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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
OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ
MIKROVLNNÉ ENERGII
Před instalací a obsluhou trouby ČTĚTE pozorně tyto pokyny. Uschovejte si je pro
budoucí nahlédnutí.
1. Nesnažte se ovládat troubu s otevřenými dvířky, protože ovládání s otevřenými
dvířky může vést ke škodlivému vystavení mikrovlnné energii. Je důležité
nepřekonávat ani nemanipulovat s bezpečnostním blokováním.
2. Nepokládejte mezi přední panel trouby a dvířka žádné předměty ani nenechte na
těsnicích plochách hromadit zbytky znečištění nebo čisticích prostředků.
3. Neovládejte troubu, pokud je poškozená. Je obzvláště důležité, aby dvířka trouby
byla řádně uzavřená a trouba nebyla poškozená.
a) Dvířka (ohnutá),
b) Závěsy a západky (poškozené nebo uvolněné),
c) Těsnění dvířek a těsnicí plochy.
4. Tuto troubu by neměly upravovat ani opravovat jiné osoby vyjma řádně
kvalifikovaných pracovníků servisu.
•

•
•

•
•
•
•
•

Tento návod je nedílnou součástí spotřebiče. Dobře o něj pečujte a mějte ho po
celou dobu používání trouby po ruce. Důrazně doporučujeme si před použitím
spotřebiče pozorně přečíst tento návod a veškeré informace. Instalaci by měl provést
kvalifikovaný technik v souladu s příslušnými předpisy. Tento spotřebič slouží
k použití v domácnosti a splňuje aktuálně platné směrnice EHS. Spotřebič slouží
k vaření a ohřevu jídla.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jiná použití kromě vaření jídla.
Dokumentaci k tomuto produktu si uschovejte k budoucímu nahlédnutí. Návod
k obsluze mějte vždy po ruce. Pokud mikrovlnnou troubu někomu půjčíte, přiložte
také návod.
Nikdy spotřebič nepoužívejte k vytápění místností.
Nikdy v domácnosti nenechávejte zbytky obalu. Různé obalové materiály roztřiďte
podle typu a odevzdejte je na nejbližším místě pro likvidaci tříděného odpadu.
Tento návod obsahuje nařízení pro recyklaci vyřazených spotřebičů.
Nikdy nezakrývejte otvory sloužící k větrání a odvodu tepla.
Nikdy nepoužívejte kovové drátěnky nebo ostré škrabky, které poškodí povrch.
V případě potřeby používejte běžné neabrazivní prostředky s pomocí dřevěného
nebo plastového náčiní. Důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem nebo
jelenicí.
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•
•
•
•

•

•
•

•

Typový štítek s technickými údaji, sériovým číslem a označením je na viditelném
místě na rámu dvířek trouby.
Typový štítek by nikdy neměl být odstraněn.
Spotřebič by měl být připojen k uzemnění v souladu se směrnicemi o bezpečnosti
elektrické instalace.
Pokud je použito trvalé připojení, vodič napájecího zdroje by měl být opatřen otočným
odpojovacím zařízením s mezerou mezi kontakty o velikosti alespoň 3 mm, které se
bude nacházet na snadno přístupném místě v blízkosti samotného spotřebiče.
Pokud je použito připojení se zásuvkou a zástrčkou, zkontrolujte, zda jsou stejného
typu. Nepoužívejte redukce, přechodky ani rozdvojky, protože způsobují přehřátí
nebo popálení. Zdroj střídavého napájení musí používat napětí 220–240 V, 50 Hz,
s alespoň 16A pojistkou rozvodného vedení nebo alespoň 16A jističem pro rozvod.
Postupujte podle pokynů k instalaci v souladu s bezpečnostními předpisy pro
elektrické nebo plynové spotřebiče a funkce ventilace.
Pro zajištění vašeho bezpečí by veškeré elektrické spotřebiče měly být instalovány
a opravovány kvalifikovaným personálem, v souladu s příslušnými zákonnými
předpisy. Naši schválení instalační technici vám zaručují dobrý servis.
Po instalaci proveďte rychlou zkoušku trouby podle pokynů. Pokud je spotřebič
nefunkční, odpojte ho a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE SI K BUDOUCÍMU NAHLÉDNUTÍ
VAROVÁNÍ:
•

Pokud jsou dvířka nebo těsnění poškozená, troubu nelze používat, dokud nebude
provedena oprava kvalifikovanou osobou.
VAROVÁNÍ! Je nebezpečné, aby servis nebo opravy, při kterých je třeba sejmout
kryt chránící před vystavením mikrovlnné energii, prováděly jiné než kvalifikované
osoby.
VAROVÁNÍ! Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v utěsněných nádobách,
protože by mohlo dojít k jejich výbuchu.
VAROVÁNÍ! Přístupné části se během používání mohou silně zahřát. Zabraňte
přístupu malých dětí.

•
•

VAROVÁNÍ! Děti mohou troubu používat pouze pod dohledem, pokud byly
náležitě poučeny, jak troubu používat bezpečným způsobem, a chápou nebezpečí
nesprávného použití.
Děti mohou troubu používat pouze pod dohledem, pokud byly náležitě poučeny, jak
troubu používat bezpečným způsobem, a chápou nebezpečí nesprávného použití.
Nad horním povrchem trouby musí být ponechána alespoň 4mm mezera.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Používejte pouze nádobí, které je vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových obalech troubu kontrolujte, aby
nedošlo k případnému vznícení.
Pokud zaznamenáte kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte zavřená dvířka,
abyste udusili případné plameny.
Při ohřevu nápojů v mikrovlnné troubě může docházet k opožděnému nárazovému
varu, proto při manipulaci s obalem buďte opatrní.
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.
Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je před konzumací třeba
promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, abyste předešli popálení.
Vejce ve skořápce a celá vejce uvařená natvrdo v mikrovlnných troubách neohřívejte,
protože mohou vybouchnout, i když již mikrovlnný ohřev skončil.
Trouba by měla být pravidelně čištěna a měly by z ní být odstraňovány usazeniny
z jídla.
Pokud trouba není udržována v čistém stavu, mohlo by dojít k narušení povrchu,
což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné
situaci.
Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být vyměněn výrobcem, zástupcem
servisu nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nehrozilo nebezpečí.
Tento přístroj není určen dětem a osobám s omezenými psychickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi a osobám, které nedisponují dostatečnými
zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly ohledně používání přístroje poučeny osobou
zodpovídající za jejich bezpečnost nebo nepoužívají tento přístroj pod dohledem
takové osoby.
Zajistěte, aby si nezačaly s přístrojem hrát děti.
VAROVÁNÍ! Když je spotřebič používán v kombinovaném režimu, děti by
vzhledem k vysokým teplotám měly troubu používat pouze pod dohledem
dospělé osoby.
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•
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•
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Spotřebič se během používání zahřívá. Dejte pozor na to, abyste se nedotkli topných
těles uvnitř mikrovlnné trouby.
Nepoužívejte k čištění skla dvířek ostré abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky,
protože by mohly poškrábat povrch, což by mohlo mít za následek rozbití skla.
VAROVÁNÍ! Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dejte
pozor na to, abyste se nedotkli topných těles.
Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud
nejsou starší 8 let a pod dozorem.
VÝSTRAHA! Přístupné části se během používání mohou zahřát. Malé děti udržujte
z dosahu spotřebiče.

Zabraňte poškození trouby nebo jiným nebezpečným situacím
v souladu s následujícími pokyny:
•
•
•
•
•
•
•

Nezakrývejte ani neucpávejte větrací otvory.
Nenechávejte uvnitř trouby hořlavé předměty. Mohly by se vznítit, když troubu
zapnete.
Nepoužívejte troubu jako spíž.
Nenalévejte na horké jídlo lihoviny (např. brandy, whisky, gin atd.). Nebezpečí
výbuchu!
Příslušenství, jako drátěné police a plechy, se v prostoru pro vaření zahřívají. Vždy
používejte ochranné rukavice nebo utěrky.
Abyste předešli popálení, vždy používejte chňapky při manipulaci s talíři a nádobami,
a když se trouby dotýkáte.
Neopírejte se o otevřená dvířka trouby. Mohlo by dojít k jejímu poškození, zejména
v oblasti závěsů. Nosnost dvířek je nejvýše 8 kg.
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ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE
Popis mikrovlnky
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rukojeť dvířek
Sklo dvířek
Těsnění dvířek
Hnací hřídel
Prstenec otočného podnosu
Otočný podnos
Gril
Tlačítko
Ovládací panel
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Popis ovládacího panelu

Popis tlačítek
Funkce pohotovostního režimu (mikrovlny, gril, rozmrazení)
Nastavení doby vaření (doba vaření, odložený start)
Další nastavení (výkon, hmotnost, volba rozmrazení)
Nastavení času
Dětský zámek
Zvýšení (funkce, výkon, hmotnost)
Snížení (funkce, výkon, hmotnost)
Start/Pozastavit

Popis funkcí
Mikrovlny

Gril

Mikrovlny + gril

Pizza

Rozmrazení podle hmotnosti

Rozmrazení podle času

Doba vaření

Čas

Odložení

Dětský zámek

Výkon mikrovlnného ohřevu

Demo

Hmotnost

Konec
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ČÁST 3: OVLÁDÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Když troubu používáte poprvé, měli byste ji na dostatečně dlouhou dobu zahřát na maximální teplotu,
aby se spálily případné zbytky mastnot, zanechané v průběhu výroby, které by mohly kontaminovat jídlo
nepříjemným zápachem.
Pokud na vnitřním skle dvířek a uvnitř trouby dochází k příliš silné kondenzaci, nenechávejte uvařené jídlo
v mikrovlnné troubě příliš dlouho.

Nastavení času
Když je zapnuto napájení, na displeji se zobrazuje blikající údaj 0:00; čas lze nastavit. Stiskem tlačítek „ “
nebo „ “ zvyšte nebo snižte nastavenou hodinu; po nastavení hodiny stiskněte symbol nastavení času „ “
znovu a nastavte minuty. Stiskem „ “ nebo „ “ zvyšte nebo snižte minuty a stiskem „ “ nastavte aktuální
čas. Znovu stiskněte tlačítko „ “. Nastavení času je dokončeno.
Rozsah času je od 0:00 do 23:59
Změna aktuálního času
Když je spotřebič v pohotovostním režimu a na displeji se zobrazuje čas, stiskněte na tři sekundy tlačítko „
aktuální čas na displeji začne blikat a lze nastavit nový.
Nastavení zobrazení času
Když je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte „
a čas zmizí.

“ a na displeji se zobrazí čas; znovu stiskněte „

“,

“

Výběr funkcí
Po stisku tlačítka „ “ na 1 sekundu v pohotovostním režimu se spotřebič přepne do režimu výběru funkcí.
Na displeji se zobrazí navrhovaný čas a údaje (jako výkon mikrovln, hmotnost atd.). Požadovanou funkci lze
zvolit stiskem „ “ a „ “.

Funkce mikrovlnného ohřevu
Po výběru této funkce se rozsvítí indikátor „ “, „ “ a „ “. Na displeji se zobrazí údaje 01:00 a 800W.
Stiskem „ “ nastavte dobu vaření. Poté stiskněte „ “ nebo „ “ a nastavte dobu vaření. Maximální doba je
90:00 (prvních 30 minut při 100% výkonu a po zbývajících 60 minut při 80% výkonu).
Stiskem „ “ přepněte na režim nastavení výkonu mikrovln. Poté stiskněte „ “ nebo „ “ a nastavte výkon
mikrovln.
Výkon mikrovln: 1000/800/600/400/200/0 W.
Stiskem „ “ spusťte vaření a doba vaření se začne odpočítávat. Symbol mikrovln „ “ bliká.

Funkce grilu
Po výběru této funkce se rozsvítí indikátor „ “ a „ “. Na displeji se zobrazí údaj 15:00.
Stiskem „ “ nastavte dobu vaření. Poté stiskněte „ “ nebo „ “ a nastavte dobu vaření. Maximální doba
vaření je 90:00.
Stiskem „ “ spusťte vaření a doba vaření se začne odpočítávat. Symbol grilu „ “ bliká.

Funkce mikrovln + grilu
Po výběru této funkce se rozsvítí indikátor „ “, „ “ a „ “. Na displeji se zobrazí údaje 10:00 a 400W.
Stiskem „ “ nastavte dobu vaření. Poté stiskněte „ “ nebo „ “ a nastavte dobu vaření. Maximální doba
vaření je 90:00.
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Stiskem „ “ nastavte výkon mikrovln. Poté stiskněte „ “ nebo „ “ a nastavte výkon mikrovln. Výkon
mikrovln: 600/400/200W.
Stiskem „ “ spusťte vaření a doba vaření se začne odpočítávat. Symbol mikrovln + grilu „ “ bliká.
Funkce Mikrovlny + gril je ideální pro rychlé vaření a opečení jídla. Dále můžete grilovat a vařit také jídla
pokrytá sýrem. Mikrovlny a gril fungují současně. Mikrovlny vaří a gril opéká.
Před použitím talíře v mikrovlnné troubě se ujistěte, že je vhodný k použití v ní. Používejte pouze talíře
a nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnné troubě.
Talíř použitý pro kombinovanou funkci by měl být vhodný pro použití v mikrovlnné troubě i na pečení. Viz
část o druzích nádobí do trouby.
Pamatujte, že uvedené hodnoty jsou jen návodné a mohou se lišit dle počátečního stavu, teploty, vlhkosti
a druhu jídla.
Pokud čas nestačí k dostatečnému opečení jídla, nechte je dalších 5 nebo 10 minut grilovat.
Ponechte čas na vychladnutí a nezapomeňte obracet maso. Pokud není uvedeno jinak, použijte k vaření
otočný podnos. Hodnoty uvedené v tabulkách platí, pokud je prostor trouby studený (troubu není třeba
předehřívat).
Jídlo

Množství
(g)

Talíř

Výkon
(W)

Doba
(min)

Doba odstátí
(min)

Těstoviny posypané sýrem

500

Mělký talíř

400

12–17

3–5

Brambory posypané sýrem

800

Mělký talíř

600

20–22

3–5

Lasagne

Přibl. 800

Mělký talíř

600

15–20

3–5

Grilovaný smetanový sýr

Přibl. 500

Mělký talíř

400

18–20

3–5

Každé po 200

Mělký talíř

400

10–15

3–5

Přibl. 1000

Mělký i hluboký talíř

400

35–40

3–5

2× 200g misky

Polévkové misky

400

2–4

3–5

2 kuřecí stehna (grilovaná)
Kuře
Cibulová polévka posypaná
sýrem

Funkce Pizza
Po výběru funkce se rozsvítí indikátor „ “ a „ “. Na displeji se zobrazí údaj 300.
Stiskem „ “ nastavte hmotnost. Poté stiskněte „ “ nebo „ “ a upravte hmotnost. Rozsah hmotnosti je
300–500. Stiskem „ “ spusťte vaření a doba vaření se začne odpočítávat. Symbol pizzy „ “ bliká.

Rozmrazení podle hmotnosti
Po výběru funkce se rozsvítí indikátor „ “ a „ “. Na displeji se objeví údaj PR01 a 100.
Stiskem „ “ přepněte na program rozmrazení podle hmotnosti. Poté stiskněte „ “ nebo „ “ a nastavte
příslušný program. K dispozici je výběr z programů PR01 až PR05.
Znovu stiskněte „ “ pro nastavení hmotnosti a poté stiskem „ “ nebo „ “ hmotnost nastavte. Rozsah
hmotnosti je 100–2500. (U různých programů jsou různé hmotnosti.)
Stiskem „ “ spusťte vaření a doba vaření se začne odpočítávat. Symbol rozmrazení podle hmotnosti „ “
bliká.
V průběhu rozmrazování se spotřebič zastaví, když uplyne polovina nastaveného času. Každých 30 sekund
pro připomenutí zazní tři zvukové tóny. Symbol „ “ přestane blikat a na displeji se zobrazí a zabliká slovo
„turn“ (otočte). Měli byste otevřít dvířka a jídlo obrátit. Poté dvířka zavřete a stiskem „ “ pokračujte
v rozmrazování.
Dobu rozmrazování lze vypočítat dle různých jídel a hmotností a mikrovlnný výkon se může automaticky
upravovat tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího účinku rozmrazování. Níže uvedená tabulka poskytuje
referenční hodnoty rozmrazování s ohledem na hmotnost, což zahrnuje hodnotu hmotnosti, dobu
rozmrazování a následný čas.
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Program

Jídlo

Hmotnost (g)

Doba (min)

Doba trvání (min)

PR 01

Maso

100–2000

2:20–43:30

20–30

PR 02

Drůbež

100–2500

2:10–58:10

20–30

PR 03

Ryby

100–2000

2:00–40:00

20–30

PR 04

Ovoce

100–500

2:36–13:00

10–20

PR 05

Chléb

100–800

2:25–19:20

10–20

Rozmrazení podle času
Po výběru této funkce se rozsvítí indikátory „ “ a „ “. Na displeji se zobrazí údaj 10:00.
Stiskněte „ “ pro nastavení doby vaření. Stiskem „ “ nebo „ “ upravte dobu vaření. Maximální doba
vaření je 90:00.
Stiskem „ “ spusťte vaření a doba vaření se začne odpočítávat. Symbol rozmrazení podle času „ “ bliká.
V průběhu rozmrazování se spotřebič zastaví, když uplyne polovina nastaveného času. Každých 30 sekund
pro připomenutí zazní tři zvukové tóny. Symbol „ “ přestane blikat a na displeji se zobrazí a zabliká
slovo „turn“ (otočte). Měli byste otevřít dvířka a jídlo obrátit. Poté dvířka zavřete a stiskem pokračujte
v rozmrazování.

Odložený start (automatické vaření)
Po nastavení doby vaření a funkce znovu stiskněte „ “ pro nastavení odloženého startu. Rozsvítí se indikátor
„ “ a na displeji se zobrazí aktuální čas (blikají hodiny). Stiskem „ “ nebo „ “ nastavte čas odloženého
startu (hodiny), po opětovném stisku „ “ začnou blikat minuty. Stiskem „ “ nebo „ “ nastavte odložený
start (minuty). Stiskem „ “ potvrďte nastavení odloženého času. Pokud znovu stisknete „ “, spotřebič začne
ihned pracovat.
Na displeji se zobrazí odložený čas a poté aktuální čas, když je spotřebič v pohotovostním režimu. Pokud
chcete vybranou funkci zrušit, znovu stiskněte „ “ na 1 sekundu.

Pozastavení průběhu vaření
Průběh vaření můžete kdykoli zastavit stiskem „ “ nebo otevřením dvířek trouby. Když se spotřebič náhle
zastaví, na displeji se stále zobrazuje zbývající doba provozu.
Nyní můžete:
• otočit nebo promíchat jídlo, aby bylo rovnoměrně uvařené;
• pozměnit parametry průběhu;
• zrušit proces stiskem „ “ po dobu 1 sekundy;
• Pokud chcete průběh spustit, zavřete dvířka a stiskněte „ “.

Změna parametrů
Provozní parametry (dobu, hmotnost, výkon atd.) lze změnit, pouze když byl průběh vaření přerušen.
Postupujte následovně.
Po stisku tlačítka „ “ na 1 sekundu v pohotovostním režimu se spotřebič přepne do nabídky funkcí.
Stiskem „ “ a „ “ nebo „ “ nastavte dobu vaření.
Stiskem „ “ přepněte na režim nastavení výkonu.
Stiskem „ “ pokračujte v průběhu vaření.
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Ukončení vaření a zrušení programu
Na konci průběhu zazní tři tóny a na displeji se zobrazí slovo „End“ (Konec). Symbol „ “ svítí. Tóny se opakují
každých 30 sekund po následujících pět minut, dokud nejsou otevřena dvířka nebo stisknuto tlačítko „ “.
Trouba se vrátí do vypnutého režimu.
V průběhu nastavení programu nebo činnosti trouby stiskem „ “ na 1 sekundu zastavíte činnost spotřebiče
a trouba přejde do pohotovostního režimu.

Demo režim a funkce dětského zámku
Demo režim (spotřebič zdánlivě pracuje, ale topná tělesa nejsou napájena).
V pohotovostním režimu stiskněte současně „ “ a „ “, dokud se na displeji nezobrazí slova „OFF SHO“. Nyní
jednou stiskněte „ “ nebo „ “ a spotřebič přejde do demo režimu. Znovu stiskněte „ “ nebo „ “ a demo
režim se ukončí. Po nastavení se stiskem „ “ vrátíte zpět do pohotovostního režimu. Poznámka: Funkce
demo režimu je užitečná při prodeji, při normálním použití by měla být vypnuta. Proto tuto funkci není třeba
nastavovat.
V režimu demo se v kterémkoli vybraném režimu po stisku „ “ rozsvítí symbol „ “.
Dětský zámek
Zapnutí zámku: V pohotovostním režimu nebo během činnosti stiskněte na 3 sekundy „ “. Spotřebič
se uzamkne a zazní zvuk. Ať stisknete na zamknutém spotřebiči jakékoli tlačítko, na displeji se vždy na
3 sekundy zobrazí text „bLOC“ a poté opět předchozí obsah;
Odemčení: Stiskněte na 3 sekundy tlačítko „ “, spotřebič se odemkne po zaznění tónu. Symbol „ “ zmizí.

Ochlazovací ventilátor
Spotřebič je vybaven chladicím systémem, který se spustí, jakmile je zahájena funkce vaření.
Provoz ventilátoru vytváří normální průtok vzduchu, který vystupuje nad dvířky a může krátce pokračovat
i po vypnutí spotřebiče.

Spínač jištění dveří
Indikátor svítí, když není spínač jištění dvířek spojený nebo zcela sepnutý, a je možné nastavovat parametry,
ale mikrovlnnou troubu nelze spustit.
Když stisknete tlačítko Start/Pozastavit, na displeji se zobrazí text „door“ (dvířka), za předpokladu, že spínač
jištění dvířek není spojený nebo sepnutý. Po 3 sekundách se přístroj vrátí do rozhraní nastavení.

Vnitřní osvětlení
Osvětlení spotřebiče se zapne v následujících situacích:
1. v provozním stavu kromě pozastavení;
2. když jsou dvířka otevřená nebo v pohotovostním stavu;
3. pokud jsou dvířka trouby ponechána otevřená, osvětlení se automaticky po 10 minutách vypne.
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ČÁST 4: VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ
Varování! Než začnete s mikrovlnnou troubou vařit, čtěte „Bezpečnostní opatření“.
Při vaření s mikrovlnnou troubou dodržujte následující doporučení:
• Před ohříváním nebo vařením jídla s kůrou nebo slupkou (např. jablek, rajčat, brambor, párků) je oloupejte,
aby nedošlo k výbuchu. Před přípravou jídlo nakrájejte.
• Než použijete nějakou nádobu nebo talíř, ujistěte se, že je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě (viz část
o druzích nádobí do trouby)
• Při vaření jídla s velmi nízkou vlhkostí (např. rozmrazování chleba, výroba popcornu atd.) se velmi rychle
uvolní pára. Trouba poté funguje, jako by byla prázdná, a jídlo se může spálit. Spotřebič nebo nádoba
mohou být v takové situaci poškozeny. Proto nastavte pouze nezbytnou dobu vaření a v jeho průběhu
byste se měli mít na pozoru.
• V mikrovlnné troubě nelze ohřívat na velkém množství oleje (smažit).
• Pokud máte několik nádob, např. šálků, rozložte je rovnoměrně na otočný podnos
• Neuzavírejte igelitové sáčky kovovými sponkami. Použijte plastové. Propíchněte sáčky na několika
místech, aby mohla unikat pára.
• Při ohřevu nebo vaření jídla se ujistěte, že dosáhne teploty alespoň 70 °C.
• Během vaření se na okénku dvířek trouby může srážet pára, která může začít odkapávat. Takový stav je
normální a může být patrnější při nízké teplotě v místnosti. Průběh vaření tím není ovlivněn. Po dokončení
vaření setřete vodu vzniklou při srážení.
• Při ohřevu tekutin používejte nádoby s širokým hrdlem, aby z nich snadno unikala pára.
Připravujte jídla dle pokynů a řiďte se dobou vaření a úrovní výkonu vyznačených na štítcích.
Pamatujte, že uvedené hodnoty jsou jen doporučené a mohou se lišit dle počátečního stavu, teploty, vlhkosti
a druhu jídla. Doporučujeme upravit dobu a úroveň výkonu dle situace. V závislosti na přesných vlastnostech
jídla může být nutné prodloužit nebo zkrátit dobu vaření nebo zvýšit či snížit výkon.

Princip přípravy
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Čím je jídla více, tím déle trvá vaření. Mějte na paměti:
f dvojnásobné množství = dvojnásobná doba vaření
f poloviční množství = poloviční doba vaření
Čím nižší je teplota, tím déle trvá vaření.
Jídla s větším obsahem tekutin se zahřívají rychleji.
Vaření bude rovnoměrnější, pokud je jídlo na otočném podnose rovnoměrně rozloženo. Pokud umístíte
hustší jídla na vnější obvod talíře a méně hustá doprostřed, můžete ohřívat různé druhy jídla současně.
Dvířka můžete kdykoli otevřít. Když je otevřete, trouba se automaticky vypne. Mikrovlnná trouba se
znovu zapne, až když dvířka zavřete a stiskněte tlačítko Start.
Vaření trvá kratší dobu, když na jídlo položíme kryt, který by měl mít větrací otvory, aby nedocházelo
k nadměrnému nárůstu tlaku.

Zelenina
Název

Hmotnost
(g)

Voda
(ml)

Výkon
ohřevu

Doba
(m)

Následná doba
Poznámka
(min.)

Květák

500

100

800

9–11

2–3

Brokolice

300

50

800

6–8

2–3

Houby

250

25

800

6–8

2–3

Hrášek, mrkev,
mražená mrkev

300
250

100
25

800
800

7–9
8–10

2–3
2–3

Nakrájejte na plátky, dobře
zakryjte
Nakrájejte na plátky nebo
kostičky, dobře zakryjte
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Hmotnost
(g)

Voda
(ml)

Výkon
ohřevu

Doba
(m)

Brambory

250

25

800

5–7

2–3

Oloupejte a nakrájejte na
stejně velké kousky, dobře
zakryjte

Pažitka

250

25

800

5–7

2–3

Nakrájejte na malé nebo delší
dílky, dobře zakryjte

Mražené zelí

300

50

800

6–8

2–3

Dobře zakryjte

Název

Následná doba
Poznámka
(min.)

Obecné pokyny pro rozmrazování
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Při rozmrazování používejte pouze talíře vhodné do mikrovlnné trouby.
Funkce rozmrazování podle hmotnosti a tabulky se vztahují k rozmrazování syrového jídla.
Doba rozmrazování závisí na množství a tloušťce jídla. Při rozmrazování jídla mějte na paměti postup
rozmrazování. Jídlo rovnoměrně rozprostřete v nádobě.
Dobře jídlo rozprostřete. Během rozmrazování pro jemné jídlo můžete použít hliníkovou fólii. Důležité:
Hliníková fólie by neměla přijít do styku s vnitřním prostorem trouby. Mohlo by dojít k vytvoření
elektrického oblouku.
Tlusté porce jídla by v průběhu pečení měly být několikrát otočeny.
Zmrazené jídlo co nejlépe rozprostřete, protože tenké a slabé porce se rozmrazují rychleji než tlustší
a širší.
Jídla bohatá na tuk, jako máslo, sýr a smetana, by neměla být zcela rozmrazena. Pokud budou ponechána
při pokojové teplotě, budou připravena k podávání za několik minut. Ve velmi zmrazeném jídle se mohou
nacházet malé kousky ledu. Před podáváním byste je měli pomíchat.
Drůbež položte do hlubokého talíře, protože se z ní může snáze uvolňovat šťáva z masa.
Chléb by měl být obalen v ubrousku, aby se příliš nevysušil.
Zmrazené jídlo vybalte z obalu a nezapomeňte sejmout případné kovové visačky. V případě nádob
používaných k uchovávání mraženého jídla v mrazáku, které lze použít i k ohřevu a vaření, stačí jen
sejmout víčko. V ostatních případech byste měli jídlo vložit do nádob vhodných pro mikrovlnné trouby.
Tekutiny uvolněné při rozmrazování, obvykle drůbeže, by měly být setřeny. V žádném případě by neměly
přijít do styku s jiným jídlem.
Nezapomeňte, že při použití funkce rozmrazování je třeba nechat jídlo odstát, dokud nebude zcela
rozmrazeno.
V průběhu rozmrazování jídlo otáčejte, když zazní zvukový signál a na mikrovlnné troubě se zobrazí text
„turn“ (otočte).

Teploty pro různá jídla shrnuje následující tabulka
Hmotnost
(g)

Doba rozmrazování
(m)

Následná doba
(m)

Četnost otáčení

Maso
(telecí, hovězí, vepřové)

100
200
500
1000
1500
2000

2–3
4–5
10–12
21–23
32–34
43–45

5–10
5–10
10–15
20–30
20–30
25–35

1
1
2
2
2
3

Dušené hovězí

500
1000

8–10
17–19

10–15
20–30

2
3

Mleté maso

100
500

2–4
10–14

10–15
20–30

2
3

Uzeniny

200
500

4–6
9–12

10–15
15–20

2
3

Název jídla
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Hmotnost
(g)

Doba rozmrazování
(m)

Následná doba
(m)

Četnost otáčení

Drůbež
Kuře
Dorking
Rybí filet
Pstruh
Krevety

250
1000
2500
200
250
100
500

5–6
20–24
38–42
4–5
5–6
2–3
8–11

5–10
20–30
25–35
5–10
5–10
5–10
15–20

1
2
3
1
1
1
2

Ovoce

200
300
500

4–5
8–9
11–14

5–10
5–10
10–20

1
1
2

Chléb

200
500
800

4–5
10–12
15–17

5–10
10–15
10–20

1
1
2

10–15

Název jídla

Máslo

250

8–10

Sýr

250

6–8

10–15

Smetana

250

7–8

10–15

Grilování
Pro lepší pečení použijte dodávanou polici.
Vložte polici tak, aby nebyla v kontaktu s kovovými povrchy v prostoru trouby. Mohlo by dojít k vytvoření
elektrického oblouku, který může troubu poškodit.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
1. Při prvním použití grilu se může vytvářet kouř a zápach. Důvodem je olej zbylý po výrobě.
2. Sklo dvířek trouby je během činnosti trouby velmi horké. Udržujte děti z dosahu.
3. Když se gril používá delší dobu, je normální, že se topná tělesa sama dočasně vypínají kvůli
bezpečnostnímu termostatu.
4. Důležité: Pokud chcete jídlo grilovat nebo vařit v nádobách, měli byste zkontrolovat, zda jsou vhodné
k použití v mikrovlnné troubě. Viz část o druzích nádobí do trouby.
5. Při použití grilu je možné, že na topná tělesa mohou dopadat stříkající kapky, kde budou spáleny. To je
normální stav a nejde o žádnou provozní závadu.
6. Po dokončení vaření vyčistěte vnitřek a příslušenství, aby nedošlo k připečení zbytků po vaření.
Název

Množství (g)

Doba (min)

Pokyny

800
6–8 ryb

18–24
15–20

Lehce potřete máslem.
V polovině vaření otočte
a potřete kořením.

6–8 kusů

22–26

V polovině vaření propíchejte
a otočte

Ryby
Sardinky / mořský ďas

Maso
Uzeniny
Mražené hamburgery

3 kusy

18–20

400

25–30

Toast

4 kusy

3/2–3

Toastování sledujte

Plněné sendviče

2 kusy

5–10

Toastování sledujte

Vepřová žebírka (tloušťka asi
3 cm)

V polovině vaření podlijte
a otočte
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Funkce Pizza
Při pečení pizzy není třeba nahřívat pečicí desku. Pizzu položte přímo na pečicí desku.
Položte pečicí desku na střed skleněného otočného podnosu v mikrovlnné troubě.
Varování:
Stěna prostoru trouby a pečicí deska se mohou velmi zahřát. Dejte pozor na to, abyste se nedotkli topných
tělesa, stěny prostoru trouby a pečicí desky. Důrazně doporučujeme použít chňapku, abyste předešli
popálení.

Jaké druhy nádobí do trouby lze použít?
•

•

•
•

•
•
•

V případě mikrovlnné funkce mějte na paměti, že jako nádobu lze použít sklo, porcelán, keramiku,
plasty a papír. Kovové pánve, nádobí a nádoby s kovovými díly či ozdobami nelze v mikrovlnné troubě
použít. Skleněné nádobí a keramiku s kovovým zdobením nebo obsahem (olovnatým křišťálem) nelze
v mikrovlnné troubě používat.
Ideálním materiálem pro mikrovlnné trouby je sklo, žáruvzdorný porcelán či keramika nebo plasty odolné
vůči teplu. Velmi tenké, křehké sklo nebo porcelán by měly být používány jen po krátkou dobu (např.
k ohřívání).
Při vyjímání ohřátého jídla vždy použijte chňapky.
Pokud chcete nádobí do trouby vyzkoušet, vložte ho na 20 sekund do trouby při maximálním mikrovlnném
výkonu a po 20 sekundách nádobí ihned vyjměte. K použití je vhodné, pokud je studené nebo jen mírně
vlažné. Do mikrovlnné trouby však není vhodné, pokud se zahřeje nebo způsobí vytvoření elektrického
oblouku.
V případě funkce grilu by nádobí do trouby mělo odolat teplotě alespoň 300 °C. Plastové nádobí není pro
funkci grilu vhodné.
Při kombinovaných funkcích (mikrovlny + běžná topná tělesa) by použité nádobí mělo být vhodné pro
mikrovlny i gril.
Hliníkové nádoby a fólie
Předvařená jídla v hliníkových nádobách nebo fólii lze vložit do mikrovlnné trouby, pokud jsou dodrženy
následující pokyny.
– Řiďte se doporučeními výrobce uvedenými na vnějším obalu.
– Hliníkové nádoby nesmějí být vyšší než 3 cm nebo přijít do styku se stěnami prostoru trouby
(minimální vzdálenost 3 cm). Hliníková víčka nebo vršky by měly být odstraněny.
– Doba vaření je delší, protože mikrovlny do jídla procházejí pouze shora. Pokud jste na pochybách, je
nejlepší používat pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby.
– Důležité: hliníková fólie nesmí přijít do styku s vnitřkem trouby. Mohlo by dojít k vytvoření
elektrického oblouku.
– Víčka
Doporučujeme používat skleněná či plastová víčka nebo potravinovou fólii:
1. V případě nadměrných výparů (zejména v případě dlouhé doby vaření)
2. Doba vaření je kratší
3. Zůstane zachováno aroma
Víčko by mělo mít dírky nebo otvory, aby nedocházelo ke zvyšování tlaku. Plastové sáčky by měly být
otevřené. Kojenecké lahve nebo sklenice s jídlem pro děti či jiné nádoby lze ohřívat pouze bez vrchní
části/víčka, jinak mohou vybuchnout.
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ČÁST 5: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakýchkoli činností odpojte spotřebič od elektrického přívodu. Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky, nebo vypněte elektrický okruh trouby.
VAROVÁNÍ!
K čištění vnitřku trouby nikdy nepoužívejte proud páry.

VAROVÁNÍ!
Mikrovlnná trouba by měla být pravidelně čištěna a měly by z ní být odstraňovány všechny zbytky jídla.
Povrch mikrovlnné trouby se může poškodit, pokud není čistý. Může se tím zkrátit životnost trouby
a případně vést k nebezpečné situaci.

Čištění nerezové oceli
Aby nerezová ocel zůstala v dobrém stavu, měla by být pravidelně čištěna.
Denní čištění
Při čištění a péči o nerezové povrchy vždy používejte pouze specifické prostředky, které neobsahují brusivo,
ani kyseliny na bázi chloru.
Pokyny k použití: Nalijte prostředek na vlhký hadřík a otřete povrch. Poté povrch důkladně opláchněte
a osušte měkkým hadříkem nebo jelenicí.
Skvrny od jídla nebo rozlité tekutiny
Nikdy nepoužívejte kovové drátěnky nebo ostré škrabky, které mohou poškodit povrch trouby.
V případě potřeby používejte běžné neabrazivní prostředky s pomocí dřevěného nebo plastového náčiní.
Důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem nebo jelenicí.
Čištění vnitřku trouby
Čištění je jedinou běžně vyžadovanou činností údržby. Vždy po vaření otřete vnitřek trouby vlhkým hadříkem.
Takto snáze odstraníte rozlité tekutiny nebo skvrny, které uvnitř mohly zůstat.
Při odstraňování přischlých nečistot použijte neagresivní čisticí prostředek. Nepoužívejte spreje na čištění
trub ani jiné agresivní či abrazivní čisticí prostředky.
Dvířka a předek trouby vždy udržujte v čistém stavu, aby bylo zajištěno jejich správné otvírání a zavírání.
Zajistěte, aby do větracích otvorů mikrovlnné trouby nevnikla voda.
Pravidelně vyjímejte otočný podnos a příslušnou opěru a očistěte dno prostoru trouby, zejména po vytečení
tekutiny.
Mikrovlnná trouba by neměla být používána bez otočného podnosu.
Pokud je vnitřek trouby velmi znečištěný, položte na otočný podnos sklenici vody a zapněte troubu na 2
nebo 3 minuty na maximální výkon. Uvolněná pára nečistoty změkčí a lze je poté snadno odstranit měkkým
hadříkem. Nepříjemný zápach (např. po vaření ryb) lze snadno odstranit. Nakapejte do hrnku s vodou několik
kapek citrónové šťávy. Aby se voda nevařila, nasypte do ní lžičku kávy. Vodu 2 až 3 minuty ohřívejte při
maximálním výkonu mikrovln.
Čištění stropu prostoru trouby
Pokud je strop prostoru trouby znečištěný, aby nedošlo k popálení, před sklopením nechte gril vychladnout.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty.
Abyste předešli rizikům, neodstraňujte slídový kryt.
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Kryt skleněné lampy se nachází na stropu trouby a při čištění ho lze snadno vyjmout. K tomu stačí ho
odšroubovat a omýt vodou a prostředkem na nádobí.
Opláchnutí těsnění dvířek a čelního panelu
Pokud se na těsnění dvířek nebo čelním panelu vyskytnou zbytky, včas je opláchněte. Nepoužívejte hrubé
čisticí nástroje, jako kartáčky, hrubou látku, drátěnky, nože ani jiné ostré předměty. Jejich použití by mohlo
způsobit poškrábání těsnění dvířek nebo povrchu čelního panelu. Používejte neabrazivní čisticí prostředek.
Pokud je to nutné, můžete použít dřevěné nebo plastové čisticí nástroje.
Čištění příslušenství
Příslušenství očistěte po každém použití. Pokud je velmi znečištěné, nejprve ho odmočte a poté použijte
kartáček a houbičku. Příslušenství lze mýt v myčce.
Zajistěte, aby otočný podnos a příslušná podpěra byly vždy čisté. Nezapínejte troubu, pokud není otočný
podnos a příslušná podpěra na svém místě.
Výměna žárovky
• Vytáhněte zástrčku z elektrického přívodu.
• Sejměte stínidlo (1);
• Vyjměte halogenovou žárovku (2);
výstraha: Žárovka je horká!
• Vložte novou halogenovou žárovku (230 V / 25 W).
• Postupujte podle pokynů.
• Dobře nasaďte stínidlo.
• Připojte napájení.

VAROVÁNÍ!
K čištění vnitřku trouby nikdy nepoužívejte proud páry.
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ČÁST 6: INSTALACE SPOTŘEBIČE
Před instalací
Vnitřek spotřebiče by měl být očištěn, aby v něm nezůstaly zbytky po výrobě. Další informace ohledně čištění
jsou uvedeny pod bodem „Čištění a údržba“.
Otevřete dvířka trouby a vyjměte veškeré příslušenství a odstraňte obalový materiál.
Ujistěte se, že trouba není jakkoli poškozená. Zkontrolujte, zda se dvířka trouby správně zavírají a vnitřek
dvířek ani čelní panel trouby nejsou poškozeny.
VAROVÁNÍ:
Troubu nepoužívejte, POKUD:
• jsou napájecí kabel nebo zástrčky poškozeny;
• trouba nefunguje správně nebo došlo k jejímu poškození či upuštění.
Položte troubu na rovný a stabilní povrch.
Trouba by neměla být instalována v blízkosti zdrojů tepla, rádií nebo televizí.
Během instalace zajistěte, aby se napájecí kabel na zadní straně trouby nedostal do kontaktu s vlhkostí nebo
předměty s ostrými rohy. Vysoká teplota může kabel poškodit. Varování: po instalaci trouby byste měli zajistit,
aby zástrčka zůstala přístupná.
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Umístění mikrovlnné trouby
Pokud vestavujete mikrovlnnou troubu do skříňky, materiál skříňky by měl být izolovaný a mezi okrajem
skříňky a mikrovlnnou troubou by měla zůstat více než 100mm mezera pro větrání.
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Na vnitřní straně rámu dvířek se nacházejí 4 šroubky.

Poznámka: Během instalace a vyjímání nepoužívejte madlo dvířek jako nosný bod.
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ČÁST 7: ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Zde jsou uvedeny nejběžnější potíže a jejich řešení, se kterými byste se mohli během používání spotřebiče
setkat. Můžete tak případnou potíž odstranit sami. Pokud zde však vyskytující se potíž není uvedena, nebo
stávající potíž přetrvává, přestaňte spotřebič používat. Vypněte jej, odpojte zástrčku přívodního kabelu od
síťové zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis.
VAROVÁNÍ!
Údržbu by měl provést odborný mechanik.
Žádné zobrazení na displeji.
• Zkontrolujte, zda je ukazatel času zapnutý nebo vypnutý.
Žádná reakce na stisknutí tlačítek.
• Zkontrolujte, zda není zapnutý bezpečnostní zámek.
Trouba nefunguje.
• Zkontrolujte, zda je trouba správně připojená
• Zkontrolujte, zda je trouba připojena k napájení.
• Ujistěte se, zda jsou dvířka trouby pevně a správně uzavřená.
• Ujistěte se, zda mezi dvířky a čelním panelem prostoru trouby není přivřený žádný předmět.
Během provozu se ozývají podezřelé zvuky
• Zkontrolujte, zda kovové předměty uvnitř trouby nevytvářejí elektrický oblouk.
• Zkontrolujte, zda se nádoba náhodou nedotýká vnitřní stěny trouby.
• Zkontrolujte, zda se neuvolnilo příslušenství pro pečení.
Trouba neohřívá nebo ohřívá velmi pomalu
• Zřejmě používáte kovovou nádobu.
• Zkontrolujte, zda je nastavena správná doba běhu a výkon ohřevu.
• Jídlo vložené do trouby je příliš objemné.
Když se mikrovlnná trouba zastaví, stále je slyšet hluk
• To je normální, chvíli trvá, než se zastaví ochlazovací ventilátor.
Osvětlení po připojení napájení nefunguje
• Tento stav neovlivňuje použití trouby, pokud ostatní funkce pracují správně.
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ČÁST 8: TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

PKM 452 IF

Kapacita

35 l

Napětí (V) / frekvence (Hz)

220–240/50

Pojistka rozvodného vedení (A) / elektrický jistič (A)

16

Příkon mikrovlnné trouby (W)

1500–1600

Výkon mikrovlnné trouby (W)

1000

Pracovní frekvence mikrovlnné trouby (MHz)

2450

Výkon grilování (W)

1400–1650

Rozměry výrobku (mm)

594 × 530 × 455

Rozměry obalu (mm)

675 × 611 × 525

Průměr otáčivého podnosu (mm)

315

Hrubá/čistá hmotnost (kg)

33,6/30,6

Poznámka:
Výše uvedená data podléhají změnám.

CZ - 22
Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

PKM 452 IF Philco MDA EN+CZ+SK.indb 22

02/2016

9.2.2016 10:26:55

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.
Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-25101
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POZNÁMKY
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