CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ
Uvnitř trouby a v její blízkosti

neohřívejte a ani nepoužívejte hořlavé materiály. Kouř může způso-

bit nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Nepoužívejte mikrovlnnoutroubu
k sušení textilu, papíru, koření,
bylin, dřeva, květů, ovoce nebo
jiných hořlavých materiálů.
Nebezpečí požáru.
Pokud by se uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby něco vzňalo,neotevírejte dvířka a troubu vypněte.
Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na
panelu pojistek nebo jističů.
Nerozvařte jídlo.Nebezpečí požáru.
Nenechávejte troubu bez dozoru,
zvláště pokud při tepelné úpravě
používáte papír, plasty nebo jiné
hořlavé materiály.
Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při
ohřívání jídel se mohou roztavit.
Nepoužívejtev tomto spotřebiči
korozivní chemikálie nebo páry.
Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel.
Není určen pro průmyslové nebo
laboratorní účely.

VEJCE
Mikrovlnnou troubu nepoužívejte
na vaření nebo ohřívání celých vajec se
skořápkou nebo bez
ní, protože vejce by
mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.
Děti starší8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod
dohledemnebo tehdy, pokud
obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud
rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí.
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem h
 rály.
Děti starší 8 let smí spotřebič používat,čistit nebo udržovat pouze
pod dohledem.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁN Í!
Spotřebič a jeho přístupné části se
během použití zahřejína vysokou
teplotu.
Je třeba dbát opatrnosti, a byste
se nedotkli topných těles.
Spotřebič musí být mimo dosah dětí
mladších 8 let, p
 okud nejsou

pod stálým dohledem.

Mikrovlnnou troubu
nepoužívejte pro
tepelnou úpravu
jídel nebo nápojů
v hermeticky
uzavřených nádobách. Zvýšení
tlaku by mohlo způsobit škody
při otevření, nebo by nádoby
mohly vybouchnout.
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Pokud je nutné vyměnit poškozený
síťový kabel,musí se vyměnit za
originální napájecí kabel, který
je k dostání v našem
servisním středisku.
Výměnu síťového
kabelu smí provádět
pouze vyškolený servisní
technik.
Údržbu smí provádět
výlučně vyškolený servisní
technik.Provádění

údržby nebo oprav,
u kterých je nutné sejmout
kryty chránící před mikrovlnami,
je nebezpečné. Tyto činnosti
smí provádět pouze odborně
vyškolený technik.

Neodstraňujte žádné kryty.
Je třeba pravidelně sledovat, zda
není poškozeno těsnění dvířek
nebo přilehlé plochy. V případě
poškození mikrovlnnou
troubu nepoužívejte, dokud ji
kvalifikovaný technik neopraví.

CZ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
OBECNĚ
Tento spotřebič je určen výhradně
k domácímu použití.
Tento spotřebič je určen k použití jako vestavěný. Nepoužívejte ho
volně stojící.
Spotřebič je určen k ohřevu jídel
a nápojů. Sušení potravin nebo
oděvů či ohřev ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých
hadříků a podobných předmětů
může vést k nebezpečí úrazu, vznícení nebo požáru.
Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejteprázdnou, bez vloženého jídla.
Mohla by se tím poškodit.
Jestliže se chcete cvičit v ovládánítrouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou
energii a trouba se nepoškodí.
Nepoužívejte troubuke skladování
předmětů.
Drátěné uzávěryz plastových nebo papírových
sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.
FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI
Mikrovlnnou troubu nepoužívejte
k fritování v olejové lázni,
protože teplotu oleje není možné regulovat.
Abyste se nepopálili,používejte
při uchopení nádob, částí trouby
a plechů vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY
Např. nápoje nebo voda.
Tekutiny se mohou zahřát nad bod varu, aniž
by viditelně bublaly.
Může pak dojít k náhlému vyvření
horkých tekutin.
Aby k tomu nedošlo, postupujte
následujícím způsobem:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní
ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu
chvíli v klidu a pak ji před
opatrným vytažením nádoby
z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.
POZOR
V mikrovlnné kuchařcesi vždy najděte podrobné údaje, zejména
při přípravě jídel obsahujících alkohol.
Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti
musíte pokrm nebo tekutinu
protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se
riziku opaření nebo popálení.
Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.
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INSTALACE
INSTALACE SPOTŘEBIČE
Při instalaci spotřebiče se řiďte přiloženými
samostatnými instalačními pokyny.

PŘED PŘIPOJENÍM
Zkontrolujte, zda napětína typovém štítku odpovídá napětí ve
vaší domácnosti.
Nesnímejte kryty vstupu mikrovln
umístěné na vnitřní
boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln
před tukem a zbytky jídel.
Před instalací se ujistěte,že je
trouba prázdná.
Zkontrolujte, zda není trouba poškozená.Zkontrolujte, zda jsou
dvířka trouby řádně zavřená
a zda těsnění není poškozené.
Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým
vlhkým hadříkem.

4

Troubu nezapínejte,pokud je poškozený napájecí síťový kabel
nebo zástrčka, nebo nefungují správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k jinému ohrožení zdraví
a majetku.
Jestliže je napájecí kabel příliš krátký,požádejte oprávněného elektrikáře nebo
servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti mikrovlnné trouby.
Napájecí síťový kabelmusí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení vestavěného spotřebiče
k hlavní zásuvce elektrického napájení.
Montáž musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy, a proto je nutné použít
všepólový vypínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

CZ

PO PŘIPOJENÍ
Troubu lze spustit,jen když jsou
dvířka správně zavřená.

Uzemnění tohoto spotřebičeje
podle zákona povinné.Výrobce
odmítá jakoukoli odpovědnost
za zranění osob a zvířat nebo za
škody na majetku, pokud tento
požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné
problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
Funkční
symboly

Tlačítko
STOP/PAUZA

Tlačítko
ON/OFF

Tlačítko
POWER

Tlačítko
START

Power

Tlačítko
ZPĚT

Ovladač
NASTAVENÍ

Tlačítko
HODINY

Digitální
displej
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBECNĚ
Na trhu jemnoho různých druhů doplňků.
Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné
i pro mikrovlnnou troubu.
Ujistěte se, že nádobí je vhodné pro použitív mikrovlnné troubě. Než v něm začnete vařit, krátce ho vyzkoušejte v mikrovlnné troubě.
Když vkládáte nádoby s jídlemdo mikrovlnné
trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního
prostoru trouby.
To je důležité zvláště u příslušenství z kovu
nebo s kovovými částmi.
Pokud se kovové nádobídotýká vnitřních stěn
zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se
může poškodit.
Před zapnutím troubyse vždy ujistěte, že se
otočný talíř může volně otáčet.
DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE
Skleněný otočný talířpokládejte
na držák otočného talíře. Na držák
otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.
Držák otočného talíře nasaďte
do trouby.

ɳɳ

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ
Skleněný otočný talířpoužívejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy
a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily
vnitřek trouby.
Skleněný otočný talíř umístěte na držák
otočného talíře.

ɳɳ

MŘÍŽKA
Mřížku používejtepři přípravě jídla s funkcí Grill nebo Grill Combi.
DRŽÁK TALÍŘE CRISP
K vytažení horkého talíře crisp
z troubyvždy používejte speciální
držák talíře crisp.
TALÍŘ CRISP
Jídlo položte rovnou na talíř crisp.
Talíř crisp vždy pokládejte
na skleněný otočný talíř.
Na talíř crisp nepokládejtežádné
nádobí, protože talíř crisp se rychle
rozpálí a může nádobí poškodit.
Talíř crispmůžete před použitím předehřát
(max. 3 minuty). Při předehřívání talíře crisp
vždy použijte funkci Crisp.

BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK / BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA
Funkce blokování tlačítek se aktivuje
stisknutím a přidržením tlačítka ZPĚT
(asi 5 sekund), dokud se místo číslic
nezobrazí symbol klíče.
Symbol klíče po 3 sekundách
zmizí a na displeji se zobrazí
předchozí obrazovka.
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K odblokování tlačítek stiskněte na
5 sekund tlačítko ZPĚT.
Bezpečnostní pojistku uvolníteotevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby.
Jinak se na displeji zobrazí “door“ (dvířka).

CZ

ZAMÍCHEJTE NEBO OTOČTE JÍDLO (POUZE FUNKCE 6TH SENSE)
Při použití některé z automatických funkcí 6th Sense se trouba může zastavit (podle zvoleného
programu a kategorie jídla) a vyzvat vás k obrácení jídla (TURN FOOD).
Chcete-li ve vaření pokračovat:
Otevřete dvířka.
Obraťte jídlo.
Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte
stiskem tlačítka Start.

Poznámka: V režimu Rychlé rozmrazení se trouba automaticky po 2 minutách znovu zapne, pokud
jste jídlo neobrátili. Doba rozmrazování bude
v tomto případě delší.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

ON / OFF
Spotřebič zapnete nebo vypnete s tisknutím tlačítka On/Off na 0,5 sekundy.
Po ZAPNUTÍ spotřebiče fungují všechna tlačítka a ovladače normálně. Hodiny ve 24h formátu nejsou zobrazeny.

Po VYPNUTÍ spotřebiče žádné tlačítko ani nastavovací ovladač nereaguje (kromě tlačítka
Start). Jsou zobrazeny hodiny ve 24h formátu.
Poznámka: Popisy v tomto Návodu k použitípředpokládají, že je trouba zapnutá.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Trouba přejde do pohotovostního režimu po stisknutí tlačítka Stop, n
 ebo pokud uživatel spotřebič určitou dobu nepoužívá.

Když je spotřebič v pohotovostním režimu, zobrazují se na displeji pouze hodiny ve 24hodinovém formátu. Pohotovostní režim ukončíte
otočením otočného přepínače nebo stisknutím
některého tlačítka.

STOP / PAUZA / POKRAČOVÁNÍ VAŘENÍ
Přerušení vaření:
Pokud chcete jídlo zkontrolovat, zamíchat nebo
obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10
minut nezmění.
Chcete-li ve vaření pokračovat:
Zavřete dvířka a JEDNOU stiskněte tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se
obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.
Stisknutím tlačítka StartDVAKRÁT se doba prodlouží o 30 sekund.

Pokračování po dokončení funkce: 
Když se zobrazí END, můžete dobu vaření prodloužit stiskem tlačítka Start o 30 sekund. Vždy
když stisknete tlačítko, doba vaření se prodlouží
o dalších 30 sekund.

Po ukončení tepelné úpravy b
 ude znít
jednou za minutu po dobu 10 minut zvukový signál. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.
Poznámka: P
 okud po skončení tepelné úpravy
dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 sekund.
7

CZ

KATEGORIE POTRAVIN (POUZE FUNKCE 6TH SENSE)
Když používáte funkce 6th Sense, t rouba potřebuje znát kategorii potraviny, aby dosáhla dobrých
výsledků. Po volbě kategorie potraviny se pomocí ovladače nastavení zobrazí na displeji číslice
a symbol kategorie potraviny.

JÍDLO
Maso (100 g – 2,0 kg)

Drůbež (100 g –

U jídel, která nejsou uvedená v tabulkácha v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů
v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami“.

K ategorie potravin jsou uvedeny v tabulkách
pro každou funkci 6th Sense.
Průvodce kategoriemi potravin n
 a této troubě
uvádí, které kategorie potravin se v příslušných
funkcích používají.

6th SENSE

6th SENSE

6th SENSE

8

Hotové jídlo

Zmrazená
porce

Ohřev
Mražené
lasagne

Polévky

Nápoj

Pečené
brambory

Čerstvá
zelenina

Vaření
Mražená
zelenina

Konzervovaná
zelenina

Kukuřice

Hranolky

Pizza,
tenké těsto

Crisp
Pizza,
silné těsto

Kuřecí křídla /
kuřecí nugety

Rybí prsty

CZ

OCHLAZENÍ
Po skončení zvolené funkcese trouba může automaticky ochladit. To je normální a na displeji se
zobrazí “Cool On“ (probíhá chlazení).
Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

Chcete-li vidět hodiny, k dyž je na displeji zobrazeno “Cool On“ (probíhá
chlazení), stiskněte tlačítko Zpět.
Chlazenímůžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

NASTAVENÍ HODIN



Power


q
w
e
r
t



Když je spotřebič připojen k síti poprvé, p
 ožádá vás o nastavení hodin.
Po výpadku prouduzačnou hodiny
blikat a je nutné je znovu nastavit.

Stiskněte tlačítko Hodiny (na 0,5 sekundy). ( Dvě číslice vlevo [hodiny] blikají.)
Použijte ovladač k nastavení hodin.
Stiskněte ovladač nastavení. (Dvě číslice vpravo [minuty] blikají.)
Použijte ovladač k nastavení minut.
Znovu stiskněte ovladač nastavení a potvrďte změnu nastavení.

Hodiny jsou nastavené a jsou v chodu.
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VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI



Tuto funkci použijte k běžnému vaření a ohřívání, například zeleniny,
ryb, brambor a masa.

Power






Stiskem tlačítka
zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:
q	Otáčením ovladače nastavení z volte požadované funkce mikrovlnné trouby.

w	Stiskem ovladače nastavení p otvrďte volbu.
e	Otáčením ovladače nastavení n astavte stupeň mikrovlnného
výkonu.

r	Stiskem ovladače nastavení p otvrďte volbu.
t 	Otáčením ovladače nastavení n astavte dobu vaření.
y	Stiskněte tlačítko Start nebo ovladač nastavení.
Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30sekundových krocích stisknutím
tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 sekund.
Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením ovladače nastavení.
Během vaření m
 ůžete měnit dobu vaření a stupeň výkonu.
Power

<= stiskem požadovaného tlačítka: =>
STUPEŇ VÝKONU
POUZE MIKROVLNY

Výkon

Vhodné pro:

1 000 W

Ohřívání nápojů, v ody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.

800 W Vaření zeleniny, masa apod.
650 W Vaření r yb.
500 W

Šetrnější vaření n
 apř. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel, k dokončení dušeného masa se zeleninou.

350 W Dušení masa, r ozpouštění másla a čokolády.
 měknutí másla, sýrů.
160 W Rozmrazování. Z
90 W

Změknutí zmrzliny.

0W

Pouze s použitím m
 inutky.
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RYCHLÝ OHŘEV
Power

Tato funkce se používá k rychlému
ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek,
kávy nebo čaje.


Stiskem tlačítka

zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

q	Otevřete dvířka a vložte potraviny do trouby. Zavřete dvířka.
w	Stisknutím tlačítka Start se trouba automaticky zapne n a plný mi-



krovlnný výkon (900 W) a doba vaření se nastaví na 30 sekund.
Každým dalším stisknutím se doba prodlouží o 30 sekund.

I po spuštění funkce lze čas prodlužovat nebo zkracovat otáčením
ovladače nastavení.
Poznámka:
Tuto funkci můžete použít, j en když je trouba vypnutá nebo v pohotovostním režimu a přepínač funkcí je v poloze Mikrovlny.
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RUČNÍ NASTAVENÍ ROZMRAZOVÁNÍ
Postupujte podle pokynův části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami“ a pro rozmrazování zvolte ruční
nastavení s výkonem 160 W.

Mražené potraviny v plastových sáčcích,plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).
Tvar obaluovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Se slabým obalem je rozmrazování rychlejší než se silným obalem.

Jídlo pravidelně sledujte a kontrolujte.Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

Velké kusyuprostřed rozmrazování obraťte.
Vařená jídla, guláše a masové omáčkyse rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.
Doporučujeme nechat jídlo částečně
pak ho nechat dojít.

rozmrazit,a

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít,vždy doJakmile jídlo trochu povolí,oddělte jednotlivé
sáhnete lepšího výsledku,
kusy od sebe.
protože se v něm teplo rovnoJednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji. měrně rozptýlí.
Když se některé části začnou
ohřívat(např. kuřecí stehna
a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.
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RYCHLÉ ROZMRAZENÍ




Power



Funkci rychlého rozmrazení použijte k rozmrazování masa, drůbeže,
ryb, zeleniny a chleba.
Funkci rychlého rozmrazování používejte jen tehdy, když je čistá hmotnost v rozsahu 100 g až
2,5 kg.
Jídlo vždy pokládejte n
 a skleněný
otočný talíř.

Stiskem tlačítka

zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

q	Otáčením ovladače nastavení z volte funkci rychlého rozmrazování.
w Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
e Otáčením ovladače nastavení zvolte kategorii potravin.
r Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
t 	Otáčením ovladače nastavení nastavte hmotnost.
y	Stiskněte tlačítko Start.

Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a
vyzve vás k obrácení jídla (TURN).
Otevřete dvířka.
Obraťte jídlo.
Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte
stiskem tlačítka Start.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Poznámka: J estliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.
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RYCHLÉ ROZMRAZENÍ
HMOTNOST:
V případě této funkcemusí trouba zjistit čistou hmotnost potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.
Je-li hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost:Postupujte
podle pokynů v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami“ a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.
ZMRAZENÉ POTRAVINY:
Má-li jídlo vyšší teplotu,než je teplota hluboko zmrazených potravin (−18 °C),zvolte nižší hmotnost jídla.
Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hluboko zmrazených potravin (−18 °C),zvolte vyšší hmotnost jídla.

JÍDLO

RADY

q

Maso(100 g – 2,0 kg)

Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.

w

Drůbež(100 g – 2,5 kg)

Celé kuře, k ousky nebo řízky.

e	Ryba(100 g – 1,5 kg)

Celé řízky n
 ebo filé.

r	Zelenina(100 g – 1,5 kg)

Míchaná zelenina, h
 rášek, brokolice apod.

t	Chléb(100 g – 1,0 kg)

Bochník,housky nebo rohlíky.

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami“ a pro rozmrazování zvolte 160 W.
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CZ

GRILL



Stiskem tlačítka

Power

Tuto funkci používejte k rychlému
osmahnutí jídla položeného na
mřížce dozlatova.



zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

q	Otáčením ovladače nastavení z volte funkci Grill.
w Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
e Otáčením ovladače nastavení nastavte dobu vaření.
r	Stiskněte tlačítko Start.
Jídlo položtena rošt. Během grilování jídlo obraťte.
Před použitím nádobíke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné
a vhodné do mikrovlnné trouby.
Při grilovánínepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze
dřeva nebo papíru také není vhodné.
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GRILL COMBI





Stiskem tlačítka

q
w
e

Tuto funkci používejtek přípravě lasagní, ryb a zapékaných brambor.

Power



zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

Otáčením ovladače nastavení z volte funkci Grill Combi.
Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.

Otáčením ovladače nastavení nastavte stupeň
mikrovlnného výkonu.
r	Stiskem ovladače nastavení p otvrďte volbu.

t	Otáčením ovladače nastavení n astavte dobu vaření.
y	Stiskněte tlačítko Start.
Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30 sekundových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 sekund. Dobu
můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.
Během vaření m
 ůžete měnit dobu vaření a stupeň výkonu.
Power

<= stiskem požadovaného tlačítka: =>

Maximální možný výkonový stupeň mikrovlnpři použití Grill Combi je
omezen výrobním nastavením.
Jídlo položtena mřížku nebo otočný skleněný talíř.

GRILL COMBI
Výkon:
650 W

Vhodné pro:
Vaření zeleniny a zapékaných jídel

350–500 W Pečení drůbeže a lasagní
160–350 W
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Pečení ryb a mražených zapékaných jídel

160 W

Pečení masa

90 W

Zapékání ovoce

0W

Jen zhnědnutí při pečení

CZ

CRISP





Stiskem tlačítka

Power
er



Tuto funkci používejte k o
 hřívání
a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec
se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

q	Otáčením ovladače nastavení z volte funkci Crisp.
w Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
e Otáčením ovladače nastavení nastavte dobu vaření.
r	Stiskněte tlačítko Start.
Trouba automaticky r eguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se
zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.
Ujistěte se, z da je talíř crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.
Trouba a talíř crisp s e při použití této funkce zahřejí
na velmi vysokou teplotu.
Horký talíř crisp nepokládejte n
 a plochu, která nesnáší vysoké
teploty.
Buďte opatrní a nedotýkejte se t opného článku.
Při vyjímání horkého talíře crisp vždy používejte kuchyňské
chňapky nebo přiložený speciální držák crisp.
Používejte jen t alíř crisp, který je součástí vybavení.
Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.
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OHŘEV S FUNKCÍ 6TH SENSE




Stiskem tlačítka




Tuto funkci používejte k ohřevu již
hotových mražených či chlazených
jídel nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

Power

Jídlo vkládejte do troubyna talíři
nebo v míse, které jsou vhodné do
mikrovlnné trouby.



zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

q	Otáčením ovladače nastavení zvolte funkci 6th Sense.
w Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
e	Otáčením ovladače nastavení zvolte funkci 6 Sense.
r Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
t 	Otáčením ovladače nastavení zvolte kategorii potravin.
y Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
u Otáčením ovladače nastavení nastavte hmotnost.
i	Stiskněte tlačítko Start.
th

JÍDLO

RADY

q	Hotové jídlo(250–500 g)

Ohřívejte zakryté.
Kvůli dosažení dokonalých výsledků p
 řipravujte potraviny v souladu s doporučeními na další straně.

w	Zmrazené porce (250–500 g)

Postupujte podle pokynů na obalu, t j. odvětrání,
propichování atd.

e

Ohřívejte zakryté. V
 případě potřeby otočte.

Mražené lasagne (250–500 g)

r	Polévka (200–800 g)

Ohřívejte nezakrytou v polévkových miskách
nebo ve velké míse.

t	Nápoj (100–500 g)

Ohřívejte nezakryté.

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami“.
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OHŘEV S FUNKCÍ 6TH SENSE
Jestliže ukládáte jídlodo chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější
a hutnější kousky po
obvodu talíře a tenčí
nebo méně hutné
kousky dejte doprostřed.
Tenké plátkymasa položte na sebe nebo je
proložte.
Silnější plátky,jako např. sekanou pečeni nebo
párky, položte těsně vedle sebe.

S touto funkcí vždy jídlo zakryjte,s výjimkou
ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné.
Jestliže je jídlo zabalené tak, ž e je již zakryté, nařízněte na 2 až 3 místech obal,
aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.

Plastovou fóliinařízněte
nebo propíchněte vidličkou,
aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

Lepší výsledky se dosáhnou,
když necháte jídlo dojít

1–2 minuty.
Míchání při ohřevu
Během ohřevuse trouba může zastavit (podle
programu) a vyzvat vás k zamíchání jídla).
Otevřete dvířka.
Zamíchejte jídlo.
Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte
stiskem tlačítka Start.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Poznámka:Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne.
Doba ohřevu bude v tomto případě delší.
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VAŘENÍ S FUNKCÍ 6TH SENSE




Tuto funkci používejte POUZE k vaření. Vaření s funkcí 6th Sense lze
používat pouze pro zde uvedené
kategorie potravin.

Power






Stiskem tlačítka
zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím
způsobem:
q	Otáčením ovladače nastavení z volte funkci 6th Sense.

w	Stiskem ovladače nastavení p otvrďte volbu.
e	Otáčením ovladače nastavení z volte vaření s funkcí 6 Sense.
r	Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
t 	Otáčením ovladače nastavení zvolte kategorii potravin.
y	Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
u	Otáčením ovladače nastavení nastavte hmotnost.
i	Stiskněte tlačítko Start.
th

JÍDLO

RADY

q	Pečené brambory(200 g – 1,0 kg)

Brambory propíchněte vidličkou a ve vhodné
nádobě je vložte do mikrovlnné trouby. Po
zaznění signálu trouby brambory obraťte.
Uvědomte si prosím, že trouba, nádoba i jídlo se zahřejí na vysokou teplotu.

w	Čerstvá zelenina (200–800 g)

Zeleninu pokrájejte na stejně velké kousky.
Přidejte 2–4 polévkové lžíce vody a zakryjte.
Po zaznění signálu zamíchejte.

e

Mražená zelenina (200–800 g)

Vařte zakryté. Po zaznění signálu zamíchejte.

r	Konzervovaná zelenina (200–600 g)

Odlijte co nejvíce tekutiny a vařte s pokličkou
v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby.

t	Popcorn (100 g)

Vždy připravujte jen jeden sáček. J estliže potřebujete větší množství, připravujte jeden
sáček po druhém.

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami“.
Plastovou fóliinařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal
nepraskl tlakem vzniklé páry.
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6TH SENSE CRISP




 OUZE k vyTuto funkci používejte P
tvoření křupavé kůrky. Vaření
s funkcí 6th Sense Crisp lze používat pouze pro zde uvedené kategorie potravin.

Power






Jídlo vložte na talíř crisp.

Stiskem tlačítka
zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím
způsobem:
q	Otáčením ovladače nastavení zvolte funkci 6th Sense.

w	Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
e	Otáčením ovladače nastavení zvolte funkci 6 Sense Crisp.
r	Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
t 	Otáčením ovladače nastavení zvolte kategorii potravin.
y	Stiskem ovladače nastavení potvrďte volbu.
u	Otáčením ovladače nastavení nastavte hmotnost.
i	Stiskněte tlačítko Start.
th

JÍDLO

RADY

q	Hranolky(200–500 g)

Hranolky rozložtedo rovnoměrné vrstvy na talíř
crisp. Můžete je osolit podle chuti.

w	Pizza, tenké těsto (200–500 g)

Pro pizzy se slabou kůrkou.

e	Pizza, silné těsto (200–800 g)

Pro pizzy se silnou kůrkou.

r	Kuřecí křidýlka / kuřecí nugety

V případě kuřecích nugetů n
 alijte olej na talíř crisp.

t	Rybí prsty (200–500 g)

Vložte rybí prsty do spotřebiče. N
 echte mezi nimi
dostatek prostoru. Když vás k tomu trouba vyzve, obraťte jídlo.

(200–500 g)

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami“.
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Čištění je jedinou údržbou,která je
obvykle nutná.
Nebudete-li troubu udržovatčistou, může dojít k poškození povrchu, a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně
i k vytvoření nebezpečné situace.
Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi,kovové drátěnky, hrubé
hadry apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte
houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek
s aerosolovým prostředkem na čištění skel.
Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.
Nikdyjej nestříkejte přímo na troubu.
V pravidelných intervalech,zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák otočného talíře a vytřete dočista dno
trouby.
Konstrukce této troubyumožňuje provoz jen
s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejtemikrovlnnou troubu, jestliže
jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.
K čištěnívnitřních ploch, přední i zadní části dvířek a jejich rámu používejte jemný čisticí
prostředek, vodu a měkký hadřík.
Odstraňujte mastné usazeninynebo zbytky jídel kolem dvířek.
V případě odolných skvrnnechte v mikrovlnné
troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo
3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.
Nepříjemný zápach v trouběse dá odstranit tak,
že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Mikrovlnnou troubunikdy
nečistěte parním čisticím zařízením.
Topný článek grilunení třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel.
Horní stěnu trouby nad ním omývejte pravidelně.
Otírejte ji houbou namočenou do teplé vody
s mycím prostředkem. Pokud gril nepoužíváte pravidelně, jednou měsíčně ho na 10 minut
zapněte.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skleněný otočný talíř.

OPATRNÉ MYTÍ:
Talíř crispomývejte ve vlažné vodě s mycím
prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím
prostředkem.

Držák talíře crisp.

Před čištěním vždynechte talíř crisp vychladnout.

VHODNÉ DO MYČKY:
Držák otočného talíře.

Nenamáčejtenebo neoplachujte talíř
crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé
ochlazení by ho mohlo poškodit.
Mřížka.
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Nepoužívejte drátěnky.Mohly by povrch
talíře poškrábat

CZ

JAK ODSTRANIT PORUCHU
Pokud trouba nefunguje,nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:
Otočný talíř a držák otočného talíře jsou
řádně usazeny na svém místě.
Dvířka jsou správně zavřena.
Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, zda není
vypnutý elektrický proud.
Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné
větrání.
Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít
a zavřít.
Odpojte troubu od elektrické sítě. Počkejte
10 minut, pak ji znovu připojte a zkuste to
znovu.
Předejdete tímzbytečným servisním zásahům,
které byste museli platit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete
v záručním listě.

Pokud je nutné vyměnit poškozený síťový
kabel,musí se vyměnit za
originální napájecí kabel,
který je k dostání v našem
servisním středisku. Výměnu síťového kabelu smí
provádět pouze vyškolený
servisní technik.

ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ
ɳɳ

Servis smí provádět výlučně vyškolený servisní tech nik.Provádění údržby nebo
oprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné.
Tyto činnosti smí provádět pouze odborně
vyškolený technik.
Neodstraňujte žádné kryty.

ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU
V souladu s normou IEC 60705.
Mezinárodní komise pro elektrotechnikuvytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:
Test

Množství

Přibliž. čas

Teplotní stupeň

Nádoba

12.3.1

1 000 g

12–13 min

650 W

Pyrex 3.227

12.3.2

475 g

5,5 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
Napětí v síti
Jmenovitý příkon
Pojistka
Mikrovlnný výkon
Grill

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

Vnější rozměry (V × Š × H)

385 × 595 × 468

Vnitřní rozměry (V × Š × H)

200 × 405 × 380
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EKOLOGICKÉ TIPY
Jak dokládá recyklační symbol,krabici, v níž je výrobek zabalen, lze
beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro
odstraňování odpadu. Balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) uschovejte jakožto
možný zdroj nebezpečí mimo dosah dětí.

Symbolna spotřebiči nebo
na dokumentech přiložených ke spotřebiči udává, že
tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné jej
odvézt na sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Tento spotřebičje označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním
správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete
zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly
být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Při jeho likvidacise řiďte
místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.
Další informace o likvidaci,rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném
místním úřadě, v podniku pro sběr domácího
odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Před likvidacíodřízněte napájecí síťový kabel,
aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.
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