ktorá dovoľuje prechod mikrovĺn
dovnútra a zahrievanie potravín.
Mikrovlny neprechádzajú kovom, preto kovový riad alebo misy s kovovým okrajom, nie sú vhodné na
použitie v mikrovlnnej rúre.
Nepoužívajte na mikrovlnné varenie recyklované papierové výrobky, ktoré môžu obsahovať malé kovové
častice.
Okrúhle/oválne nádoby sú vhodnejšie než štvorcové/obdĺžnikové nádoby, keďže jedlo v rohoch sa môže
prevariť.
Nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry by ste mali používať iba v súlade s pokynmi výrobcu.

Táto tabuľka vám pomôže vybrať správny riad.
Riad
Teplovzdorné sklo
Normálne sklo
Teplovzdorná keramika
Plastové nádoby na mikrovlnné varenie
Kuchynský papier
Kovová tácka/tanier
Kovový stojan
Hliníkové fólie a nádoby z fólie

Mikrovlny
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
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ČASŤ 5: OVLÁDACÍ PANEL
Ovládací panel

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Zapojte vidlicu prívodného kábla do sieťovej zásuvky s parametrami 230 V ~ 50 Hz.
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.
Zatvorte dvierka. Skontrolujte, či sú správne zatvorené.
Dvierka mikrovlnnej rúry môžete kedykoľvek otvoriť, čím prevádzku rúry prerušíte. Na pokračovanie
zavrite dvierka a stlačte tlačidlá START.
Ak nenastavíte úroveň výkonu, bude mikrovlnná rúra ohrievať pri maximálnom výkone.
Po zapojení do sieťovej zásuvky sa na displeji zobrazí „:0“.
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.
2.
3.
4.
5.

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

Stlačte tlačidlo Microwave a na displeji sa zobrazí „P100“.
Otočným ovládačom nastavte výkon mikrovlnného varenia: P100, P80, P50, P30 alebo P10.
Po výbere výkonu stlačte tlačidlo Start+30Sec. / Confirm na potvrdenie.
Otočným ovládačom nastavte čas mikrovlnného varenia od 0:05 do 95:00.
Stlačte tlačidlo Start+30Sec. / Confirm na spustenie varenia.
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Tabuľka mikrovlnného výkonu
Zobrazenie na displeji
P100
P80
P50
P30
P10

Mikrovlnný výkon
900 W
720 W
450 W
270 W
90 W

Gril a kombinované varenie
1.
2.
3.
4.
5.

Stlačte tlačidlo Grill / Combi a na displeji sa zobrazí „G“.
Opakovaným stlačením tlačidla Grill / Combi alebo otočným ovládačom môžete vybrať medzi: G (gril), C-1
(kombinované varenie 1) alebo C-2 (kombinované varenie 2).
Stlačte tlačidlo Start+30Sec / Confirm na potvrdenie nastavenia.
Otočným ovládačom nastavte čas prípravy v rozmedzí od 0:05 do 95:00.
Stlačte tlačidlo Start+30Sec / Confirm na potvrdenie nastavenia a rúra sa spustí.

Tabuľka grilu a kombinovaného varenia
Zobrazenie na displeji
G
C-1
C-2

Mikrovlnný výkon
0%
55 %
36 %

Výkon grilu
100 %
45 %
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. / Confirm 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/Confirm nastavte čas rýchleho ohrevu. Maximálny čas je
95 minút.

Časovač (bez prerušenia prípravy)
1.
2.
3.
4.

Stlačte tlačidlo Kitchen Timer / Clock a na displeji sa zobrazí 00:00 a indikátor hodín sa rozsvieti.
Otočným ovládačom nastavte čas časovača (maximálny čas je 95 minút).
Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confirm na potvrdenie nastavenia a indikátor hodín sa rozbliká.
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./Confirm.
Na zrušenie procesu prípravy stlačte tlačidlo Stop / Clear.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1.
2.
3.

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

Rozmrazovanie podľa času
1.
2.
3.

Stlačte tlačidlo Weight / Time Defrost dvakrát a na displeji sa zobrazí „dEF2“.
Otočným ovládačom nastavte čas pre rozmrazovanie potravín (max. 95 min).
Stlačte tlačidlo Start+30Sec. / Confirm 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./Confirm.
3. Otočným ovládačom nastavte hmotnosť podľa tabuľky nižšie.
4. Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confirm na spustenie automatického varenia.
Tabuľka automatického varenia
Menu
Hmotnosť
200 g
A-1
Pizza – Dezert
400 g
250 g
A-2
350 g
Mäso
450 g
200 g
A-3
300 g
Zelenina
400 g
50 g (s 450 ml studenej vody)
A-4
Pasta
100 g (s 800 ml studenej vody
200 g
A-5
400 g
Zemiaky
600 g
250 g
A-6
350 g
Ryba
450 g
1 hrnček (120 ml)
A-7
2 hrnčeky (240 ml)
Teplé nápoje
3 hrnčeky (360 ml)
50 g
A-8
Popcorn
100 g

Displej
200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
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./Confirm a na displeji sa zobrazí „P80“.
6. Otočným tlačidlom nastavte čas ohrevu 7:00.
7. Stlačte tlačidlo Start+30Sec./Confirm 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.
2.

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.
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.
2.

Vypnite mikrovlnnú rúru a odpojte od sieťovej zásuvky pred pravidelnou alebo mimoriadnou údržbou.
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.

Tlmené osvetlenie v mikrovlnnej
rúre.
Na dvierkach rúry sa akumulovala
para, z ventilačných otvorov
vychádza para.
Spustili ste rúru naprázdno.

Problém
Rúru nie je možné zapnúť.

Rúra nehreje.
Otočný sklenený tanier
vydáva nepríjemný zvuk.

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.
Ak je nastavený nízky mikrovlnný výkon, je normálne, že osvetlenie
mikrovlnnej rúry bude tlmené.
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.
Nespúšťajte v žiadnom prípade rúru bez vložených potravín. Môžete
rúru poškodiť alebo zničiť.

Príčina
Prívodný kábel nie je pevne zapojený
do sieťovej zásuvky.
Poistka vyhorela alebo elektrický istič
nefunguje.
Problém so zásuvkou.
Dvierka nie sú správne zatvorené.
Vodidlo, sklenený tanier alebo dno
mikrovlnnej rúry sú zašpinené.

Riešenie
Odpojte kábel, vyčkajte asi
10 sekúnd a znovu zapojte.
Nechajte vymeniť poistku
alebo elektrický istič odborným
pracovníkom autorizovaného servisu.
Vyskúšajte v zásuvke iný spotrebič.
Zatvorte dvierka.
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
Menovitý kmitočet
Menovitý príkon
Mikrovlnný výkon
Gril
Prevádzkový kmitočet
Hlučnosť
Objem
Vonkajšie rozmery (v × š × h)
Vnútorné rozmery (v × š × h)
Hmotnosť
Počet úrovní výkonu

230 V ~
50 Hz
1450 W
900 W
1000 W
2 450 MHz
48/53 dB (A) (pri nábehu)
25 l
410 × 594 × 388 mm
368 × 328 × 206 mm
18,4 kg
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 špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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Dovozce:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621
CZ-25101 Říčany

Dovozca:
FAST PLUS s.r.o.
Na pántoch 18
SK-831 06 Bratislava

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.

