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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE
Nezohrievajte ani nepoužívajte
v rúre alebo v jej blízkosti horľavé
látky. Výpary môžu vyvolať

nebezpečenstvo požiaru alebo
zapríčiniť výbuch.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúruna
sušenie textilu, papiera, korenia,
byliniek, dreva, kvetín, ovocia
alebo iných horľavých materiálov.
Môže to spôsobiť požiar.
Pri vznietení materiálu v rúre
alebo v jej blízkosti, alebo ak
zbadáte dym,nechajte dvierka
rúry zatvorené a rúru vypnite.
Vytiahnite napájací kábel zo
zásuvky alebo vypnite napájanie
odkrútením poistky alebo
pomocou ističa.
Nevarte jedlo príliš dlho.Môže to
spôsobiť požiar.
Nenechávajte rúru bez dozoru,najmä
ak pri varení používate papier,
plasty alebo iné horľavé materiály.
Papier môže zuhoľnatieť alebo
zhorieť a niektoré plasty sa môžu
pri ohreve jedál roztaviť.
V tomto spotrebiči nepoužívajte
žieraviny alebo agresívne pary.
Tento typ rúry je špeciálne určený
na zohrievanie a varenie jedál.
Nebol skonštruovaný na
priemyselné ani na laboratórne
použitie.

VAJÍČKA
Mikrovlnnú rúru
nepoužívajte
na varenie alebo
zohrievanie vajec so
škrupinou alebo bez nej, pretože
môžu vybuchnúť aj po skončení
mikrovlnného ohrievania.
Tento spotrebič nesmú používaťdeti
vo veku od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami
či osoby bez skúseností alebo
poznatkov, pokiaľ nie sú
pod dohľadomalebo neboli
poučené, ako spotrebič
bezpečne používať, a nechápu
možné riziká.
Nedovoľte deťom hrať saso
spotrebičom.
Spotrebič môžu používať, čistiť
alebo jeho údržbu vykonávať iba
deti od 8 rokov a pod dozorom.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
UPOZORNENIE!
Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu zahriaťna
vysokú teplotu.
Dávajte pozor,aby ste sa
nedotýkali ohrievacích telies.
Deti mladšie ako 8 rokov
k spotrebiču nepúšťajte, pokiaľ
nie sú pod stálym dozorom.
Mikrovlnnú rúru
nepoužívajte
na ohrievanie
čohokoľvek
v uzavretých
vzduchotesných nádobách.
Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri
otváraní môže spôsobiť škodu
alebo explóziu.
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Ak je potrebné vymeniť napájací
kábel,mal by byť nahradený
originálnym káblom, ktorý
zabezpečí naša servisná
organizácia. Napájací
kábel by mal vymieňať
iba školený servisný
technik.
Údržbu by mal vykonávať
iba vyškolený servisný
technik.Vykonávanie

údržby alebo opravy, pri
ktorej treba odmontovať
kryt zabezpečujúci ochranu
proti vystaveniu mikrovlnám,
je nebezpečné, preto ju smie
vykonávať iba vyškolený
pracovník.

Nedemontujte žiadne kryty.
Tesnenie dvierok a oblasti okolo
tesnenia dvieroktreba pravidelne
kontrolovať, či nie sú poškodené.
V prípade ich poškodenia
spotrebič nepoužívajte, kým ho
neopraví kvalifikovaný servisný
technik.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti. 
a
Tento spotrebič je určený n
zabudovanie. Nepoužívajte ho ako
voľne stojaci.
Tento spotrebič je určený n
a
zohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie potravín alebo odevov
a ohrievanie ohrievacích vankúšov,
papúč, špongií, vlhkých tkanín
a podobných vecí môže zapríčiniť
zranenie, vznietenie alebo požiar.
Spotrebič by ste nemali púšťať, ak
v mikrovlnnej rúre nie sú potraviny.
Takéto používanie spotrebiča
s vysokou pravdepodobnosťou
spôsobí jeho poškodenie.
Ak si chcete vyskúšať používanie
rúry, vložte do nej pohár vody.
Voda pohltí mikrovlnnú energiu
a rúra sa nepoškodí.
Vnútro rúry nepoužívajtena
skladovanie.
Pred vložením do rúry
odstráňte z papierových
alebo plastových vrecúšok
drôtené svorky.
SMAŽENIE
Nepoužívajte mikrovlnnú
rúru na smaženie,
lebo teplotu oleja
nemožno kontrolovať.
Ak sa po varení dotýkatenádob, častí
rúry a hrncov, používajte chňapky
alebo kuchynské rukavice, aby ste
sa nepopálili.

TEKUTINY
Napr. nápoje alebo
voda.Tekutiny sa môžu
prehriať aj nad bod varu
bez viditeľného bublania. Preto
môžu náhle vykypieť.
Predídete tomu nasledujúcimi
opatreniami:
1. Nepoužívajte nádoby s rovnými
stenami a úzkym hrdlom.
2. Pred vložením nádoby do rúry
tekutinu premiešajte a nechajte
v nej čajovú lyžičku.
3. Po zohriatí ju nechajte chvíľu
odstáť, znova pomiešajte
a opatrne vyberte nádobu z rúry.
UPOZORNENIE
Vždy sa riaďtepokynmi
z kuchárskej knihy pre
mikrovlnné rúry, najmä ak varíte
alebo zohrievate jedlo, ktoré
obsahuje alkohol.
Po ohriatí jedál pre
detialebo tekutín
v detskej fľaške alebo
sklenom poháriku
jedlo vždy premiešajte a pred
jeho podávaním skontrolujte
jeho teplotu. Tým zabezpečíte
rovnomerné rozloženie tepla
a predídete riziku obarenia či
popálenia.
Pred ohrievaním odstráňte
vrchnák a cumlík.
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INŠTALÁCIA
INŠTALOVANIE SPOTREBIČA
Pri inštalovaní spotrebičapostupujte podľa
osobitných pokynov na inštaláciu.

PRED PRIPOJENÍM
skontrolujte, či napätiena

typovom štítku zodpovedá
napätiu vo vašej domácnosti.
Neodstraňujte

dosky na ochranu
pred privádzanými
mikrovlnami

umiestené na
bočnej stene
vnútra rúry. Kryty bránia tomu,
že sa tuk a zvyšky jedál dostanú
do prívodných kanálov mikrovĺn.
Pred montážousa presvedčte, či
je vnútro rúry prázdne.
Skontrolujte, či spotrebič nie
je poškodený.Skontrolujte, či
dvierka rúry pevne priliehajú
a či nie je poškodené vnútorné
tesnenie dvierok. Rúru
vyprázdnite a vnútro vyčistite
mäkkou vlhkou handričkou.
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Spotrebič nepoužívajte,ak má
poškodený napájací kábel alebo
zástrčku, ak nefunguje správne, či
ak bol poškodený alebo spadol.
Napájací kábel alebo zástrčku
neponárajte do vody. Nedovoľte,
aby sa prívodný elektrický kábel
dostal do blízkosti horúcich
povrchov. Vzniká riziko zásahu
elektrickým prúdom, požiaru
alebo iné nebezpečenstvá.
Ak je napájací kábel prikrátky,
zavolajte kvalifikovaného
elektrikára alebo servisného
technika, aby vám nainštaloval
zásuvku blízko spotrebiča.
Napájací kábelmusí byť
dostatočne dlhý na pripojenie
spotrebiča k sieti po zabudovaní.
Aby boli pri inštalácii dodržané
platné bezpečnostné predpisy,
musí byť použitý viacpólový
spínač s minimálnym rozpätím
medzi kontaktami 3 mm.
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PO PRIPOJENÍ
Rúru možno používať, ibakeď sú jej
dvierka pevne zatvorené.

Uzemnenie tohto spotrebičaje
povinné.Výrobca nezodpovedá za
zranenia osôb, zvierat alebo škody
na predmetoch, ktoré vzniknú
nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobca nezodpovedá
za problémy spôsobené
nedodržaním týchto
pokynov používateľom.

OPIS PANELU

Symboly funkcií

Tlačidlo
STOP/
PRERUŠENIE

Tlačidlo
ON/OFF

Tlačidlo
POWER

Tlačidlo ŠTART

Power

Tlačidlo
SPÄŤ

Ovládač
NASTAVENIA

Tlačidlo
HODINY

Digitálny displej
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PRÍSLUŠENSTVO
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Na trhu je k dispozíciiveľké množstvo doplnkov.
Pred nákupom sa presvedčte, či sú vhodné do
mikrovlnných rúr.
Presvedčte sa, či kuchynský riad, ktorý používate
je vhodný do mikrovlnných rúr, a pred
použitím na varenie ho
v mikrovlnnej rúre najprv
krátko vyskúšajte.
Pri ukladaní jedla a doplnkovdo mikrovlnnej rúry
dbajte, aby sa nedotýkali vnútornej steny rúry.
Je to zvlášť dôležité v prípade kovových
doplnkov alebo doplnkov s kovovými časťami.
Doplnky obsahujúce kov,ktoré sa dotýkajú
vnútornej steny rúry počas jej prevádzky,
môžu spôsobiť iskrenie a môže dôjsť
k poškodeniu rúry.
Pred spustením rúry sa vždypresvedčte, či sa
otočný tanier voľne otáča.
DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA
Pod skleným otočným tanierompoužívajte držiak.
Na držiak otočného taniera nikdy
neklaďte iný riad.
Vložte držiak otočného taniera
na jeho miesto v rúre.

ɳɳ

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER
Sklenený otočný taniersa používa pri všetkých
spôsoboch varenia. Zhromažďuje
sa na ňom kvapkajúca šťava
a kúsky jedla, ktoré by inak
zašpinili vnútrajšok rúry.
Položte sklenený otočný tanier na držiak.

ɳɳ

DRÔTENÝ ROŠT
Drôtený rošt používajtepri
príprave jedál s funkciou Grill
alebo Grill Combi.
DRŽADLO CRISP
Na vyberanie horúceho taniera
crisp z rúryvždy používajte
dodávaný špeciálny držiak crisp.
TANIER CRISP
Jedlo položte priamo na tanier crisp.
Pri používaní taniera crisp vždy použite sklenený
otočný tanier ako podklad.
Na tanier crispneklaďte
nijaký kuchynský riad,
lebo sa veľmi rýchlo zohrieva
a pravdepodobne by riad poškodil.
Tanier crispmožno pred použitím predhriať
(max. 3 minúty). Na predhrievanie taniera crisp
používajte vždy funkciu Crisp.

ZAMKNUTIE TLAČIDIEL /
BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
Funkcia Zamknutie tlačidiel sa
aktivujestlačením a podržaním
tlačidla SPÄŤ (cca 5 s), až kým sa
namiesto číslic neukáže symbol kľúča.
Kľúč po 3 sekundách zmizne
a na displeji sa ukáže
predchádzajúce zobrazenie.
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Zamknutie tlačidiel deaktivujete
stlačením a podržaním tlačidla
SPÄŤ na 5 sekúnd.
Dvierka musíte otvoriť a zatvoriť,napríklad
pri vložení jedla, pred odblokovaním
bezpečnostného zámku. Inak sa na displeji
zobrazí „door“.
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PREMIEŠAJTE ALEBO OBRÁŤTE JEDLO
(IBA PRI FUNKCIÁCH SO 6TH SENSE)
Pri používaní niektorých funkcií so 6th Sense s a
rúra môže zastaviť (podľa zvoleného programu
a druhu jedla) a vyzvať vás, aby ste jedlo
obrátili (TURN FOOD).
Pokračovanie varenia:
Otvorte dvierka.
Jedlo obráťte.
Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite
stlačením tlačidla Štart.

Poznámka: Rúra sa znovu automaticky spustí
po 2 minútach,ak ste v režime Zrýchlené
rozmrazovanie jedlo neobrátili. V tomto
prípade sa čas rozmrazovania predĺži.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

ON/OFF
Spotrebič sa zapína alebo vypínastlačením
tlačidla On/Off na ½ sekundy.
Keď je spotrebič zapnutý, v šetky
tlačidlá a ovládače fungujú normálne a displej
neukazuje 24-hodinové zobrazenie času.

Keď je spotrebič vypnutý, t lačidlá a nastavovací
ovládač nie sú aktívne (okrem tlačidla Štart).
Zobrazí sa presný čas (v 24-hodinovom formáte).
Poznámka: Opisy v tomto návode na používanie
predpokladajú, že rúra je zapnutá.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Po stlačení tlačidla Stop a lebo ak používateľ určitý čas so spotrebičom nepracuje, rúra prejde
do pohotovostného režimu.

Keď je spotrebič v pohotovostnom režime,
displej ukazuje tlmené 24-hodinové zobrazenie času. Ak chcete zrušiť pohotovostný režim,
otočte otočným ovládačom alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo.

STOP / PRERUŠENIE / POKRAČOVANIE VARENIA
Prerušenie varenia:
Varenie možno prerušiťotvorením dvierok, ak jedlo
chcete skontrolovať, obrátiť alebo pomiešať.
Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.
Pokračovanie varenia:
Zatvorte dvierkaa RAZ stlačte tlačidlo
Štart. Varenie pokračuje ďalej od bodu,
v ktorom bolo zastavené.
Ak tlačidlo Štartstlačíte DVA RAZY, čas sa
predĺži o 30 sekúnd.

Ak chcete pokračovať po skončení funkcie: 
Keď sa zobrazí END, môžete čas varenia
predĺžiť o 30 sekúnd stlačením tlačidla Štart.
Každým stlačením tlačidla predĺžite čas varenia
o ďalších 30 sekúnd.

Po skončení varenia s a počas 10
minút raz za minútu ozve pípanie.
Pípanie zastavíte stlačením tlačidla
STOP alebo otvorením dvierok.
Poznámka: A
 k dvierka po skončení varenia
otvoríte a zatvoríte, rúra si uchová nastavenie
iba 60 sekúnd.
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DRUHY POTRAVÍN (IBA PRE FUNKCIE SO 6TH SENSE)
Keď používate funkcie so 6th Sense, rúra na dosiahnutie
najlepšieho výsledku potrebuje vedieť, aký druh
potravín do nej dávate. Číslo a symbol označujúce
druh potravín sa zobrazí po zvolení druhu potravín
pomocou nastavovacieho ovládača.

POTRAVINY
Mäso (100 g – 2,0 kg)

Hydina (100 g –

Druhy potravín s ú uvedené v tabuľkách pre
každú funkciu so 6th Sense.

Pri potravinách, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách,
a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia než
odporúčaná, by ste mali dodržiavať postup
z časti „Varenie a zohrievanie mikrovlnami“.

Sprievodca druhmi potravín na tejto rúre
ukazuje, ktorý druh potravín sa zvolí pri
funkciách využívajúcich druhy potravín.

6th SENSE

Tanier
s jedlom

Mrazená
porcia

Zohrievanie
Mrazené
Polievka
lasagne

Nápoj

6th SENSE

Pečené
zemiaky

Čerstvá
zelenina

Varenie
Mrazená
zelenina

Pukance

6th SENSE

Zemiak.
hranolčeky

Pizza, tenké
cesto

Crisp (Zapekanie)
Pizza,
Kuracie krídelká/
hrubá
kúsky kuraciny
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Konzervovaná
zelenina

Rybie prsty
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OCHLADZOVANIE
Po skončení funkciemôže rúra prejsť na
ochladzovanie. Je to normálne a na displeji sa
zobrazí „Cool On“ (prebieha ochladzovanie).
Po skončení tohto procesu sa rúra
automaticky vypne.

Ak na displeji svieti „Cool On“
a dočasne chcete zobraziť hodiny
v 24-hod. režime, stlačte tlačidlo Späť.
Proces chladeniamožno bez poškodenia rúry
prerušiť, ak otvoríte dvierka.

NASTAVENIE HODÍN




Power



Po prvom zapnutí do elektrickej
siete vás spotrebič vyzve, aby ste
nastavili hodiny.
Po výpadku elektriny budú hodiny
blikať a treba ich znovu nastaviť.

q	Stlačte tlačidlo Hodiny (½ sekundy). ( Blikajú dve cifry vľavo (hodiny)).
w	Hodiny nastavíteotočením ovládača nastavenia.
e	Stlačte ovládač nastavenia. ( Blikajú dve cifry vpravo (minúty)).
r Minúty nastavíteotočením ovládača nastavenia.
t	Opäť stlačte ovládač nastavenia,čím potvrdíte zmenu.
Tým sú hodiny nastavené a fungujú.
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VARENIE A ZOHRIEVANIE MIKROVLNAMI



Túto funkciu používajtena bežné
varenie a zohrievanie potravín ako
zelenina, ryby, zemiaky a mäso.

Power






Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla
a postupujte nasledovne:
q	Otáčajte ovládačom nastavenia,kým nenájdete mikrovlnnú funkciu.

w	Stlačte ovládač nastavenia,čím potvrdíte výber.
e	Otočením ovládača nastavenianastavíte mikrovlnný výkon.
r	Stlačte ovládač nastavenia,čím potvrdíte výber.
t 	Otočením ovládača nastavenianastavíte čas varenia.
y	Stlačte tlačidlo Štart alebo ovládač nastavenia.
Po spustení procesu varenia:
čas jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Štart s krokom
30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Čas možno
skrátiť i predĺžiť aj otočením ovládača.
Počas vareniamôžete zmeniť čas varenia a/alebo výkon.
Power
<= stlačením príslušného tlačidla: =>
ÚROVEŇ VÝKONU
IBA MIKROVLNY
Power

Odporúčané použitie:

1 000 W

Zohrievanie nápojov, v ody, vývaru, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody.
Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvoľte nižší výkon.

800 W Varenie z eleniny, mäsa a pod.
650 W Varenie r ýb.
500 W

Šetrné varenie,napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.

350 W Mierne dusenie jedál, r oztápanie masla a čokolády.
 mäkčovanie masla, syrov.
160 W Rozmrazovanie. Z
90 W

Zmäkčovanie z mrzliny

0W

Iba pri použitíčasovača.
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ZRÝCHLENÝ ŠTART
Táto funkcia sa používa n
 a rýchle
zohrievanie jedla s vysokým
obsahom vody, ako sú vývary,
káva alebo čaj.

Power


Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla

a postupujte nasledovne:

q	Otvorte dvierka a vložte jedlo do rúry. Zatvorte dvierka.
w	Stlačte tlačidlo Štart, čím sa rúra automaticky spustí



s plným mikrovlnným výkonom (900 W) a časom prípravy
nastaveným na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje
čas o 30 sekúnd.

Čas môžete zmeniť aj otočením ovládača, p
 redĺžiť alebo skrátiť ho
potom, ako sa funkcia spustila.
Poznámka:
Táto funkcia je dostupná, iba k eď je rúra vypnutá alebo
v pohotovostnom režime, pričom je multifunkčný ovládač
v polohe Mikrovlny.
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MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE
Postupujte podľa pokynovv časti „Varenie
a zohrievanie mikrovlnami” a pri manuálnom
rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

Potraviny pravidelne kontrolujte.Skúsenosti
vás naučia, koľko času treba na rozmrazenie
rôzneho množstvá jedla.

Mrazené jedlo v plastových vrecúškach,plastovej
fólii alebo v kartónových obaloch možno
vložiť priamo do rúry, ale balenie nesmie
obsahovať nijaké kovové časti (napr.
kovové svorky).

Veľké kusy mäsas kosťou v polovici
rozmrazovania obráťte.

Tvar obaluovplyvňuje čas
rozmrazovania. Jedlá v plytkých
obaloch sa rozmrazujú rýchlejšie než
v hlbokých.
Oddeľte jednotlivé kusy,keď sa začínajú
rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia
ľahšie.
Ak sa časti potravínzačínajú
zohrievať, prikryte ich kúskami
alobalu (napr. konce kuracích
stehien a krídelok).
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Varené jedlá, guláše a mäsové omáčky
sa rozmrazujú lepšie, ak ich počas
rozmrazovania miešate.
Pri rozmrazovaníje lepšie neroztopiť
jedlo celkom, aby sa proces
rozmrazovania dokončil počas odstátia.
Odstátím po rozmrazovaní vždy dosiahnete lepší
výsledok,pretože teplota sa potom v jedle
rozloží rovnomernejšie.

SK

ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE




Power



Túto funkciu používajte na
rozmrazovanie mäsa, hydiny,
rýb, zeleniny a chleba. Zrýchlené
rozmrazovanie by sa malo
používať iba pri čistej hmotnosti
medzi 100 g a 2,5 kg.
Potraviny vždy uložtena sklenený
otočný tanier.

Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla

a postupujte nasledovne:

q	Otáčajte ovládačom nastavenia,kým nenájdete funkciu Zrýchlené rozmrazovanie.
w Stlačte ovládač nastavenia, čím potvrdíte výber.
e Otočením ovládača nastavenia vyberiete druh potraviny.
r Stlačte ovládač nastavenia, čím potvrdíte výber.
t 	Otočením ovládača nastavíte hmotnosť.
y Stlačte tlačidlo Štart.

V polovici rozmrazovania sa rúra zastaví a vyzve
vás, aby ste jedlo obrátili (TURN).
Otvorte dvierka.
Jedlo obráťte.
Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite
stlačením tlačidla Štart.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Poznámka: A
 k ste jedlo neobrátili, rúra sa po 2
minútach znovu automaticky spustí. V tomto
prípade sa čas rozmrazovania predĺži.
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ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE
HMOTNOSŤ:
Pri tejto funkcii musí rúra poznaťčistú hmotnosť potravín.
Rúra si potom automaticky vypočíta čas potrebný na
dokončenie procesu.
Ak je hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná:Postupujte
podľa pokynov v časti „Varenie a zohrievanie mikrovlnami“ a pri
rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.
MRAZENÉ POTRAVINY:
Ak je teplota potravín vyššianež teplota hlboko zmrazených
potravín (-18 °C),zvoľte nižšiu hmotnosť potravín.
Ak je teplota potravín nižšia n
 ež teplota hlboko zmrazených
potravín (-18 °C),zvoľte vyššiu hmotnosť potravín.

POTRAVINY

q

Mäso(100 g – 2,0 kg)

RADY
Mleté mäso,kotlety, rezne alebo mäso na pečenie.

w	Hydina(100 g – 2,5 kg)

Kurča celé, k úsky alebo plátky.

e	Ryba(100 g – 1,5 kg)

Celá, rezne a lebo plátky.

r	Zelenina(100 g – 1,5 kg)

Miešaná zelenina,hrášok, brokolica a pod.

t	Chlieb(100 g – 1,0 kg)

Bochník, ž emle alebo rožky.

Pri potravinách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia než
odporúčaná, postupujte podľa časti „Varenie a zohrievanie mikrovlnami“ a pri rozmrazovaní
nastavte výkon 160 W.
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GRILL




Power

a
Túto funkciu používajte n
rýchle zapečenie povrchu jedál
položených na drôtenom rošte.



Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla

a postupujte nasledovne:

q	Otáčajte ovládačom nastavenia,kým nenájdete funkciu Grill.
w Stlačte ovládač nastavenia, čím potvrdíte výber.
e Otočením ovládača nastavenia nastavte čas zapekania.
r Stlačte tlačidlo Štart.
Uložte potravinyna drôtený rošt. Potraviny počas zapekania obráťte.
Pred grilovaním sa presvedčte,či je použitý riad odolný voči teplu a vhodný
pre mikrovlnné rúry.
Pri grilovaní nepoužívajteplastový riad. Roztavil by sa. Nie sú vhodné ani
pomôcky z dreva či papiera.

15
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GRILL COMBI








Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla

q
w
e
r
t
y

Túto funkciu používajte na prípravu
jedál, ako sú lasagne, ryby
a zapekané zemiaky.

Power

a postupujte nasledovne:

Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu Grill Combi.
Stlačte ovládač nastavenia, čím potvrdíte výber.
Otočením ovládača nastavenia nastavíte mikrovlnný výkon.
Stlačte ovládač nastavenia, čím potvrdíte výber.
Otočením ovládača nastavenia nastavte čas prípravy jedla.
Stlačte tlačidlo Štart.

Po spustení procesu varenia:
čas jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Štart s krokom 30 sekúnd.
Každým stlačením predĺžite čas o 30 sekúnd. Čas možno skrátiť
i predĺžiť aj otočením ovládača.
Počas vareniamôžete zmeniť čas varenia a/alebo výkon.
Power

<= stlačením príslušného tlačidla: =>

Maximálny možnýmikrovlnný výkon pri použití Grill Combi je
obmedzený nastavením výrobcu.
Potraviny uložtena drôtený rošt alebo na sklenený otočný tanier.

GRILL COMBI
Power:

Odporúčané použitie:

650 W

Príprava zeleniny a zapekaných jedál

350 – 500 W Príprava hydiny a lasagní
160 – 350 W Príprava rýb a mrazených zapekaných jedál

16

160 W

Príprava mäsa

90 W

Zapekané ovocie

0W

Zapečenie iba počas varenia

SK

CRISP






Použite túto funkciu na zohrievanie
a prípravu pizze a iných jedál
z cesta. Je vhodná aj na smaženie
slaninky a vajíčok, klobás,
hamburgerov a pod.

Power
er



Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla

a postupujte nasledovne:

q	Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu Crisp.
w Stlačte ovládač nastavenia, čím potvrdíte výber.
e Otočením ovládača nastavenia nastavte čas zapekania.
r Stlačte tlačidlo Štart.
Rúra automaticky používa mikrovlny a Grill na zohriatie taniera
crisp. Tanier crisp takto rýchlo dosiahne pracovnú teplotu
a začne jedlo piecť a zapekať.
Presvedčte sa,či je tanier crisp správne položený na
prostriedku skleneného otočného taniera.
Pri používaní tejto funkcie sa rúra a tanier crisp zohrejú
na vysokú teplotu.
Neklaďte horúci tanier crisp n
 a povrch, ktorý nie je odolný voči teplu.
Dávajte pozor a nedotýkajte sa g
 rilovacieho telesa.
Na vyberanie horúceho taniera crispvždy používajte
kuchynské rukavice alebo dodávaný špeciálny držiak crisp.
Pri tejto funkcii používajte iba dodávaný tanier crisp.
S inými taniermi crisp, ktoré sú na trhu, pri tejto
funkcii nedosiahnete správne výsledky.
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ZOHRIEVANIE SO 6TH SENSE




Túto funkciu používajte n
 a zohrievanie
hotových jedál, ktoré sú mrazené,
chladené alebo majú izbovú teplotu.

Power




Položte jedlo n
 a tanier alebo do
nádoby, ktorú možno použiť v
mikrovlnnej rúre a je odolná voči teplu.



Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla
a postupujte nasledovne:
q	Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu 6th Sense.

w Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
e Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu Zohrievanie so 6
r	Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
t	Otočením ovládača nastavenia vyberiete príslušný

th

Sense.

druh potraviny.

y Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
u Otočením ovládača nastavíte hmotnosť.
i	Stlačte tlačidlo Štart.
POTRAVINY

RADY
Zohrievajte prikrytý.
Najlepší výsledok dosiahnete, a k jedlo pripravujete
podľa odporúčaní na nasledujúcej strane.

q

Plytký tanier(250 g – 500 g)

w

Dodržiavajte pokyny na obale, t.j. vetranie,
Mrazená porcia(250 g – 500 g) prepichnutie a pod.

e

Mrazené lasagne(250 g – 500 g) Zohrievajte prikryté.V prípade potreby obráťte.

r

Polievka(200 g – 800 g)

Zohrievajte neprikrytév samostatných miskách alebo v jednej veľkej.

t

Nápoj(100 g – 500 g)

Zohrievajte neprikrytý.

Pri potravinách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia než
odporúčaná, by ste mali dodržiavať postup z časti „Varenie a zohrievanie mikrovlnami“.
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ZOHRIEVANIE SO 6TH SENSE
Keď odkladáte jedlodo chladničky alebo ho
ukladáte na tanier pred zohriatím, uložte
hrubšie, hustejšie
kúsky na vonkajší
okraj taniera
a redšie a menej
husté do stredu.
Tenké plátky mäsaukladajte na seba alebo
vedľa seba s prekrytými okrajmi.
Hrubšie kúsky,ako sú fašírky a klobásy, treba
uložiť blízko vedľa seba.
Lepší výsledok vždy dosiahnete, ak jedlo necháte
minúty.

odstáť 1–2

Pri používaní tejto funkciejedlo vždy prikryte
okrem prípadov, keď zohrievate studené
polievky – tie nie je potrebné prikrývať.
Ak je jedlo balené tak,že už je prikryté,
v obale treba urobiť 2–3 zárezy, aby
mohol cez ne počas zohrievania
uniknúť nadbytočný tlak.
Plastovú fóliutreba narezať
alebo poprepichovať
vidličkou, aby sa mohol
znížiť tlak, a tým sa
zabránilo prasknutiu,
pretože počas varenia sa
vytvára para.

Miešanie počas zohrievania
Počas zohrievaniasa
rúra môže zastaviť (podľa
programu) a vyzvať vás, aby ste
jedlo pomiešali.
Otvorte dvierka.
Jedlo premiešajte.
Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite
stlačením tlačidla Štart.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Poznámka:Ak ste jedlo nepomiešali, rúra sa po
1 minúte znovu automaticky spustí. V tomto
prípade sa čas ohrevu predĺži.
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VARENIE SO 6TH SENSE




Túto funkciu používajte IBA na
varenie. Varenie so 6th Sense
možno používať iba pri jedlách
z kategórií, ktoré sú tu uvedené.

Power






Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla
a postupujte nasledovne:
q	Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu 6th Sense.

w	Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
e	Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu Varenie so 6
r	Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
t	Otočením ovládača nastavenia v yberiete príslušný

th

Sense.

druh potraviny.

y	Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
u 	Otočením ovládača n astavíte hmotnosť.
i Stlačte tlačidlo Štart.
POTRAVINY

RADY

q

Pečené zemiaky(200 g – 1,0 kg)

Zemiaky poprepichujte a položte ich do nádoby
vhodnej pre mikrovlnné rúry. Po zapípaní
rúry zemiaky obráťte. Buďte, prosím, opatrní,
pretože rúra, nádoba a potraviny sú horúce.

w

Čerstvá zelenina(200 g – 800 g)

Nakrájajte zeleninu na kúsky rovnakej veľkosti.
Pridajte 2–4 polievkové lyžice vody a prikryte.
Keď rúra zapípa, premiešajte.

e

 eď rúra zapípa, premiešajte.
Mrazená zelenina(200 g – 800 g) Varte prikryté. K

r	Konzervovaná zelenina

Vylejteväčšinu tekutiny a varte prikryté
v nádobe vhodnej do mikrovlnných rúr.

t

Naraz pripravujte iba jedno vrecko. A
 k
potrebujete viac pukancov, pripravujte každé
vrecúško osobitne.

(200 g – 600 g)

Pukance(100 g)

Pri potravinách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia než
odporúčaná, by ste mali dodržiavať postup z časti „Varenie a zohrievanie mikrovlnami“.
Plastovú fóliutreba narezať alebo
poprepichovať vidličkou, aby sa mohol
znížiť tlak a tým sa zabránilo prasknutiu,
lebo počas varenia sa vytvára para.
20
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CRISP 6TH SENSE




Túto funkciu používajteIBA na
zapekanie. Crisp 6th Sense možno
používať iba pri jedlách z kategórií,
ktoré sú tu uvedené.

Power






Položte jedlona tanier crisp.

Zapnite mikrovlnnú rúru stlačením tlačidla
a postupujte nasledovne:
q	Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu 6th Sense.

w	Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
e	Otáčajte ovládačom nastavenia, k ým nenájdete funkciu Crisp 6
r	Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
t	Otočením ovládača nastavenia v yberiete príslušný

th

Sense.

druh potraviny.

y	Stlačte ovládač nastavenia, č ím potvrdíte výber.
u 	Otočením ovládača nastavíte hmotnosť.
i Stlačte tlačidlo Štart.
POTRAVINY

q

Hranolčeky(200 g – 500 g)

RADY
Hranolčeky nasyptev jednej vrstve na zapekací tanier. Posypte podľa chuti soľou.

w	Pizza, tenká kôrka

Pizze s tenkou kôrkou.

e

Pizze z vyššieho cesta s hrubšou kôrkou.

(200 g – 500 g)

Pizza hrubá(200 g – 800 g)

r	Kuracie krídelká/kúsky

Pri kúskoch kuraciny, c risp tanier potrite olejom.

t

Rybie prsty uložte do spotrebiča, t ak aby bol medzi
nimi dostatočný priestor. Jedlo obráťte, k eď vás
na to spotrebič vyzve.

(200 g – 500 g)

Rybie prsty(200 g – 500 g)

Pri potravinách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia než
odporúčaná, by ste mali dodržiavať postup z časti „Varenie a zohrievanie mikrovlnami“.
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ÚDRŽBA A ČISTENIE
Zvyčajne je jedinou potrebnou
údržboučistenie.
Ak nebudete rúru udržiavať čistú,
môže to viesť k poškodeniu
povrchu, čo môže mať nepriaznivý
vplyv na životnosť spotrebiča
a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
Nepoužívajte kovové drôtenky, abrazívne
čistiace prostriedky,drsné handričky
a pod., ktoré by mohli
poškodiť ovládací panel
a vnútorné či vonkajšie
povrchy rúry. Používajte
špongiu s jemným čistiacim
prostriedkom alebo papierovú utierku
a rozprašovací prostriedok na čistenie skla.
Rozprašovací prostriedok na čistenie skla
streknite na papierovú utierku.
Nestriekajte hopriamo na povrch rúry.
Pravidelnea najmä, ak sa niečo
vylialo, vyberajte otočný tanier,
držiak otočného taniera
a spodok rúry utrite dočista.

Mikrovlnnú rúru nezapínajtebez
otočného taniera vybraného na čistenie.
Na čistenie povrchov, prednej a zadnej strany
dvierok a otvoru dvierok použite jemný čistiaci
prostriedok ,vodu

a mäkkú handru.

Dbajte, aby sa tukalebo zvyšky jedla
neusádzali okolo dvierok.
Pri silnom znečistenírúry na 2 až 3 minúty uveďte
v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.
Zápach v rúre odstránite,ak do šálky s vodou
pridáte citrónovú šťavu, postavíte ju na otočný
tanier a niekoľko minút varíte.

Na čistenie rúry nepoužívajte
spotrebiče využívajúce
prúd pary.
Grilovacie telesonie je potrebné čistiť, pretože
vyprsknuté jedlo sa spáli, treba však pravidelne
čistiť stenu nad ním.
Na čistenie používajte teplú vodu, čistiaci
prostriedok a špongiu. Ak sa gril nepoužíva
pravidelne, treba ho zapnúť aspoň na 10 minút
raz za mesiac.

Rúra bola navrhnutá p
 re prevádzku s vloženým
otočným tanierom.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
VHODNÉ DO UMÝVAČIEK:
Držiak otočného taniera.

Sklenený otočný tanier.

Držadlo taniera Crisp.

Drôtený rošt.
22

ŠETRNÉ ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:
Tanier crisp t reba čistiť vo vode s jemným
čistiacim prostriedkom. Veľmi
znečistené časti môžete
čistiť drsnou špongiou
a jemným čistiacim
prostriedkom.
Tanier crispnechajte pred čistením vždy
vychladnúť.
Neponárajte ani neoplachujtetanier crisp,
keď je horúci. Rýchle ochladenie ho
môže poškodiť.
Nepoužívajte oceľové drôtenky.Poškriabu
povrch.

SK

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak rúra nefunguje,prv než zavoláte servis,
skontrolujte:
Či je otočný tanier a držiak otočného
taniera správne uložený.
Či sú dvierka riadne zavreté.
Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je
v sieti prúd.
Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste
uviesť rúru do činnosti.
Pred opätovným zapnutím rúry otvorte
a zatvorte dvierka.
Odpojte rúru od elektrického napájania.
Počkajte 10 minút, znovu ju pripojte k sieti
a skúste zapnúť.
Týmto sa vyhnetezbytočnému volaniu, za ktoré
musíte zaplatiť.
Keď voláte do servisu, uveďte výrobné číslo
a číslo typu rúry (nájdete na servisnom štítku).
Ďalšie rady nájdete v záručnom liste.

Ak treba vymeniť napájací kábel,treba ho
nahradiť originálnym, ktorý
zabezpečí naša servisná
organizácia. Napájací
kábel by mal vymieňať iba
školený servisný technik.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Servis spotrebiča môže
vykonávať iba vyškolený
servisný technik.Vykonávanie

údržby alebo opravy, pri
ktorej treba odmontovať kryt
zabezpečujúci ochranu proti
vystaveniu mikrovlnám, je
nebezpečné, preto ju smie
vykonávať iba vyškolený pracovník.
Nedemontujte žiadne kryty.

ÚDAJE PRE SKÚŠKU OHRIEVACIEHO VÝKONU
Zodpovedá požiadavkám IEC 60705.
Medzinárodná elektrotechnická komisiavypracovala normu pre porovnávacie skúšky ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru vám odporúčame nasledujúce:
Skúška Množstvo

Pribl. čas

Úroveň výkonu

Nádoba

12.3.1

1 000 g

12 – 13 min

650 W

Pyrex 3.227

12.3.2

475 g

5 ½ min

650 W

Pyrex 3.827

12.3.3

900 g

13 – 14 min

750 W

Pyrex 3.838

13.3

500 g

10 min

160 W

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacie napätie
Menovitý energetický príkon
Poistka
Mikrovlnný výkon
Gril

230 V/50 Hz
2 300 W
10 A
1 000 W
800 W

Vonkajšie rozmery (VxŠxH)

385 x 595 x 468

Vnútorné rozmery (VxŠxH)

200 x 405 x 380
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Celý obalmožno recyklovať,
ako potvrdzuje symbol
recyklácie. Obal likvidujte
podľa platných predpisov.
Obaly, ktoré by mohli byť
nebezpečné (plastové vaky,
polystyrén a pod.) uchovávajte
mimo dosahu detí.
Tento spotrebičje označený v súlade
s Európskou smernicou 2012/19/EU o odpade
z elektrických a elektronických zariadení
(WEEE). Správnou likvidáciou tohto spotrebiča
pomôžete zabrániť potenciálnym negatívnym
následkom na životné prostredie a zdravie ľudí,
ktoré by mohlo mať nesprávne zaobchádzanie
pri likvidácii tohto spotrebiča.

Symbolna spotrebiči
alebo na dokumentoch
priložených k spotrebiču
znamená, že tento spotrebič
nemožno likvidovať ako
domový odpad. Treba ho
odovzdať do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
Likvidáciamusí byt'
vykonaná v súlade
s predpismi na ochranu
životného prostredia a na likvidáciu odpadov.
Podrobnejšie informácieo zaobchádzaní s týmto
spotrebičom, o jeho regenerácii a recyklácii
môžete získať na miestnom úrade, v miestnych
technických službách alebo v obchode, kde ste
spotrebič kúpili.
Pred zošrotovanímodrežte napájací kábel, aby
nebolo možné pripojiť spotrebič k sieti.
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