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Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním 

použitím. 

V závislosti na modelu se příslušenství, které je součástí vaší trouby, může lišit od 

příslušenství zobrazeného na obrázcích. 

SLOVENSKÝ

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na 

používanie. 

V závislosti od modelu sa príslušenstvo, ktoré je súčasťou vašej rúry, môže líšiť 

od príslušenstva zobrazeného na obrázkoch. 
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Bezpečnostní informace 

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče 
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění 
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k 
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí 
použití.

Bezpečnost dětí a postižených osob 

UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných 
trvalých následků.

 Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a 
znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je 
zodpovědná za jejich bezpečnost. 

 Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. 

 Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. 

 VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho přístupné části se během 
používání zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli 
topných prvků. Nejsou-li děti do 8 let pod trvalým dohledem, 
neměly by mít k zařízení přístup. 

 VAROVÁNÍ: Je-li zařízení provozováno v kombinovaném 
režimu, smějí děti používat troubu pouze pod dohledem 
dospělých, protože vznikají vysoké teploty. 

 Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, 
doporučuje se ji aktivovat. Děti mladší tří let nesmí být 
ponechány v blízkosti spotřebiče bez dozoru. 

 Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět 
děti bez dozoru. 

  



 

Všeobecné bezpečnostní informace 

 Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech, nikoli 
v hotelech, obchodech, kancelářích a podobných 
prostředích. 

 Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se 
topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání 
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky. 

 UPOZORNĚNÍ: Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v 
hermeticky uzavřených nádobách. Mohou explodovat. 

 Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných 
troubách. 

 Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách 
sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení. 

 Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů. Sušení 
potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, 
pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných předmětů může 
způsobit poranění, vznícení či požár. 

 POZOR! Trouba se nesmí používat v případě, že: 

 dvířka jsou nesprávně zavřená; 

 panty dvířek jsou poškozené; 
 povrch trouby, na který dvířka dosedají, nebo přední panel 

trouby je poškozený; 
 sklo dvířek je poškozené; 
 často vzniká v troubě elektrický oblouk, i když uvnitř 

nejsou žádné kovové předměty. 
Trouba se smí opět používat až po odborné opravě v 
autorizovaném servisním středisku. 

 Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte nebo 
odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné 
plameny uhasily. 



 Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k utajenému 
varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou 
je proto nutné zacházet opatrně. 

 
 Dávejte pozor při ohřevu tekutin! 

DÁVEJTE POZOR PŘI OHŘEVU TEKUTIN! 
Když se tekutiny (voda, káva, čaj, mléko apod.) dostanou v 
troubě do bodu varu a rychle je vyjmete ven, může vroucí 
tekutina vystříknout. NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ A OPAŘENÍ! 
Abyste této situaci při ohřevu tekutin předešli, vložte do 
nádoby s tekutinou před vyjmutím lžičku nebo skleněnou 
tyčinku. 

 Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste 
měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si ještě ověřit 
jejich teplotu, aby se dítě nespálilo. 

 Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se neměla 
ve spotřebiči ohřívat, protože mohou explodovat i po 
dokončení mikrovlnného ohřevu. 

 POZOR! V mikrovlnné troubě nezahřívejte čistý líh nebo 
alkoholické nápoje. NEBEZPEČÍ OHNĚ! 

 Výstraha! Abyste zabránili přehřátí pokrmu nebo spálení, je 
velmi důležité nevolit příliš dlouhou dobu ohřevu nebo úroveň 
výkonu, zvláště při ohřívání malého množství potravin. 
Například rohlík se může spálit za méně než 3 minuty, pokud 
je zvolený výkon příliš vysoký. 

 Pro opékání a toastování použijte pouze funkci grilu a troubu 
po celou dobu sledujte. Pokud při toastování chleba použijete 
kombinovanou funkci, chléb může za velmi krátkou dobu 
shořet. 



 

 Dbejte na to, aby se horkých dvířek trouby nikdy nedotýkaly 
síťové kabely od jiných elektrických zařízení. Izolace kabelu 
se tím může poškodit. Nebezpečí zkratu! 

Instalace 

 Elektrický systém musí být vybaven prostředky pro odpojení, 
s oddělením kontaktů u všech pólů, které poskytuje úplné 
rozpojení v souladu s kategorií přepětí III. 

 Jestliže se zástrčka používá pro elektrické připojení, musí být 
po instalaci přístupná. 

 Instalace musí odpovídat aktuálním předpisům. 

 Ochrana proti (nebezpečnému) dotyku musí být zajištěna 
instalací. 

 POZOR: Trouba musí být uzemněna. 

 VAROVÁNÍ! Zařízení je určeno k zabudování. Na posledních 
stránkách tohoto návodu k obsluze jsou uvedeny podrobné 
informace o instalačních rozměrech. 

Čištění a údržba 

 UPOZORNĚNÍ: Před Čištění a údržba odpojte spotřebič od 
napájení. 

 Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv 
zbytky potravin. 

 Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho 
povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost 
spotřebiče a vést k nebezpečným situacím. 

 Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové 
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat 
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla. 

 K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. 



 Povrchy, kde přiléhají dvířka (přední panel vnitřku trouby a 
vnitřní část dvířek) musí být udržována v perfektní čistotě, 
aby byla zajištěna správná činnost trouby. 

 Řiďte se prosím pokyny v kapitole “Čištění trouby a údržba”. 

 VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky zařízení vypněte, abyste 
vyloučili možnost úrazu elektrickým proudem. Viz kapitolu 
„VÝMĚNA ŽÁROVKY V TROUBĚ“. 

Servis a oprava 

 UPOZORNĚNÍ: Před servis a oprava odpojte spotřebič od 
napájení. 

 UPOZORNĚNÍ: Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí 
krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může 
provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba. 

 UPOZORNĚNÍ: Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění 
dvířek, nesmí se spotřebič používat, dokud jej neopraví 
kvalifikovaná osoba. 

 Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze 
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou 
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. 

 Opravy a údržbu, speciálně dílů pod proudem, smí provádět 
pouze technik autorizovaný výrobcem. 

Řiďte se následujícími pokyny, abyste předešli poškození 
trouby nebo jiným nebezpečným situacím 

 Nikdy nezapínejte troubu, když je prázdná. Pokud není 
dovnitř vložen žádný pokrm, může dojít k přetížení 
spotřebiče, jeho přehřátí a poškození. NEBEZPEČÍ 
POŠKOZENÍ! 

 Při testování naprogramování trouby vložte do trouby sklenici 
vody. Voda absorbuje mikrovlny a nedojde k poškození 
trouby. 

 Nezakrývejte a neucpávejte ventilační otvory. 



 

 Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Před 
použitím jakéhokoli nádobí zkontrolujte, zda je vhodné pro 
mikrovlny (viz kapitolu o “Jaký druh nádobí lze použít?”). 

 Nikdy nesnímejte slídový kryt stropu vnitřního prostoru 
trouby! Tento kryt zabraňuje tukům a částečkám pokrmů 
poškodit generátor mikrovln. 

 Uvnitř trouby nenechávejte žádné hořlavé předměty, jelikož 
by se mohly při zapnutí trouby vznítit. 

 Nepoužívejte troubu jako spižírnu. 

 Nepoužívejte troubu pro smažení, protože při ohřívání 
mikrovlnami není možné kontrolovat teplotu oleje. 

 Otočný talíř a mřížky unese maximální zátěž 8 kg. 
Nepřekračujte tuto zátěž, mohlo by to troubu poškodit. 



Přednosti mikrovlnné trouby 

Klasická trouba vyzařuje teplo pomocí 

elektrického odporu nebo prostřednictvím 

plynových horáků. Teplo potom pomalu 

proniká z povrchu dovnitř pokrmu. Protože se 

přitom zahřívá také okolní vzduch, sama 

trouba i plechy, mnoho energie se ztrácí.  

Naopak, v případě mikrovlnných trub teplo 

vzniká uprostřed samotného jídla – teplo je 

ohřívá zevnitř směrem k povrchu. Protože 

mikrovlny neohřívají vzduch ani vnitřní stěny 

přístroje a nádobí (je-li vhodné pro tento účel), 

neztrácí se při jejich využívaní tolik energie.  

Ve stručnosti, mikrovlnná trouba má tyto 

výhody: 

1. Zkracuje dobu vaření – ve všeobecnosti je 

tato doba o tři čtvrtiny kratší než při 

klasickém vaření. 

2. Mimořádně rychle rozmrazuje i hluboce 

zmražená jídla, čímž se snižuje nebezpečí 

tvorby bakterií 

3. Šetří energii. 

4. Uchovává nutriční hodnotu jídla 

v důsledku kratší doby jeho přípravy. 

Jak pracuje mikrovlnná trouba 

V mikrovlnné troubě se nachází 

vysokonapěťové zařízení „Magnetron“, které 

elektrickou energii proměňuje na mikrovlny. 

Elektromagnetické vlny jsou vedeny do 

vnitřního prostoru trouby a šíří se mícháním 

nebo pomocí otočného talíře.  

Uvnitř trouby se vlny šíří všema směry 

a odrážejí se od kovových stěn, a tak pronikají 

do jídla stejnoměrně. 

Jak se zahřívá jídlo 

Většina potravin obsahuje vodu. Její molekuly 

mikrovlny uvedou do pohybu.  

Třením molekul vzniká teplo, které se přenáší 

také na potraviny. Podle potřeby potom 

mikrovlnná trouba jídla rozmrazuje, vaří nebo 

jen udržuje teplé.  

Protože teplo se vytváří v samotném jídle, 

tento způsob přípravy pokrmů má mnoho 

výhod: 

 Je možné vařit bez tekutiny a oleje nebo 

jen s malým množstvím; 

 Rozmrazování, zahřívání či vaření 

v mikrovlnné troubě je rychlejší než 

v troubě klasické; 

 Vitamíny, minerály a další výživné látky se 

neznehodnocují; 

 Přirozená barva a vůně jídla se nemění. 

Mikrovlny pronikají porcelánem, sklem, 

kartónem a umělou hmotou, ne však kovem. 

Proto se kovové nádobí – případně nádobí 

obsahující kovové částice – v mikrovlnné 

troubě vůbec nesmí používat 

Mikrovlny se odrážejí od kovu.. 

...pronikají sklem či porcelánem... 

...a jídlo je pohlcuje. 



 

Popis trouby 

1. Bezpečnostní uzávěr 4. Keramická základna 

2. Skleněné okno na dvířkách 5. Ovládací panel 

3. Rozbalovací gril 6. Rošt 

 

 

 

 

1. Ovladač pro volbu funkcí Tlačítko bezpečnostního blokování 

2. Tlačítko Start/Stop (zapnuto/vypnuto) Tlačítko otevírání dveří 
3. Tlačítko hodin Otočný ovladač 

4. Tlačítko OK (potvrzení)   
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Ukazatel hodin h Ukazatel rozmrazování dle času 

Ukazatel funkce grilu i Ukazatel výkonu 

Ukazatel funkce mikrovln j Tlačítko otevírání dveří 

Ukazatel funkce gril + mikrovlny k Tlačítko bezpečnostního blokování 

Ukazatel speciální funkce l Tlačítko OK (potvrzení 

Displej  m Tlačítko hodin 

Ukazatel rozmrazování dle hmotnosti n Tlačítko Start/Stop 

Ukazatel doby trvání   

Popis ovladačů funkcí 

Symbol Funkce Výkon mikrovln Potraviny 

 
Mikrovlny

Pomalé rozmrazování pro jemné potraviny; udržování teploty 

pokrmu 

Vaření při nízké teplotě, vaření rýže 

Rychlé rozmrazování 

Rozpouštění másla 

Ohřívání dětských pokrmů 

Vaření zeleniny a pokrmů 

Opatrné vaření a ohřívání 

Ohřívání a vaření malých porcí pokrmů 

Ohřívání jemných pokrmů 

Vaření a rychlé ohřívání tekutin a předvařených pokrmů 

 
+ 

 

Mikrovlny 
+ 

Gril

Zapékání pokrmů 

Grilování drůbeže a masa 

Příprava koláčů a pokrmů se sýrem na povchu 

 
Gril Grilování pokrmů 
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Základní nastavení  

Nastavení hodin 

Pokud zapnete vaší mikrovlnnou troubu 

poprvé nebo po výpadku proudu, displej hodin 

bude blikat, aby signalizoval, že čas není 

správný. Pro nastavení hodin postupujte 

takto: 

1. Stiskněte tlačítko hodin (3), když displej 

ukazuje hodiny. Čísla hodin začnou blikat. 

2. Otočte ovladačem (7) a nastavte správnou 

hodnotu hodin. 

3. Stiskněte znovu tlačítko hodin (3) pro 

nastavení minut. Čísla minut začnou 

blikat.  

4. Otočte ovlačem (7) a nastavte správnou 

hodnotu minut. 

5. Na závěr stiskněte znovu tlačítko hodin 

(2). 

Skrytí / Zobrazení hodin

Pokud Vám zobrazení hodin na displeji vadí, 

můžete jej skrýt stisknutím tlačítka hodin (2) 

na 3 vteřiny. Tečky, které oddělují hodiny a 

minuty, budou blikat, ale zbytek hodinového 

displeje bude skryt.  

Pokud chcete znovu zobrazit hodiny, 

stiskněte opět tlačítko hodin(2) na 3 vteřiny. 

Bezpečnostní blokování 

Provoz trouby může být blokován (například, 

aby ji nemohly používat děti).  

1. Pro zablokování trouby stiskněte tlačítko 

bezpečnostního blokování (5) na 3 vteřiny. 

Ozve se zvukový signál a na displeji se 

zobrazí symbol “ ”.Nyní je trouba 

blokována a nelze ji v tomto stádiu použít. 

2. Pro odblokování trouby stiskněte opět 

tlačítko bezpečnostního blokování (5) na 3 

vteřiny. Ozve se zvukový signál. 

1 2 3 4 5 6 7



Základní funkce 

 
 

Mikrovlny 

Tato funkce se používá na vaření a ohřívání 

zeleniny, brambor, rýže, ryb a masa.  

1. Otočte knoflíkem pro volbu funkcí (1), až 

ukazatel funkce Mikrovlny začne blikat. Na 

displeji bliká 10:00.  

2. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení doby trvání. 

3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK (4). Na 

displeji bliká hodnota výkonu mikrovln. 

Začne blikat ukazatel výkonu mikrovln. 

4. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení úrovně výkonu mikrovlnné 

trouby. Pokud tímto knoflíkem neotočíte, 

trouba funguje na výkon 850 W.  

5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK (4).  

6. Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouby 

začne pracovat. 

UPOZORNĚNÍ: 

Tlačítko Start může být stisknuto 

kdykoliv ve výše uvedeném pořadí a 

trouba začne proces vaření se 

zobrazenými parametry. 

Gril 

Tuto funkci použijte, pokud chcete rychlé 

zhnědnutí povrchu pokrmu. 

1. Otočte knoflíkem pro výběr funkcí (1), až 

začne ukazatel funkce grilu blikat. Na 

displeji bliká 10:00. 

2. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení doby trvání.  

3. Stiskněte tlačítko OK (4) pro potvrzení.  

4. Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouba 

začne pracovat.

Mikrovlny + gril 

1. Otočte knoflíkem pro volbu funkcí (1) až 

začne ukazatel funkce mikrovlny + gril 

blikat. Na displeji bliká 10:00.  

2. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení doby trvání.  

3. Stiskněte tlačítko OK (4) pro potvrzení. Na 

displeji bliká hodnota výkonu mikrovln. 

Ukazatel výkonu mikrovln začne blikat.  

4. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení stupně výkonu mikrovln. 

Pokud tímto knoflíkem neotočíte, trouba 

funguje na výkon 360 W. Maximální 

výkon, který můžete je 360 W.  

5. Stiskněte tlačítko OK (4) pro potvrzení.  

6. Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouba 

začne pracovat.

UPOZORNĚNÍ: 

Tlačítko Start může být stisknuto 
kdykoliv ve výše uvedeném pořadí a 
trouba začne proces vaření se 
zobrazenými parametry.

Rozmrazování podle času (manuální) 

Tuto funkci použijte, pokud chcete rozmrazit 

jakýkoli typ potravin rychle.  

1. Otočte knoflíkem pro volbu funkcí (1), až 

začne ukazatel funkce rozmrazování dle 

času blikat. Na displeji bliká 10:00.  
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2. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení doby trvání.  

3. Stiskněte tlačítko OK (4) pro potvrzení. 

4. Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouba 

začne pracovat.  

5. Otočte pokrm, kdykoli trouba pípne a na 

displeji bliká slovo „ “ (otočit). 

Rozmrazování podle hmotnosti 

(automaticky) 

Tuto funkci použijte na rychlé rozmrazování 

masa, drůbeže, ryb, ovoce a chleba.  

1. Otočte knoflíkem pro volbu funkcí (1), až 

začne kontrolka funkce „Rozmrazování 

dle hmotnosti“ blikat. Na displeji se zobrazí 

a bliká typ pokrmu „Pr 1“.  

2. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení typu pokrmu. Pokud tímto 

knoflíkem neotočíte, trouba funguje 

s typem pokrmu „Pr 1“. 

3. Stiskněte tlačítko OK (4) pro potvrzení. Na 

displeji bliká hodnota hmotnosti pokrmu. 

Indikátor hmotnosti začne blikat.  

4. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení hmotnosti pokrmu. Pokud 

tímto knoflíkem neotočíte, trouba funguje 

s 200 g. 

5. Stiskněte tlačítko OK (4) pro potvrzení.  

6. Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouba 

začne pracovat.  

7. Otočte pokrm, kdykoli trouba pípne a na 

displeji bliká slovo „ “ (otočit). 

Následující tabulka zobrazuje programy 

funkcí rozmrazování pokrmů dle hmotnosti. 

Uvádí hmotnostní rozmezí a dobu 

rozmrazování a dobu odpočinku pokrmů (aby 

byla zajištěna rovnoměrná teplota pokrmů). 

Program Pokrm 
Hmotnost 

(g) 
Čas 

(min.) 

Doba 
odpočinku 

(min.) 

Pr  1 Maso 100 – 2500 3 – 75 20 – 30 

Pr  2  Drůbež 100 – 2500 3 – 75 20 – 30 

Pr  3 Ryby 100 – 2500 3 – 83’20 20 – 30 

Pr  4 Ovoce 100 – 1000 2’37 – 26 10 – 20 

Pr  5 Chleba 100 – 1500 2’24 – 
36’15 

10 – 20 

Důležité upozornění: viz „Obecné pokyny 

pro rozmrazování“. 

Speciální funkce  

Speciální funkce „Auto“ 

1. Otočte knoflíkem pro volbu funkcí (1), až 

začne ukazatel speciální funkce „Auto“ 

blikat. Na displeji se zobrazí a bliká 

program „P 1“.  

2. Otočte knoflíkem (7) v libovolném směru 

pro nastavení programu. Pokud tímto 

knoflíkem neotočíte, trouba funguje 

s programem „P 1“.   

3. Stiskněte tlačítko OK  (4) pro potvrzení. 

4. Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouba 

začne pracovat.  

5. Otočte pokrm, kdykoli trouba pípne a na 

displeji bliká slovo „TURN“ (otočit). 

Následující tabulka ukazuje dostupné 

Speciální funkce „Auto” programů:

Program Typ pokrmu Čas (min) Pokyny 

P1 
Vaření brambor 

10 Vložte brambory (asi 500 g) s trochou vody do 
tepelně odolné nádoby a dejte je na keramickou 
základnu v mikrovlnce 



Program Typ pokrmu Čas (min) Pokyny 

P2 Pomalé 
vaření/Dušené 

pokrmy 

19 Dejte ingradience, které musí být vařeny / 
dušeny pomalu (např. zelí, dušené kuře) do 
misky, zakryjte víkem a umístěte na keramickou 
základnu trouby. 

Důležitá upozornění: 

 Vždy používejte nádobí, které je vhodné pro 

použití v mikrovlnné troubě a dávejte víko 

nebo kryt, aby se zabránilo ztrátám tekutin.  

 Několikrát pokrm promíchejte během 

zahřívání, obzvlášť, když trouba pípá a na 

displeji bliká „Turn“ (obrátit). 

 Čas potřebný k ohřívání potravin bude 

záviset na jeho původní teplotě. Pokrmy, 

vyjmuté přímo z lednice, budou potřebovat 

více času na ohřátí, než potraviny, které byly 

při pokojové teplotě. Pokud teplota pokrmu 

není taková, jakou jste chtěli, vyberte příště 

větší či menší hmotnost, až budete pokrm 

ohřívat. 

 Po ohřátí pokrm promíchejte a nechte jej 

chvíli stát, aby se teplota rovnoměrně 

dostala do celého pokrmu.  

 Upozornění! Po zahřátí může být nádoba 

velmi horká. Ačkoli mikrovlny většinu nádob 

nezahřívají, mohou se ohřát prostřednictvím 

prostupu tepla z pokrmů. 

Pokud je trouba v provozu... 

Přerušení cyklu o vaření 

Proces vaření můžete zastavit kdykoliv 

jedním stisknutím tlačítka Start/Stop (Spustit / 

Zastavit) nebo otevřením dvířek trouby. 

V obou případech: 

 Emise mikrovln je okamžitě zastavena.  

 Gril je deaktivován, ale je stále velmi horký. 

Nebezpečí popálení!  

 Časovač se zastaví a displej zobrazuje 

zbývající hodnotu provozní doby.  

Pokud chcete, můžete v této chvíli: 

1. Otočit nebo zamíchat pokrm, aby se 

zajistilo jeho rovnoměrné vaření. 

2. Změnit parametry varného procesu.  

3. Zrušit tento varný proces stisknutím 

tlačítka Start/Stop (Spustit / Zastavit) na 3 

vteřiny. 

Chcete-li znovu spustit (restrtovat) tento 

proces, zavřete dveře a stiskněte tlačítko 

Start/ Stop. 

Změna parametrů 

Provozní parametry (doba a teplota) mohou 

být změněny v průběhu vaření pouze tehdy, 

pokud byl proces vaření přerušen, a to 

následovně: 

Pro změnu času otočte rotujícím 

knoflíkem. Nově nastavený čas je 

okamžitě platný. 

Výkon lze změnit pouze tehdy, pokud byl 

proces vaření přerušen. Postupujte 

následovně: 

 Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouba 

přestane pracovat. 

 Stiskněte tlačítko OK (4), až začne displej 

blikat. 

 Otočte knoflíkem (7), a nastavte novou 

hodnotu výkonu.  

 Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko OK 

(4). 

 Stiskněte tlačítko Start / Stop (2). Trouba 

se restartuje.



 

Zrušení cyklu vaření 

Pokud si přejete zrušit proces vaření, 

stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Start / Stop.  

Uslyšíte pípnutí a čas se zobrazí na displeji. 

Konec cyklu vaření 

Na konci procesu uslyšíte tři pípnutí a na 

displej se zobrazí slovo „End“ (konec).  

Pípání se opakuje každých 3o vteřin, dokud 

neotevřete dveře nebo nestisknete tlačítko 

Start / Stop. 

Ve spodní tabulce jsou obecné údaje pro 

odmrazování různého jídla a také doba 

potřebná pro uležení pro zajištění správné 

stejnoměrné teploty odmrazeného jídla s 

ohledem na druh a tíhu jídla. Tabulka 

obsahuje také některé návody pro lepší 

odmrazování jednotlivých druhů jídla.

Druh jídla 
Váha 

(hmota) 

Doba 

odmrazování 
Doba uležení Doporučení  

Maso v kusech (telecí, 
hovězí, vepřové) 

100 g 3-4 min 5-10 min Otočte 1 x 

200 g 6-7 min 5-10 min Otočte 1 x 

500 g 14-15 min 10-15 min Otočte 2 x 

700 g 20-21 min 20-25 min Otočte 2 x 

1000 g 29-30 min 25-30 min Otočte 3 x 

1500 g 42-45 min 30-35 min Otočte 3 x 

Dušené maso 500 g 12-14 min 10-15 min Otočte 2 x 

1000 g 24-25 min 25-30 min Otočte 3 x 

Mleté maso 100 g 4-5 min 5-6 min Otočte 1 x 

300 g 8-9 min 8-10 min Otočte 2 x 

500 g 12-14 min 15-20 min Otočte 2 x 

Klobásy 125 g 3-4 min 5-10 min Otočte 1 x 

250 g 8-9 min 5-10 min Otočte 1 x 

500 g 15-16 min 10-15 min Otočte 1 x 

Drůbež , kusy drůbeže 200 g 7-8 min 5-10 min Otočte 1 x 

500 g 17-18 min 10-15 min Otočte 2 x 

Kuře 1000 g 34-35 min 15-20 min Otočte 2 x 

1200 g 39-40 min 15-20 min Otočte 2 x 

1500 g 48-50 min 15-20 min Otočte 2 x 

Ryby 100 g 3-4 min 5-10 min Otočte 1 x 

200 g 6-7 min 5-10 min Otočte 1 x 

Pstruh 200 g 6-7 min 5-10 min Otočte 1 x 

Raky 100 g 3-4 min 5-10 min Otočte 1 x 

500 g 12-15 min 10-15 min Otočte 2 x 

Ovoce 200 g 4-5 min 5-8 min Otočte 1 x 

300 g 8-9 min 10-15 min Otočte 2 x 

500 g 12-14 min 15-20 min Otočte 3 x 

Chléb  100 g 2-3 min 2-3 min Otočte 1 x 



Druh jídla 
Váha 

(hmota) 

Doba 

odmrazování 
Doba uležení Doporučení  

200 g 4-5 min 5-6 min Otočte 1 x 

500 g 10-12 min 8-10 min Otočte 2 x 

800 g 15-18 min 15-20 min Otočte 2 x 

Máslo 250 g 8-10 min 10-15 min Otočte 1 x, pokryjte 

Čerstvý tvaroh  250 g 6-8 min 5-10 min Otočte 1 x, pokryjte 

Smetana 250 g 7-8 min 10-15 min Sundejte víko 

Všeobecné návody pro odmrazení 

1. Pro odmrazení používejte jen nádobu 

určenou pro použití v mikrovlnné troubě 

(porcelán, sklo, k tomu určená umělá 

hmota). 

2. Funkce odmrazování s ohledem na váhu 

a přáslušné tabulky jsou nastavené nebo 

se vztahují na odmrazování syrového 

jídla. 

3. Doba odmrazování závisí na množství 

jídla a velikosti kusů. Při zmrzování jídla 

mějte vždy na paměti také proces 

odmrazování. Jídlo stejnoměrně rozdělte 

po nádobě. 

4. Jídlo čím lépe rozdělte po vnitřku trouby. 

Nejtlustší kousky ryby nebo kuřecí stehna 

musí být obrácená směrem ven. 

Nejchoulostivější části jídla chraňte s kusy 

hliníkové fólie. 

 Důležité: hliníková fólie nesmí přijít do 

styku s vnitřními stěnami trouby, jelikož 

mohou přeskakovat jiskry. 

5. Silné kusy jídla je potřeba vícekrát obrátit. 

6. Zmrazené jídlo stejnoměrně rozdělte, 

jelikož úzké a tenké části jídla se 

odmrazují rychleji než silnější a širší kusy. 

7. Jídlo s vysokým obsahem tuku, např. 

máslo, krémový sýr nebo smetanu 

neodmraujte do konce. Jestliže je 

skladujete při pokojové teplotě budou 

připraveny k použití již v několika 

minutách. Jestliže v hluboce zmražené 

smetaně najdete kousky ledu, smetanu 

dříve než ji nabídnete promíchejte. 

8. Drůbež postavte na podstavec, 

obrácený směrem dolů, aby šťáva z 

masa lépe odtékala. 

9. Chléb zamotejte do ubrousku, aby se 

příliš nevysušil. 

10. Otočit jídlo v pravidelných intervalech. 

11. Zmrazené jídlo vyjměte z obalu a 

přitom nezapomeňte odstranit 

případné kovové sponky. Jestliže je 

obal pro zmrazené jídlo vhodný také 

pro ohřívání a vaření je potřeba sundat 

víko. Ve všech ostatních případech 

postavte jídlo do nádoby, určené pro 

použití v mikrovlnné troubě. 

12. Tekutinu, která vznikne při odmrazování, 

především drůbeže, vylijte. Nikdy 

nedovolte, aby tato tekutina přišla do styku 

s jiným jídlem. 

13. Nezapomeňte, že jídlo musí po ukončení 

cyklu nějakou dobu stát, aby se teplota 

stejnoměrně rozdělila a aby bylo jídlo 

zcela odmrazené, což trvá obvykle 15 do 

20 minut.

Příprava jídel v mikrovlnné troubě 

ř ř

ě ř č ě č

č

Postupujte podle těchto doporučení při vaření 

s mikrovlnnou troubou:

 Před ohříváním nebo pečením potravin v 
obalu nebo ve slupce (například jablka, 



 

rajčata, brambory, uzeniny) je nejprve 
propíchněte vidličkou, aby nedošlo k jejich 
rozevření. 

 Před volbou nádoby se nejprve ujistěte, zda 
je vhodná pro používání v mikrovlnné 
troubě (viz: „Jaké druhy nádob je možno 
používat?“). 

 Pokud jsou upravovány potraviny s velmi 
malým množstvím vlhkosti (například 
rozmrazování chleba, příprava pražené 
kukuřice apod.) dochází k velmi rychlému 
vypařování vlhkosti. Spotřebič poté pracuje 
při podtlaku a může dojít ke karbonizaci 
potraviny.  Tato situace může poškodit 
spotřebič a použitou nádobu. Je proto nutno 
nastavit troubu na vhodnou dobu a 
probíhající proces musí být sledován. 

 V mikrovlnné troubě není možno zahřívat 
větší množství oleje (smažení). 

 Předem připravené pokrmy vyjměte z 
obalu, protože obal nemusí být vždy tepelně 
odolný. Dodržujte pokyny výrobce 
předpřipraveného pokrmu.  

 Pokud jsou použity nádobky o různé 
velikosti, jako například šálky, rozmístěte je 
rovnoměrně na otáčivém talíři.Plastové 
sáčky nesmí být uzavřené kovovými 
sponami, ale jenom plastovými. Sáček musí 
být několikrát propíchnut, aby mohla 
snadno unikat pára. 

 Při ohřívání nebo přípravě potravin 
zajistěte, aby bylo vždy dosaženo 
minimálně teploty 70°C. 

 V průběhu procesu vaření/pečení se mohou 
na skle dvířek trouby vytvářet vodní páry a 
po určité době budou stékat dolů v podobě 
kapek. Toto je normální situace a může být 
významná pouze pokud je teplota místnosti 
nízká. Toto nepředstavuje pro spotřebič 
žádné riziko. Po dokončení vaření/pečení 
odstraňte vodu, která vznikla z kondenzace 
par. 

 Při ohřívání tekutin použijte nádoby se 
širokým hrdlem, aby se mohla pára snadno 
odpařovat. 

Potraviny si připravte v souladu s uvedenými 
tipy a věnujte pozornost dobám vaření/pečení 
a úrovním výkonu, uvedeným v tabulkách. 

Nezapomeňte, že všechny hodnoty zde 
uvedené jsou pouze vodítkem a že se mohou 
měnit v závislosti na výchozím stavu, teplotě, 
vlhkosti a typu potraviny. Doporučujeme 
uvedené doby a úrovně výkonu upravit podle 
každé konkrétní situace. V závislosti na dané 
potravině je možno dobu vaření/pečení buď 
prodloužit nebo zkrátit a úroveň výkonu buď 
zvýšit nebo snížit.

Pečení s použitím mikrovln… 

 Čím větší množství potraviny, tím delší 
doba pečení. Zapamatujte si následující 
pravidla

 Dvakrát větší množství – dvakrát delší 
doba 

 Poloviční množství – poloviční doba 

2. Čím nižší teplota, tím delší doba 

pečení. 

3. Potraviny s tekutinami se zahřívají 

rychleji. 

4. C Správné rozložení potraviny na 

otáčivém talíři usnadňuje rovnoměrnost 

pečení. Pokud budou tuhé potraviny 

rozmístěny po vnější části talíře a méně 

tuhé uprostřed talíře, bude možno 

ohřívat různé druhy potravin současně. 

5. Dvířka spotřebiče je možno otevřít 

kdykoli. Dojde k automatickému vypnutí 

spotřebiče. Mikrovlny budou dále 

v činnosti jenom pokud budou dvířka 

opět zavřená. 

6. Potraviny, které jsou zakryty, vyžadují 

kratší dobu pečení a jejich vlastnosti se 

lépe uchovávají. Poklička musí 

umožňovat průchod mikrovln a musí mít 

malý otvor pro unikání páry. 
  



Tabulky a doporučení – Zpracování zeleniny 

Potravina 
Množství 

(g) 

Přidaná 

tekutina 

Výkon 
(Watt) 

Doba 

(min)  

Doba klidu 

(min) 
Tipy 

Květák 

Brokolice  

Houby

Nakrájíme na 
plátky. 

Udržujte 
pokryty.

Hrášek a 
mrkev, 
zmrazená 
mrkev

Nakrájíme na 
kousky nebo 
plátky. Udržujte 
pokryty.

Brambory Oloupeme a 
nakrájíme na 
stejně velkých 
kousků. Udržujte 
pokryty.

Paprika 

Pórek

Nakrájíme na 
kousky nebo 
plátky. Udržujte 
pokryty.

Zmrazená 
růžičková 
kapusta

Udržujte 
pokryty.

Hlávkové zelí Udržujte 
pokryty.

Tabulky a doporučení – Zpracování ryb 

Potravina 
Množství 

(g) 

Přidaná 

tekutina 

Výkon 
(Watt) 

Doba (min)  Doba klidu (min) 

500 600 10-12 3 Připravovat zakryté víčkem. 
V polovině doby přípravy 
obrátit. 

800 850 

360 

2-3 

7-9 

2-3 Připravovat zakryté víčkem. 
V polovině doby přípravy 
obrátit. Bude možná nutno 
zakrýt konce ryby. 

Příprava na grilu 

Používejte kovový rošt dodávaný společně se 

spotřebičem, tím dosáhnete při grilování 

dobrých výsledků. 

Nasaďte kovový rošt tak, aby se nedotýkal 

kovových povrchů vnitřního prostoru 

spotřebiče, neboť jinak hrozí nebezpečí 

vzniku jisker, které mohou spotřebič 

poškodit. 

DŮLEŽITÉ POKYNY: 

 Při prvním použití grilu vzniká trochu 

kouře a zápach, který je způsoben 

použitím olejů při výrobě.

 Skleněná tabule dvířek se během 

provozu velmi zahřívá. Držte děti z 

dosahu spotřebiče.

 Během používání grilu se stěny vnitřního 

prostoru spotřebiče a kovová mřížka 



 

velmi zahřívají. Doporučujeme používat 

kuchyňskou chňapku.

 Pokud používáte gril delší dobu, je běžné, 

že se topná tělesa kvůli bezpečnostnímu 

termostatu dočasně vypnou.

 Důležité! Pokud grilujete nebo pečete 

potraviny v nádobách, je nutné 

zkontrolovat, zda jsou nádoby vhodné k 

použití v mikrovlnné troubě. Viz oddíl 

týkající se druhu nádobí!

 Během používání grilu se může stát, že 

částečky tuku stříknou na topné těleso a 

tam shoří. To je normální a funkci 

spotřebiče to nikterak neohrozí.

Po každém použití vyčistěte vnitřní prostor 

spotřebiče a jeho příslušenství, aby se v něm 

neukládaly nánosy nečistot. 

Přehled a náměty – Mikrovlnný ohřev + Gril 

Funkce Mikrovlnný ohřev s grilem je ideální k 

rychlému vaření jídel a současně k opečení 

jejich povrchu. Kromě toho můžete také 

grilovat a vařit pokrmy posypané syrem. 

Mikrovlny a gril pracují současně. Mikrovlny 

vaří a gril opéká 

Druh jídla Množství(g) Nádobí 
Výkon 

(Watt) 
Pozice Čas (min.) 

Testoviny posypané 
sýrem  Pizza  

500 mělké 
180 17-20 3-5 

Brambory posypané 
sýrem 

800 
mělké 600 24-28 3-5 

Lasagne asi 800 
mělké 600 15-20 3-5 

Grilovaný smetanový sýr asi 500 
mělké 180 18-20 3-5 

2 čerstvá kuřecí stehna 

(grilovaná) 
po 200 

mělké 360 15-20 3-5 

Kuře asi 1000 mělké a široké 360 40-45 3-5 

Cibulová polévka 
posypaná sýrem 

2 šálky po 200 polévkové misky 
360 4-8 3-5 

Dříve než použijete nádobí v mikrovlnné 

troubě, zkontrolujte, zda je pro ni vhodné. 

Používejte výhradně nádobí určené do 

mikrovlnné trouby.  

Nádobí, které chcete použít pro kombinované 

funkce, musí být vhodné jak pro mikrovlnný 

ohřev, tak pro grilování. Viz oddíl týkající se 

druhu nádobí!  

Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou 

se lišit v závislosti na výchozím stavu, teplotě, 

vlhkosti a druhu potravin.  

Jestliže nastavený čas nestačil k 

požadovanému opečení povrchu pokrmu, 

nechte pokrm grilovat dalších 5 až 10 minut.  

Respektujte prosím dobu odpočinku a 

nezapomeňte obracet kousky masa a 

drůbeže.  

K přípravě pokrmu použijte otočný talíř, pokud 

není uvedeno jinak.  

Hodnoty v tabulce jsou počítány pro chladný 

vnitřní prostor (není nutné ho předehřívat). 

  



Jaký druh nádobí je možné použít? 

Funkce Mikrovlnný ohřev 

Při využívání funkce Mikrovlnný ohřev si 

uvědomte, že se mikrovlny odrážejí od 

kovových povrchů. Sklo, porcelán, keramika, 

plasty a papír mikrovlny propouštějí.  

Proto se nesmí v mikrovlnné troubě používat 

kovové hrnce a nádobí, popř. nádoby s 

kovovými částmi nebo kovovým dekorem. 

Rovněž je zakázáno používat sklo a keramiku 

s kovovým dekorem nebo kovovými 

částmi. (např. olovnatý křišťál).  

Pro přípravu v mikrovlnné troubě je ideálním 

materiálem sklo, porcelán nebo keramika či 

žáruvzdorný plast. Velmi křehké a rozbitné 

sklo a porcelán by se měly používat pouze 

krátce, např. k ohřevu.  

Horké pokrmy přenášejí teplo na nádobí, které 

se může velmi rozehřát. Proto vždy používejte 

kuchyňskou chňapku! 

Test nádobí 

Do spotřebiče postavte nádobu a nechte ji v 

něm při maximálním výkonu mikrovlnného 

ohřevu po dobu 20 vteřin. Pokud zůstane 

studená nebo jen lehce zahřátá, je vhodná k 

použití. Pokud se ovšem silně zahřeje nebo 

vyvolá jiskření, je nevhodná. 

Funkce Gril 

V případě funkce Grilování musí nádobí 

odolávat teplotám do min. 300°C.  

Plastové nádobí je pro grilování nevhodné. 

Mikrovlnný + Gril 

Při použití kombinované funkce Mikrovlnný 

ohřev + Gril musí být nádobí vhodné jak pro 

mikrovlnný ohřev, tak pro grilování. 

Hliníkové nádoby a fólie 

Polotovary v hliníkových nádobách nebo 

fóliích je možné připravovat v mikrovlnné 

troubě za těchto podmínek: 

 Dbejte doporučení výrobce na obalu.  

 Hliníkové nádoby nesmí být vyšší než 3 

cm a nesmí se dotýkat vnitřních stěn 

spotřebiče (minimální odstup 3 cm). 

Hliníková víčka je nutné odstranit.  

 Hliníkovou nádobu postavte přímo na 

otočný talíř. Pokud používáte grilovací 

rošt, postavte nádobu na porcelánový 

talíř. Nikdy nedávejte nádobu přímo na 

rošt!  

 Doba pečení bude delší, neboť mikrovlny 

pronikají do jídla pouze zeshora. V 

případě pochybností přendejte pokrm do 

nádobí vhodného do mikrovlnné trouby.  

 Hliníkové fólie je možné používat při 

rozmrazování, neboť odrážejí mikrovlny. 

Citlivé potraviny jako drůbež nebo mleté 

maso je nutné chránit před přílišným 

žárem tím, že příslušná místa přikryjete.  

 Důležité! Hliníková fólie nesmí přijít do 

styku se stěnami vnitřního prostoru 

spotřebiče, neboť může vyvolat jiskření.

Poklop 

Je doporučeno používat poklopy ze skla, 

plastu nebo průhledné fólie, neboť se tím: 

1. Omezí tvorba páry (zejména po delší době 

pečení); 

2. Příprava pokrmů urychlí; 

3. Pokrmy nejsou vysušené; 

4. Aroma zůstane zachováno. 

Poklopy by měly mít otvory, aby nevznikal 
tlak. Plastové sáčky musí být otevřené. Jak 
kojenecké láhve, tak i skleničky s dětskou 
výživou a podobné nádoby smít být ohřívány 
pouze bez víčka, protože by mohly prasknout. 

Následující tabulka podává všeobecný 
přehled o tom, jaký druh nádobí je vhodný pro 
konkrétní situaci. 

  



 

Pokyny – nádobí 

Pracovní režim 

 

Druh 

nádobí 

Mikrovlnný ohřev 

Gril 
Mikrovlnný 

+ Gril 
Rozmrazování / 

ohřev 
Vaření 

Sklo a porcelán1) 

Určený pro domácnost, ne žáruvzdorný, je 
možné jeho mytí v myčce nádobí  

ano ano ne ne 

Glazovaná keramika 

Žáruvzdorné sklo a porcelán 
ano ano ano ano 

Keramika, nádobí z kameniny2)  

Bez glazury obsahující kov 
ano ano ne ne 

Keramické nádobí2) 

Glazované 

Neglazované 

no 

ne 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

Plastové nádobí2) 

Žáruvzdorné do 100º C 

Žáruvzdorné do 250º C 

ano 

ano 

ne 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

Plastové fólie3) 

Potravinářská fólie 

Celofán  

ne 

ano 

ne 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

Papír, lepenka, pergamen4) ano ne ne ne 

Kov 

Hliníková fólie 

Hliníkové obaly5)  

Příslušenství   

ano 

ne 

ano 

ne 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ne 

ano 

ano 

1. Bez zlatých a stříbrný okrajů, bez 

olovnatého křišťálu. 

2. Řiďte se pokyny výrobce! 

3. Pro uzavření sáčků nepoužívejte kovové 

sponky. Propíchejte sáčky. Fólie 

používejte pouze k přikrytí potravin. 

4. Nepoužívejte papírové talíře. 

5. Pouze mělké hliníkové misky bez víka. 

Hliník nesmí přijít do styku se stěnami 

vnitřního prostoru spotřebiče. 

Čištění a údržba spotřebiče 

Čištění je součástí běžné údržby.  

Pozor! Mikrovlnnou troubu je nutné čistit 

pravidelně, přičemž musí být odstraněny 

veškeré zbytky jídla. Pokud není spotřebič 

pravidelně čištěn, může se jeho povrch 

poškodit, což snižuje životnost spotřebiče a 

rovněž může vést k nebezpečným 

situacím.  

Pozor! Čistit je možné pouze spotřebiče 

odpojené od elektrického proudu. 

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo 

vypněte pojistky.  

Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní 

čistící prostředky, hrubé mycí houby ani 

ostré předměty, neboť by mohlo dojít ke 

vzniku skvrn.  



Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní 

čistící zařízení. 

Čelní stěna 

Spotřebič běžně stačí čistit vlhkým hadříkem. 

Pokud je velmi zašpiněný, přidejte do vody 

několik kapek mycího prostředku na nádobí. 

Poté spotřebič vytřete suchým hadříkem.  

U spotřebičů s přední stranou s povrchem 

z hliníku používejte jemný čistící prostředek 

na sklo a měkký hadřík. Setřete ho 

vodorovným směrem bez použití tlaku.  

Ihned odstraňte skvrny od vápna, tuku, škrobu 

a vaječných bílků. Pod těmito skvrnami by 

mohlo dojít ke korozi.  

Zabraňte vniknutí vody do vnitřku spotřebiče. 

Vnitřní prostor spotřebiče 

Po každém použití vyčistěte vlhkým hadříkem 

vnitřní stěny, snáze se tak odstraní skvrny a 

nalepené zbytky jídla. 

Při čištění úporných nečistot nepoužívejte 

agresivní čistící prostředky. Nepoužívejte 

spreje do pečící trouby ani jiné agresivní nebo 

abrazivní čistící prostředky. 

Přední stěnu a dvířka spotřebiče udržujte 

stále v čistotě, aby mohl spotřebič 

fungovat bezporuchově. 

Zabraňte pronikání vody do větracích otvorů 

mikrovlnné trouby. 

Pravidelně čistěte dno vnitřního prostoru, 

obzvláště je-li polité tekutinou. 

Pokud je vnitřní prostor spotřebiče velmi 

špinavý, postavte na otočný talíř sklenici vody 

a zapněte mikrovlnný ohřev na maximální 

výkon po dobu 2 nebo 3 minut. Vzniklá pára 

zvlhčí nečistoty, které bude potom možné 

lehce setřít měkkým hadříkem. 

Nepříjemný zápach (např. po přípravě ryb) 

můžete lehce odstranit. Do šálku vody přidejte 

několik kapek citrónové šťávy a vložte do ní 

kávovou lžičku, aby vroucí voda nepřetekla. 

Vodu ohřívejte po dobu 2 až 3 minut na 

maximální výkon. 

Čištění grilu 

Pokud je strop trouby znečištěný, můžete gril 

snížit, aby bylo čištění snadnější. Aby se 

zabránilo nebezpečí popálení, vyčkejte, až gril 

vychladne, a teprve potom jej dejte 

dolů.Postupujte následovně: 

1. Otočte držákem grilu o 180º (1)  

2. Opatrně gril dejte dolů (2). Nepoužívejte 

přílišnou sílu, protože by mohlo dojít 

k poškození. 

3. Po vyčištění stropu dejte gril (2) zpátky na 

své místo, podle předchozího postupu. 

Důležité upozornění: Držák topného článku 

grilu (1)by mohl vypadnout, když s ním 

otáčíte. Pokud se tak stane, zasuňte držák 

topného tělesa grilu (1) do otvoru ve stropě a 

otočte s ním o 90 ° do pozice držáku topného 

tělesa grilu (2). 

Příslušenství 

Příslušenství čistěte po každém použití. 

Pokud je silně znečistěné, nejdříve ho 

namočte a poté použijte kartáč nebo mycí 

houbu. Příslušenství můžete mýt v myčce 

nádobí. 

Ujistěte se, že otočný talíř a jeho nosič jsou 

stále čisté. Nezapínejte spotřebič bez 

otočného talíře a příslušného no. 

  



 

Co mám dělat, když trouba nepracuje? 

VÝSTRAHA! Jakékoli opravy smí provádět 

pouze kvalifikovaný technik. Opravy 

provedené osobou neautorizovanou 

výrobcem jsou nebezpečné. 

Než se obrátíte na odborný servis, 

zkontrolujte, zda se nejedná o některý z níže 

uvedených případů 

 Displej neukazuje! Zkontrolujte, zda: 

nebylo vypnuto zobrazování hodin (viz 
kapitola Základní ovládací prvky).

 Nic se nestane, když stisknu 
tlačítka! Zkontrolujte, zda: 

- není aktivováno bezpečnostní blokování 
(viz kapitola Základní ovládací prvky). 

 Trouba nepracuje! Zkontrolujte, zda: 

- vidlice síťového přívodu je správně 
zapojena do zásuvky 

- je zapnuto napájení trouby 

- dvířka jsou zcela zavřená. Dvířka se 
uzavřou se slyšitelným klapnutím. 

- mezi dvířky a předním rámem trouby 
nejsou nějaké cizí předměty 

 Když je trouba v provozu, slyším nějaké 
divné zvuky! Zkontrolujte, zda: 

- nedochází uvnitř trouby k jiskření nebo 
vzniku elektrického oblouku, 
způsobeného kovovými předměty (viz 
kapitolu o vhodném nádobí) 

- se nádobí nedotýká vnitřních stěn trouby 

- není uvnitř trouby nějaké volné kuchyňské 
náčiní, příbor, apod. 

 Potravina se neohřívá, nebo se ohřívá 
velmi pomalu! Zkontrolujte, zda: 

jste nepoužili nevhodné kovové nádobí. 

- jste zvolili správnou dobu provozu a 
úroveň výkonu. 

- Pokrmu vloženého do trouby je velké 
množství, nebo je studenější, než 
obvykle. 

 Pokrm je příliš horký, vysušený 
nebo spálený! 

Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou 
dobu provozu a úroveň výkonu. 

 Po ukončení procesu vaření jsou 
slyšet zvuky! 

To není problém. Chladící ventilátor 
zůstává ještě určitou dobu v chodu. 
Když teplota dostatečně klesne, 
ventilátor se sám vypne. 

 Trouba se zapne, ale vnitřní 
osvětlení nesvítí! 

Pokud všechny ostatní funkce pracují 
správně, pravděpodobně praskla 
žárovka. Můžete pokračovat v 
používání trouby. 

 Na displeji se nic nezobrazuje! 

Zkontrolujte, zda: 
Vypojte spotřebič ze zásuvky a 
počkejte přibližně 5 vteřin. Potom 
můžete mikrovlnnou troubu zapojit 
znovu, zpráva „cErr“  zmizí a spotřebič 
je znovu plně funkční. 

Výměna žárovky 

Pokud potřebujete vyměnit žárovku, 

kontaktujte zákaznický technický servis 

vzhledem k tomu, že je nezbytné provést 

odstrojení trouby, aby bylo možné žárovku 

vyměnit. 



Technická charakteristika 

Technické údaje

 Střídavé napětí ................................................................. (V. údaje na výrobním štítku) 

 Celkový příkon ............................................................................  2700 W 

 Výkon grilu ..................................................................................  1250 W 

 Mikrovlnný výkon. ........................................................................  850 W 

 Frekvence mikrovln .....................................................................  2450 MHz 

 Vnější rozměry (Š x V x H) ..........................................................  595  390  334 mm 

 Vnitřní rozměry  (Š x V x H).........................................................  350  220  280 mm 

 Objem. ........................................................................................  22 litrů 

 Hmotnost .....................................................................................  22 kg 

Ochrana životního prostředí 

Likvidace obalů  

Tyto obaly nesou značku Zelený bod. 

Všechny obalové materiály, jako kartony, 

lehčené polystyreny a obaly z umělé hmoty 

odkládejte pouze do příslušných kontejnerů. 

Tak si budete moci být jisti, že obalové 

materiály budou recyklovány. 

Likvidace zařízení, které již nebudete 

používat  

Direktiva 2012/19/EU o zacházení s použitými 

elektrickými a elektronickými zařízeními 

(WEEE) zakazuje, aby staré domácí 

elektrické spotřebiče byly likvidovány v 

netříděném komunálním odpadu. 

Staré spotřebiče musí být shromažďovány 

odděleně, s požadavkem na jejich 

nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení 

negativního vlivu na lidské zdraví a životní 

prostředí. Na všech těchto výrobcích musí být 

uveden symbol "přeškrtnuté popelnice", který 

uživateli připomíná, že výrobek po skončení 

životnosti musí být předán do tříděného 

odpadu. 

Informace o zpětném odběru starých 

elektrických spotřebičů a sběrných místech 

poskytují obecní úřady a všichni prodejci 

elektrospotřebičů. 

Než odevzdáte spotřebič na sběrné místo, 

udělejte jej nepoužitelný tím, že odříznete 

síťový přívod a zlikvidujete jej. 

Návod k instalaci 

Před instalací 

Zkontrolujte, že napětí uvedené na typovém 

štítku je stejné, jako napětí v zásuvce, kterou 

budete používat. 

Otevřete dvířka trouby, vyjměte všechno 

příslušenství a odstraňte obalové materiály. 

Výstraha! Povrch předního panelu trouby 

může být obalen ochranným filmem. Před 

prvním použitím trouby pečlivě odstraňte 

tento film, začněte od vnitřku.  

Zkontrolujte, zda trouba není žádným 

způsobem poškozena. Ujistěte se, že dvířka 

trouby se správně zavírají a že vnitřek dvířek 

a přední panel trouby není poškozen. Pokud 

naleznete jakékoli poškození, obraťte se na 

odborný servis. 

  



 

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU, jestliže je 

poškozen síťový přívod nebo síťová vidlice, 

pokud trouba správně nefunguje, nebo pokud 

byla poškozená či upadla. Obraťte se na 

odborný servis. 

Položte troubu na rovný stabilní povrch. 

Troubu neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla, 

rozhlasového přijímače či televizoru. 

Při instalaci se ujistěte, že síťový přívod 

nepřichází do styku s jakoukoli vlhkostí a 

že za troubou nejsou žádné předměty s 

ostrými hranami. Vysoké teploty mohou 

kabel poškodit. 

Výstraha: po instalaci trouby musí být 

přístup k vidlici síťového přívodu.

Po instalaci

Tato trouba je vybavena síťovým přívodem a 

vidlicí pro připojení do klasické jednofázové 

zásuvky. 

Pokud má být tato trouba instalována jako 

pevně vestavěný spotřebič a připojena 

kabelem, musí tuto instalaci provést 

odborný technik. V takovém případě musí 

být v přívodním vedení instalován vypínač 

(jistič) všech pólů sítě, přičemž vzdálenost 

kontaktů v rozpojeném stavu musí být 

minimálně 3 mm. 

UPOZORNĚNÍ: TROUBA MUSÍ BÝT 

UZEMNĚNA. 

Výrobce a prodejce nepřebírá žádnou 

odpovědnost za jakákoli poškození, 

způsobená lidmi, zvířaty nebo nedodržením 

těchto pokynů k instalaci. 

Trouba funguje pouze tehdy, když jsou její 

dvířka správně zavřena. 

Při prvním použití očistěte vnitřek trouby a 

příslušenství, přičemž dbejte pokynů v 

odstavci "Čištění a údržba trouby".
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Bezpečnostné informácie 

 Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte 
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za 
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a 
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti 
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. 

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb 

Varovanie! Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo 
trvalého postihnutia. 

 Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič 
používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo 
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. 

 Dbajte, aby deti boli pod dozorom a nehrali sa so 
spotrebičom. 

 Obaly uschovajte mimo dosahu detí. 

 VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sú počas 
používania horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa 
vyhrievacích článkov. Deti mladšie ako 8 rokov nepúšťajte 
k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom. 

 VAROVANIE: Keď spotrebič pracuje v kombinovanom 
režime, vzhľadom na dosahované teploty smú deti rúru 
používať iba pod dozorom dospelého. 

 Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť. Deti 
do troch rokov nesmú zostať v blízkosti spotrebiča bez 
dozoru. 

 Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 



Všeobecné bezpečnostné pokyny 

 Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a nie 
v hoteloch, obchodoch, kanceláriách a v inom podobnom 
prostredí. 

 Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na 
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v 
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo 
nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice. 

 Varovanie: neohrievajte kvapaliny alebo iné potraviny v 
uzavretých nádobách, pretože môžu jednoducho explodovať. 

 Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie 
v mikrovlnnej rúre. 

 Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových 
nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže 
dôjsť k vznieteniu. 

 Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov. 
Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích 
fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobných predmetov 
je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo 
požiaru. 

 Výstraha! Rúru nie je moţné pouţiť ak: 
- Nie sú správne zatvorené dvere; 
- Sú poškodené závesy dverí; 
- Sú poškodené kontakty medzi dverami a prednou časťou; 
- Je poškodené sklo na dverách; 
- Sa počas pouţívania vyskytne časté iskrenie aj keď nie je 
vloţený ţiadny kovový predmet. 
Rúru môţete pouţiť znova len v prípade opravy 
kvalifikovaným pracovníkom servisu. 

 Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k utajenému 
varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou 
je proto nutné zacházet opatrně. 

 Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému 
vreniu. S nádobou preto zaobchádzajte opatrne. 



 

 Pri ohrievaní kvapalín buďte opatrný! 
Pri ohrievaní kvapalín (voda, káva, čaj, mlieko apod.) môžu 
kvapaliny dosiahnuť vo vnútri spotrebiča takmer bod varu, a 
pokiaľ sú rýchle vybraté zo spotrebiča, môžu z nádoby vyliať. 
To môže spôsobiť zranenie alebo popáleniny! 
Aby sa predišlo takýmto situáciám, vložte pri ohrievaní 
kvapalín do nádobky plastovou lyžičku alebo sklenenú 
tyčinku. 

 Aby nedošlo k popáleniu, obsah detských fľašiek a nádob 
s jedlom pre deti je pred konzumáciou potrebné zamiešať 
alebo zatriasť a skontrolovať jeho teplotu. 

 Nepoužívajte mikrovlnnou rúru k ohrievaniu celých vajec v 
škrupinke alebo celých uvarených vajec, pretože by mohlo 
dôjsť k ich popraskaniu. 

 V mikrovlnnej rúre neohrievajte čistý alkohol ani alkoholické 
nápoje. TOTO PREDSTAVUJE RIZIKO POŽIARU! 

 Pozor! Aby ste sa vyhli prehriatiu jedla alebo popáleniu, je 
veľmi dôležité nezvoliť pri malých množstvách jedla dlhý čas 
ani príliš vysokú úroveň výkonu. Napríklad rožok sa môže za 
3 minúty spáliť, ak zvolíte príliš vysoký výkon. 

 Pri opekaní hrianok zvoľte funkciu grilovania a celý čas rúru 
sledujte. Ak by ste na hriankovanie chleba použili 
kombinovanú funkciu, chlieb za krátky čas zhorí. 

 Dávajte pozor, aby sa napájacie káble iných spotrebičov 
nezachytili do horúcich dvierok alebo do rúry. Izolácia šnúry 
by sa mohla roztopiť. Nebezpečenstvo skratu! 



Inštalácia 

 Elektrický systém musí byť vybavený zariadením pre 
odpojenie, s oddelením kontaktov na všetkých póloch 
najmenej 3 mm , ktoré poskytuje plné rozpojenie pod prepätia 
kategórie III. 

 Ak je zástrčka používa pre elektrické pripojenie, potom musí 
byť po inštalácii spotrebiča prístupná. 

 Inštalácia musí vyhovovať platným predpisom. 

 Inštalácia musí zabezpečovať ochranu pred nebezpečným 
dotykovým napätím. 

 POZOR! Spotrebič možno zapojiť len do zásuvky, ktorá je 
riadne uzemnená. 

 VAROVANIE! Spotrebič je určený na zabudovanie. Potrebné 
rozmery pre inštaláciu nájdete na posledných stránkach tohto 
návodu na používanie. 

Čistenie a údržba 

 VÝSTRAHA!: Pred Čistenie a údržba odpojte spotrebič od 
elektrickej siete. 

 Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky 
potravín treba odstrániť. 

 Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k 
znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv 
na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu. 

 Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové 
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli 
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla. 

 Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe. 

 Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly 
zbytky jídel nebo čisticích prostředků. Zbytky tuků či jídel ve 
spotřebiči mohou způsobit požár. 

 Důležité Řiďte se částí „Čištění a údržba“. 



 

 VAROVANIE: Pred výmenou žiarovky dávajte pozor, aby bol 
spotrebič vypnutý, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom. Prečítajte si kapitolu VÝMENA 
ŽIAROVKY V RÚRE. 

Servis a oprava 

 VÝSTRAHA!: Pred servis a oprava odpojte spotrebič od 
elektrickej siete. 

 VÝSTRAHA!: Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu 
chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může 
provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba. 

 VÝSTRAHA!: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie 
dvierok, nesmiete spotrebič používať, kým ho neopraví 
kompetentná osoba. 

 Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať 
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo 
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu. 

 Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce 
odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením 
mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kompetentná 
osoba. 

Dodrţiavaním nasledujúcich pokynov sa vyhnete poškodeniu 
rúry alebo nebezpečným situáciám 

 Rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna. Ak v rúre nie je 
ţiadny pokrm, môţe sa vyskytnúť elektrický výboj a poškodiť 
rúru. RIZIKO POŠKODENIA! 

 Pre vykonanie skúšobných programov vloţte do rúry pohár 
vody. Voda pohlcuje mikrovlny a rúra sa tak nepoškodí. 

 Nezakrývajte alebo inak neblokujte vetracie otvory. 



 Pouţívajte len vhodný riad pre mikrovlnné rúry. Pred pouţitím 
nádob skontrolujte, ţe sú vhodné na pouţitie v mikrovlnnej 
rúre (pozrite si časť uvádzajúcu typy riadu). 

 Nikdy neodstraňujte sľudový kryt na strope rúry! Tento kryt 
chráni generátor pred poškodením tukmi a kúskami pokrmov. 

 Vo vnútri rúry neskladujte ţiadne horľavé predmety, ktoré by 
sa mohli vznietiť pri zapnutí rúry. 

 Rúru nepouţívajte ako skladovací priestor. 

 Rúru nepouţívajte na vypráţanie ak nie je moţné kontrolovať 
teplotu oleja. 

 Otočný tanier a grily znesú maximálne zaťaţenie 8 kg. Na 
zabránenie poškodeniu rúry nepresahujte toto zaťaţenie. 



 

Prednosti mikrovlnnej rúry 

Klasická rúra vyžaruje teplo pomocou 

elektrického odporu alebo prostredníctvom 

plynových horákov. Teplo potom pomaly 

preniká z povrchu dovnútra pokrmu. Keďže sa 

zohrieva aj okolitý vzduch, samotná rúra 

i plechy, mnoho energie sa stráca.  

Naopak, v prípade mikrovlnných rúr sa teplo 

vytvára uprostred samotného jedla – teplo ho 

zohrieva zvnútra smerom k povrchu. Pretože 

mikrovlny nezohrievajú vzduch ani vnútorné 

steny prístroja a riad (ak je vhodný pre tento 

účel), pri ich využívaní sa toľko energie 

nestráca.  

V stručnosti – mikrovlnná rúra má tieto 

výhody: 

1. Skracuje dobu varenia – vo všeobecnosti 

je táto doba o tri štvrtiny kratšia ako pri 

klasickom varení. 

2. Mimoriadne rýchlo rozmrazuje aj hlboko 

zmrazené jedlá, čo znižuje 

nebezpečenstvo tvorby baktérií. 

3. Šetrí energiu. 

4. Uchováva nutričnú hodnotu jedla 

v dôsledku kratšej doby prípravy jedla. 

Ako pracuje mikrovlnná rúra 

V mikrovlnnej rúre sa nachádza 

vysokonapäťové zariadenie „Magnetron“, 

ktoré elektrickú energiu premieňa na 

mikrovlny. Elektromagnetické vlny sú vedené 

do vnútorného priestoru rúry a šíria sa 

miešaním alebo pomocou otočného taniera.  

Vo vnútri rúry sa vlny šíria všetkými smermi 

a odrážajú sa od kovových stien, a tak 

prenikajú do jedla rovnomerne. 

Ako sa zohrieva jedlo 

Väčšina potravín obsahuje vodu. Jej molekuly 

mikrovlny uvedú do pohybu.  

Trením molekúl vzniká teplo, ktoré sa prenáša 

aj na potraviny. Podľa potreby potom 

mikrovlnná rúra jedlá rozmrazuje, varí alebo 

len udržiava teplé.  

Keďže teplo sa vytvára v samotnom jedle, 

tento spôsob prípravy jedla má mnoho výhod: 

 Je možné variť bez tekutiny a oleja alebo 
len s ich malým množstvom; 

 Rozmrazovanie, zohrievanie alebo 
varenie v mikrovlnnej rúre je rýchlejšie ako 
v rúre klasickej; 

 Vitamíny, minerály a ďalšie výživné látky 
sa neznehodnocujú; 

 Prirodzená farba a vôňa jedla sa nemení. 

Mikrovlny prenikajú porcelánom, sklom, 

kartónom a umelou hmotou, nie však kovmi. 

Preto sa kovový riad – prípadne riad 

obsahujúci kovové častice – v mikrovlnnej 

rúre vôbec nemá používať. 

Mikrovlny sa odrážajú od kovu... 

 

...prenikajú sklom či porcelánom... 

 

...a jedlo ich pohlcuje 

 

 



Popis spotřebiče 

1. Západky 4. Keramická základna

2. Skleněná dvířka 5. Ovládací panel

3. Sklopný gril 6. Mřížka

 

 

 

 

1. Gombík na výber funkcie 5. Tlačidlo bezpečnostný zámok 
2. Tlačidlo štart/stop 6. Tlačidlo otvárania dverí 
3. Tlačidlo hodín 7. Otočný gombík 
4. Tlačidlo OK   

  

1 2 3 4 5 6 7



 

 

a Časový indikátor h Rozmrazovanie podľa časového 
indikátora 

b Indikátor funkcie grilovania i indikátor výkonu 
c Indikátor funkcie mikrovlnnej rúry j Tlačidlo otvárania dverí 
b + c Indikátor funkcie grilovania + mikrovlnnej 

rúry 

k Tlačidlo bezpečnostný zámok 

d Indikátor špeciálnej funkcie l Tlačidlo OK 
e Displej  m Tlačidlo hodín 
f Rozmrazovanie podľa indikátoru váhy n Tlačidlo štart/stop 
g Časový indikátor   

 

Popis funkcií tlačidiel 

Symbol Funkcia 
Výkon 

mikrovlnnej rúry 
Potraviny 

 

Mikrovlnná 

rúra 

90 W 
Pomalé rozmrazovanie jemných jedál, udržiavanie teploty 
jedla 

180 W 
Varenie s malým množstvom tepla, varenie ryže 

Rýchle rozmrazovanie 

360 W 
Roztopenie masla 

Ohrev detských pokrmov 

600 W 

Varenie zeleniny a jedla 

Opatrné varenie a ohrievanie, 

Ohrievanie a varenie malých porcií jedla 

Ohrev krehkého jedla 

850 W Varenie a rýchle ohrievanie tekutín a predvarených potravín 

 
+ 

 

Mikrovlnná 

rúra 

+ Grilovanie 

90 W Opekanie jedla 

180 W Grilovanie hydiny a mäsa  

360 W Pečenie koláčov a jedál so zapečeným syrom 

 
Grilovanie --- Grilovanie jedla 

a b e f g

d

c

h

i

jklmn



Základné nastavenia 

Nastavenie hodín 

Po prvom pripojení mikrovlnnej rúry alebo po 
výpadku napájania displej hodín bude blikať, 
čo označuje, že zobrazený čas nie je správny. 
Hodiny nastavíte nasledovne: 

1. Stlačte tlačidlo Clock (3) keď sa na displeji 

zobrazia hodiny. Čísla hodín začnú blikať. 

2. Otočte otočný gombík (7) na nastavenie 

správnej hodnoty hodín. 

3. Znovu stlačte tlačidlo Clock (3) na 

nastavenie minút. Čísla minút začnú 

blikať. 

4. Otočte Otočný gombík (7) na nastavenie 

správnej hodnoty minút. 

5. Na ukončenie znovu stlačte tlačidlo Clock 

(2). 

Ukrytie/zobrazenie hodín 

Ak vás zobrazenie hodín ruší, môžete ich 
skryť stlačením tlačidla Clock (2) na 3 
sekundy. Bodky, ktoré oddeľujú hodiny a 
minúty začnú blikať, ale zvyšok hodín bude 
skrytý. 
Ak chcete znova zobraziť hodiny, znovu 

stlačte tlačidlo Clock (2) na 3 sekundy. 

Bezpečnostné zablokovanie 

Funkcie rúry sa dajú zablokovať (napr. aby ich 
deti nemohli používať). 

1. Na zablokovanie rúry stlačte tlačidlo 

Bezpečnostný zámok (5) na 3 sekundy. 

Budete počuť zvukový signál a na displeji 

hodín sa zobrazí symbol „ “. Rúra je v 

tomto stave zablokovaná a nedá sa 

používať. 

2. Na odblokovanie rúry stlačte znovu 

tlačidlo Bezpečnostný zámok (5) na 3 

sekundy. Budete počuť zvukový signál. 
  

1 2 3 4 5 6 7



 

Základné funkcie 

 
 

Mikrovlnná rúra 

Túto funkciu použite na varenie a ohrievanie 

zeleniny, zemiakov, ryže, rýb a mäsa. 

1. Otočte gombíkom na výber funkcie (1), 
kým bliká indikátor funkcie mikrovlnnej 
rúry. Na displeji bude blikať 10:00. 

2. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie doby trvania. 

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). Na 
displeji bude blikať hodnota výkonu 
mikrovlnnej rúry. Indikátor výkonu 
mikrovlnnej rúry začne blikať. 

4. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie úrovne výkonu 
mikrovlnnej rúry. Ak tento gombík 
nezapnete, rúra bude pracovať s 
výkonom 850 W. 

5. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). 

6. Stlačte tlačidlo štart/stop (2). Rúra začne 
pracovať. 

POZNÁMKA:  

Tlačidlo štart môže byť kedykoľvek 
stlačené v nasledujúcich sekvenciách a 
rúra začne proces pečenia so 
zobrazenými parametrami. 

Grilovanie 

Túto funkciu použite na rýchle opečenie 

hornej strany jedla. 

1. Otočte gombíkom na výber funkcie (1), 
kým bliká indikátor funkcie grilovania. Na 
displeji bude blikať 10:00. 

2. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie doby trvania. 

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). 

4. Stlačte tlačidlo štart/stop (2). Rúra začne 
pracovať. 

Mikrovlnná rúra + grilovanie 

1. Otočte gombíkom na výber funkcie (1), 
kým bliká indikátor funkcie mikrovlnnej 
rúry + grilovania. Na displeji bude blikať 
10:00. 

2. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie doby trvania. 

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). Na 
displeji bude blikať hodnota výkonu 
mikrovlnnej rúry. Indikátor výkonu 
mikrovlnnej rúry začne blikať. 

4. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie úrovne výkonu 
mikrovlnnej rúry. Ak tento gombík 
nezapnete, rúra bude pracovať s 
výkonom 360 W. Maximálny výkon, ktorý 
môžete zvoliť je 360 W. 

5. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). 

6. Stlačte tlačidlo štart/stop (2). Rúra začne 
pracovať. 

  

1 2 3 4 5 6 7



POZNÁMKA:  

Tlačidlo štart môže byť kedykoľvek 
stlačené v nasledujúcich sekvenciách a 
rúra začne proces pečenia so 
zobrazenými parametrami. 

Rozmrazovanie podľa času (manuálne) 

Túto funkciu použite na rýchle rozmrazenie 

akéhokoľvek typu jedla. 

1. Otočte gombíkom na výber funkcie (1), 
kým bliká indikátor Rozmrazovania podľa 
času. Na displeji bude blikať 10:00. 

2. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie doby trvania. 

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). 

4. Stlačte tlačidlo štart/stop (2). Rúra začne 
pracovať. 

5. Otočte jedlo vždy, keď rúra pípne a na 
displeji bliká slovo: . 

Rozmrazovanie podľa váhy (automatické) 

Túto funkciu použite na rýchle 

rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, ovocia a 

chleba. 

1. Otočte gombíkom na výber funkcie (1), 
kým bliká indikátor Rozmrazovania podľa 
váhy. Na displeji začne blikať typ jedla "Pr 
1". 

2. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie typu jedla. Ak 
tento gombík nezapnete, rúra bude 
pracovať s nastavením typu jedla "Pr 1". 

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). Na 
displeji bliká hodnota hmotnosti jedla. 
Indikátor hmotnosti začne blikať. 

4. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie hmotnosti jedla. 
Ak tento gombík nezapnete, rúra bude 
pracovať s hmotnosťou 200 g. 

5. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4). 

6. Stlačte tlačidlo štart/stop (2). Rúra začne 
pracovať. 

7. Otočte jedlo vždy, keď rúra pípne a na 
displeji bliká slovo: . 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje programy 
funkcie rozmrazovanie podľa váhy, ktoré 
udávajú hmotnostné intervaly a časy 
rozmrazovania a čakania (aby malo jedlo 
rovnomernú teplotu). 

Prog. Jedlo 
Hmotno

sť (g) 
Čas 

(min.) 

Doba 
čakania 
(min.) 

Pr 1 Mäso 100 – 
2500 

3 – 75 20 – 30 

Pr 2  Hydina 100 – 
2500 

3 – 75 20 – 30 

Pr 3 Ryby 100 – 
2500 

3 – 
83’20 

20 – 30 

Pr 4 Ovocie 100 – 
1000 

2’37 – 
26 

10 – 20 

Pr 5 Chlieb 100 – 
1500 

2’24 – 
36’15 

10 – 20 

Dôležitá poznámka: pozrite si „Všeobecné 

pokyny pre rozmrazovanie“. 

Špeciálne funkcie 

Špeciálna funkcia „Auto“ 

1. Otočte gombíkom na výber funkcie (1), 
kým bliká indikátor Špeciálnej funkcie 
„Auto“. Na displeji začne blikať program 
"P1". 

2. Otočte Otočný gombík (7) v oboch 
smeroch na nastavenie programu. Ak 
tento gombík nezapnete, rúra bude 
pracovať s programom “P1”. 

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK (4).  

4. Stlačte tlačidlo štart/stop (2). Rúra začne 
pracovať. 

5. Otočte jedlo vždy, keď rúra pípne a na 
displeji bliká slovo: . 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dostupné 

programy Špeciálnej funkcie «Auto» :



 

Program Typ jedla Čas (min.) Inštrukcie 

P1 Varenie zemiakov 10 Vložte zemiaky (približne 500 g) do vody v 
tepelne odolnej nádobe a umiestnite ju na 
rotujúcu platňu v mikrovlnnej rúre 

P2 Pomaly 
varené/dusené 

jedlá 

19 Umiestnite prísady na pomalé varenie/dusenie do 
misky (napríklad kapusta, kuracie gulo), zakryte 
misku a vložte ju na rotujúcu platňu. 

Dôležité poznámky: 

 Vždy používajte riad hodný na použitie v 
mikrovlnnej rúre a veko alebo kryt, aby ste 
predišli úniku tekutín. 

 Jedlá počas ohrievania občas pomiešajte 
alebo premiešajte, najmä ak rúra vydáva 

pípanie a na displeji bliká nápis: . 

 Čas potrebný na ohrev jedla bude závisieť 
od jeho počiatočnej teploty. Jedlo priamo 
vybraté z chladničky sa bude ohrievať 

dlhšie, ako jedlo s izbovou teplotou. Ak 
teplota jedla nie je taká, akú požadujete, 
vyberte väčšiu alebo menšiu hmotnosť pri 
ďalšom ohreve jedla. 

 Po ohriatí jedlo premiešajte a potom ho 
nechajte nejaký čas odstáť, aby sa teplota 
v celom jedle vyrovnala. 

 Varovanie! Po ohriatí môže byť nádoba 

veľmi horúca. Hoci mikrovlnné rúry 
neohrievajú väčšinu nádob, tieto sa môžu 
ohriať prenosom tepla z jedla. 

Keď rúra pracuje... 

Prerušenie cyklu varenia 

Proces varenia môžete kedykoľvek zastaviť 
jedným stlačením tlačidla Štart/Stop alebo 

otvorením dvierok rúry. 

V oboch prípadoch: 

 Vyžarovanie mikrovlnnej rúry sa 
okamžite zastaví. 

 Gril je deaktivovaný, ale je stále veľmi 
horúci. Nebezpečenstvo popálenia! 

 Časovač sa zastaví a na displeji sa 

zobrazí zostávajúci čas prevádzky. 

Ak chcete, v tomto okamihu môžete: 

1. Otočiť alebo premiešať jedlo, aby ste 
sa uistili, že bude rovnomerne 
uvarené. 

2. Zmeniť parametre procesu. 

3. Zrušiť proces stlačením tlačidla 
Štart/Stop na 3 sekundy. 

Na reštartovanie procesu zatvorte dvierka a 

stlačte tlačidlo Štart/Stop. 

Zmena parametrov 

Prevádzkové parametre (čas a teplota) sa 
môžu meniť len vtedy, keď bol proces varenia 
prerušený nasledujúcim postupom: 

Ak chcete zmeniť čas, otáčte otočným 
gombíkom. Nový definovaný čas je 
okamžite platný. 

Výkon môže byť zmenený len vtedy, keď 
sa proces varenia preruší. Postupujte 
nasledovne: 

 Stlačte tlačidlo Štart/Stop (2). Rúra 
prestane pracovať; 

 Stlačte tlačidlo OK (4), kým displej 
bliká; 

 Otočte Otočný gombík (7) na 
nastavenie novej hodnoty výkonu, 



 Na potvrdenie stlačte znovu tlačidlo 

OK (4); 

 Stlačte tlačidlo štart/stop (2). Rúra sa 

reštartuje a začne pracovať. 

Prerušenie cyklu varenia 

Ak si želáte zrušiť proces varenia, stlačte 
tlačidlo Štart/Stop na 3 sekundy. 

Potom budete počuť pípnutie a na displeji sa 

zobrazí čas. 

Ukončenie cyklu varenia 

Na konci procesu budete počuť tri pípnutia a 

na displeji sa zobrazí slovo "Koniec". 

Rozmrazovanie 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad  

o tom, koľko času potrebujú potraviny na 

rozmrazenie a koľko na odstátie (nutné kvôli 

tomu, aby boli rozmrazené rovnomerne). 

Doba rozmrazovania závisí od druhu potravín 

a ich množstva; v tabuľke preto nájdete aj 

niektoré ďalšie rady. 

 

Druh potravín Váha (g) 
Doba 

rozmrazovania 
(min.) 

Doba 
odstátia 

(min.) 
Poznámka 

Mäso v kuse, teľacina, 

hovädzina, bravčovina 

100 g 3-4 min 5-10 min 1x obrátiť 

200 g 6-7 min 5-10 min 1x obrátiť 

500 g 14-15 min 10-15 min 2x obrátiť 

700 g 20-21 min 20-25 min 2x obrátiť 

1000 g 29-30 min 25-30 min 3x obrátiť 

1500 g 42-45 min 30-35 min 3x obrátiť 

Guláš 500 g 12-14 min 10-15 min 2x obrátiť 

1000 g 24-25 min 25-30 min 2x obrátiť 

Mleté mäso 100 g 4-5 min 5-6 min 1x obrátiť 

300 g 8-9 min 8-10 min 2x obrátiť 

500 g 12-14 min 15-20 min 2x obrátiť 

Klobása na pečenie 125 g 3-4 min 5-10 min 1x obrátiť 

250 g 8-9 min 5-10 min 1x obrátiť 

500 g 15-16 min 10-15 min 1x obrátiť 

Hydina, kusy hydiny 200 g 7-8 min 5-10 min 1x obrátiť 

500 g 17-18 min 10-15 min 2x obrátiť 

Kurča, kapún  1000 g 34-35 min 15-20 min 2x obrátiť 

1200 g 39-40 min 15-20 min 2x obrátiť 

1500 g 48-50 min 15-20 min 2x obrátiť 

Ryby 100 g 3-4 min 5-10 min 1x obrátiť 

200 g 6-7 min 5-10 min 1x obrátiť 

Pstruh 200 g 6-7 min 5-10 min 1x obrátiť 

Kraby 100 g 3-4 min 5-10 min 1x obrátiť 

500 g 12-15 min 10-15 min 2x obrátiť 



 

Druh potravín Váha (g) 
Doba 

rozmrazovania 
(min.) 

Doba 
odstátia 

(min.) 
Poznámka 

Ovocie 200 g 4-5 min 5-8 min 1x obrátiť 

300 g 8-9 min 10-15 min 2x obrátiť 

500 g 12-14 min 15-20 min 3x obrátiť 

Chlieb 100 g 2-3 min 2-3 min 1x obrátiť 

200 g 4-5 min 5-6 min 1x obrátiť 

500 g 10-12 min 8-10 min 2x obrátiť 

800 g 15-18 min 15-20 min 2x obrátiť 

Maslo 250 g 8-10 min 10-15 min 1x obrátiť, odokryť 

Tvaroh 250 g 6-8 min 5-10 min 1x obrátiť, odokryť 

Smotana 250 g 7-8 min 10-15 min viečko stiahnuť 

 

Všeobecné pokyny týkajúce sa 

rozmrazovania potravín 

1. Pri rozmrazovaní potravín používajte len 

riad vhodný na používanie v mikrovlnnej 

rúre (z porcelánu, skla či umelej hmoty). 

2. Tabuľka odkazuje na rozmrazovanie 

potravín. 

3. Dĺžka doby rozmrazovania závisí od 

množstva, ako aj od výšky jedla. Na 

rozmrazovanie preto myslite už vtedy, keď 

dávate potraviny zmraziť. Veľkosť porcií 

jedla prispôsobte veľkostiam nádob, ktoré 

používate v domácnosti. 

4. Potraviny rozmiestnite v rúre podľa 

možnosti čo najrovnomernejšie. Ryby či 

kuracie stehná položte tak, aby hrubšie 

časti jednotlivých kusov smerovali von 

z rúry. Citlivé miesta na nich môžete pred 

prehriatím chrániť hliníkovou fóliou. 

Dôležité: Hliníková fólia sa nesmie 

dotýkať vnútorných stien prístroja, inak 

dochádza k iskreniu. 

5. Celé kusy obracajte viackrát. 

6. Potraviny určené na rozmrazenie 

ukladajte do rúry čo najrovnomernejšie, 

pretože ploché kusy sa rozmrazia 

rýchlejšie ako vysoké. 

7. Potraviny bohaté na tuky, ako napr. maslo, 

tvaroh a smotanu, nerozmrazujte úplne. 

Pri izbovej teplote budú o niekoľko minút 

vhodné na podávanie. Hlboko zmrazenú 

smotanu by ste mali vyšľahať ešte keď sú 

v nej malé kúsky ľadu. 

8. Položte hydinu na obrátenú podšálku. 

Šťava z mäsa potom pri rozmrazovaní 

lepšie odkvapkáva. 

9. Chlieb by mal byť zabalený do servítky, 

aby ste zabránili vysušeniu. 

10. Otočiť jedlo v pravidelných intervaloch. 

11. Jedlo, ktoré zamýšľate rozmraziť, vyberte 

z obalu. V každom prípade odstráňte 

kovové sponky. Zo skladovacích 

nádobiek, ktoré sú vhodné aj na 

zohrievanie a varenie potravín, zložte 

viečko, prípadne ich obsah vyklopte do 

normálneho riadu vhodného na použitie 

v mikrovlnnej rúre. 

12. Tekutinu uvoľnenú pri rozmrazovaní 

hydiny starostlivo zlejte a v nijakom 

prípade nepripustite, aby sa dostala do 

styku s inými potravinami. 

13. Vezmite do úvahy, že aj pri použití funkcie 

automatického rozmrazovania je istý čas 

potrebný na odstátie potravín, tak, aby sa 

jedlo dokonale rozmrazilo aj zvnútra. 



Spravidla treba počítať s 15 až 20 

minútami navyše. 

Príprava jedál v mikrovlnnej rúre 

Na čo dávajte pozor! 

 Skôr ako začnete zohrievať alebo variť 
potraviny so šupkou alebo kôrkou (napr. 
jablká, rajčiny, zemiaky, párky), 
prepichnite ich, aby nepraskli. 

 Pred použitím nádoby sa ubezpečte, že 
je vhodná na prípravu jedál v mikrovlnnej 
rúre. (Viac v kapitole o vhodnom riade.) 

 Pri príprave potravín s nízkym podielom 
vody (napr. pri rozmrazovaní chleba 
alebo pri príprave pukancov a pod.) 
dochádza k rýchlemu odparovaniu. 
Spotrebič môže potom pracovať ako keby 
bol prázdny a pokrm môže zuhoľnatieť. 
Tým sa môže poškodiť riad i spotrebič. 
Nastavujte iba najnutnejší čas a dávajte 
pozor na priebeh prípravy jedla. 

 V mikrovlnnej rúre nie je dovolené 
zohrievať veľké množstvo oleja 
(vyprážať). 

 Polotovary vyberte z obalu, pretože 
nemusí byť vždy žiaruvzdorný. Riaďte sa 
pokynmi výrobcu. 

 Ak použijete viacej nádob naraz, napr. 

hrnčekov, porozkladajte ich na otočný 
tanier rovnomerne. 

 Vrecká z umelej hmoty nezatvárajte 
kovovými, ale plastovými sponkami. 

Niekoľkokrát prepichnite vrecko, aby para 
rýchlo unikala. 

 Pri varení alebo zohrievaní potravín sa 
ubezpečte, že dosiahli najmenej 70° C. 

 Pri činnosti rúry sa na sklenenej tabuli 
dverí zráža niekedy vodná para; 
kondenzovaná voda steká potom nadol. 
Je to normálny jav, ktorý môže byť ešte 
výraznejší, ak je teplota vzduchu v 
miestnosti nízka. Bezpečná prevádzka 
spotrebiča tým nie je ohrozená. Po 
skončení varenia zotrite z dvierok 
spotrebiča kondenzovanú vodu. 

 Keď zohrievate tekutinu,  používajte 
nádoby s väčším otvorom, aby para 
lepšie unikala. 

Jedlá pripravujte podľa receptu a dodržiavajte 
pokyny uvedené v tabuľkách, či už ide o dobu 
varenia alebo odporúčaný stupeň výkonu. 

Vezmite do úvahy, že všetky údaje sú len 

orientačné a že sa môžu meniť v závislosti od 

teploty, stupňa vlhkosti a druhu potravín. 

Dobu varenia a stupeň výkonu odporúčame 

stanoviť pre každý prípad individuálne. 

Predĺžiť alebo skrátiť ju treba v závislosti od 

východiskového stavu potravín. To isté platí aj 

pre zvýšenie či zníženie výkonu. Proces 

varenia z času na čas kontrolujte a vždy 

počítajte s istým časom aj na odstátie jedla, 

aby sa teplota v jeho vnútri rozdelila 

rovnomerne, čím sa príprava jedla ukončí. 

V súvislosti s prípravou jedla v mikrovlnnej 

rúre je nutné pripomenúť... 

1. Čím je množstvo jedla väčšie, tým dlhšie 

trvá varenie. Vždy platí toto základné 

pravidlo 

 Dvojnásobné množstvo - dvojnásobný 
čas  

 Polovičné množstvo - polovičný čas 

2. Čím nižšia teplota jedla, tým dlhšie trvá 

jeho príprava 

3. Potraviny, ktoré nie sú príliš tuhé a pevné, 

sa zohrejú rýchlejšie. 

4. Správne rozloženie potravín na otočnom 

tanieri vplýva priaznivo na rovnomernú 

prípravu jedla. Ak tuhšie jedlo položíte na 

okraje otočného taniera a menej tuhé do 

stredu, môžete naraz pripravovať 

potraviny, ktorých zloženie sa líši. 

5. Dvierka prístroja sa dajú kedykoľvek 

otvoriť. Prístroj sa tým automaticky vypne. 

Pracovať začne zase až potom, keď 

dvierka zavriete a znovu stlačíte tlačidlo 

štart. 



 

6. Prikrývanie jedál skracuje dobu prípravy. 

Potraviny si okrem toho udržia viac 

tekutín. Pokrievky a viečka však musia 

prepúšťať mikrovlny a vždy musia mať aj 

malý otvor na unikanie pary. 

Tabuľky a tipy – Príprava zeleniny 

Jedlo 
Množstv

o (g) 

Množstvo 

tekutiny 

Výkon 

(W) 
Program 

Trvanie 

(min.) 

Čas odstátia 

(min.) 
Rady 

Karfiol, 
brokolica, 
pečiarky, 
huby 

0.5 
0.3 
0.25 

1/8 l 

1/8 l 

- 

850 
850 
850 

5 
5 
5 

9-11 
6-8 
6-8 

2-3 
2-3 
2-3 

Nakrájať na plátky. 

Hrach 
a karotka, 
mrazená 
karotka 

0.3 
 

0.25 

½ šálky 

 

2-3 veľké 
lyžice 

850 
 

850 

5 
 

5 

7-9 
 

8-10 

2-3 
 

2-3 
Nechať zakryté. 

Zemiaky 0.25 2-3 veľké 
lyžice 

850 5 5-7 2-3 
Nakrájať na plátky alebo 
pásiky. 

Paprika, pór 
0.25 
0.25 

Žiadna 

½ šálky 

850 
850 

5 
5 

5-7 
5-7 

2-3 
2-3 

Nechať zakryté. 

Ružičkový 
kel, mrazený 

0.3 ½ šálky 850 5 6-8 2-3 
Očistiť, nakrájať na 
rovnako veľké kusy. 
Nechať zakryté. 

Kyslá 
kapusta 

0.25 ½ šálky 850 5 8-10 2-3 
Nakrájať na plátky alebo 
pásiky. 

Tabuľky a tipy – Príprava zeleniny 

Jedlo 
Množstvo 

(kg) 
Výkon (W) Program 

Trvanie 

(min.) 

Odstátie 

(min.) 
Tipy a rady 

Rybie plátky 0.5 600 4 10-12 3 
Pripravovať zakryté. 
V polovici času obrátiť. 

Celá ryba 0.8 
850 
360 

5 
3 

3-5 
10-12 

2-3 

Pripravovať zakryté. 
V polovici času obrátiť. 
Okrem toho prikryť 
najtenšie kusy mäsa. 

Príprava jedál na grille 

Používajte kovový rošt dodávaný spolu so 

spotrebičom, tak dosiahnete pri grilovaní 

dobré výsledky. 

Nasaďte kovový rošt tak, aby sa nedotýkal 

kovového povrchu vnútorného priestoru 

spotrebiča, inak hrozí nebezpečenstvo 

vzniku iskier, ktoré môžu spotrebič 

poškodiť. 

DÔLEŽITÉ POKYNY: 

1. Pri prvom použití grilu vzniká trochu dymu, 

ako aj zápach, čo je spôsobené použitím 

oleja pri výrobe. 

2.  Ak je rúra zapnutá, sklenená tabuľa 

dvierok sa veľmi zahrieva. Nedovoľte 

deťom, aby sa približovali k rúre. 

3. Pri používaní grilu sa vnútorné steny 

spotrebiča a kovová mriežka veľmi 

zahrievajú. Odporúčame používať 

kuchynské ochranné rukavice. 

4. Ak gril používate dlhšiu dobu, je bežné, že 

jeho výhrevné teleso sa kvôli 

bezpečnostnému termostatu dočasne 

vypína. 



5.  Dôležité! Ak grilujte alebo pečiete 

potraviny v nádobách, je nutné 

skontrolovať, či tieto nádoby sú vhodné na 

použitie v mikrovlnnej rúre. Pozri kapitolu 

týkajúce sa druhu riadu! 

6. Pri používaní grilu sa môže stať, že 

čiastočky tuku vystreknú na vyhrievacie 

teleso, kde zhoria. To je normálne, funkcia 

spotrebiča tým nijako nie je ohrozená. 

7. Po každom použití rúry vyčistite jej 

vnútrajšok i všetko príslušenstvo, aby sa v 

rúre neukladal nános nečistoty. 

Prehľad a námety – mikrovlnný ohrev a gril 

Táto funkcia je ideálna na rýchle varenie 

jedál a súčasne na opečenie ich povrchu. 

Okrem toho jej prostredníctvom môžete 

pripravovať aj jedlá posypané syrom. 

Mikrovlny a gril pracujú súčasne. Mikrovlny 

varia a gril opeká.

Druh jedla Množstvo (g) Riad 
Výkon 

(Watt) 
Pozícia Čas (min.) 

Cestoviny posypané 

syrom 

Pizza 

0.5 

plytký 

180 2 17-20 

Zemiaky posypané syrom 
0.8 plytký 600 5 24-28 

Lasagne 
asi 0.8 plytký 600 5 15-20 

Grilovaný smotanový syr 
asi 0.5 plytký 180 4 18-20 

2 čerstvé kuracie stehná 
(grilované) 

každé 0.2 plytký 360 3 15-20 

Kurča asi.1.0 plytký a široký 360 4 40-45 
Cibuľová polievka 
posypaná syrom 

2 šálky po 0.2 
polievkové misy 

360 3 4-8 

Skôr ako použijete nejaký riad v mikrovlnnej 

rúre, skontrolujte, či je na tento účel vhodné. 

Používajte výhradne nádoby určené do 

mikrovlnnej rúry. 

Nádoby, ktoré mienite použiť pri využití 

kombinovanej funkcie rúry, musia byť vhodné 

aj na mikrovlnné zohrievanie, aj na grilovanie. 

Pozri kapitolu týkajúcu sa druhu riadu! 

Uvedené časy sú len orientačné a môžu sa 

líšiť v závislosti od východiskového stavu, 

teploty, vlhkosti a druhu potravín. 

Ak nastavený čas nestačil na požadované 

opečenie povrchu jedla, grilujte jedlo ďalších 

5 – 10 minút.  

Prosím, rešpektuje čas potrebný na odstátie 

jedla a kusy mäsa a hydiny nezabudnite 

obracať. 

Pri príprave jedál použite otočný tanier, ak nie 

je uvedené inak. 

Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na chladný 

vnútorný priestor (nie je potrebné 

predhrievanie).

Aký druh riadu možno použiť? 

Funkcia „mikrovlnné zohrievanie“ 

Pri využívaní funkcie „mikrovlnné zohrievanie“ 

si uvedomte, že mikrovlny sa odrážajú od 

kovového povrchu. Na rozdiel od toho sklo, 

porcelán, keramika, plasty a papier mikrovlny 

prepúšťajú. 

V mikrovlnnej rúre sa preto nesmú používať 

kovové hrnce a riad, príp, nádoby s 

kovovými súčasťami alebo kovovými 

ozdobami. Takisto je zakázané používať sklo 

a keramiku s kovovým dekórom či s 



 

čiastočným obsahom kovu (napr. olovnatý 

krištáľ).  

Ideálnym materiálom na prípravu jedál v 

mikrovlnnej rúre je sklo, porcelán, keramika 

alebo žiaruvzdorná umelá hmota. Veľmi 

krehké a rozbitné sklo, ako aj porcelán by sa 

malo používať iba krátko, napríklad pri 

zohrievaní jedál. 

Horúce jedlá prenášajú teplo aj na nádoby, 

ktoré sa môžu veľmi zohriať. Vždy preto 

používajte kuchynské ochranné rukavice! 

Test riadu 

Do spotrebiča postavte nádobu a nechajte ju 

v ňom pri maximálnej úrovni zohrievania 

mikrovlnami 20 sekúnd. Ak zostane studená 

alebo bude iba mierne zohriata, je vhodná na 

použitie. Ak sa však silne zohreje alebo 

dokonca spôsobí iskrenie, je nevhodná. 

Funkcia grilovania 

Pri funkcii „grilovanie“ musí riad odolávať 

teplotám minimálne do 300° C.  

Umelohmotné nádoby na grilovanie nie sú 

vhodné. 

Funkcia Mikrovlny + gril 

Pri funkcii funkcie mikrovlny + gril, musí byť 

riad vhodný na použitie pri funkcii mikrovĺn aj 

grilu. 

Hliníkové nádoby a fólie 

Predvarený pokrm v hliníkovej nádobe alebo 

fólii môžete vložiť do rúry, ak sú dodržané 

nasledovné podmienky: 

 Dodržiavajte odporúčania výrobcu 
uvedené na obale. 

 Hliníkové nádoby nesmú byť vyššie ako 3 
cm alebo sa nesmú dostať do kontaktu so 
stenami rúry (minimálna vzdialenosť 3 

cm). Akýkoľvek hliníkový kryt alebo 
vrchnák musí byť odstránený. 

 Hliníkovú nádobu položte priamo na 
otočný tanier. Ak použijete rošt, nádobu 
položte na porcelánový tanier. Niky 
neumiestňujte nádobu priamo na rošt! 

 Čas varenia je dlhší, pretože mikrovlny 
prechádzajú do pokrmu len z vrchu. Ak 
máte pochybnosti, je lepšie použiť len 
riad vhodný na použitie v mikrovlnnej 
rúre. 

 Hliníkovú fóliu môžete použiť počas 
rozmrazovania na odrážanie mikrovĺn. 
Jemné pokrmy, ako napríklad hydina 
alebo mleté mäso môžete chrániť pred 
nadbytočným žiarením zakrytím 
jednotlivých končatín / okrajov.  

 Dôležité: hliníková fólia sa nesmie dostať 

do kontaktu so stenami rúry, pretože 
spôsobí elektrické iskrenie. 

Pokrievky 

Odporúčame používať sklené alebo plastové 

pokrievky, alebo priľnavé fólie, pretože: 

1. Zabránia nadbytočnému odparovaniu 

(hlavne počas dlhého času varenia); 

2. Čas varenia je kratší; 

3. Pokrm sa nevysuší; 

4. Zachová sa aróma pokrmu. 

Pokrievky by mali mať otvory, aby sa nevyvíjal 

tlak. Plastové vrecká musia byť tiež otvorené. 

Detské fľaše pre kojencov alebo fľaše 

s detským pokrmom a podobné nádoby 

môžete zohrievať len bez vrchnákov / krytov, 

inak môžu prasknúť. 

Nasledovná tabuľka udáva všeobecné 

informácie, aké typy riadu sa hodia pre rôzne 

funkcie mikrovlnnej rúry. 

  



Tabuľka varného riadu 

Prevádzkový režim 
Typ 

varného 
riadu

Mikrovlny 

Gril 
Mikrovlny 

+ 
Gril 

Rozmrazovanie/ 

zohrievanie 
Varenie 

Sklo a porcelán 1) 
Domáce použitie, nie ohňu odolné, môže byť použité 
v umývačke riadu 

áno áno nie nie 

Glazúrovaný porcelán 
Ohňu odolné sklo a porcelán 

áno áno áno áno 

Porcelán, kamenná keramika 2) 
Neglazúrovaný alebo glazúrovaný bez kovovej 
dekorácie 

áno áno nie nie 

Hlinený riad 2) 
Glazúrovaný 
Neglazúrovaný 

 
áno 
nie 

 
áno 
nie 

 
nie 
nie 

 
nie 
nie 

Plastový riad 2) 
Odolný voči teplote do 100°C 
Odolný voči teplote do 250°C 

 
áno 
áno 

 
nie 
áno 

 
nie 
nie 

 
nie 
nie 

Plastová fólia 3) 
Plastová fólia pre pokrmy 
Celofán 

 
nie 
áno 

 
nie 
áno 

 
nie 
nie 

 
nie 
nie 

Papier, kartón, pergamen 4) áno nie nie nie 

Kov 
Hliníková fólia 
Hliníkové obaly 5) 
Príslušenstvo (rošt) 

 
áno 
nie 
nie 

 
nie 
áno 
nie 

 
áno 
áno 
áno 

 
nie 
áno 
áno 

1. Bez zlatých a strieborných okrajov; žiadny 

olovnatý krištáľ. 

2. Dodržiavajte pokyny výrobcu! 

3. Na uzatvorenie sáčkov nepoužívajte 

kovové spony. Sáčky poprepichujte. Fólie 
použite len na zakrytie pokrmu. 

4. Nepoužívajte papierové taniere. 

5. Len plytké hliníkové nádoby bez krytov / 

vrchnákov. Hliník sa nesmie dostať do 
kontaktu so stenami rúry.

Čistenie a údržba rúry 

Čistenie je potrebná požadovaná údržba. 

Výstraha! Mikrovlnnú rúru by ste mali 

pravidelne čistiť a odstrániť všetky zvyšky 
pokrmov. Ak mikrovlnná rúra nie je udržiavaná 
v čistote, môžu sa poškodiť povrchy, zníži sa 
tak životnosť rúry a môžu nastať 
nebezpečné situácie. 

Výstraha! Čistenie by sa malo vykonávať 
po vypnutí rúry.  Zástrčku vytiahnite 
z elektrickej zásuvky alebo vypnite hlavný 
istič. 

Nepoužívajte agresívne alebo brúsne 
čističe, čističe, ktoré môžu poškrabať 

povrch alebo ostré predmety, pretože sa 
môžu objaviť škvrny. 

Na čistenie nepoužívajte vysoký tlak alebo 

prúdové trysky.

Predná časť

Bežne je na vyčistenie rúry potrebné vlhkú 
tkaninu. Ak je rúra veľmi znečistená, pridajte 
do vody niekoľko kvapiek prostriedku na 
umývanie riadu. Potom rúru utrite suchou 
tkaninou. 

Pri rúre s hliníkovým čelom, použite čistič 

skiel a jemnú tkaninu, ktorá neuvoľňuje 



 

vlákna. Utierajte z jednej strany na druhú bez 
vyvíjania tlaku na povrch. 

Okamžite odstráňte mastnotu, škrob alebo 
vajcovité biele škvrny. Pod týmito škvrnami sa 
môže vytvoriť korózia. 

Vo vnútri rúry nenechávajte uvoľnenú vodu.

Vnútorný priestor rúry 

Vo vnútri rúry nenechávajte uvoľnenú vodu. 

Po každom použití rúry, vyčistite vnútorné 
steny s navlhčenou tkaninou, pretože toto je 
najľahší spôsob, ako odstrániť škvrny alebo 
zvyšky pokrmu, ktoré sa prilepili. 

Na odstránenie silnejšieho znečistenia, 
použite neagresívne čistiace prostriedky. 
Nepoužívajte spreje alebo iné agresívne 
alebo brúsne čistiace prostriedky. 

Dvere a prednú časť rúry udržiavajte stále 
v čistote na zaistenie správneho otvárania 
a zatvárania dverí. 

Dávajte pozor, aby sa do rúry nedostala voda 
cez vetracie otvory. 

Pravidelne vyberte otočný tanier s 
príslušenstvom a vyčistite priestor pod ním, 
zvlášť pri rozliatí tekutiny. 

Ak je interiér veľmi znečistený, položte na 
otočný tanier pohár vody a zapnite rúry na 2 
alebo 3 minúty na maximálny výkon. 
Uvoľnená para zmäkčí špinu, ktorú potom 
môžete utrieť pomocou suchej tkaniny. 

Nepríjemné arómy (napr. po príprave ryby) 

môžete jednoducho odstrániť. Vložte pohár 

vody s niekoľkými kvapkami citrónovej šťavy. 

Do šálky dajte lyžicu kávy na zabránenie 

zrážaniu pary na stenách počas varenia a 

vložte ju do rúry. Potom zapnite mikrovlnnú 

rúru na 2 až 3 minúty na maximálny výkon.

Таванът на фурната 

Ak je strop rúry znečistený, gril sa môže znížiť, 

aby sa uľahčilo čistenie. 

Aby ste zabránili nebezpečenstvu popálenia, 

pred spustenie grilu počkajte, kým sa ochladí. 

Postupujte nasledovne: 

1. Otočte podperu grilu o 180° (1) 
2. Mierne znížte gril (2). Nepoužívajte 

nadmernú silu, pretože by to mohlo 
spôsobiť poškodenie. 

3. Po vyčistení stropu položte gril (2) naspäť 
na miesto a vykonajte predchádzajúcu 
operáciu. 

DÔLEŽITÉ VAROVANIE: Podpera grilového 

vykurovacieho telesa (1) môže pri jeho 

otáčaní spadnúť. Ak k tomu dôjde, vložte 

podperu grilového ohrievacieho telesa (1) do 

štrbiny v strope dutiny a otočte ju o 90° k 

pozícii nosiča vykurovacieho telesa (2). 

č

Príslušenstvo 

Príslušenstvo čistite po každom použití. Ak je 
silne znečistené, najskôr ho namočte a potom 
použite kefku alebo špongiu. Príslušenstvo 
môžete umývať v umývačke riadu. 

Ubezpečte sa, že otočný tanier a jeho unášač 
sú stále čisté. Nezapínajte spotrebič bez 
otočného taniera a unášača. 

Čo mám robiť ak rúra nepracuje? 

POZOR! Opravu môže vykonať len 
kvalifikovaný pracovník. Opravy vykonané 
neautorizovanom osobou sú nebezpečné. 

Pri nasledovných otázkach sa nemusíte 

obrátiť na servis:

 Displej nič nezobrazuje! Skontrolujte: 



- Indikátor času bol vypnutý (viď časť 

Základné nastavenia). 

 Tlačidlá nefungujú! Skontrolujte: 

Bezpečnostné blokovanie je aktívne (viď 

časť Základné nastavenia).

 Rúra nepracuje! Skontrolujte 

- Správnosť pripojenia elektrickej zástrčky. 

- Či je rúra zapnutá. 

- Úplne zatvorte dvere. Dvere by sa mali 

zatvoriť cvaknutím. 

- Medzi dverami a prednou časťou rúry sú 

cudzie telesá. 

 Počas prevádzky rúry počuť 

abnormálne zvuky! Skontrolujte: 

- Vo vnútri rúry sa iskrí z dôvodu kovových 

predmetov (viď časť o typoch varného 

riadu). 

- Varný riad sa dotýka stien rúry. 

- V rúre sú príbory a časti kuchárskeho 

náradia. 

 Pokrm sa nezohreje alebo sa zohrieva 

veľmi pomaly! Skontrolujte: 

- Nechcene ste použili kovový riad. 

- Nastavte správny čas varenia a výkon. 

- Pokrm ktorý ste vložili do rúry je väčší 

alebo chladnejší ako obyčajne. 

 Pokrm je príliš horúci, vysušený alebo 

zhorený! Skontrolujte, či ste zvolili 

správny prevádzkový čas a výkon. 

 Po skončení varenia počuť zvuky! Toto 

je normálne. Chladiaci ventilátor pracuje 

ešte určitú dobu. Keď sa teplota 

dostatočne zníži automaticky sa vypne. 

 Rúra sa zapne ale svetlo sa 

nerozsvieti! Ak všetky funkcie pracujú 

správne, pravdepodobne sa vypálila 

žiarovka. Rúru môžete ďalej používať. 

 

č č
ť

č č

Výmena vypálenej žiarovky 

Ak potrebujete na výmenu žiarovky, mali by 

ste zavolať servis, pretože pec musí byť 

odinštalovaný vykonať výmenu žiarovky.

Technická charakteristika 

Technické údaje 

 Striedavé napätie .......................................................... (Pozri údaje na výrobnom štítku) 

 Celkový príkon ............................................................................  2700 W 

 Výkon grilu ..................................................................................  1250 W 

 Mikrovlnný výkon. ........................................................................  850 W 

 Frekvencia mikrovĺn ....................................................................  2450 MHz 

 Vonkajšie rozmery (Š x V x H) ....................................................  595  390  334 mm 

 Vnútorné rozmery (Š x V x H) .....................................................  350  220  280 mm 

 Objem ..........................................................................................  22 ltr 

 Hmotnosť ....................................................................................  22 kg 

  



 

Ochrana životného prostredia 

Likvidácia obalu  

Obal obsahuje značku Zelený bod. 

Zlikvidujte všetky obalové materiály vrátane 

kartónu, polystyrénu a plastových fólií v 

príslušných odpadkových nádobách. Týmto 

spôsobom zaistíte, že obalové materiály budú 

opätovne použité. 

Likvidácia starého spotrebiča  

Podľa Európskej smernice 2012/19/EU o 

zaobchádzaní so starým elektrickým a 

elektronickým odpadom (WEEE), domáce 

elektrické spotrebiče nesmú byť likvidované 

spoločne so štandardným odpadom. 

Staré spotrebiče musia byť zhromažďované 

osobitne pre optimalizáciu obnovy materiálov 

a recykláciu a pre ochranu pred možným 

škodlivým dopadom na ľudské zdravie a 

životné prostredie. Symbol preškrtnutej 

nádoby na odpadky umiestnený na 

produktoch upozorňuje osoby na ich 

povinnosť osobitne likvidovať takéto 

spotrebiče. 

Užívateľ by mal kontaktovať miestnu správu 

alebo miesto predaja pre potrebné informácie 

o miestach likvidácie starých elektrických 

spotrebičov. 

Pred likvidáciou vášho spotrebiča ho učiňte 

nepoužiteľným odpojením a odrezaním 

sieťovej šnúry. 

Inštalačné pokyny 

Pred inštaláciou 

Skontrolujte, že napätie uvedené na 

typovom štítku je zhodné s napätím 
v elektrickej zásuvke 

Otvorte dvere rúry, vyberte príslušenstvo 

a odstráňte obalový materiál. 

Pozor! Predná časť mikrovlnnej rúry môže 
byť obalená ochrannou fóliou. Pred prvým 

použitím rúry ju odstráňte. 

Skontrolujte, že rúra nie je poškodená. 

Skontrolujte, či sa dvere správne zatvárajú, 
a že vnútorná strana dverí a závesy na 
otváranie dverí nie sú poškodené. Ak zistíte 
poškodenie, obráťte sa na servis. 

MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE ak 

poškodený sieťový kábel alebo zástrčka, ak 
zariadenie nepracuje správne, ak je 
poškodené alebo ak spadlo. Obráťte sa na 
servis. 

Rúru umiestnite na rovný a stabilný povrch. 
Rúra nesmie byť umiestnená v blízkosti 
tepelných zdrojov, rádia alebo televízora. 

Počas inštalácie skontrolujte, že sa 
napájací kábel za rúrou nedostane do 

styku s vlhkom alebo s ostrými 
predmetmi. Vysoké teploty môžu poškodiť 
napájací kábel. 

Pozor: po inštalácii overte, či máte prístup 

k elektrickej zásuvke. 

Po inštalácii 

Mikrovlnná rúra je vybavená sieťovým káblom 
a zástrčkou pre jedno fázový prúd. 

Rúra by mala byť nainštalovaná na stálom 
mieste nainštalovaná kvalifikovaným 

pracovníkom. V takom prípade by mala byť 
rúra pripojená k elektrickému obvodu 
s ističom s minimálnou vzdialenosťou 3 mm 
medzi kontaktmi. 

VAROVANIE: RÚRA MUSÍ BYŤ 
UZEMNENÁ. 

Výrobca a predajca nezodpovedajú za 

škody vzniknuté nedodržaním pokynov 
uvedených v tomto návode na obsluhu. 

Rúra pracuje len keď sú správne zatvorené 

dvere. 

Po prvom použití vyčistite interiér rúry 

a príslušenstvo. Pozrite si časť „Čistenie 

a údržba rúry“



Instalace / Inštalácia 

CS Tato mikrovlnná trouba má být instalována ve výšce 850 mm nebo víc nad úrovní podlahy. 

Tato mikrovlnná trouba nesmí být instalována pod pracovním povrchem nebo pod jinou troubou, 

aby se zabránilo rozlití kapalin. 

SK Táto mikrovlnná rúra musí byť inštalovaná vo výške 850 mm alebo viac nad úrovňou podlahy. 

Táto mikrovlnná rúra nesmie byť inštalovaná pod pracovným povrchom alebo pod inou rúrou, 

aby sa zabránilo rozliatiu kvapalín. 

 

 

 

CS 

 Zasuňte troubu do rámečku a vycentrujte 
ji.  

 Otevřte dvířka a přípevněte troubu k 
rámečku pomocí 4 přiložených šroubů. 
Šrouby vložte srz čelní otvory. 

SK 

 Rúru úplne zatlačte do inštalačnej skrinky 
a vyrovnajte ju. 

 Otvorte dvere mikrovlnnej rúry a upevnite 
ju pomocou štyroch dodaných skrutiek. 
Skrutky vložte cez predné diery 
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